
 أ
 

 
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- أم البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي 
 اإلنسانية و  االجتماعيةكلية العلوم 

  جتماعيةاالقسم العلوم 
 

 التنظيم و العمل تخصص علم اإلجتماعالماستر في  شهادةلنيل مكملة مذكرة 
 

 : األستاذة إشراف                                            :            إعداد الطالب
ـــي حــــمزة  العمراوي زكية.د                                                          قــالـ

 :المناقشةلجنة 

 الصفة العلمية الرتبة اإلسم واللقب
 رئيسا -أ–أستاذ محاضر  دنبري لطفي.د
 قررامشرفا وم -أ–أستاذ محاضر  العمراوي زكية.د
 عضوا مناقشا -أ–أستاذ محاضر  ياحفيظي ليل.د

  
9102/9191 :الجامعيةالسنة 

 ضغوط العمل وأثرها على األداء الوظيفي لدى األستاذ الجامعي

-م البواقيأ-دراسة ميدانية بجامعة العربي بن مهيدي  



 
 



 أ
 



إهداء

"إبراهيم"والديالصبروالحياةمعنىعلمنيالذيحياتيفيرجلأعزإلى

 كانليالسنداألولواألخيرللوصولالىماأنافيهاالنوالذي

ذخراكانتوالتيينالسنهذهكليمنأجلتعبتالتيأميقلبيفيماأغلىإلى

 .بدعائهادربيوأنارعمرهاهللاأطالالمتواصلةالعلميةمسيرتيفيلي

المتواصلةدربيالتيكانتلينعمالزوجةبتشجيعاتهارفيقةوزوجتيإلى

 .العملهذاإلنهاء

ابنتيجديدمنأمالألحياليفتحتالتيالحياةهذهفيالنابضقلبيإلى

 ".يرالم"

منوكانواساندونيالذينوأخواتيإخوتيتنطفألنالتيالحياةشموعإلى

 .ومرهابحلوهاالحياةهذهشاركني

منشیولهماللحظاتأشدفيعنييتخلواولمدائمامعيوقفواالذينأصدقائيإلى

 .تذكرستبقىرجالمواقف

والجامعةوالثانويةةوالمتوسطاالبتدائيمناألطوارجميععبرأساتذتيإلى

 .أصلحتىعلمونيالذين

 المتواضعالعملهذاأهديجميعاإليكم

 

 

 

 



 ب
 

 



شكروعرفان

 وسلمعليههللاصلىمحمدسيدناالكريمرسولهعلىوالسالمالصالةوالشاكرينحمدهللالحمد

العملهذاإنجازبعليمنالذيفضلهأشكروكثيراهللاأحمدبداية.أجمعينوصحبهآلهوعلى

 طريقهليويسرالمتواضع

،قلبيخفقانينشدهاوالعرفانالشكرأهازيجوتتراءىالحبمنأكاليل.قوةوالمنيحولغيرمن

 .حفظهماوعمرهمافيهللاأطالالكريمينالوالدينإلىاالمتنانوبالشكرأتوجه

 "اليشكرالناسيشكرالمنوسلمعليههللاصلىبقولهعمالو

المجهوداتكلعلى"العمراويزكية"الدكتورةالمشرفلألستاذواالحترامالتقديروالشكرفعظيم

.الخيركلهللاافجزاهالعملهذاإلتمامبهاأمدنيالتيالقيمةوالتوجيهاتالنصائحو

عيناالعتباركلونشكرأعضاءاللجنةالمحترمةعلىتكبدهمعناءقراءةومراجعةمذكرتيوسآخذب

.المالحظاتوالنصائح

بيديوأخذ،كتابوأعارنيبفكرةوأمدنيحرفعلمنيمنكلإلىكلإلىالخالصبالشكرأتقدمكما

 .الشدةلحظات

 لزمالئيعبدالقادررماش،بنسيزرارةفاتحوفارسمحمدخاصشكرأقدمأنيفوتنيالكما

 .خيركلعنيهللافجزاكم

 

 



 ج
 



الصفحةقائمةالمحتويات

أإهداء

بشكروعرفان

جقائمةالمحتويات

هقائمةاألشكال

وملخصالدراسة

10مقدمة

--موضوعالدراسة:الفصلاألول

10اإلشكالية/0

10اسباباختيارالموضوع/2

10اهميةالدراسة/3

10اهدافالدراسة/4

10تحديدالمصطلحاتوالمفاهيم/0

02الدراساتالسابقة/0

01ضغوط العمل:الفصلالثاني

01تمهيد

21 ضغوط العمل /0

22 عناصر ضغوط العمل /9

23 مصادر ضغوط العمل /3

21 أسباب ضغوط العمل:/4

30 نتائج و أثار ضغوط العمل/ 5

30 استراتيجيات إدارة ضغوط العمل /6



 د
 

41 ضغوط العمل واألداء الوظيفي/ 7

42 خالصة

44 األداء الوظيفي: الفصل الثالث 

40 تمهيد

40 :األداء الوظيفي /0

41 محددات وعناصر األداء الوظيفي/9

02 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي /3

04 مفهوم تقييم األداء /4

00 أهمية وأهداف تقييم األداء /5

01 طرق وخطوات تقييم األداء الوظيفي /6

03 ايير تقييم األداء الوظيفيمع /7

00 خالصة

01 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الرابع 

01 تمهيد

00 مجاالت الدراسة/ 0

02 المنهج المستخدم في الدراسة/ 9

04 مجتمع الدراسة/ 3

00 ادوات جمع البيانات/ 4

00 خالصة

01 التصور النظري لنتائج الدراسة: الفصل الخامس 

01 تمهيد



 ه
 

11 التصور النظري لنتائج الدراسة/ 0

13 خالصة

10 خاتمة

10 قائمة المراجع

12 المالحق



قائمةاألشكال

الصفحة عنوان األشكال الرقم

22 عناصر ضغوط العمل 10

34 المنظمة و الفردالعالقة بين  19

30 اثار ضغوط العمل 13

40 عالقة ضغوط العمل باألداء 14

04 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي 15

00 الهدف الرئيسي من تقييم األداء 16

00 .أهداف تقييم األداء  17

03 خطوات تقييم األداء الوظيفي 10

04 النموذج األول من معايير تقييم األداء 12

00 النموذج الثالث من معايير تقييم األداء 01

قائمةالمالحق

لصفحةا المالحق الرقم

12 االستمارة 10





 و
 



 

 :ملخص الدراسة 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير ضغوط العمل على األداء الوظيفي لـد  االسـتاذ الجـامعي بكليـة 
العلــــوم االجتماعيــــة و االنســــانية جامعــــة العربــــي بــــن مهيــــدي أم البواقي وتمثلــــت مشــــكلة هــــده الدراســــة فــــي 

 :التساؤل الرئيسي التالي 

 ؟ الجامعي لألستاذ األستاذ لدى الوظيفي األداء على تؤثر لعملا ضغوط هل -

 :و تندرج تحته فرضيتان هما  

 هل عبء العمل يؤثر على األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي ؟ -

 هل بيئة العمل تؤثر على األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي ؟ -

فرضـت  طبيعـة الموضـوع كونـ  االكثـر تناسـبا  التـي الوصـفي المـنهج علـى الدراسـة هـذه فـي واعتمـدنا
 الهـدف هـذا ولتحقيـق البحـث  موضـوع بالظـاهرة المتعلقـة والمعلومـات والبيانـات المعطيـات جمـع فـيمعهـا 

 أن إلـى توصـلنا الدراسة هذه ختام وفي ألمؤسسة داخل  ,االستبيانو  المالحظة منها أدوات عدة استخدمنا
 .امعيالوظيفي لد  األستاذ الجاألداء  على أثر لها العمل ضغوط
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Résumé de l'étude: 

 Cette étude vise à découvrir l'effet des pressions au travail sur les 
performances professionnelles du professeur d'université à la Faculté des 
sciences sociales et humaines de l'Université Larbi Ben M'hidi Oum El 
Bouaghi, et le problème de cette étude était la question principale suivante: 

 La pression de travail affecte-t-elle le rendement au travail du 
professeur d'université?  

Deux hypothèses en découlent: 

- La charge de travail affecte le rendement au travail du professeur 
d'université  

- L'environnement de travail influe sur les performances professionnelles 
du professeur d'université 

 Dans cette étude nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive 
imposée par la nature du sujet lui étant la plus appropriée pour collecter des 
données, et informations liées au phénomène en question, et pour atteindre cet 
objectif nous avons utilisé plusieurs outils, dont l'observation et le 
questionnaire, au sein de l'institution, et à l'issue de cette étude nous avons 
conclu que les pressions au travail ont un impact sur La performance 
professionnelle du professeur d'université 
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 :مقدمة

يشهد عالمنا اليوم الكثير من الظواهر داخل المؤسسات و المنظمات من بينها ضغوط العمل التي 
هتمام بالنسبة لها لما لها   واالجتماعية الصحية جوانبال من كثير على تأثير مناصبحت مصدر تركيز وا 

 مصادرها تعدد ورغم الضغوط  من ختلفةم لمستويات لها العاملين يتعرض بها حيث العاملين لألفراد
 ال العامل الفرد لها يتعرض التي الضغوط فإن ثم ومن المصادر  هذه أهم من يظل العمل أن إال وتنوعها
نما وحده علي  تقتصر  من أخر  جوانبحيث يمتد تأثرها الى  ككل  والمنظمة العمل في زمالئ  تشمل وا 
 قدراتهم من ويحد أدائهم على ذلك ينعكس وبالتالي وأسرت   مالئ ز على  تعود سلبا مما  عمل  خارج حيات 
 إنجاز على وقدرتها البشرية الموارد بنوعية تحقيقها يرتبط األخيرة وهذه التنظيمية  األهداف تحقيق على
 .وج  أكمل على إليهم المسندة المهام

 منها معايير لىعحيث ركزت  العمل ضغوط ظاهرة عن الكشف إلى الدراسات اتجهت هذا من و
 غيرها و العمل مكان تغيير و التغييب نسبة من التقليل وكذلك العمل دوران معدالت و الوظيفي التسرب

 .عملهم داخل األفراد لاللتزام نتائج عن عبارة كذلك وهي العمل لضغوط مظاهر تعتبر التي العوامل من

 متطلباتها و مسؤولياتها لكثرة نظرا ة التي تواج  هذه الظاهر  المهن في مقدمة التعليم مهنة تعد و
 لهذا و األداء  في كفاءتهم و عطائهم على السلبي األثر لهم يكون مما   المهني مستقبلهم و حياتهم على

 المهني  الرضا عدم في تتمثل علي   السلبية التأثيرات ألن ومهنيا  نفسيا بالمدرس اإلهتمام ينبغي السبب
 تحصيل مستو  فينخفض للعمل  الدافعية ضعف و   اإلبتكار عن عجزه و األداء مستو  ضعف و

 المدرس قدرة في يؤثر الذي األمر هو و النفسي  باإلنهاك المدرس شعور إلى يؤدي بدوره وهذا الطالب 
 . المرضية الصورة و بالكفاءة عمل  أداء على

أن نسلط الضوء على  ولمعرفة اثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي ارتأينا
 :بعض مصادرها و كيف تنعكس على ادائ  لذا قمنا بتقسيم دراستنا كالتالي 

إضافة الى تحديد ( أسبابها اهميتها اهدافها)وفي  عرضنا الجانب النظري للدراسة:  الفصل األول
الى بعض اشكالية الدراسة وفرضياتها  ثم ضبطنا المفاهيم ذات العالقة بالموضوع و اخيرا تطرقنا 

 الدراسات السابقة
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قمنا بتعريف ضغوط العمل وتطرقنا الى مفهوم  وعناصره ومصادره وأسباب  وكذلك  :الفصل الثاني 
 النتائج المترتبة عن  و عالقت  باألداء الوظيفي

وفي  تطرقنا الى التعريف بالمتغير التابع و هو االداء الوظيفي حيث قمنا بإعطاء  :الفصل الثالث 
  مع بعض محددات  و عناصره و العوامل المؤثرة في  باإلضافة ال ذلك تطرقنا الى مفهوم تقييم تعريف ل

 .األداء و اهميت  و اهداف  و خطوات  وكذا معايير تقييم 

المكاني و )استعرضنا في  االجراءات المنهجية للدراسة و تشمل مجاالت الدراسة  :الفصل الرابع 
   .المنهج المستخدم في الدراسة اخيرالدراسة و و مجتمع ا( الزماني و البشري

ـــــى :  الفصـــــل الخـــــامس ـــــوي عل ـــــائج الدراســـــة مـــــن و هـــــو اخـــــر فصـــــل و يحت التصـــــور النظـــــري لنت
.خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة و الواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
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 :اإلشكالية  -1

ونجاح أي منظمة . تسعى المنظمات دوما إلى تحقيق أهدافها مع زيادة المنافسات التي تواجهها 
ا تعترضها صعوبات و عوائق و منها ضغوط العمل متعددة يرجع إلى كفاءة موردها البشري  لكن دائما م

و هذا ما استدعى . المصادر و مختلفة الجوانب التي تؤثر على العاملين و بالتالي على المنظمة ككل 
 .دراستها من قبل الباحثين

و تعتبر ضغوط العمل من ابرز ما يواجه  العامل في عمل  حيث يتولد عنها المطالبة بأشياء ال 
طيع العامل تحقيق االستجابة التلقائية لها بينما تظهر لدي  العديد من المظاهر كاإلرهاق و اإلجهاد و يست

 .مشاعر اإلحباط و الغضب و االكتئاب 

حيث لقي موضوع ضغوط العمل اهتماما متزايدا من قبل الباحثين في مجاالت عدة لما من 
في العمل فقد جعلت الفرد يعي  في حالة من القلق و انعكاسات على سلوك األفراد و اتجاهاتهم و أدائهم 

التوتر و االنفعال مما يؤثر على صحت  النفسية و الجسدية و بالتالي تنعكس على مهام  و وظيفت  و 
 .عالقت  مع العاملين في المنظمات

أصبح للمؤسسات أهمية كبيرة في حياة المجتمعات المعاصرة   حيث أنها سيطرت على معظم 
المجتمع و بالتالي تحولت النظرة للمؤسسات إلى كونها طاقة إنسانية و حيوية تسهم بشكل كبير  نشاطات

و رئيسي في تطور المجتمعات و باعتبار الفرد عنصر مهم لقيام المؤسسة   وهو يواج  عدة مواقف 
المواقف  وظروف تفوق طاقت  الجسمية و النفسية و الذهنية   حيث يصعب التعاي  معها و استمرار هذه

 .و الظروف من شأنها توليد ضغط لد  العامل

أما في قطاع التعليم العالي فتعتبر الجامعة كغيرها من المؤسسات التي تواج  هذه التحديات فنجذ 
الجامعة حيث أن األستاذ الجامعي كغيره من العمال لم يسلم من هذه الضغوط التي ينشا عنها تأثيرات 

و بالتالي انخفاض مستو  تحصيل الطلبة الذي يؤدي إلى شعور األستاذ سلبية عليهم من عدم الرضا 
 .باإلنهاك النفسي و هو األمر الذي يؤثر في قدرت  على األداء و الكفاءة المهنية

التدريس  البحث العلمي و التقويم  )حيث نالحظ ان  اسند إلى األستاذ الجامعي وظائف جديدة 
 .ند إلي  وظائف أخر  مستقبال مما تشكل ل  ضغوط متراكمة هذا و قد تس( إنتاج بحوث و نشرها 
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 الجامعي ؟ لألستاذ ذاألستاهل ضغوط العمل تؤثر على األداء الوظيفي لد  : فالسؤال المطروح 

 .ألستاذ الجامعيالوظيفي ل على األداء سلبا ضغوط العمل تؤثر: الفرضية العامة 

 :التساؤالت الفرعية 

 لى األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي ؟هل عبء العمل يؤثر ع -0

 هل بيئة العمل تؤثر على األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي ؟ -9

 :الفرضيات الفرعية 

 .عبء العمل يؤثر على األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي—0

 .بيئة العمل تؤثر على األداء الوظيفي لد  األستاذ الجامعي -9

 موضوع أسباب اختيار ال -2

 :أسباب ذاتية -أ

 . الشغف العلمي و االهتمام الشخصي بالموضوع -0

 .الرغبة الشخصية في االطالع و البحث عن هذا الموضوع و محاولة دراست  -9

 .التمهيد ألرضية علمية اكادمية فيما يخص ضغوط العمل و األداء الوظيفي -3

 .إثراء رصيدنا المعرفي -4

 :األسباب الموضوعية  -ب

 .جدية الموضوع واعتباره محط نقا  و جدل -0

 .قلة الدراسات التي تناولت موضوع ضغوط العمل وعالقتها بأداء األستاذ الجامعي -9

 .أهمية الموضوع الدراسة كون  تناول من الواقع االجتماعي في الممارسة المهنية -3

 :أهمية الموضوع -3
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ـــــة  تســـــند أهميـــــة هـــــده الدراســـــة مـــــن أهميـــــة الموضـــــوع الـــــذي تعالجـــــ  و هـــــو ضـــــغوط العمـــــل و كيفي
ــــــدور الــــــذي يمارســــــ  األســــــتاذ الجــــــامعي كــــــان  تأثيرهــــــا علــــــى أداء األســــــتاذ الجــــــامعي و نظــــــرا ألهميــــــة ال
ـــــي يعيشـــــها األســـــتاذ الجـــــامعي ممـــــال  ـــــا لهـــــذه الدراســـــة الكشـــــف عـــــن مصـــــادر هـــــذه الضـــــغوط الت الختيارن

 .يسهم في إيجاد حلول فعالة لمواجهتها و الحد منها

 الدراسة أهداف  -4

 .تحديد مصادر و أسباب ضغوط العمل عند األستاذ الجامعي -0

 .تحديد العالقة بين ضغوط العمل و األداء عند األستاذ الجامعي -9

 .التعرف على درجة ضغوط العمل عند األستاذ الجامعي -3

 .التعرف غلى اآلثار المترتبة نتيجة تعرض األستاذ الجامعي لضغوط العمل -4

 .على العوامل المؤثرة في زيادة ضغوط العمل و اآلثار السلبية لها على أداء األستاذ الجامعي التعرف -5

 تحديد المصطلحات و المفاهيم  -5

 ضغوط العمل -أ

حسب معجم الرائد فان الضغوط من فعل ضغط يضغط ضغطا ضغط الشيء  عصره  كبس  شدد : لغة 
 (.565 ص 9115جبران )و ضيق علي  

 (.976 ص 9110أبادي )الضيق و اإلكراه و الشدة : لوجيز فيقصد ب  و حسب معجم ا

 :اصطالحا 

الضغوط عبارة عن اختالل وظيفي في المنظمة أو المؤسسة  التي يعمل بها الفرد و يؤدي هذا 
االختالل إلى انخفاض مستو  الرضا الوظيفي و ضعف األداء و انخفاض مستو  الفعالية 

 (.315 ص 9115فلي  السيد )

وير  أبو شيخة نادر احمد أن الضغط يمثل حالة من عدم التوازن النفسي أو الجسمي  داخل الفرد 
تنجم عن عوامل من البيئة الخارجية أو عن المنظمة التي يعمل بها أو بسبب الفرد نفس  أو ان   حالة من 
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أبو شيخة ) هذه المتطلبات عدم التوازن بين متطلبات أو احتياجات البيئة أو  قدرة الفرد على االستجابة ل
 (. 920 ص 9112 

مجموعة الظروف التي تحيط بالعامل في بيئة العمل و تسبب عدم توافق العامل و : و هي أيضا 
مهنت  بحيث تخلق حالة من عدم التوازن النفسي و الجسدي داخل  بما يؤثر على قدرت  على التأقلم و 

 (. 04 ص 9106فراس )اإلنتاج 

ى أنها حالة تنشأ بسبب تفاعل العوامل المتعلقة بالعمل مع خصائص العمال و تعرف أيضا عل
) الشخصية تسبب خلال في االتزان النفسي و البدني تدفع  إلى تصرف بدني أو عقلي غر معتاد 

 (.04 ص 9104مخلوفي 

الضغوط بأنها عالقة خاصة بين الشخص و البيئة و التي يتم تقسيمها من " هوسن و نيفل "يعرف 
 .خالل الشخص ترهق و تفوق مصادره و تخاطر برفاهيت  و صحت  النفسية 

الضغوط بأنها األحداث التي تتحد  الفرد و تتطلب التكيف " الزوس و كوهين " كما يعرف
 (.49 ص 9104مخلوفي ) الفيسيولوجي أو المعرفي أو السيكولوجي 

حدث اختالال نفسيا أو عضويا لد  ضغوط العمل بأنها تجربة ذاتية ت" سيزالفي و آخرون " يعرف 
 . الفرد و تنتج عن عوامل البيئة الخارجية أو المنظمة أو الفرد نفس 

و يعرف سمير عسكر الضغوط إنها مجموعة المتغيرات الجسمية و النفسية التي تحدث للفرد ردودا 
 (. 061  ص 9119العميان ) أثناء مواجهة المواقف المحيطة التي تمثل تهديدا ل  

 :التعريف االجرائي 

ضغوط العمل هي مجموعة األحداث التي يتعرض لها الفرد أي األستاذ الجامعي أثناء القيام 
 .بمهام  و وظيفت  و التي تؤدي إلى إحداث تغيير في سلوكات  و أفعال 

 :األداء  -ب

اه و أتم  و يعرف  معجم الرائد بأن  مشتق من الفعل أد  يؤدي أديان و أد  األمر بمعنى قض :لغة 
 (.45 ص 9115جبران )أكمل  فاألداء هو إيصال الشيء و قضائ  
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أما لسان العرب البن منظور فاألداء من الفعل أد  الشيء إي أوصل  و االسم األداء هو موجب 
 (. 75 ص 9114ابن منظور )الكالم إي يقال فالن أحسن أداء 

 (.76 ص 9110مختار )بت و أتم  و أنجزه أد  عمل  قام : و حسب معجم اللغة العربية المعاصرة 

تعرف  موسوعة المصطلحات التربوية األداء ان  االنجاز الفعلي للقدرات الكامنة لد  الفرد :اصطالحا 
 (.32 ص 9100علي )

و يعرف  معجم المصطلحات في اإلدارة التربوية و المدرسية األداء ان  األثر الصافي لجهود الفرد 
 (.20  ص 9100المليجي )و إدراك الدور و المهام التي تبد  بالقدرات 

ورد في معجم المصطلحات االجتماعية على ان  القيام بمهام الوظيفة من المسؤوليات و الواجبات 
وفقا للمعدل المتوقع أو المرغوب باداءه عن العامل الكفء المدرب و يمكن معرفة هذا المعدل عن طريق 

 ص 9103المحاسنة )دل و الوقت الذي يستغرق  و إنشاء عالقة بينهما تحليل األداء في دراسة كمية المع
010.) 

األداء هو التفاعل بين السلوك و االنجاز   ان  مجموع السلوك و النتائج حيث : تعريف توماس  
 (.05 ص 9105بوالشر  )تكون هذه النتائج قابلة للقياس 

 :التعريف اإلجرائي 

 .قيام  بالمهام الموكلة إلي  هو السلوك الناتج عن الفرد أثناء

 :األداء الوظيفي  -د

هو النشاط أو المهارة أو الجهد المبذول من طرف العامل سواء كان هذا الجهد عضليا أم : اصطالحا 
فكريا من اجل إتمام مهام الوظيفة الموكلة إلي  حيث يحدث هذا السلوك تغيرا بكفاءة  و فعالية يحقق من 

 (.05 ص 9106فراس )من خالل المنظمة  خالل  األهداف المحددة

ويشير األداء كذلك إلى درجة تحقيق و إتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد و هو يعكس الكيفية التي 
 (.9105 ص 9114حسن  )يحقق أو يشبع بتا الفرد متطلبات الوظيفة 
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وم يربط بين أوج  وتعرف أيضا أنها المخرجات و األهداف التي يسعى النظام لتحقيقها إي إن مفه
 (.00 ص 9112المعشر ) النشاط و بين األهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة 

وتعرف كذلك  بأنها محصلة النتائج و المخرجات التي حققها الفرد نتيجة الجهد المبذول  من خالل 
 (.33 ص 9110عكاشة )قيام الفرد بالمهام و الواجبات و المسؤوليات 

 :التعريف اإلجرائي 

 ويقصد ب  جميع مهام و متطلبات الوظيفة الموكلة لألستاذ الجامعي ضمن الجامعة التي ينتمي إليها

 األستاذ الجامعي -د

 :اصطالحا 

األستاذ الجامعي بأن  مختص يستجيب لطلب اجتماعي  يتحكم  في عدد ال باس ب  " يعرف  بران 
هو عامل حرفي اختيارات  البيداغوجية  مع الحرص على جعل المبادرة من المعرفة وكذا المعرفة العلمية و 

 .و االستقاللية توافق و بكل حساسية منفعة المستخدمين

صيفور ) هو خبير إذا اتج  الى الخارج و باحث إذا اتج  إلى داخل الجامعة "تعريف أالن تورين 
 (.73ص.9105 

تاز بقدرات و مهارات و معارف تسهل ل  و يعرف أيضا بأن  هو المشرف أو الموج  الذي يم
إمكانية تكوين أفراد ذوي كفاءات و إكسابهم  معارف و قدرات تحقق لهم نوعا من التوافق بين ما يمتلكون 

 (.12  ص 9107بن صالح  )من مهارات  و مهام بصدد اختياره 

القرار وصاحب المفكر و صانع : األستاذ الجامعي بأن  " محمد صالح ربيع العجيلي " يغرف  
الرأس الحر الذي يسعى بعقل  لينير طريق اآلخرين فهو قارئ المستقبل و المعبر عن هرم المجتمع و 
تطلعات األجيال  المثقف العضوي الملتزم بالموضوعية و هو الفيلسوف و المؤرخ األكاديمي اللغوي و 

ا ضمن صفوف المجتمع فهذه االقتصادي و رجل القانون و العالم داخل أورقة الجامعة و في خارجه
الصفات االكادمية جعلت  يسعى في البحث عن الحقيقة و بجهد في سبيل إثبات الذات مؤمنا برسالة 

 .التربية و التعليم
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على ان  مدرس المقام األول و ان  المعلم العالم ذو المعرفة " احمد حسين الصغير"و يعرف الباحث
ي يتمتع بقدر كبير من االحترام و التقدير في الوسط الجامعي و في العلمية الواسعة  الفكر المستنير  الذ

 (.73 ص9100خمار )المحيط االجتماعي

 :التعريف اإلجرائي 

وهو ذلك الفرد الذي يحتل مكانة في الجامعة ووظيفت  األساسية التدريس التي من خاللها تتم نقل 
 .  و المعرفي المعرفة الى طالب الجامعة  من اجل تحسين مستواهم العلمي

 عبء العمل -ه

هي زيادة المهام الملقاة على عاتق الفرد وان بعض هذه المهام تتطلب قدرات و مهارات :اصطالحا 
 (.00 ص9112المعشر )عالية إلكمالها 

وهو تحميل الفرد العامل بأعمال فوق طاقت  حيث يطلب من الفرد القيام بأعمال أكثر مما يستطيع 
حدد او قد تكون في شكل نوعي كان يطلب من الفرد القيام بأعمال ال تتالءم انجازه في الوقت الم

 (.903 ص 9103سحراء  )استعدادات   و قدرات  الخاصة

و يعني زيادة او انخفاض معدل العمل الموكول للفرد مهمة القيام ب  فزيادة حجم األعباء الموكول 
ل تتسبب في إحداث مستو  عالي من الضغط و لفرد ما القيام بها إلى معدل أعلى من المعدل المقبو 

انخفاض حجم أعباء العمل الموكول للفرد مهم القيام بها إلى معدل اقل من المعدل المقبول يؤدي إلى إلى 
 .انخفاض شعور الفرد بتقدير ذات  وزيادة الشكو  و العصبية و الغياب و العزلة

و أن بعض هذه المهام تتطلب قدرات و مهارات  وهو زيادة المهام الملقاة على عاتق الحاكم اإلداري
 (.94و  61ص  9104عليمات )معينة ألدائها 

 :التعريف االجرائي 

هو مجموعة من الواجبات و المهام التي تفرضها المهنة و يطالب من العامل انجازه في وقت معين  
 .و محدد و تكون نوعها و كميتها اكبر من مما تتحمل  الذات

 : بيئة العمل -و
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التحليل الدقيق لظروف العمل  المعدات  العمالة   : تعرف بيئة العمل على أنها :اصطالحا 
األساليب و المواد   بما يسمح بالتحسن المستمر لجودة العمل و كفاية األدوات و اإلجراءات الالزمة 

 (.01 ص9107باليلية )الحتياجات اإلنتاجية و راحة األفراد

موعة من العناصر و الخصائص المميزة للمنظمة و التي يدركها و تعرف أيضا على أنها مج
العاملون من خالل تفاعلهم مع المتغيرات التنظيمية في بيئة العمل و مع الفارد اآلخرين   و تتمتع هذه 

 (.06  ص9102عبد الرحمان )الخصائص بقدرتها على التأثير على دوافع العاملين و سلوكاتهم 

وافز و المكافئات و ظروف العمل و درجة المشاركة في اتخاذ القرارات و و تعرف كذلك بأنها الح
 (.00  ص9100سركين )األنظمة و التعليمات و اللوائح و الحاجات الخاصة بالعاملين  

و هي كافة الظروف السائدة داخل المنظمة و خارجها و التي لها تأثير على سلوك العاملين  و 
 . تحديد اتجاهاتهم نحو العمل

و تعرف على أنها  كل ما يحيط بالفرد في عمل  و يؤثر في سلوك  و أدائ  في ميول  اتجاه عمل  
 ص 9102بن رحمون  )و المجموعة التي يعمل  معها و اإلدارة التي يتبعها و المشروع الذي ينتمي إلي 

03.) 

 التعريف االجرائي

ستاذ الجامعي مهام  بحيث تؤثر و تتأثر هي المحيط و الحيز الذي يشمل الجامعة التي يمارس فيها اال
 .ب 

 الدراسات السابقة -6

رسالة ( 9112)بعنوان اثر ضغوط العمل على أداء العملين "  المعشر عيسى إبراهيم"دراسة  -أ
 .ماجستير في إدارة األعمال كلية العلوم اإلدارية و المالية جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا األردن

في دراست  هات  الكشف عن اثر ضغوط العمل للعاملين في القطاع الفندقي األردني حاول الباحث 
على أدائهم الوظيفي حيث يسعى تطوير إطار نظري يغطي مجمل أدبيات ضغوط العمل و مايربط من 
مفاهيم وما يتعلق ب  من موضوعات ذات صلة  و التعرف على مد  عالقة ضغوط العمل على أداء 

 :قطاع الفندقي و قد كان السؤال الرئيسي كالتالي العاملين  في ال
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هل توجد عالقة لعناصر ضغوط العمل و أداء العاملين في الفنادق األردنية ؟ هل يوجد تأثير -
 لضغوط العمل على أداء العاملين يغز  للخصائص الشخصية؟

صول إلى النتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشكلة الدراسة و ثم تحليلها للو 
عامل حيث استخدم العينة  9411فندق إذ كان عدد العاملين  09وكان مجتمع الدراسة موج  نحو 

من كل فندق أما بالنسبة ألدوات جمع البيانات فقد % 01عامل حيث اخذ  941الطبقية و كان مقدراها 
يمغرافية للعينة و الجزء الثاني استخدم الباحث االستبانة وقد ضمت جزئين الجزء األول مثلت متغيرات الد

 .مثلت متغيرات الدراسة

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج المتمثلة في أن عبء العمل اليؤثر على أداء العاملين  
في حين أن المكافئات و األجور  و بيئة العمل تؤثر على أدائهم و إن الجنس و العمر و المستو  

و الهيكل التنظيمي كلها ال تؤثر على أداء العاملين في الفنادق فئة خمسة  التعليمي و عدد سنوات الخبرة 
 .نجوم في عمان

 :التعقيب عن الدراسة 

حيث اعتمد عليها " األداء "و "ضغوط العمل"التي تعتبر دراسة مطابقة لدراستي من كال المتغيرين 
 .كمرجع أساسي في دراستي

عمل وعالقتها بالدافعية لالنجاز و استراتجيات ضغوط ال: بعنوان " مخلوفي اسعد"دراسة  -ب
رسالة ماجيستر في علم النفس و علوم التربية تخصص (.9104)مواجهتها لد  مديري التعليم المتوسط

 .اإلدارة و التسيير في التربية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

ـــــــاط ذات دالـــــــة إح ـــــــة  ارتب ـــــــي دراســـــــت  الكشـــــــف عـــــــن وجـــــــود عالق ـــــــين حـــــــاول الباحـــــــث ف صـــــــائية ب
هــــــل توجــــــد :ضــــــغوط العمــــــل و الدافعيــــــة لالنجــــــاز لــــــد  أفــــــراد عينــــــة البحــــــث وقــــــد حــــــدد الســــــؤال كــــــاألتي

ـــــــة البحـــــــث ؟ ومـــــــا درجـــــــة  ـــــــراد عين ـــــــد  أف ـــــــة لالنجـــــــاز ل ـــــــين ضـــــــغوط العمـــــــل و الدافعي ـــــــاط ب ـــــــة ارتب عالق
 استخدام أفراد العينة الستراتجيات مواجهة ضغوط العمل ؟
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رتباطي العتباره ان  يهتم بالكشف عن العالقة بين متغيرين اعتمد الباحث على المنهج الوصفي اال
أو أكثر لمعرفة مد  االرتباط بين هذه المتغيرات حيث يساهم في تحديد قوة هذه االرتباطات وطبيعتها في 

 .توجي  البحوث العلمية الالحقة في اتجهات أكثر تحديدا وتعمقا

 33لتعليم المتوسط لمدينة باتنة و بلغ عددهم  حيث تكون مجتمع الدراسة للباحث من جميع مدراء ا
وبما أن عدد افراد مجتمع البحث صغير فقد اعتمد الباحث على الحصر  9109/9103لسنة ( ة)مدير

 .الشامل وكانت أدوات جمع البيانات مقابلة شخصية بتوزيع االستمارة مع توضيح طريقة اإلجابة لكل فرد

ائج المتمثلة في وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ضغوط و قد توصل الباحث إلى جملة من النت
العمل و الدافعية لالنجاز مما يؤكد على انخفاض مستو  أفراد العينة الكلية في استخدام استراتجيات 

 .مواجهة الضغوط إلى اقل من متوسط

 :التعقيب عن الدراسة 

حيث اعتبرتها مرجع " ل ضغوط العم"جاءت هذه الدراسة لها نفس متغير المستقل في دراستي 
 .لالستفادة منها في معالجة هذا المتغير

بعنوان اثر ضغوط العمل في مستو  أداء العاملين في القطاع " فراس حاج محمد"دراسة  -ج
 .رسالة ماجستير أدارة أعمال تخصصي  الجامعة االفتراضية السورية  دمشق سوريا(9106)الصحي 

ف عن العالقة بين مستويات الضغوط العمل المدروسة حاول الباحث في هذه الدراسة الكش
ومستو  األداء لد  العاملين في القطاع الصحي منم خالل  تحديد مستويات ضغوط العمل  التي 

 . يواجهها العمال و دراسة اختالف هذه المستويات 

المكتبية في  كان مجتمع البحث لهذه الدراسة العاملين في المجاالت الطبية والتمريضية و الفنية و
عامل  911عامال وقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية و اختار  0531مستشفيين حيث كان عددهم

من مجتمع البحث وقد اعتمد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات حيث تم تصميمها و توزيعها 
 .ومعالجة البيانات
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ي أنها توجد عالقة بين ضغوط العمل المدروسة وقد توصل الباحث الى جملة من النتائج المتمثلة ف
فان  ل  عالقة مع جميع متغيرات (مكتبي/ممرض/طبي)و أداء العاملين  و إن مهما كان نوع العمل 

 .ضغوط العمل 

 :التعقيب عن الدراسة 

بصفة " األداء الوظيفي"و"ضغوط العمل "تمثل هذه الدراسة احد أهم الدراسات التي ألمت بمتغيري
 . هذا ما جعلها مرجعا مهما في تبني دراستي الحالية لهذه المتغيرات عامة و

بعنوان ضغوط العمل وعالقتها بالتوافق المهني لد  الصحافي الجزائري "  بحري صابر"دراسة  -د
كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية جامعة : رسالة دكتوراه في علم النفس العمل و التنظيم ( 9105)

 .يدي   أم البواقيالعربي بن مه

حاول الباحث في دراست  الكشف عن العالقة بين ضغوط العمل و التوافق المهني لد  الصحافي 
الجزائري من خالل نظري ملم من جميع جوانب ضغوط العمل  و التوافق المهني حيث استخرج خمسة 

( عمل االلتزام التنظيميالرضا الوظيفي االغتراب دوران العمل عالقات ال)مؤشرات من التوافق المهني 
 :وكان تساؤل الدراسة كاألتي 

 هل هناك عالقة بين ضغوط العمل و التوافق المهني لد  الصحافي الجزائري ؟

لقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن 
و إخضاعها للدراسة الدقيقة حيث أجريت  طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنيفها و تحليلها

صحافي موزعين  091هذه الدراسة على الصحافيين العاملين في الجرائد الوطنية و كان مجتمع الدراسة 
على أربع جرائد وطنية وقد اختار الباحث العينة القصدية من اجل تحديد متغيرات الدراسة بصدق و دقة 

صحافي وبالنسبة  091ن أي مجتمع الدراسة ككل و عددهم أكثر لذا اختار الباحث جميع الصحافيي
 .ألدوات جمع البيانات فقد اعتمد الباحث على االستبيان وذلك لعدة اعتبارات رجع إليها الباحث

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج المتمثلة في أن ضغوط العمل لد  الصحافي تؤثر على 
كالرضا لوظيفي  و االغتراب المهني و االلتزام التنظيمي  توافق  المهني من خالل مؤشرات مختلفة
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وعالقات العمل و دوران العمل وهذا التأثير الذي يرصد العالقة يختلف في درجات  نتيجة العديد من 
 .العوامل

 :التعقيب عن الدراسة 

دة حيث  استنتج من  ع"  ضغوط العمل "جاءت هذه الدراسة لها نفس متغير المستقل في دراستي 
فكانت هامة و مميزة ( الرضا الوظيفي االغتراب دوران العمل عالقات العمل االلتزام التنظيمي)مؤشرات 

 .ألنها أعطت نظرة شاملة عن الموضوع وساعدتني في دراستي من الناحية النظرية باعتبارها مرجع مهم
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 : يـــانـــالثل ــصــــالف

 لــــــــــــــــــــمــعــوط الغـــــــــــــــض

 تمهيد

 تعريف ضغوط العمل: أوال

 عناصر ضغوط العمل: ثنيا 

 مصادر ضغوط العمل :ثالثا

 أسباب ضغوط العمل:رابعا 

 نتائج و أثار ضغوط العمل:خامسا 

 استراتيجيات إدارة ضغوط العمل: سادسا

 ضغوط العمل واألداء الوظيفي:سابعا 

.لالفص خالصة
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 : تمهيد

مما الشك أننا أصبحنا نعي  في بيئة تسودها المثيرات و المنبهات المتنوعة بغض النظر عن 
أسبابها سواء أكانت مادية أو سلوكية وقد أثرت هذه المثيرات على الفرد ولم يقتصر تأثيرها على البيت و 

ثيرات و المنبهات المدرسة بل وصلت إلى بيئة العمل أيضا   ومن ذلك برزت الضغوط نتيجة التأثير بالم
البيئية المختلفة وهذه الضغوط قد جعلت الفرد يعي  في حالة من القلق و التوتر و االنفعال مما اثر على 

 .مهام  و واجبات  الوظيفية  وعلى عالقت  مع العاملين في المنظمة وكذلك على صحت  و جسده

لحالي   ومظهر من مظاهر وتعد الضغوط رد فعل على التغيرات السريعة التي شهدها العصر ا
الحياة المعاصرة حيث أصبح يطلق على هذا العصر عصر الضغوط فحظي هذا الموضوع باهتمام كبير 

 .من العلماء و الباحثين نظرا لتأثيرات  التي يتركها على الفرد

و سنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف ضغوط العمل و عناصره و مصادره و أسباب  و أثار و 
 .ط العمل و استراتيجيات إدارة ضغوط العمل و كذلك عالقة ضغوط العمل و األداء الوظيفينتائج ضغو 
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 تعريف ضغوط العمل: أوال

تعرف بأنها تجربة ذاتي  تحدث لد  الفرد محل هذا الضغط اختالال نفسيا كالتوتر أو القلق أو  
هذا الضغط نتيجة لعوامل قد يكون اإلحباط عضويا كسرعة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم ويحدث 

مصدرها البيئة الخارجية أو المنظمة أو الفرد نفس  وتختلف المواقف المسببة لضغوط العمل باختالف 
 .المواقع األفراد وطبيعة عملهم

كما تعرف ضغوط العمل بأنها تلك االستجابة التي يقوم بها األفراد للتكييف مع موقف خارجي 
 .افات جسدية ونفسية وسلوكية ألعضاء التنظيموالتي ينشا عنها انحر 

كما تعرف بأنها المثيرات النفسية والفيزيولوجية التي تضغط على الفرد وتجعل من الصعب علي  أن 
 .يتكيف مع المواقف تحول دون أدائ  لعمل  بفعالية

ن مكاسب وتعرف ضغوط العمل بأنها تلك الظروف الدينامكية التي يواج  فيها الفرد بفرصة  تتضم
محتمل  ل  وقيود تحدو من قدرات  على تحقيق ما يرغب  ومطالب قد تتسبب في خسارت  وفقده لما يرغب 

 .(056-055ص  2013الظاهر)في تحقيق  

ويعرف سالني الضغوط بأنها عبارة عن تجارب غير محببة يسعى الفرد إلى منع حدوثها مره أخر  
 .كما يسعى إلى تناسيها

ضغوط على أساس المثيرات النفسية والفيزيولوجي  التي تظهر على الفرد وتجعل  ويمكن أن تعرف ال
 .(074-073ص2008 جلدة ) .يصعب علي  التكيف المواقف وتحول دون أدائ  بفعالية

وهي الضغوط الناجمة عن طبيعة الوظيفة التي يؤديها الفرد من حيث مسؤوليتها وأعبائها وأهميتها 
  و الدور الذي يلعب  صاحب الوظيفة وخصائص هذا الدور ومن أمثل  وعالقتها بالوظائف األخر 

الضغوط ما يسود المنظمات من ضغوط تنظيمي  ناتجة عن البيروقراطية أو عدم المشاركة في صنع 
القرارات وتعدد المستويات التنظيمية وغموض المستقبل الوظيفي ومنها الضغوط الناتجة عن صراع الدور 

 .لضغوط المترتبة على ظروف العمل الماديةموفي ومنها أيضا ا
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وير  بعض الباحثين أن ضغوط عبارة عن اختالل وظيفي في منظم  المؤسسة التي يعمل بها 
الفرد ويؤدي هذا االختالل إلى انخفاض مستو  الرضا الوظيفي وضعف األداء وانخفاض مستو  

 .الفاعلية

المتغيرات النفسية والجسمية التي تحدث  ومن جهة أخر  فان ضغوط العمل تشير إلى مجموع  من
لد  الفرد من خالل ردود فعل  عند مواجه  المواقف المحيطة ب  والتي  تمثل تهديدا ل  وير  البعض 
األخر أن ضغوط العمل تظهر بعد تفاعل العاملين مع بعضهم متأثرين بصفاتهم الشخصية وباإلعمال 

هم تضغط عليهم وترهقهم ثم تقودهم لالنحراف عن االلتزام التي يعملونها مما يحدث تغيرات مختلفة بين
 .(315ص  9115فلي  ).بواجباتهم اليومية 

تعني الضغوط التفاعل مع البيئة الخارجية والقو  الداخلية للمنظمة واالستجابة من حيث الفرد 
ثر على كفاءة والذي يترتب عليها اثأر مادية ونفسية وسلوكية تختلف درجتها طبقا لخصائص الفرد وتؤ 

 .أدائ  وقدرات  ورغبت  في األداء 

وتعرف الهنداوي ضغوط العمل تجرب  ذاتي  تحدث لد  الفرد محل هذا الضغط اختالل نفسيا 
كالتوتر أو القلق أو اإلحباط أو اختالال عضويا كسرعة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم و يحدث هذا 

الفرد نفس  وتختلف المواقف المسببة لضغوط العمل باختالف  الضغط والبيئة الخارجية أول المنظمة أو
 .مواقع األفراد وطبيعة عملهم

في حين يشير فوزي فائق إلى أن كلم  ضغوط العمل تدل على مجموع  المواقف أو الحاالت التي 
ها وقد يتعرض لها الفرد في مجال عمل  والتي تؤدي إلى تغيرات جسمي  ونفسي  نتيجة لردود فعلي  لمواجهت

تكون هذه المواقف على درجة كبيرة من التهديد  فتسبب اإلرهاق والتعب والقلق من حيث التأثير فتولد 
 .شيئا من االنزعاج

 . وير  فائق إن ضغوط العمل هي استجابة وجدانية وسلوكية وفيزيولوجية لمنب  مؤلم

لفرد تحدث نتيجة لعوامل في ويؤيد هيجان مفهوم ضغوط العمل لد  هنداوي بأن  تجرب  ذاتي  لد  ا
 .( 306ص 9103كافي ) .الفرد نفس  أو في البيئة التي يعمل فيها



 ضغوطالعملالفصلالثاني
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضحعناصرضغوطالعمل(10)شكلرقم

عرف المعهد الوطني لدراسة الصحة والسالمة ضغط العمل على ان  األذ  الجسدي والنفسي  
 ص 9100الختاتنة ) .الذي يصيب الفرد عندما ال تتناسب متطلبات الوظيفة مع قدرات  وحاجات في العمل

21). 

 ثانيا عناصر ضغوط العمل

 :ير  سيزالفي ووالس ان  يمكن تحديد ثالث عناصر لضغوط العمل في المنظمة وهي 

 (.53ص 9104عليمات ) . عنصر المثير وعنصر االستجابة وعنصر التفاعل

وهو ما يتعرض ل  من مؤثرات ناتجة عن الفرد أو المنظمة أو البيئة ويترتب عنها  :عنصر المثير
  .الفرد بالضغط شعور

تتكون من ردود الفعل الفيزيولوجية والنفسية والسلوكية اتجاه الضغط وتتمثل في  : عنصر االستجابة
  .اإلحباط أو القلق أو التكيف

وهو الذي يحدث بين مسببات الضغوط سواء كانت عوامل تنظيمي  أو بيئي  أو  : عنصر التفاعل
  .حدث من استجاباتعالقات شخصي  ومشاعر إنساني  وبين ما ي

 

 :المثير                             

 البيئة                        التفاعل بيبي -                              

 منظمة العمل    -                            

    الفرد  -                               

                     

 

 

:االستجابةالتفاعل

إحباطات-بينالمثيرو

قلق-االستجابة
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عنصرين آخرين للضغوط في ضوء  تطور مفهوم العمل هذا عنصر اإلدراك  ويمكن أضاف 
وعنصر الفروق الفردية فاإلدراك العقلي ل  دور فعال في مد  إحساس الفرد بالعوامل الضاغطة علي  
والفروق الفردية تفسير العالقة بين قدره األفراد على التعامل مع مسببات الضغوط والسيطرة عليها و التأثر 

 .( 316ص  9115فلي  ) سلبا او إيجابا بها

 ثالثا مصادر ضغوط العمل

يتعرض األفراد في إعمالهم إلى مصادر كثيرة لضغوط العمل داخلية أو خارجة ككثرة العمل 
وروتين  وضيق الوقت و متطلبات  السرعة والثقة في االنجاز وبيئة العمل المزعجة و مشكالت التعامل 

لبية مع رئيس العمل ذلك غير أن هناك مهنا أكثر عرضة من غيرها للضغوط مع الجمهور والعالقات الس
و أنها تتعرض لمصادر ضغط غير موجودة في مهن أخر  مثل يتعرض الجراحون إلى ضغوط ناشئ  
عن ضرورة الدقة و الجودة في انجاز الجراحة فالخطأ هنا مكلف وكذلك الطيارون  والعاملون في برج 

ت إن سالمة المسافرين تعتمد على دق  أدائهم بينما يتعرض رجال الشرطة واإلطفاء المراقبة في المطارا
إلى ضغوط بسبب األخطار التي يواجهونها خالل أداء عملهم أي أن جميع الوظائف معرضة لمصادر 
مختلفة من الضغط حسب طبيعة المهام المرتبطة في الوظيفة ويمكن تقسيم مصادر ضغوط العمل إلى 

 :م أربع  أقسا

 : مصادر الضغوط المتعلقة بالفرد-أ

وهي ضغوط تسببها عوامل مرتبطة بالفرد الذي يشغل الوظيفة وليس بالعمل نفس  فبعض األفراد 
يجد في ضغط العمل محفزا للنشاط والتحدي في حين أن بعض األخر ال يستطيع التعامل مع الموقف 

 . الضاغط وسنستعرض هنا بعض مصادر الضغط المتعلقة بالفرد

 :الحياة االجتماعية للفرد  -

إن الضغوط التي يواجهها الفرد في منزل  أو مدرست  سوف تنسحب مع  إلى العمل وستؤثر على 
نفسيت  وأدائ  فمن الصعب على الفرد أن يتجاهل الضغوط التي يواجهها خارج العمل عندما يأتي للعمل 

ما تسبب ضغوطا نفسي  علي  وفاة عزيز  كل صباح ومن األحداث الهامة في حياه الفرد التي عادة
  .الفرد أو احد أقارب مشكالت الزواج أو الطالق والمشكالت المالية مرض 
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 :" أ"نمط الشخصية -

تشير البحوث إذا أن بعض األفراد يتصفون بمجموعة من الصفات التي تميزهم عن غيرهم كدافع 
رغبة في ذكر انجازاتهم كما أنهم عدوانيون وسريعو لالنجاز ورغبة عالية للتنافس وشعور باإللحاح الوقت و 

الغضب و يتسمون  بالسرعة وقلة الصبر ويقبلون باإلعمال التي تتسم بمسؤولية اكبر ومجازفة أعلى 
فهو قدر منخفض من هذه السمات و تشير البحوث   بوسميت هذه السمات بنمط الشخصية أما النمط 

شخصية أكثر عرضة لإلصابة بإمراض القلب ويبدو أن متغير إلى أن األفراد الذي يبتسمون بنمط ال
 .العدوانية وسرعة الغضب يسهمان أكثر من المتغيرات األخر  باإلصابة بإمراض القلب

 : اإلدراك -

يتفاعل األفراد مع البيئة المحيطة بهم من خالل إدراكهم للواقع واإلدراك ما هو إال محاولة لفهم و  
يختلفون في تفسير  الحقيقية فاألفرادن كثيرة ال يدرك اإلنسان واقع  على صورت  تفسير الواقع وفي أحيا

وقراءه واقعهم فهم يختلفون فيما بينهم في إدراكهم لنفس الموقف الضاغط في حين يطلب مسؤول من 
أفراده القيام بعمل ساعات اضافية كي ينجز العمل في الوقت المحدد فان بعض الموظفين سينظر للطلب 

ى ان  فرصة لكسب إعجاب مسؤول  بإثبات والئ  وحب  وتضحيات  من اجل منظمت  في حين سينظر عل
البعض األخر لهذا الطلب على ان  أعباء  إضافية غير مبررة وال شك بان من ينظر لألمر بأن  أعباء 

ال أيضا إضافية فيشعر بضغط نفسي اكبر من جانب أخر فان األفراد األكثر ميال للتشاؤم هم أكثر مي
 .للشعور بالضغوط مقارن  بإقرائهم

 : الخبرة بالعمل -

الفترة األولى من عمل الفرد تتسم عادة بعدم الوضوح والغموض والضعف والثقة بالنفس بسبب كون 
الموقف جديد بالنسبة للفرد ويحتاج إلى إثبات ذاتي  وكسب ثقت  واحترام رئيس  وزمالئ  في العمل وكلما 

في وظيفت  كلما اكتسب خبرة  ومعلومات ستساعده في كيفي  التعامل مع المواقف طالت مدة خدمت  
الضاغطة وان إدارة اجتماع مثال بصوره ناجحة إال بعد مشاركات في عدة اجتماعات ومشاهدة اآلخرين 
كيف ينجحون ويفشلون فيها وكل ذلك يحتاج إلى وقت وان األفراد الذين يشعرون بضغوط مستمرة ال 

ن التعامل معها يميلون إلى ترك وظائفهم أو منظماتهم إلى أماكن أفضل بالنسبة لهم بحيث ال يستطيعو 
 .يبقى في المنظمة إال من هم أكثر قدره على التأقلم مع الضغوط
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 :وجهه الضبط  -

وجه  الضبط إما أن تكون داخلي  أي أن الفرد يميل إلى رؤية األمور في جوانب حيات  بأنها تحت 
خارجية ان  يميل إلى رؤية األمور المؤثرة في حيات  بأنها خارج سيطرت  أولئك األفراد الذين  سيطرت  أو

يمتلكون وجه  نظر خارجية أكثر عرض  للشعور بالضغوط  من أقرائهم ذوي وجه  ضبط الداخلية إن 
الضاغطة ألن  الشعور بأنك قادر على التأثير في األحداث والتحكم في النتائج يساهم في إدراك المواقف 

 .بشكل كبيرباإلمكان التقليل من أثارها 

 : مصادر الضغوط المتعلقة بالوظيفة -ب

وهي ضغوط تسببها عوامل مرتبطة بالعمل نفس  وليس بالفرد الذي يشغل الوظيفة وسنستعرض هنا 
 :أهم هذه المصادر  

 :تعارض الدور -

دور المتوقع من في أسرت  أو نتيجة ويحدث نتيجة تعارض الدور المتوقع من الفرد في عمل  وال 
تعارض ما هو مطلوب من  في عمل  كان يطلب من  أن يعمل بسرعة عالية وفي نفس الوقت المحافظة 
على جوده عالي  للسلعة أو الخدمة التي يستغلها كما يمكن أن يحدث تعارض الدور نتيجة تعارض 

ف المسلم العامل في البلد الغير مسلم العمل متطلبات العمل مع قيم الشخص مبادئ  كما يطلب من الموظ
وقت صالة الجمعة أو أن يمنع أطباء الطوارئ عن معالج  المريض بسبب عدم امتالك  لبوليصلة ضمان 
صحي كما ويعاني الكثير من الطلبة والموظفين الرياضيين من تعارض متطلبات الدراسة أو العمل مع 

  .مهامهم الرياضية

 : غموض الدور -

حدث عندما يكون الفرد غير متأكد من المهام المطلوبة من  و كيفي  أداءه لها أوحين تكون وي 
نتيجة الخطأ في العمل غير معروفة وهو مصدر للضغط أكثر وضوحا لد  الموظفين الجدد أو حين تقدم 

 .(007-003ص  9109الخضر ). المنظمة على إحداث تغيير فيها

 : عبء العمل -
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نخفاض حجم معدل العمل الموكل للفرد مهمة  القيام ب  في زيادة حجم األعباء ويعني زيادة أو ا
الموكول لفرد ما القيام بها إلى معدل أعلى من المعدل المقبول تتسبب في إحداث مستو  عالم من 
الضغط وانخفاض  حجم أعباء العمل الموكول للفرد مهمة القيام بها إلى معدل اقل من المعدل المقبول 

عليمات ). إلى انخفاض مستو  شعور الفرد بتقدير ذات  وزيادة الشكو  والعصبية والغياب والعزلة  يؤدي 
 .(61ص 9104

 : صعوبة المهام -

والتي تعني بان المهام في مستو  تعقيد اعلى من قدره الفرد خاصة في الوظائف التي تتطلب   
دة بحيث يشعر الفرد بالخوف من ارتكاب خطأ دق  وتركيز ذهنيا عال أو تلك التي تستخدم تكنولوجيا معق

 .فاتح يؤثر على صحت  وسالمت  واآلخرين

 : ضعف السيطرة على العمل -

إن الموظف ليس لدي  الحرية واالستقاللية الكافيتين التخاذ قرارات بشان  عمل  وتحديد متى وأين  
لمادة التي يدرسونها اختصاصهم لديهم استقاللية اكبر في تحديد ماهية ا أساتذة الجامعةوكيف يؤد  

واختيار وقت ومكان المحاضرة اما العامل على خط إنتاج سيارة ما فمقيد بشكل دقيق بكل تفاصيل عمل  
وتشير الدراسات إلى أن ضعف الشعور بالسيطرة على العمل يترتب بمستويات عالي  من التوتر 

ل في بيئة سريعة التغيير تضعف قدره الفرد واألعراض الصحية والغياب ودوران العمل فضال عن أن العم
 (000ص  9109الخضر) .على السيطرة على تفاصيل عمل  وبيئت 

 :نظم األجور والحوافز  -

شباع رغباتهم  ويقصد بها مجموعة الظروف التي تتوفر في بيئية العمل وتعمل على تحفز األفراد وا 
المصدر مباشرة بإحساس الفرد وشعوره ان  التي يسعون إلشباعها عن طريق العمل  كما ويرتبط هذا 
 .يحصل على مقابل عادل لما يقدم  للمنظمة من جهد وخدمات

وير  الباحث ضعف الرواتب واألجور وعدم فاعلية نظم الحوافز مقارنة بالمنظمات المماثلة ينمي 
وأساليب تمكن ل  داخل الفرد شعورا باإلحباط وعدم الرغبة في بذل الجهد  وبالتالي يحاول ابتداع طرق 

من خاللها التهرب من أداء األعمال الموكولة دون أن يتعرض للمساءلة  ويزداد إحساس  بالعزلة عن 
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المنظمة وتنتاب  حال  من حاالت الالمباالة والسخط وترتفع معدالت غياب  بعذر وبدون عذر مما ينعكس 
 ) .69 ص 9104عليمات ) .سلبا على أداء المنظمة التي يعمل فيها

 : مصادر الضغوط المتعلقة بالبيئة الداخلية للمنظمة -ج

كالتعامل مع نوعيات صعبة من الجمهور وكذلك العمل مع رئيس :مشكلة العالقة مع اآلخرين  -
كثير النقد  وقاس وال يراعي الجوانب اإلنسانية وال يقدر مجهودات الفرد  و أحيانا يكون زمالء العمل ال 

ي أو المساعدة المهنية لزمالئهم اآلخرين  ويثيرون مشكالت عدة تولد نوعا من يقدمون الدعم االجتماع
 .التوتر في العالقات  وال تكاد المنظمة من مشكالت الصراعات الشخصية

كالحرارة و الرطوبة وعدم توفر مصادر للتهوية أو اإلضاءة الجيدة  و  :ظروف العمل الطبيعية -
اآلالت والمعدات  أو تلك الناشئة من خارج العمل السيارات  و كذلك الضوضاء الناتجة من األحد و 
 .كذلك التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

حيث يعد التغيير خروجا عما ألف  الموظف من روتين و إجراءات و  :كثرة التغييرات التنظيمية -
بط  بالنظام الحالي مصالح و نظام اعتاد علي   و انتقاال إلى نظام جديد غير واضح المعالم  فالموظف تر 

عالقات يخشی أن يفقدها باالنتقال إلى الوضع الجديدة مما يدفع  لمقاومة التغيير  األمر الذي يزيد من 
 .الضغوط النفسية علي 

و يقصد ب  الجو العام للمنظمة الذي يعكس شخصيتها حيث يشكل مناخها  :المناخ التنظيمي  -
وضوحها  تشددها  كفايتها ) نظيمية  واللوائح واألنظمة اإلدارية العام كل من أسلوب القيادة الت

خدمية )  وطبيعة المنظمة (معقدة؛ بسيطة)  واللوائح واألنظمة اإلدارية و التكنولوجيا المستخدمة (وتجددها
تحت اإلنشاء؛ )  وفيما إذا هي قطاع عام أو خاص  باإلضافة إلى المرحلة العمرية للمنظمة (ساعة

  كل تلك المتغيرات من الممكن أن تسهم في تشكيل جو ضاغط على الفرد  فمن (التقهقرالعطاء؛ 
المعروف أن المنظمات الخاصة و تلك التي تستخدم تكنولوجيا معقدة  و تلك التي في مرحلة اإلنشاء أو 
 التقهقر  يكون أفرادها أكثر عرضة للضغوط من أفراد منظمات القطاع العام وتلك التي في مرحلة

 .العطاء  ومن تلك التي تستخدم تكنولوجيا بسيطة أو ال تستخدمها إطالقا

 : مصادر الضغوط المتعلقة بالبيئة الخارجية للمنظمة -د
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المنظمة نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالبيئة المحيطة بها  فما يحدث في البيئة الخارجية للمنظمة من 
و من أكثر العوامل البيئية إثارة للضغط حالة الركود  الممكن أن يلقي بظالل  عليها سلبيا أو إيجابا 

االقتصادي  و قوانين العمالة والضرائب و تشريعات العمل  باإلضافة إلى حالة التوتر السياسي الداخلي 
بسبب تغير األنظمة السياسية  كل ذلك من الممكن أن يضع الفرد في حالة من الغموض و عدم وضوح 

 .(090-091ص  9109الخضر. )ح  من الضياعالرؤية و الخوف على مصال

 : أسباب ضغوط العمل:رابعا 

 :مشکالت تنظيمية  -

من المصادر العامة للضغط المهني  سوء النظام الذي يتسبب في تأخير القرارات المهمة  وعدم 
المادية  قدرة الفرد في العمل على تحديد المسؤول المباشر اتخاذ القرارات  والنقص المستمر في اإلمكانات

 .واألجهزة والمع الضرورية  وعجز النظام عن وضع خطة محددة لإلنتاج

 :نقص الكفاءة المهنية  -

إن نقص المهارة أو الكفاءة لد  عدد من العاملين في مجال عملك يضع حجم أكبر عليك أو على 
مهنية  مثل تسجيل أو عندما ال يتوف تخصصات معينة الزمة الستكمال المهام ال. من لدي  هذه المهارات

المكالمات التلفونية أو نقل المعدات أو إصالحها أو الكتابة على الكمبيوتر  فهذه المهام اإلضافية يتحملها 
العاملون غير المعنيين بها إضافة إلى المهام األصلية  فربما يصلون إلى الشعور بعدم قيمة التخصص 

الذي يجعلهم غير قادرين على التركيز في المهام  المؤهلين ل  أو إحساسهم باإلرهاق الجسمي والنفسي
 .المهنية األصلية

 :ساعات العمل الطويلة أو غير المنتظمة  -

إن العمل لمدة كبيرة يصل بالفرد إلى حالة من الملل  فالجسم اإلنساني ل  إيقاع طبيعي يرتبط 
اعات للعمل وساعات للنوم  بتكوين  ويتناغم بصورة معينة مع ساعات النهار والليل والبد من وجود س

حيث من المعروف أن عملية البناء تكون في قمتها في وقت معين  وتختلف مستوياتها عبر فترات 
وقد يشعر بعض الناس بسعادة في أول النهار ويشهر البعض اآلخر بهذه الحالة في بداية .. النهارو الليل

 .وهكذا....الليل او الظهيرة
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 :من عدم االستقرار وفقد األ -

عندما يحدث عدم استقرار في القرارات وتغيير مستمر في السياسات يتسبب ذلك في جمود وسلبية 
ويكون ذلك سبيال لشعور اإلنسان ... عند العامل  فيقف عن التخطيط أو االلتزام بإجراءات معينة

 ...بالضغط النفسي

دور ذو مهام معينة إلى  أيضا  حينما يتعرض العامل للتنقل المستمر من مكان إلى آخر أو من
أدوار أخر   فيضطر إلى التعامل في كل مرة مع أناس مختلفين وخصائص شخصية متباينة  هنا يقع 

 .العامل في حالة من فقد األمن

ن كانت سارة تؤدي إلى نوع من الضغط النفسي  وعندما  إن التغييرات الحادة في حياة اإلنسان وا 
ي بالفرد إلى نوع من التهديد الذاتي المؤدي إلى الشعور تكون التغيرات حادة غير سارة تؤد

 .(64-69ص  9112الفرماوي .)بالضغط

 :حمل العمل الزائد  -

ومثال على حمل العمل الزائد دراسة يذكرها شولتز أجريت أواخر الثمانينات على عمال شركة فولفو 
لعوامل المؤدية إلى الضغوط النفسية الصناعة السيارات في السويد تبين أن حمل العمل الزائد على رأس ا

للعمل كما يذکر شولتز دراسة أخر  أجريت أواخر الثمانينات أيضا بينت أن  طالب الكليات الطب 
يشكون من نفس السبب ومن الطبيعي أن يكون حمل العمل الزائد مصدر تأزم نفسي شديد ألن ذلك معناه 

رتبط حمل العمل الزائد بأمراض القلب ومن ذلك أن دراسة استهالك الطاقة الجسمية و النفسية للفرد  كما ي
منهم يعملون % 71أجريت عن األفراد الذين تصيبهم النوبات القلبية وهم في سن الرشد تبين منها أن 

 .ساعة أسبوعيا 61أكثر من 

 :الصلة بأفراد مضغوطين  -

ذين يتصلون بهم ويمكن أن إن االتصال بأفراد يعانون من الضغوط يؤثر على األفراد اآلخرين ال 
نطلق على هذه الفكرة عدو  انتقال الشعور باالنضغاط ذلك أن مزاملة شخص دائم الشكو  والتذمر ينقل 

    .هذه المشاعر السلبية إلى اآلخرين وكأن  يعرض عليهم جوانب سلبية في العمل كانوا غافلين عنها

 :الظروف الفيزيقية للعمل  -
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الفيزيقية للعمل من أسباب الشعور باالنضغاط والمشقة وهذه الظروف يمكن أن تكون الظروف  
الفيزيقية تشمل اإلضاءة في الكافية أو الضوضاء الشديدة أو درجات الحرارة الشديدة االرتفاع أو الشديدة 
االنخفاض هذا إلى  جانب زيادة نسب الرطوبة أو التعرض لمواد كيماوية ضارة أو ألتربة أو غبار 

 .(961-950ص  9103ربيع ) .ألمراض المهنيةالتعرض ل

 :التطوير الوظيفي  -

وذلك لما يكتفي  من  -حتى ولو كان إلى األفضل  -وهو يمثل سببا رئيسيا لضغوط العمل 
غموض وعدم تأكد  وتهديد للمصالح المكتسبة للعاملين  وتفتيت التنظيمات غير الرسمية  وتقادم المعارف 

ألمان الوظيفي للفرد عندما يشعر بأن  مهدد بالفصل أو االستغناء عن   كما أن فيتمثل عدم ا. والمهارات
االنحسار االقتصادي و قلة الوظائف تزيد من هذا الشعور على األفراد وأيضا زيادة البطالة  ولذا فيمكن 

متاثرا القول أن الشعور باألمان ينتج عن شعور الفرد بأن عمل  يدر علي  ربحا ثابتا غير متذبذب وال 
بأحوال أو ظروف معينة  وبناء على ما سبق يمكن القول أن عدم األمان الوظيفي يعتبر أحد أسباب 
الضغوط في العمل وما يتطلب من المنظمات توفير األمان الوظيفي للفرد لكي يقوم بدوره بحيوية ونشاط 

 .وعدم تعرض  لضغوط عدم األمان الوظيفي

 :المسئولية تجاه اآلخرين  -

كانت المنظمة في حقيقتها عبارة عن نظام اجتماعي تكنولوجي بالغ التعقيد  وتقوم على أساس لما 
التفاعل بين األفراد بعضهم البعض  وتفاعلهم داخل الجماعات سواء الرسمية أو غير الرسمية  فمن 

 :المتوقع أن ينشا عن هذا التفاعل العديد من مسببات الضغط في العمل منها 

 .ت عدائية ومشاغبة في العملوجود شخصيا - 

 .ارتفاع الكثافة االجتماعية وافتقاد الخصوصية في العمل - 

 .ضعف القيادة وعدم قدرتها على الدفاع عن مصالح األفراد والجماعة  أو تسلطها علي  - 

 . التباين في المراكز داخل الجماعة - 

 .تفكك الجماعة - 
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 .الفتور في المساندة االجتماعية  - 

 .تفشي الصراعات داخل الجماعات - 

 .(060-061ص  9103الظاهر .)ضغوط الجماعة  وتباين معاييرها مع القيم التي يتمسك بها الفرد  - 

 : نتائج و أثار ضغوط العمل:خامسا 

تتمثل هذه اآلثار والنتائج في أكثر من . إن مؤثرات الضغوط التنظيمية لها نتائج وآثار على األفراد
 :جانب  مثل

 اآلثار السلوكية - 

 (.السيكولوجية)اآلثار النفسية  - 

 .اآلثار المرضية الجسدية - 

 اآلثار التنظيمية - 

 :اآلثار والنتائج السلوكية   -أ

 :إن العوامل التنظيمية الضاغطة تلعب دورا في سلوك األفراد وتمثل نتائجها في 

ة  وذلك نتيجة للقلق والتوتر الذي تسبب  تزداد ظاهرة التدخين نتيجة للضغوط التنظيمي :التدخين - 
وهناك العديد من الدراسات التي أثبتت العالقة الوثيقة بين الضغوط والتدخين من أهمها دراسة . الضغوط

 . كونوي وزمالءه

كما أن ردود فعل الضغوط في مجال العمل تتمثل في إدمان الكحول  :اإلدمان على الكحول -
 باالنت وقد وجد كل من. واج  األفراد عندما يتعرضون للضغوطللهروب من المشكالت التي ت

 .أن ثمة عالقة وثيقة بين الضغوط وبين إدمان الكحول 0201عام  واوخرجو  0272عام

لم يقف تأثير الضغوط على إدمان الكحول  بل تعداه إلى تعاطي المخدرات  :تعاطي المخدرات - 
 .لحبوب ونحو ذلككا.. مثل الماريجوانا   الكوكايين  وغيرها
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إن كثيرا من الضغوط تقود إلى ممارسة العنف وانتهاك األنظمة   :العنف وانتهاك األنظمة -
 . وخصوصا الضغوط النفسية مثل اإلحباط

في دراسة أجريت حول العنف أن العنف  0272عام  نيومانفقد وجد  :العدوان أو االكتئاب -
 .ة لإلحباط والعدوانيةوانتهاك األنظمة والقوانين عادة ينمو نتيج

ويمكن أن ينعكس أثر الضغوط على وزن األفراد كأن تزداد شهيتهم  :الشهية اضطراب الوزن و -
وهذا التأثير هو نفسي جسدي نتيجة الضطرابات في الجهاز النفسي والعصبي . إلى األكل أو يقل وزنهم

 .للجسم

 (:السيكولوجية)اآلثار والنتائج النفسية  -ب

والنتائج النفسية مرتبطة بشكل وثيق باآلثار والنتائج السلوكية وتتمثل اآلثار النفسية فيما إن اآلثار 
 :يلي 

ال شك أن حياة اإلنسان العامل مترابطة سواء في المنزل أو في العمل وما  : المشكالت العائلية -
العمل تؤثر على يطرأ على حياة اإلنسان في العمل ينعكس أثره على المنزل فالضغوط التي يحدثها 

 .العالقات العائلية

فقد يعجز الموظف عن مواجهة ضغوط العمل فيبدأ بإسقاطها في المنزل على شكل غضب أو 
 .أوامر صعبة أو سيطرة او نحو ذلك وقد تؤثر على العالقة الزوجية أو األطفال

عدم القدرة على كما تتمثل اآلثار النفسية للضغوط في اضطرابات  للنوم ك :اضطرابات في النوم -
  .النوم بشكل منتظم  وهذا يؤثر بال شك على المزاج و على األداء في العمل

كما أنها تسبب االكتئاب  وعدم القدرة على االنبساط واالستمتاع بالحياة مع الناس  :االكتئاب -
  .اآلخرين  وقد تقود الى عمليات االنتحار

 (يةالمرضية الجسد)اآلثار والنتائج العالجية  -ج

في الجوانب التالية كما يقدمها ( المرضية الجسدية) تتمثل آثار الضغوط في المجاالت العالجية
  .كويك وكويك
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مثل ضغوط القلب  السكتة القلبية  فقد وجدت اإلحصاءات في السنوات األخيرة  :أمراض القلب -
شاب  011ن أن  من بين وقد وجد زوهيما. في أمريكا أن معظم أسباب الوفاة ناتجة عن أمراض القلب

 .منهم يعاني من آثار مسؤوليات العمل% 20راشد ممن يعانون أمراض قلب يوجد

إن التوتر والصداع أحد أثار الضغوط التي وجدت بشكل كبير  وقد يقود هذا الصراع  :الصداع  -
 .الى أمراض مستعصية يصعب عالجها

  .السرطان إن للضغوط النفسية تأثيرا على حدوث حاالت :سرطان  -

دمان : أمراض الرئتين والكبد والجلد - ونتيجة للضغوط وأثارها السلوكية كتعاطي الكحول وا 
 .المخدرات وممارسة عادة التدخين  فقد وجد آثار مرضية في كل من الرئتين والكبد والجلد

 :اآلثار التنظيمية -د

لية الضغوط وآثارها المختلفة على تلعب العالقة بين المنظمة والفرد العامل بها دورا هاما في عم 
أداء األفراد داخل المنظمات  ولذلك فإن إدارة الضغوط بشكل جيد أو سوء إدارتها في منظمة العمل تظهر 

  .نتائجها بشكل واضح على األفراد وانجازاتهم داخل منظمات العمل

ة بين األفراد وير  كل من كويك وكويك أن  من األهمية بمكان معرفة وفهم العالقة الواقع
فكل . والمنظمات وأدوارهم الرئيسية في إدارة الضغوط  ألن  ثمة تبادل اجتماعي بين األفراد والمنظمات

 .ويعتمد كل منهما على اآلخر. جانب في هذا التبادل ترتب علي  دور للجانب اآلخر

د والمنظمات من حيث تتضح العالقة بين األدوار المتبادلة بين األفرا( 2)كما يوضح الشكل رقم 
 . (029-000ص  9110جلدة ).حيث أنهما مصادر متبادلة للجانبين  ويفسر كل منهما اآلخر
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 يوضح العالقة بين المنظمة و الفرد( 19)شكل رقم  

 

باإلضافة إلى أثار تنظيمية أخر   كالغياب  الدوران الوظيفي  انخفاض اإلنتاجية والعزلة عن 
 .ا الوظيفي وانخفاض التزام الموظف ووالئ الزمالء  عدم الرض

كل هذا بال شك يؤثر على دافعية الفرد وعلى مستو  أدائ  ما يكلف المنظمة تكاليف والتزامات 
مالية كبيرة  باإلضافة إلى انخفاض اإلنتاجية  و فقط التمكين التنظيمي يستطيع التصدي لها ومواجهتها 

يلها إلى تحديات تزيد من التحفيز لرفع مستو  األداء وبالتالي زيادة بكل األساليب والوسائل المتاحة  وتحو 
اإلنتاجية  ومن  يمكن القول أن تأثير ضغوط العمل على األداء يعتمد على مد  إدراك وشعور وتفسير 
األفراد لهذه الضغوط وقدرتهم على التحكم فيها  ألن المقدار المناسب من ضغوط العمل هو مساعد على 

مل  وارتفاع مستواه   باإلضافة لكونها مثيرة لخياالت و قدرات العاملين في ابتكار حلول أداء الع
 .( 53ص  9102بالغماس .)للمشاكل  و اتخاذ القرارات العلمية

 الفرد المنظمة

 المتطلبات األهداف الغايات
 المهام و النشاطات

 
 الرواتب( التعليل)التفسير
 الفوائد

 (الحرفة)فرص العمل
 الحالة 

 متطلبات العمل
 
 

 (زيولوجيةالفي)الحاجات المادية
 األمن المادي

 األمن الشخصي
 اإلندماج
 المعارف
 القدرات
 المهارات

 (الكامن)النمو الداخلي 
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 العوامل 

 المسببة

 للضغوط

 

 المهارات

 

 اآلثار

 طويلة

 المدى

 

 

 الفوائد

 

 يوضح أثار ضغوط العمل( 13)شكل رقم 

 : استراتيجيات إدارة ضغوط العمل: سادسا

والطرق التي تساعد الفرد في التخفيف   يقصد باستراتيجيات إدارة ضغوط العمل مجموعة األساليب
 .من حدة ضغوط العمل التي يتعرض لها في المنظمة التي يعمل بها

وقد ازداد اهتمام الباحثين والكتاب بدراسة العديد من السبل والطرق من أجل التصدي ألثار ضغوط 
تعد مثل المرض كلما  العمل حيث تفاوت هذه الطرق في بساطتها وتعقيدها وواقعيتها  ألن ضغوط العمل

 بيئية اجتماعية جسمية نفسية

 نقص-استجابات غير صحية

 القلب نقص العضالت ارتفاع ضغط الدم  ارتفاع ضربات نفسية
 قلق   اكتئاب   ارق   عدم التركيز   توتر جسمية

 مشاجرات مع اآلخرين توتر العالقات اإلنسانية اجتماعية

 اكتئاب مزمن  اضطراب ذاكرة   تغيرات شخصية نفسية

 صداع مزمن   ارتفاع ضغط الدم  السمنة   أمراض جسمية
 لعقاقير و الكحول   اضطراباتتعاطي و إدمان ا اجتماعية

 نقص اإلحساس باإلشباع و عدم بالرضا

 عدم االنجاز و نقص اإلنتاجية في العمل
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اكتشف مبكرا كان عالج  أسهل  وأن اختيار الطريقة األفضل لتعامل مع ضغوط العمل تتوقف أوال وأخيرا 
على المرحلة التي بلغتها من حيث شدتها ومد  تطورها  وذلك ألن المستويات العالية أو المتدنية من 

إلى انخفاض مستو  األداء وتتطلب من إدارة  التوتر والقلق والتي تستمر فترات طويلة من الزمن تؤدي
الموارد البشرية التصرف واتخاذ إجراءات بشأنها  وبالطبع لن تكون إدارة الموارد البشرية مهتمة كثيرا 

 .بمستويات التوتر المتوسطة وذلك الن التوتر في هذه المستويات مفيد ويؤدي إلى حسن األداء

لطرق واالستراتيجيات التي يمكن أن يتبعها الفرد ومن جهة أخر  فان هنالك مجموعة من ا
والمنظمة للحد من آثار ونتائج تلك الضغوط مع مالحظة ان  ليس بالضرورة أن اإلستراتيجية الناجحة في 
بيئة ما من الممكن أن تكون فعالة في بيئة أخر  وذلك أن اإلستراتيجية المالئمة تعتمد أساسا على نوع 

يئة العمل وهذه العوامل تختلف من بيئة ألخر  ولهذا فان اإلستراتيجية التي الضغط وخصائص الفرد وب
 .يجب أن تختارها يجب أن تكون مختلفة أيضا

وعلى ضوء ما قامت ب  إدارة بعض المنظمات تبني استراتيجيات مختلفة لتعامل مع ضغوط العمل 
يجيات الفردية  االستراتيجيات االسترات: فان  يمكن تصنيف استراتيجيات ضغوط العمل إلى مجموعتين

 . التنظيمية

 : االستراتيجيات الفردية-أ

ويقصد بها تلك الطرق واألساليب التي يستطيع الفرد القيام بها بنفس  لتخفيف من حدة ضغوط 
 .(23ص  9104عليمات . )العمل التي يتعرض لها

ووسائل عديدة من وير  الباحثون بأن الفرد يستطيع تجنب ضغوط العمل والتكيف معها بطرق 
  :أهمها

يعني أن يوقف الفرد كل أنشطت  اليومية  وان يمارس الوعي واالنتباه مع مشاعره  وهذا  :التفاعل -
 .يساعده على إعادة ترتيب األوليات  وتدريب الذهن على تحمل ضغوط العمل

  .ةوهو مرتبط بالتأمل إذ أن الراحة الجسمية تؤدي إلى الراحة العقلي :االسترخاء -

في أداء نشاط ذي معنى لمدة معينة بصرف الفرد عن التفكير في الضغوط الواقعة   :التركيز -
 .ويستشعر ان  يؤدي عمال جديرا بالتركيز
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وهي من أهم األمور التي ترفع الروح المعنوية للفرد  کما أن الجسم يكون في  :ممارسة الرياضة -
 .ون شعور سريع باإلرهاق حركة نشاط دائمة ومستقرا للقيام بالمجهود د

محاولة إجبار الذات على عدم االنفعال واالنتظار للوقت المناسب وعدم التسرع  :التريث وكبح الغضب -
بالرغم من أن هذه اإلستراتيجية تبدو سلبية إال أنها تجعل سلوك الفرد موجها نحو التعامل بفعالية مع 

مصادر الضغوط ومسبباتها والعمل على التقييم الهادئ الموقف الضاغط وتحقق ل  االسترخاء والتأمل في 
الموضوعي لها ومراجعة النفس دون انفعال ما يكشف عن األخطاء الحقيقية للضغوط أو حجمها الحقيقي 
الذي يريح الفرد في التعامل مع الضغوط وتفيد هذه الطريقة أيضا في مساعدة الفرد على تحقيق أهداف  

 .القات  الشخصيةفي العمل والمحافظة على ع

ن كانت هذه اإلستراتيجية : القبول واالستسالم - وهو تقبل الواقع ومعايشت  كما هو واالعتراف ب  وا 
تتضمن موقفا سلبيا من الفرد تغييب فيها فعالية حل الموقف إلى أنها تساعد على التخلص من تخفيف 

على ما جری ب  قتل لإلرادة  الضغوط مضى وفات وتذكر الماضي والتفاعل مع  واستحضاره والحزن
 .وتبديد الحياة  ويولد العجز على العمل ويبدد الجهد

يمارس الفرد التأمل من خالل التركيز على موضوع واحد بهدف التحكم في التفكير الذي غالبا  :التأمل -
الشخصية  ما ينتقل من فكرة إلى أخر   ويتم ذلك من خالل التركيز على إيقاع التنفس وبعيدا عن األمور

أو الذاتية ويمكن للفرد أن يمارس التأمل من خالل ترديد كلمة أو مقطعي لقي القبول عنده ويفضل اختيار 
 .كلمة محايدة ال ترتبط بأي حدث

تستخدم هذه اإلستراتيجية بعد فشل جميع الخيارات السابقة حين يعتقد الفرد أن : فرص العمل البديلة -
تعدت الحد وأنها قريبة من نقطة الخطر ومن ثم فإن ترك العمل والبحث ضغوط العمل الواقعة علي  قد 

 .عن فرصة عمل أخر  بديلة لتغيير الموقف كل   وهو الحل الوحيد

يلجا الفرد إلى هذا األسلوب عندما ال تجدي المحاولة السابقة في : طلب المساعدة من المتخصصين -
ن الحدة بحيث يعجز الشخص عن مواجهتها إعادة بناء الشخصية  حيث أن الضغوط قد تكون م

باألساليب السابقة مما يحتم طلب المساعدة من األشخاص المتخصصين في معالجة الضغوط من أطباء 
 :علم النفس  ومن أعراض الضغوط التي يقرر الفرد بعدها اللجوء إلى مختص اآلتي
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  والتهاب المفاصل  وآالم  شعور الفرد باألعراض العضوية والنفسية الشديدة كأمراض القلب  -
 ...الظهر واالضطرابات الهضمية واالضطرابات الجلدية واالكتئاب

طول المدة التي يتعرض لها الفرد لالضطرابات الصحية أو النفسية من جراء ضغوط العمل   -
 .الشعور بعدم القدرة على األداء بشكل سليم

وط أو اإلخفاق في العمل أو الحياة عدم القدرة على التخلص من المشكالت المسببة للضغ -
 .بصفة عامة بسبب الضغوط

صعوبة االنسجام مع شخص محدد ينفي العمل مثل الرؤساء أو مع أشخاص محددين بشكل  -
 (69-60ص  9102بالغماس .) عام

 : االستراتيجيات التنظيمية -ب

تستطيع المنظمات القيام  ويقصد باالستراتيجيات التنظيمية بأنها مجموعة من الطرق واألساليب التي
بها لضبط وتخفيف ضغوط العمل التي يشعر بها أفراد وجماعات التنظيم ومن بين هذه الوسائل 

 :واألساليب التي تتبعها المنظمات في هذا المجال ما يلي

إذا تبين أن هنالك وظائف يعاني العاملون فيها من ضغوط  :إعادة النظر في تصميم األعمال -
ان  يجب إعادة النظر في تصميم األعمال بما يساعد على إثراء األعمال من خالل تحسين عمل مرتفعة ف

جوانب العمل الذاتية بحيث تعطي شاغلها مسؤوليات ومعنی واستقاللية وتغذية عكسية ومشاركة اكبر في 
 .اتخاذ القرارات

ليات واألدوار تساعد االتصاالت الفعالة على توضيح المهمات والمسؤو  :تحسين االتصاالت  -
وبالتالي تقلل من غموض األدوار وتعارضها مع بعضها البعض  كما بينا سابقا فان األدوار الغامضة 

 .والمتعارضة تزيد من عدم التأكد والغموض وبالتالي تؤدي إلى القلق والتوتر

ويمكن أيضا استخدام االتصاالت بشكل ايجابي بحيث تزيل االدراكات السلبية من أذهان 
 .رؤوسين لتحل محلها إدراكات إيجابية حول سياسية وأهداف المنظمة وقياداتهاالم

إن إعادة تصميم الهيكل التنظيمي يعتبر من أهم الوسائل  :إيجاد مناخ تنظيمي مؤازر لألفراد -
المتبعة في معالجة مشاكل الضغوط مثل إضافة مستو  تنظيمي جديد أو تخفيض مستو  أشراف أو دمج 
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ضافة إلى توفير مناخ مالئم يتيح لألفراد أكبر قدر ممكن من االنفتاح والمشاركة والالمركزية وظائف  باإل
مكانية توظيف العالقات  .التنظيمية بين اإلدارات واألقسام وتفويض السلطة و الالرسمية والمرونة وا 

من خالل  أن إشاعة نظم المشاركة في اتخاذ القرارات :أساليب المشاركة في اتخاذ القرارات  -
المشاركة في اللجان أو برامج الشكاوي أو من خالل تفويض السلطات للمرؤوسين يخفف من شعور 

 .الموظفين بالغربة وضغوط العمل ويحفزهم على أداء أعمالهم بدافعي  أكبر

تشكل ظروف العمل المادية من ضوضاء وأنوار وحرارة ورطوبة : تحسين ظروف العمل المادية  -
ت وغيرها مصدرا من مصادر ضغوط العمل التي ينبغي االهتمام بها إذا ما أرادت وأجهزة ومعدا

 .المنظمات تكامل جهودها في سبيل الحد من هذه الضغوط وتوفير البيئة المالئمة لمنتسبيها

يجب على أي منظمة أن تضع نظم للحوافز ألفراد  :تحسين في نظم الحوافز وتقييم األداء -
فيها من فترة إلى أخر  وان تضع معايير موضوعية في عملية تقييم األداء على التنظيم وتعيد النظر 

 .فترات دورية مناسبة للتأكد من تحقيق هذه النظم لغاياتها وأهدافها

رشادية  :تصميم نظم تدريب متطور - على المنظمة أن تقوم بوضع برامج تعليمية وتدريبية وا 
قناعهم بوجوب معالجة ض  .غوط العمل التي يتعرضون لهالمساعدة األفراد وا 

إن إدارة ثقافة المنظمة تقتضي أن تقوم اإلدارة بتحديد أهم القيم التنظيمية  :إدارة ثقافة المنظمة -
القيم وقيم األفراد العاملين لتصبح جزءا من  السائدة فيها من أجل أن تخلق نوعا من التطابق بين هذه

 .قيمهم وسلوكهم

جراءاتها المتبعة في تحقيق األهداف  فإدارة ثقافة المنظمة هي انعكاس القيم اإلدارة وسياساتها وا 
وكذلك عالقتها باألفراد العاملين فيها  فأي إدارة أو مواجهة الضغوط العمل تتطلب من المنظمة توظيف 

 .ثقافتها الحالية من أجل التعامل مع هذه الضغوط

تعد هذه من أفضل االستراتيجيات المتبعة في امتصاص : اإلدارية إتباع سياسة الديمقراطية -
الضغوط التنظيمية ألنها تتيح للفرد منفسا شرعيا للحديث عما يدور بنفس  وعما يحس ب  وتستخدم في 

 :هذه اإلستراتيجية طرائق أهمها 

 .التمثيل في مجالس اإلدارة في المنظمات التي لها مجالس إدارة -
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 .والمستجدات في العمل االجتماعات المشتركة والدورية لمناقشة ألهم المعوقاتالمشاركة في  -

 .االستقصاءات بالبريد أو البحث الميداني الداخلي بالمنظمة -

  .إتباع سياسة الباب المفتوح -

قامة االحتفاالت  اللقاءات االجتماعية والثقافية كالمباريات الرياضية والثقافية - ومعسكرات العمل وا 
 .(010-27ص  9104عليمات ) .لسنوية بمناسبات نمو المنظمةا

 : ضغوط العمل واألداء الوظيفي:سابعا 

تشير الدراسات إلى أن عالقة منحنية بين الضغوط واألداء الوظيفي كما في الشكل فالضغط عندما 
ة دافعيتهم يكون بدرجة معقولة يمكن أن يساهم في استثارة حماس األفراد  و استنهاض همتهم  و إثار 

للعمل مما يرفع مستو  األداء وهذا جانب إيجابي للضغوط  ولكن إذا وصل الضغط إلى مستو  مرتفع 
فان األداء يبدأ في االنخفاض  ففي لعبة كرة القدم مثال  يكون الفريق بحاجة لمستو  معقول من الضغط 

للمباراة  لكن الشحن النفسي الزائد  الذي من خالل  يفرز الجسم هرمون األدرينالين الضروري لتهيئة الجسم
 .من الممكن أن ينعكس سلبا على أداء الفريق

و لقياس األداء الوظيفي يقوم العلماء باستخدام عدة متغيرات وظيفية  كتقييم الرؤساء  و الغياب  و 
و كميات اإلنتاج  وسرعة اإلنجاز  و جميع هذه المتغيرات ترتبط بدرجات متفاوتة مع ضغوط العمل  

ليس بالضرورة أن تخضع جميع عالقاتها لشكل المنحنى السابق  كما أن درجة ثبات و صدق كل من 
 .مقياس الضغوط واألداء الوظيفي من الممكن أن يؤثر في قوة العالقة االرتباطية بينهما

لكن يجب أن نتذكر أن هناك فروقا فردية في القدرة على التعامل مع المستويات المرتفعة من 
ط  بعض األفراد يمتلكون الخبرة والقدرة الكافيتين للتأقلم مع الموقف الضاغط بل االستفادة من  في الضغ

 .(095ص  9103الخضر) .رفع مستو  االستعداد و من ثم األداء
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 األداء                                   

 

 ضغوط العمل                                          

 يوضح عالقة ضغوط العمل باألداء الوظيفي (4)شكل رقم 

 

 .(095ص  9103الخضر)
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 : خالصة الفصل

من خالل تطرقنا للجانب المعرفي لضغوط العمل نجد ان لها اثر كبيرا على سلوك االفراد داخل 
جسمانية االفراد و قد دفع بعض االفراد الى اليأس و المنظمة  وعادة ما يترك اثارا ضارة على نفسية و 

 . االحباط و القلق  حيث يتحدد نوع االثر من خالل مقدار الضغط ومن خالل تحمل االفراد ل 

و لذلك وجب على المنظمة ان تتعامل مع مشكالت ضغوط العمل للتعرف على اهم مراحلها و 
ما للضغوط من اثر على سلوك االفراد داخلها ومال  من عناصرها و عواقبها ووضع الحلول المالئمة لها ل

 .اثر على العمل
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 :لث الفـــــصــــل الثـــــــا

 .األداء الـــــــوظيـــــــــــفــــــــــــــــي

 

 تمهيد

 .مفهوم األداء الوظيفي:أوال 

 .محددات وعناصر األداء الوظيفي:ثانيا 

 .امل المؤثرة في األداء الوظيفيالعو : ثالثا 

 .مفهوم تقييم األداء: رابعا

 .أهمية وأهداف تقييم األداء: خامسا 

 .طرق وخطوات تقييم األداء الوظيفي :سادسا

 .معايير تقييم األداء الوظيفي: سابعا

 الفصل خالصة
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 :تمهيد

ئل الالزمة لتحقيقها  كما يعد األداء الوظيفي من أهم األنشطة التي تعكس مال من األهداف و الوسا
يعبر عن مد  كفاءة اإلداري وفعاليت  في بلوغ مستو  االنجاز المرغوب في العمل لذلك يتم تكليف 
األفراد األكفاء الالزمين للقيام باألعمال المختلفة و توفير لهم المكان و الجو المالئم ألداء األعمال بكفاءة 

 .وفعالية أكبر

طرق إلى مفهوم األداء و عناصره و محددات  و العوامل التي تؤثر في  و من خالل هذا الفصل سنت
 .و كذلك أهمية و أهداف وخطوات و طرق ومعايير تقييم األداء 
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 :مفهوم األداء الوظيفي:أوال 

أد  : يتضح من معاجم اللغة أن األداء مصدر الفعل أد   فبحسب معجم اللغة العربية المعاصرة
وقد تعددت واختلفت (. 76  ص 9110معجم اللغة العربية المعاصرة  )ب   أتم  وأنجزه  قضاه عمل  قام 

التعاريف التي أوردها الكتاب والمهتمون بهذا الموضوع  ويرجع هذا االختالف والتباين في التعاريف إلى 
راد في المنظمة  الحد الذي يتناولون في  موضوع األداء  فهناك من ير  أن األداء هو نتاج سلوك األف

ومنهم من ير  أن األداء هو اإلنتاجية التي تشير إلى الناتج النهائي لعمل المنظمة  وهناك أيضا من ير  
 . أن األداء الوظيفي هو األثر الصافي الجهود الفرد

ويعبر . حيث يعرف األداء بأن  تضافر الكفاءة والفعالية في فعل المهام األساسية المطلوبة من الفرد
دراك الدور أو المهام والذي م فهوم األداء الوظيفي عن األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد   .يشير بالتالي إلى درجة تحقيق وا 

يشير األداء كذلك إلى درجة تحقيق و إتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد  وهو يعكس الكيفية التي 
و غالبا ما يحدث ليس بين األداء والجهد؛ فالجهد يشير إلى . أو يشيع بها الفرد متطلبات الوظيفة يحقق

الطاقة المبذولة  أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد   كما يمكن تعريف  بأن  تنفيذ 
وظيفت  بهاء فاألداء هو  الموظف ألعمال  ومسئوليات  التي تكلف  بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط

محصلة النتائج والمخرجات التي حققها الفرد نتيجة الجهد المبذول من خالل قيام القرد بالمهام والواجبات 
 (.92ص 9106فراس ).والمسئوليات الموكلة إلي  

واألداء هو تحويل المدخالت التنظيمية المواد األولية والمواد نصف المصنعة واآلالت إلى مخرجات 
 .تكون من سلع وخدمات بمواصفات فنية ومعدالت محددةت

وفي تعريف آخر لألداء الوظيفي بأن  تنفيذ الموظف ألعمال  ومسئوليات  التي تكلف  بها المنظمة أو 
 .(33ص 9110عكاشة ). الجهة التي ترتبط وظيفت  بها

ما  وتحديد الطريقة كيفية إنجاز أو إحراز نشاط : "ويعرف كمال أحمد رباح األداء الوظيفي بأن 
التي تم تنفيذه بها  بمعنى أن  يشير إلى كفاية المؤسسة في إحراز أهدافها وكيفية استخدامها لمواردها في 
ضوء معايير الفعالية والكفاية  أي أن األداء الوظيفي هو ما يمكن أن يتخذ من إجراءات وتصرفات 
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ى أن األداء الوظيفي يعني الطريقة التي يتم بها هذا التعريف يشير إل.لتحقيق نتيجة محددة لعمل معين 
إنجاز األعمال الموكلة إلى الفرد العامل وتبيان مسار وكيفية الطريقة بحيث يجعل من مؤسست  قد حققت 
أهدافها وأحسنت استخدام مواردها  كما نعلم أيضا أن اإلنجاز يعني ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن 

 .لعمليتوقف الفرد العامل عن ا

األداء الوظيفي يمكن أن يعكس وفاء الفرد العامل أو الفريق بمتطلبات العمل أو المهمة  فهو سلوك 
يؤدي لنتائج قد تكون محققة مطابقة لألهداف المخططة أو تقل عنها أو حتى تتجاوزها   -جهد مبذول -

قد يبذل مهندس أو فريق عمل : وهذا يكون وفقا لمد  كفاءة وفعالية الجهد المبذول لبلوغ النتائج  فمثال
جهدا كبيرا في تصميم منتج ما دون تحقيق النتيجة المرجوة وهنا نر  أن الجهد المبذول كان أكبر لكن 

 . األداء كان منخفضا

دراك الدور : "يعرف األداء الوظيفي أيضا بأن  األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 
تعريف يعني نتيجة تفاعل كل من الجهد والقدرة واإلدراك  فالجهد هو السلوك األداء في هذا ال. والمهام 

كما سبق وأن ذكرنا إضافة إلى أن  يشير إلى الطاقة البدنية والجسمية للعامل أما القدرة فهي الخصائص 
 يتميز عن اآلخرين في أداء وظيفت  أما اإلدراك فهو الوعي| والسمات الشخصية للفرد التي بواسطتها 

والفهم لألنشطة التي يقوم بها بحيث تتناسب مع جهده وقدرات   فهناك من لدي  الجهد والقدرات ولكن ال 
يفهم دوره الوظيفي  وبالتالي فإن أداؤه الوظيفي يكون غير مقبول أو ناقص وكذلك إذا كانت لدي  قدرات 

ة اآلخرين وهذا ما يجعلنا فإن أداؤه كذلك سيكون ضعيفا من وجه -کسول-وفهم للدور ونقص في الجهد 
 :نتوصل إلى المعادلة اآلتية 

 

 

قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون : "وفي سياق مشاب  يعرف األداء الوظيفي بأن 
منها عمل   ويمكن تمييز ثالثة أبعاد جزئية يمكن أن يقاس أداء الفرد عليها  وهذه األبعاد هي كمية الجهد 

حيث تعبر كمية الجهد عن الطاقة المبذولة من الفرد في عمل  خالل . عية الجهد  نمط األداءالمبذول  نو 
فترة زمنية معينة  ونوعية الجهد هو درجة تطابق ذلك الجهد لمواصفات الدقة والجودة وبالنسبة لنمط 

ي يقوم ب  الفرد  كما األداء فهو الطريقة التي يؤدي بها الفرد عمل   فهذا التعريف ارتبط بطبيعة العمل الذ

 اإلدراك ×القدرات ×  الجهد=  األداء
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بين أن األداء الوظيفي هو محصلة تفاعل بين كل من كمية الجهد ونوعيت  ونمط األداء  ويمكن عرض 
 :الفكرة في معادلة كاآلتي

 

 

 

 

نشاط يمكن الفرد من إنجاز المهمة والهدف المخصص اهلل : "يعرف األداء الوظيفي أيضا بأن 
يشير هذا التعريف إلى أن . ية لالستخدام المعقول للموارد المتاحةبنجاح ويتوقف ذلك على القيود العاد

األداء الوظيفي نشاط يحقق بواسطت  العامل أهداف المؤسسة  في ظل توفر ظروف مالئمة ومساعدة 
 .ألداء المهام

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد  وهو يعكس الكيفية التي : "كما يعرف أيضا بأن  درجة تحقيق وا 
أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة وغالبا ما يحدث لبس وتداخل بين األداء والجهد  ألن الجهد  يحقق

ص  9104بن رحمون .)يشير إلى الطاقة المبذولة  أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد
65-66). 

ذلك على القيود  نشاط يمكن الفرد من إنجاز المهمة أو الهدف المخصص ل  بنجاح  ويتوقف
 .العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة

عرفت  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأن  الفعل اإليجابي النشيط الكتساب المهارة أو القدرة 
 .(472ص  9100أرفيس جوان .)أو المعرفة والتمكن الجيد من أدائها  تبعا للمعايير الموضوعية

 ت وعناصر األداء الوظيفيمحددا:ثانيا 

 محددات األداء الوظيفي-أ

 نمط× ( ودةوالج الدقة) الجهد نوعية× ( المبذولة الطاقة) الجهد كمية=  األداء
 (الطريقة) األداء
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لكي يمكن تحديد مستو  األداء الفردي المطلوب فإن  يتطلب معرفة العوامل التي تحدد هذا 
المستو  وماهية التفاعل بينهما  وهذا األمر ليس باليسير  نظرا لتعدد هذه العوامل من جهة  ولعدم معرفة 

 .(79ص  9106دراعو .)ء من جهة أخر درجة تأثير كل منها على األدا

ير  عدد من الباحثين أن األداء الوظيفي ما هو إال نتيجة لمحصلة التفاعل بين جملة من 
 :المحددات وهي كاألتي

  :الدافعية  -1

القو  الكامنة داخل الفرد التي تؤثر أو تحدد مستو  واتجاه واستمرارية الجهد المبذول : "تعرف بأنها
حيث صنف مقدموا هذا التعريف األفراد العاملين إلى نوعين في المؤسسات والمنظمات    "نحو العمل

األول أفراد يتمتعون بدافعية نحو العمل  وبالتالي فإن أدائهم يتسم باإلنجاز العالي  أما النوع الثاني هم 
 .األفراد الذين ال يتمتعون بدافعية نحو العمل وبالتالي أدائهم متافي

الرغبة في بذل الجهود : "يشير الى الدافعية بأنها رغبة  حيث تعرف الدافعية بأن  وهناك من    
التحقيق األهداف التنظيمية  والمشروطة بمد  إمكانية اشباع بعض الحاجات الشخصية  نتيجة لهذا 

نتيجة الجهد المبذول  حيث ربط هذا التعريف بين الرغبة في بذل الجهد وبين العوائد اإليجابية المتوقعة 
يؤدي إلى إخماد دافعيت  نحو ( العالوات  الترقية وغيرها) هذا الجهد  فغياب هذه التوقعات من العوائد 

العمل  وهناك من ير  أن الدافعية هي قو  داخلية وقو  خارجية تثير وتوج  السلوك وتحافظ على 
ي تنشط وتوج  السلوك وتحافظ اقو : استمرارية الجهد المبذول وبالتالي يمكن أن نستخلص أن الدافعية هي

  .على استمرارية الجهد

مهما اختلفت تعاريف الدافعية  فهي تتفق في دورها األساسي في إثارة سلوك معين  وكل إنسان ل  
عدد من الحاجات  وهذه الحاجات تتنافس فيما بينها  والحاجة أو الدافع األقو  هو الذي يحدد السلوك أما 

تلف عن الدافعية ألنها أشياء خارج الفرد  أما الدافعية هي أشياء داخل الفرد ولقد بالنسبة لألهداف فهي تخ
 :اهتم علماء النفس المعنيين باإلدارة بالدوافع ذات الصلة بالعمل وأهمها هي

الدافع لتحقيق الذات  الذي يعتبر مصدر الدوافع االجتماعية كاألمن  التقدير  االنتماء  التعبير  -
 . رام الذاتعن الذات واحت
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الحاجة لإلنجاز  ألن اإلنسان إذا ما قرر أو احتاج تنفيذ عمل ما  فهو يسعی ويتشبث ب  ويؤدي   -
 .بشكل سليم وصحيح  وطبعا نسبة النجاح تختلف من فرد آلخر االختالف القدرات

 . دافع التمكن أو التعلم  الذي يؤدي إلى االستطالع والتمكن مما يحيط بالفرد -

 .للتواد  واقامة عالقات محبة ومودة مع الزمالء  وذلك بشكل غريزي أحيانا الحاجة -

دافع االرتياح وعدم القلق واأللم  الذي يهدف إلى التخلص من بعض مسببات القلق والتوتر  -
 . خاصة الذي يحدث عندما يجد الفرد نفس  في ظروف جديدة

 :إدراك الدور -2

السلوك واألنشطة التي يتكون منها عمل   وعن الكيفية التي  يعني تصور الفرد للدور وانطباع  عن 
ينبغي أن يمارس بها دوره في المؤسسة  وهو االتجاه الذي يعتقد الفرد أن  من الضروري توجي  جهوده في 
العمل من خالل    وبالتالي فإن العامل أثناء أدائ  لمهنت  يتلقى مؤثرات تترجم في شكل معلومات تكون 

لتوجيهات  وردود أفعال الزمالء و ما يتلقاه من أجور و حوافز  هذه المؤثرات يقوم العامل عبارة عن ا
تأثره بدوافع  و خبرات  السابقة من جهة وبطبيعة  بفرزها و تفسيرها و تنظيمها و فهمها انطالقا من

إدراكهم وخصائص المعلومات من جهة أخر   ومن هذا المنطلق نجد أن األفراد يختلفون في فهمهم و 
يفسرها على ( أ)لنفس الظروف و الواقع الذي يتعاملون مع   فمثال المكافآت التي يحصل عليها العمال 

على أنها محاباة و ( ب)أنها مقابل كفاه وجدارت  ويعتبرها دليل موضوعيت  اإلدارية  بينما يفسرها العامل 
 .دليل على ذاتية اإلدارة

بتحديد مستو  األداء الوظيفي يتبين أن الفرد  من خالل عنصر إدراك الدور المتعلق
بإدراك  لدوره في العمل بشكل إيجابي سينبثق بالتأكيد إدراك  لمد  إلتزام  بالقوانين ( اإلداري)العامل

دراك  كذلك باحترام أوقات العمل والمدة الزمنية الالزمة إلنجاز أعمال  ومهام   واللوائح المنظمة لعمل  وا 
  .ف عمل مالئمةوطبعا في ظل ظرو 

 :بيئة العمل -3
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معلوم أن مكان العمل يسهل األداء الوظيفي  حيث يجب تهيئت  بما يتناسب وحاجات الفرد العامل 
حتى يشعر باالرتياح والرضا  وذلك من حيث تجهيزه واألدوات واإلضاءة والحرارة ونمط القيادة العادل 

 .(74-79ص 9104بن رحمون ) .ة العمل الداخلية المالئمةوالنظم والقوانين العادلة أيضا  بمعنى تهيئة بيئ

 :قدرة الفرد على أداء عمله  -4

 (02ص  9101أبو شرخ .)تمثل قدرات الفرد و خبرات  السابقة التي تحدد درجة فعالية الجهد المبذول

 إن هذه القدرة يستطيع الفرد تحصيلها عن طريق التدريب  التعليم  إكتساب الخبرات والمهارات
 .(79ص  9106دراعو ) .والمعارف المتخصصة بالعمل 

وهي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة  والتي ال تتغير أو تتقلب خالل فترة زمنية 
قصيرة  وتتألف من محصلة من المعرفة أو المعلومات الفنية الالزمة للعمل  والمهارة كالتمكن من ترجمة 

ب أن تتوافر لد  الفرد العامل القدرة على أداء العمل المحدد ل   نص معين  ومد  وضوح الدور  فيج
 .التعليم والتدريب والخبرات: والخبرات السابقة التي تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول ويشمل

الدافعية والرغبة ومد  إدراك الدور والقدرات التي : فاألداء الوظيفي هو محصلة تفاعل كل من
وبيئة العمل خصوصا الداخلية ويمكن عرضها وفق المعادلة ( المعرفة والخبرات)يملكها الفرد العامل 

 :اآلتية

(+) القدرات المعرفة والخبرة( +) مد  إدراك الدور الوظيفة+ الدافعية والرغبة= )األداء الوظيفي 
 (.مالئمة بيئة العمل الداخلية

ة العمل والقدرة على أداء هذا العمل  يتطلب هنا ضرورة توفر المقاييس المناسبة لقياس الدافعية  بيئ
 سليمان حنفيحيث يساعد توفر هذه المقاييس في تحديد مستو  األداء الوظيفي وفي نفس السياق يشير 

نما هو نتيجة تفاعل ثالث محددات  إلى أن األداء الوظيفي ال يتحدد من خالل توافر بعض المحددات  وا 
رة على أداء العمل وهناك من يضيف لهذه العوامل إدراك الفرد الدافعية الفردية  بيئة العمل  القد: هي

لدوره الوظيفي الذي يشمل تصورات  وانطباعات  عن السلوك واألنشطة والكيفية التي يمارس بها عمل  في 
 .التنظيم
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ما يمكن التعليق علي  هنا في المقارنة بين الدافعية والقدرة على األداء الوظيفي هي أن  قد يمتلك 
امل أفضل القدرات والمهارات ولكنها ستكون بال جدوی دون توافر الدافعية للعمل والعكس صحيح تماما الع

فقد يتوافر لدي العامل الدافعية للعمل ولكن دون قدرة على العمل وبالتالي ستؤثر في األداء الوظيفي  فهذا 
ها عند قياس مستو  األداء الوظيفي التباين يكون في الفرد ذات   مع العلم أن هناك اختالفات يجب مراعات

 :وهي كاألتي

 .محددات أداء فئة من العاملين ليست هي بالضرورة محددات فئة أخر  -

 . في مؤسسة أخر  محددات أداء العاملين في مؤسسة معينة ليست هي بالضرورة محددات أداء - 

 .(75ص 9104بن رحمون ) .ء الوظيفيالعوامل البيئية الخارجية للعمل لها أثر في تحديد محددات األدا - 

 :عناصر األداء الوظيفي  -ب

 : يتكون األداء من مجموعة من العناصر أهمها

وتشمل المعارف العامة  والمهارات الفنية  والمهنية والخلفية العامة : المعرفة بمتطلبات الوظيفة -0
 . عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها

مد  ما يدرك  الفرد عن عمل  الذي يقوم ب  وما يمتلك  من رغبة وتتمثل في : نوعية العمل -2
  .ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء

أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية : كمية العمل المنجز -3
 . للعمل  ومقدار سرعة هذا اإلنجاز

وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسئولية العمل : الوثوقالمثابرة و  -4
نجاز األعمال في أوقاتها المحدد  ومد  حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجي  من قبل المشرفين  .وا 

 (.34ص  9110عكاشة )

 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي: ثالثا 

 :اء الوظيفي ما يليو من العوامل التي تؤثر على األد
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إن المنظمات التي تعمل دون أن يكون لديها خطط واضحة ومعدالت : تحديد أهداف المنظمة -0 
إنتاج محددة  فإنها ال تستطيع أن تقيس مد  ما تحقق من إنجازات  وهذا بدوره ينعكس على أداء 

 .الموظفين فيها

الشك بأن ضعف مشاركة : ع القراراتمشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصن -9
المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القرارات  ساهم في إيجاد فجوة بين اإلدارة العليا 

 .والموظفين  والذي ينعكس بدوره على أداء المنظمة ككل

 .إن انخفاض الرضا يعتبر من العوامل األساسية في تدني معدالت األداء: الرضا الوظيفي -3

يعتبر التسيب اإلداري من الظواهر اإلدارية التي لها تأثير كبير في انخفاض : التسيب اإلداري -4 
 .معدالت أداء الموظفين

إن المشكالت الناتجة عن  لها أثر واضح في انخفاض معدالت أداء : التطور التنظيمي -5
 .الموظفين

مادية مناسبة للعاملين  يترك آثار سيئة إن عجز المنظمة عن توفير بيئة عمل : البيئة المادية -6
 .في تقوس العاملين  مما يؤدي إلى ضعف مستو  أدائهم الوظيفي

يلعب نطاق اإلشراف دورا هاما في التأثير على األداء الوظيفي  حيت يترتب : نطاق اإلشراف -7
لثقة  وبالتالي على عدم وجود اإلشراف الجيد انخفاض الروح المعنوية للموظفين  وخلق جو من عدم ا

 .يترك أثرا على أداء الموظفين

إن نظام الحوافز على اختالف أنواعها يسهم في تحفيز العاملين  ويساهم في : نظام الحوافز -0
 (30ص  9106فراس .)حلهم على رفع كفاءة أدائهم ويزيد من درجة رضاهم عن العمل 

 :في حسب الشكل التالي و حسب عكاشة العوامل البيئية التي تؤثر في األداء الوظي
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 رة في األداء الوظيفييوضح العوامل المؤث (05)شكل رقم 

 

 مفهوم تقييم األداء: رابعا

 . هو قياس األعمال التي تتم أو تمت  ويتم القياس بواسطة المعايير الرقابية التي تقررت

ويعرف أيضا بأن  قياس مد  قيام العاملين بالوظائف المسندة إليهم  وتحقيقهم لألهداف المطلوبة 
 .لى االستفادة من فرص الترقي وزيادة األجورمنهم  ومد  تقدمهم في العمل وقدرتهم ع

الظروف 
 المادية

 اإلضاءة-
 الضوضاء-
ترتيب -

 اآلالت
درجة -

 الحرارة
 الدوريات-
 التعليم-
 اإلشراف-
 السياسات-
التصميم -

 التنظيمي
 التدريب-
 

 الجهد-
 القدرات-
 االتجاه-

 األداء الوظيفي
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وهو عملية تقدير أداء كل فرد من العاملين خالل فترة زمنية معينة لتقدير مستوی ونوعية أدائ   
 .وهذا األداء قد يشمل تنفيذ األعمال المسندة للفرد أو جهوده أو سلوك 

ذ قرارات تمخض عنها وكذا يعرف بأن  عملية منظمة تتضمن جمع وتمحيص معلومات  التخا
 . االستخدام األمثل للموارد المستخدمة

ويشير إلى عملية قياس أداء األفراد العاملين في المنظمة  وتحديد االستعدادات والقدرات التي 
يمتلكها األفراد ومد  احتياجاتهم إلى التطوير  وذلك من خالل فص خصائص األفراد ومهارات أدائهم 

 .(402أرفيس جوان ص .)ج وفق األهداف المسطرةلمهامهم  وتحقيق النتائ

إن عملية تقييم األداء لم يعد يقتصر هدفها األساسي على سلوك العاملين وتصرفاتهم أثناء أدائهم 
ألعمالهم   ولكن أصبح يركز على التطوير اإلداري بكل أبعاده   حيث تعددت منافع تقييم األداء وتنوعت 

ات الكامنة لد  العاملين وتطوير أدائهم وتحفيز العاملين وأيضا إثارة حيث أن  يستهدف الكشف عن الطاق
 . دافعية إدارة المنظمات إلى استخدام مناهج وطرق تقييم األداء بموضوعية ودقة

هناك عدة تعاريف لعملية تقييم األداء   منها أنها تقرير دوري يبين مستو  أداء الفرد ونوع  -
 .ت الوظيفة المنوطة ب سلوك  مقارنة مع مهمات وواجبا

ذلك اإلجراء الذي يهدف إلى تقييم منجزات األفراد عن طريق وسيلة "كما عرف تقييم األداء بأن    
موضوعية للحكم على مد  مساهمة كل فرد في إنجاز األعمال التي توكل إلي  وبطريقة موضوعية 

سن الذي طرأ على أسلوب  في أداء وكذلك الحكم على سلوك  وتصرفات  أثناء العمل   وعلى مقدار التح
 . العمل

 أهمية واهداف تقييم األداء: خامسا 

 أهمية تقييم األداء -أ

يعتبر تقييم األداء عملية منظمة تهدف إلى تقييم قدرة الموظف وقابليت  لتحقيق المهام المطلوب  
لعملية كأداة هامة من  إنجازها  ونمو شخصيت  وتطور أداءه  وتتظر المنظمات المعاصرة إلى تلك ا

تساعد في العديد من مهام التخطيط والتنظيم المتعلقة بشؤون الموظفين  وتكمن مجاالت األهمية هذه في 
 :النقاط التالية 
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الترقية والنقل حيث تكشف عمليات تقييم األداء عن قدرات العاملين وبالتالي يتم ترقيتهم إلى  -
 .رد في الوظيفة التي تناسب قدرات  وظائف أعلى  كما تساعد في نقل ووضع كل ف

تقييم المشرفين والمديرين حيث تساعد العملية في تحديد مد  فاعلية المشرفين والمديرين في  -
 . تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي يعمل تحت إشرافهم وتوجيهاتهم

املين  واقتراح زيادة تعديل المرتبات واألجور حيث تساهم في اقتراح المكافآت المالية المناسبة للع -
 . مرتبات وأجور العاملين أو إنقاصها  واقتراح نظام حوافز معينة

تقديم المشورة حيث تشكل وسيلة لتقييم جوانب الضعف أداء العاملين واقتراح إجراءات لتحسين  -
 .ذلك األداء  عن طريق التدريب مثال

 أهداف تقييم األداء :ب 

 :بهدف تقييم األداء بشكل رئيسي إلى نقطتين رئيسيتين هما الهدف الرئيسي من تقييم األداء 

 التطوير -9التقييم       -0

 :والشكل التالي يوضح جناحي الهدف الرئيسي من تقييم أداء العاملين  

 

 الهدف من تقييم األداء
 

 

 

  

 يوضح الهدف الرئيسي من تقييم األداء (06)شكل رقم 

 

 تقييم أداء العاملين تطوير أداء العاملين

بهدف اتخاذ قرارات تخص 
 شؤون العاملين

تقييم تغذية عكسية عن 
 أداء العاملين

تقديم برامج تدريبية 
 لتطوير أداء العاملين
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حيث يتم تقييم أداء العاملين واستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من التقييم في  :التقييم 1
ترقية العاملين   أو نقلهم   أو منح العالوات السنوية أيضا يساعد التقييم في إصدار القرارات اإلدارية   ك

تقديم تغذية عكسية للعاملين حيث يتم إطالعهم على ما قدموه من إنجازات مقارنة بأهداف  وتطلعات 
 اإلدارة  وبالتالي يستطيع العامل معرفة نقاط القوة والضعف لدي 

م أداء العاملين تساعد على تقييم برامج وسياسات المنظمة  حيث أن عملية تقيي  :التطوير -2 
 .مما يؤدي إلى تنمية وتطوير أداء األفراد والتطوير اإلداري والمؤسسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يوضح أهداف تقييم األداء  (00)شكل رقم 

 

 الهدف من تقييم األداء

توفير معلومات عن تقييم 
 أداء العاملين

بهدف اتخاذ قرارات تخص 
 شؤون العاملين

 وضع نظام عدل للحوافز
د االحتياجات التدريبية تحدي

 الالزمة للعاملين 

 تطوير أداء العاملين
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 :ويذكر الدكتور صالح أن عملية تقييم أداء العاملين لها أهداف ثانوية عديدة منها 

تحديد مواطن الضعف  تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين حيث يساعد التقييم في -0
عند العاملين من حيث القدرات والمهارات الفنية واإلدارية   كما يكشف مد  قدرة الموظف على التأقلم مع 
بيئة عمل    وبالتالي تستطيع اإلدارة بناء على ذلك وضع برامج تدريبية تعالج االحتياجات الفعلية للعاملين 

 .وتعمل على تطوير خبراتهم ومهاراتهم

وضع نظام عادل للحوافز حيث أن نتائج عملية التقييم تبين األداء الفعلي للموظف ومدی   -9
قدرت  على تحقيق المتطلبات الفعلية لوظيفت    وعلى هذا األساس تتم مكافأة الموظفين كل حسب الجهد 

ن هما الكفاية الذي يقدم  والنتائج التي يحصل عليها   فقد ذكر بأن تقييم األداء يشمل زاويتين رئيسيتي
 :اإلنتاجية واستعداد األفراد للتقدم   وبناء على ذلك فإن أهداف التقييم هي كالتالي

 .إنشاء نظام يدعم منح الجدارة الوظيفية للعاملين وزيادة مرتباتهم بشكل عادل -

 إجراء اتصاالت مع العاملين بوضوح لتحديد توقعات األداء من وظائفهم   ولتقديم تغذية عكسية -
 :عن األداء الوظيفي لهم   مما يؤدي إلى 

 .مساعدة المشرفين على تقهم العاملين تحت إشرافهم  -      

 .تحسين االتصال بين المشرفين والعاملين   وتقوية العالقة بينهم  -      

األفراد  راتزيادة التعاون بين المشرفين والعاملين لرفع الكفاية اإلنتاجية من ناحية   والتنمية قد -      
 . من ناحية أخر 

 :تحديد احتياجات التدريب والتطوير للعاملين  إذ يؤدي إلى  -

 .معرفة األفراد الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو تدريب مميز لتحسين كفايتهم  -       

 .يساعد ذلك على المحافظة على مستو  عال ومستمر للكفاية اإلنتاجية  -       

 داد للترقية وتفادي المحسوبية عن طريق توحيد األسس التي يتم بناء عليهاتقييم االستع -
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 . الترقية أو زيادة األجور

 (60-57ص  9103الشريف . )تسجيل مستويات األداء أو مشاكل األداء -

 طرق و خطوات تقييم األداء الوظيفي: سادسا

 طرق تقييم األداء الوظيفي- أ

 :الطرق التقليدية والطرق الحديثة وهي كاآلتي: موعتينيمكن تقسيم طرق تقييم األداء إلى مج

 :الطرق التقليدية  -1

هي الطرق التي تعتمد على أحكام المقيمين سواء المشرف المباشر أو ( 9119) حسب حنفي 
 :اإلدارة ومن هذه الطرق ما يلي 

يرتب المقيم  قد يسمى هذا النظام بمدخل نظام الرتبة أو الدرجة  حيث :طريقة الترتيب البسيط 
 .األفراد  حيث يحتل األفضل المرتبة األعلى واألسوأ المرتبة الدنيا 

إن كثرة العمال يجعل من الصعب ترتيبهم  ألن ( 9110)حسب غياث  : طريقة المقارنة الزوجية
ذلك قد يؤدي إلى أخطاء في الترتيب وصعوبة تقييم األفراد  لذا تستعمل طرقة المقارنة الزوجية  أي 

رنة كل زوج من العمال على حدا  وتكون مقارنة كل فرد مع جميع العمال  ويكون عدد المقارنات على مقا
إلى عقد العمال المطلوب ترتيبهم  وهذه الطريقة " ن"  حيث ترمز ["9] / ((0-ن)ن : "] )الشكل التالي 

 .صعبة وأقل فائدة عند تطبيقها على المجموعات الكبيرة

ه الطريقة من أقدم أشكال تقييم األداء المستخدمة وأكثرها شيوعا في أغلب تعد هذ :طريقة التدرج 
المنظمات والهيئات اإلدارية   وبموجب هذه الطريقة يقوم المكلف بعملية تقييم األداء بتقييم موظفي  

مرتفع إلى منخفض  أو من كثير إلى قليل  أو من إيجابي إلى سلبي  أو  باستخدام ميزان متدرج من
قام من واحد إلى ثالثة أو خمسة أو سبعة أو بتقديرات من ممتاز إلى جيد ثم مرضي ثم ال بأس ب  باألر 

المكلف بعملية التقييم ملم بطبيعة عمل الوظيفة  الطريقة أن الشخص ثم غير مرضي  وتفترض هذه
األمر الذي هذه الطريقة أنها تتسم بكثير من الذاتية ال الموضوعية   وجودة أداء الموظف  ويعاب على

 .ينبغي مع  علم اإلعتماد على نتائجها أو إتخاذ أي قرار إداري بناءا عليها
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على أن هذه الطريقة تعتمد على تحديد عدد من ( 9112)وقد أكد حمداوي  :طريقة التدرج البياني 
  ووفقا المساهمة في األداء  ويتم تقييم كل فرد حسب مقاييس التدرج البياني المحددة الصفات والخصائص
األفراد لهذه الصفات  وترجع فعالية هذه الطريقة إلى الدقة في تحديد الصفات  لدرجة امتالك هؤالء

 .المرتبطة باألداء والخصائص

فإن هذه الطريقة تعتمد على تحديد قائمة من ( 9112)و حسب الرفاعي  :طريقة قوائم المراجعة 
التي تميز األداء الكفء للعمل  ويقوم الرئيس  من العبارات الوصفية األسئلة التي تتضمن مجموعة

إما بنعم أم ال حسب رأي  في الموظف  مع وضع قيم لكل سؤال  المباشر بوضع عالمة أمام كل سؤال
 .على تكون القيم سرية  ومن حق اإلدارة فقط 

هي عبارة عن وصف دقيق ألداء الموظف يقوم ب  الشخص المكلف :  طريقة المقال الوصفي
يجمع من خالل  معلومات عن الموظف تتضمن مالحظات  المباشرة  التقييم بواسطة تقرير واحد بعملية

والسجالت  ومالحظات الزمالء والمراجعين  ويالحظ تأثر التقييم بهذه الطريقة بقدرة المقيم الكتابية  
شمول هذا التمحور حول سلوكيات الموظف األدائية البارزة  دون  وكذلك إتجاه التقييم ألن يكون متمحورا
يوميا   كما أن هذا التقييم ال يرغب  المديرون والمشرفون ألن   لألعمال المتكررة التي يزاولها الموظف

 . جهد كبير ووقت لكتابت  بدقة وتفسيره تفسيرا سليما  يحتاج إلى

  :طريقة االختيار االجباري 

من العبارات التي تصف أداء  تقوم هذه الطريقة على عدد( 9115)حسب فيلي    عبد المجيد 
عن نواحي  حيث يتم توزيع هذه العبارات في مجموعات  عادة ما تكون هذه العبارات ثنائية  تعبر العمل 
 . و أخر  سلبية  ايجابية

وتتميز هذه الطريقة بالبعد عن التحيز الشخصي  حيث إن التقدير يتم بوساطة جهة أخر  وهي 
 .على نوعية التقدير و مد  أهميت  لعملية التقييم ة  دون تعرف الرئيستعطي التقديرات لكل عبار  التي

 :طريقة المواقف الحرجة 
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أن  في هذه الطريقة يتم التركيز على السلوكيات الجوهرية المساهمة في ( 9113)و يقول عباس 
لسلبية يتم تسجيلها من األداء الفعال  والسلوكيات المؤثرة سلبا على فعالية األداء  هذه المواقف اإليجابية وا

 .وعلى ضوء معايير محددة بناءا على التحليل الوظيفي( فترة التقويم ) قبل المقوم خالل فترة محددة 

 :الطرق الحديثة  -2

هناك العديد من األساليب والطرق الحديثة لقياس أداء العامل بمعدالت أداء مثالية مصممة على 
 .مؤهالت العامل  ضوء

أن طريقة المقياس السلوكي المتدرج تبنى على ( 9117)يقول المغربي :المتدرج  المقياس السلوكي
حيث صمم لتحديد أبعاد األداء و تعريف  اعتمادا على مواكبة سلوك  نهج طريقة األحداث الحرجة

 .يسهم في تقييم أداء الفرد  المرؤوس محاولة تدريج  في شكل

بموجب هذا المقياس يقوم المقيم بتسجيل  (9113)حسب عباس  :مقياس المالحظات السلوكية 
السلوكيات المتكررة بعد مالحظتها على فترات مختلفة  لذلك فإن هذا المقياس يختلف عن سابق  في أن  

يتم قياس السلوك الفعلي بدال من السلوك المتوقع  أي يتم متابعة ومراقبة العاملين وتسجيل سلوكياتهم بدال 
 . وفق معرفة المقيم بسلوكات العاملين  توقعمن التأشير على السلوك الم

هو مكان أو بناء يتم في تقييم وتقدير العمال  وفي  يتعرض الموظف لعدد من  :مراكز التقدير 
الخبرات يقيم من خاللها أداؤه  ويقوم بذلك عدد من المختصين المدربين  ومن تلك الخبرات دراسات 

 . إمتحانات شفوية وتحريرية حاالت  والقيام بتمثيل األدوار  واجتياز

إن هذه الطريقة تتلخص بمعرفة مد  تحقيق المرؤوس لألهداف التي  :طريقة اإلدارة باألهداف 
سبق و أن اشترك مع الرئيس أو المسؤول في تحديدها أو مد  التقدم الذي أحرزه هذه الطريقة أيضا 

 .طريقة التقييم على أساس النتائج

أيضا يتم في هذه الطريقة تقييم األداء بواسطة ( 9117)سب ماهر ح :درجة  360طريقة تقييم 
وبعدة أزمنة وفي آن واحد  أي أن  يتم بواسطة الرئيس والزمالء  كل المهتمين ب   وبعدة طرق

 (77-73ص  9106دراعو .)والمرؤوسين  وباستخدام عدة طرق مثل قوائم التقييم واإلدارة باألهداف

 خطوات تقييم األداء -ب    



 داءالوظيفياألثالثالفصلال
 

62 

 

 :تحديد معايير األداء -1

يجب تحديد المعيار المالئم و المناسب لألداء الفعل وذلك يختلف باختالف مواصفات العمل 
 :وشروط   و هناك بعض الخصائص الواجب توفرها في المعيار المحدد وهي 

 . يجب أن يعبر المعيار عن األمور التي يتطلبها األداء الكفء للعمل :الصدق -

ي يضم المعيار جانب من االستقرار والتوافق  أي حصول الفرد على نفس التقديرات أ :الثبات -
 . عندما يكون أداؤه ثابتا أما عندما يكون مختلفا فإن نتائج القياس تكون متفاوتة

أي مد  قدرة المعيار على التفرقة بين المستويات المختلفة لألداء  وذلك من أجل  :التمييز -
 . ستخدام النتائج المترتبة على هذا التمييز في األجور والرواتب و غيرهاتمييز الجهود لغرض ا

يجب أن تكون المعايير مقبولة من قبل األفراد العاملين و المعيار المقبول هو المعيار  :القبول -
 . العادل والذي يعكس األداء الفعلي لألفراد

ذلك أن يكون الوقت المناسب أي سهولة استخدام المقياس ووضوح   وك :سهولة االستخدام -
 . اعتماده مقبوال ومناسبة

 :قياس األداء -2

وهذه الخطوات تتعلق بجميع المعلومات حول األداء الفعلي  وهناك أربعة مصادر للمعلومات 
 :تستخدم لقياس األداء الفعلي هي

 .مالحظة األفراد العاملين -

 . التقارير اإلحصائية - 

 . التقارير الشفوية -

 (93ص  9101أبو شرخ ).تقارير المكتوبةال -

فالتقييم الوظيفي يمر بعدة خطوات إذ تتجلى أهميت  في إطار (  9107جوان )و حسب باليلية 
 : الفعالية اإلدارية من خالل النقاط التالية
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 االستقطاب  االختيار  التعبئة  التدريب)تخطيط الموارد البشرية وتحديد القو  العاملة المستقبلية  -
 (.والتنمية

تحسين األداء الكلي للمؤسسة وتطويره من خالل تحديد نقاط قوة العاملين لتدعيمها ونقاط  -
 الضعف لمعالجتها

 .التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية والبرامج الالزمة لتغطية ذلك -

 . تصميم نظام عادل للحوافز والمكافآت لتحقيق العدالة التنظيمية -

 .الوظيفي وتنفيذ عمليات الترقية والنقل بما ينسجم وقدرات العاملين وكفاءاتهم تنمية المسار -

 9107باليلية جوان .)تحليل بيئة العمل ومعرفة المشاكل الداخلية لتذليلها باالتصال مع العاملين -
  .(2ص

 

 ال                                                         

 

             

 نعم                         

 

 

 يوضح خطوات تقييم األداء (02)شكل رقم 

 

 .(2ص 9107باليلية جوان ) 

 معايير تقييم األداء الوظيفي: سابعا

تحديد 
معايير 
 األداء

نقلتوقعات

األداء

 للعاملين
قياس

 األداء

هليتطابق

األداء

الفعليمع

األداء

 المتوقع

مناقشة

نتائجالتقييم

 معالعمال

اتخاذ

إجراءات

 تصحيحية

 قف
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يقصد بمعايير األداء الوظيفي وتقييم   المستويات التي يعتبر فيها األداء جيدا ومرضيا أو األساس 
يقارن ب  للحكم علي  وتعتبر معايير تقييم األداء الوظيفي العناصر التي  الذي ينسب إلي  الفرد وبالتالي

ستستخدم كركائز للتقييم وهناك عدة تقسيمات المعايير تقييم األداء الوظيفي ومن بين هذه التقسيمات أو 
 :النماذج اآلتي

ايير نواتج مع: حيث يقسم عناصر ومعايير تقييم األداء الوظيفي إلى ثالث معايير  :1النموذج -
 : داء معايير سلوك األداء ومعايير الصفات الشخصية وهي محددة في الشكل اآلتياأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح  النموذج االول من معايير تقييم األداء (03)شكل رقم 

 

 جودةاألداء

 كميةاألداء

 قيادةالمرؤوسين

 التعاونمعالزمالء

 المواظبةعلىالعمل

 كتابةالتقارير

 اتإدارةاالجتماع

معالجةشكاوىالعمالء

 

 معاييرسلوكاألداء-2

 االتزاناالنفعالي

 دافعيةعالية

 االنتباه
 معاييرصفاتشخصية-3

 المبادأة

معاييرنواتجاألداء-0

0- 
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ثال على في النوع األول من المعايير يتم التركيز على نوائج أداء العمال من كمية وجودة معينة م
 .عدد األوراق المطبوعة: ذلك

أما النوع الثاني يقوم باالعتماد على معايير غير مباشرة  فهي ال تمس نواتج األداء وبالنسبة للنوع 
الثالث هي معايير شخصية يمكن اللجوء إليها حين يتعذر التوصل إلى معايير نواتج األداء أو سلوك 

 .األداء وهي أقل المعايير دقة

 .يقسم هذا النموذج معايير األداء الوظيفي إلى نوعين موضوعي وسلوكي :2ج النموذ -

يشمل المعرفة بالعمل ومطالب   كمية اإلنتاج ومد  تغطية العامل لمسؤوليات   الموضوعي فأما
 .جودة اإلنتاج من خالل مد  إتقان العامل لعمل  ومد  سالمة اإلنتاج

درجة اإلعتماد على العامل في أداء مهام   حرص  فيشمل التعاون مع الزمالء   السلوكيأما 
العامل على اآلالت واألدوات وسالمتها  المواظبة من حضور وعدم التغيب  مد  محافظة العامل على 

 .وقت عمل   السلوك الشخصي وأخالقيات العامل داخل العمل

ي مبينة في الشكل يقسم هذا النموذج معايير األداء الوظيفي إلى خمسة عناصر وه :3النموذج  -
 (04-09ص 9104بن رحمون ): اآلتي 
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 يوضح النموذج الثالث من معايير تقييم األداء (10)شكل رقم 

 

 اإللمامواإلتقان

 السرعة

 نوعيةاإلنتاجواألخطاء

 كماإلنتاج

 العملوالنتاج-2

 معاييرسلوكاألداء

 طريقةالتمتعبااليجازاتالمستحقة

 المواظبة الغياباتالمفاجئة

 والنتاج

 

 االلتزامبالدوامواألوقاتالرسمية

 العالقةبينالزبائنوالجمهور

 العالقةمعالرؤساء

 التعاونمعالزمالء

 التعاونوالعالقات

 المواظبة

 

 القدراتاإلبداعية

 القدرةعلىحلالمشكالت

 القدرةعلىالتعلموتطويرالذات

السماتالشخصية

 واالستعداداتالنفسية

 الذكاء

 االستعدادلتحملالمسؤولية

 القدرةعلىالتغيروالتكيف

طريقةالتصرففيالموقف

 الصعب

 الجديةوالحرص

 القدراتالعقلية

 والعالقات
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 :الصة الفصلخ

هم و فــي نهايــة هــذا الفصــل يتضــح لنــا أن األداء الــوظيفي يعتبــر نتــاج أفــراد المنظمــة ومــد  مســاهمت
في تحقيق أهداف المنظمة عامة و مد  اشتراك الموظفين في تقديم الخدمات وعليـ  يعتبـر األداء الـوظيفي 
للعامـــل هـــو الجهـــد الـــذي يبذلـــ  فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة ومـــد  المســـاهمة فـــي إحـــداث التغييـــر 

ة تقيــيم األداء والحكــم المطلوب وكـذلك المســاهمة فــي تنميــة القـدرات و اكتســاب العمــال معلومــة لتكـون عمليــ
.تحفيــــــــــــزه للوصــــــــــــول إلــــــــــــى المســــــــــــتويات العاليــــــــــــة منهــــــــــــا و لــــــــــــى الفــــــــــــرد و محاولــــــــــــة تحســــــــــــين أداءهع
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 :ع ــــرابـــل الــــــصــــالف

 اإلجــــــراءات المنــــــهجيــــــــة للدراســــــــــة

 

 .تمهيد

 .ةمجاالت الدراس -0

 .المنهج المستخدم في الدراسة -9

 .مجتمع الدراسة -3

 .ادوات جمع البيانات -4

.خالصة
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 :تمهيد

بعـــدما تطرقنـــا للجانـــب النظـــري الـــذي يمثـــل االرضـــية التـــي ترتكـــز عليهـــا دراســـة البحـــث مـــن خـــالل 
 .الفصول التي نضمناها  حاولنا فيها أن نلم بكل الجوانب ألخذ فكرة شاملة ووافية عن الموضوع

ي هــذا الفصــل الــى االجــراءات المنهجيــة  و التــي تعتبــر مــن المراحــل الهامــة فــي اي بحــث نتعــرض فــ
علمــي   حيــث ال يمكــن انجــاز بحــث دون المــرور بــالخطوط المنهجيــة التــي تحــدد لنــا المســار الــذي نســلك  

ايــة للوصـول الـى نتـائج علميـة   ولـذلك فسنسـتعرض خاللــ  اهـم االجـراءات المنهجيـة التـي اعتمـدنا عليهـا بد
من تحديد مجاالت الدراسة والمنهج المستخدم في الدراسة وصف مجتمع الدراسـة اضـافة الـى تحديـد وسـائل 

 .جمع البيانات  وأخيرا الخطوات التي تم اتباعها لبناء استبيان للدراسة
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 :مجاالت الدراسة  -1

االت الدراسـة فـي بحثنـا هـذا تتطلب كل دراسة ميدانية وضع حدود و مجاالت الدراسة وقد تمثلت مجـ
 في المجال المكاني و المجال الزماني و المجال البشري 

 :المجال المكاني للدراسة -1-1
اجريت هذه الدراسة بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي و تحديدا بكلية العلوم االجتماعية و 

ألساتذة بموجب المرسوم االنسانية  حيث نشأت جامعة العربي بن مهيدي في البداية كمدرسة عليا ل
  ثّم أنشئ بالموازاة المعهد الوطني للتعليم العالي  0203/15/17المؤرخ في  304-03التنفيذي رقم 

  وبموجب المرسوم  0204/10/00المؤرخ في 955-04للميكانيك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ون من أربعة معاهد والذي حولت إلى مركز جامعي مك 0227/15/01المؤرخ في  050-27التنفيذي رقم

 .0222بموجب قرار وزاري في نوفمبر ” الشهيد العربي بن مهيدي“أطلق علي  فيما بعد اسم 
المؤرخ  16-12ارتقى المركز الجامعي إلى مصاف الجامعات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الذي  9103/14/05المؤرخ في  064-03  الذي ُعّدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  9112/10/14
أصبحت بموجب  جامعة أم البواقي تضم أربع نيابات مديرية الجامعة سبعة كليات وثالث معاهد  تتوزع 

كلية )على خمسة أقطاب جامعية ثالثة منها في عاصمة الوالية أم البواقي وقطب جامعي بعين البيضاء
 (.معهد التكنولوجيا)وقطب بعين مليلة ( العلوم والعلوم التطبيقية

توفر جامعة ام البواقي على عدة تخصصات تشمل المستو  التعليمي و البحث األكاديمي في عدة ت
وأيضا في ميداني العلوم اإلنسانية و ( الرياضيات الفيزياء الكيمياء علوم الطبيعة والحياة)شعب 

با كل وتغطي عروض التكوين المقترحة بالجامعة تقري. االجتماعية والعلوم االقتصادية والتجارية
ليسانس ماستر ) التخصصات التي تندرج في الخارطة األكاديمية الجامعية وتشمل األطوار الثالثة

  كما تندرج أيضا عروض التكوين في إطار مشترك إلستراتيجية التنمية المحلية والوطنية التي (ودكتوراه
 .الجهوية للشرق تسمح للطلبة باكتساب المعارف عبر مؤسسات التعليم العالي التابعة للندوة

خالل سنوات قليلة أبرمت جامعة العربي بن مهيدي اتفاقيات تعاون هامة مع جامعات أجنبية 
 .  وهذا لتعزيز التعاون والتبادل العلميين(أوروبية  عربية وأمريكية)
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تجدر اإلشارة إلى أن جامعة أم البواقي تنتمي إلى شبكات جامعات إقليمية على وج  الخصوص 
معات األورومتوسطية الوكالة الجامعية الفرونكوفونية  اتحاد الجامعات اإلفريقية اتحاد الجامعات شبكة الجا

 (افيروس)العربية  كما تنتمي إلى شبكة المشاريع األوروبية
تتوفر جامعة العربي بن مهيدي على بنية تحتية هامة موضوعة تحت تصرف الطلبة والموظفين 

ملعبين  مسبح : ا يعود عليهم بالفائدة والنفع  وتتمثل في المنشآت التاليةواألساتذة وذلك الستعمالها فيم
 .نصف أولمبي قاعة لتقوية العضالت وقاعتين متعددة الرياضات

يسيره طاقم مكون من خمسة أطباء ( CMS)كما تتوفر الجامعة على مركز طبي اجتماعي 
ة الجامعية  حيث سمح هذا المركز عامون  جراح أسنان ومساعدين مخبريين يسهرون على صحة األسر 
 موقع جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي). منذ نشأت  ألفراد األسرة الجامعية بإجراء الفحوصات الطبية الدورية

 00/10/9191). 

 :المجال الزماني للدراسة  -1-2

لسنة ل 9191-9102بدأ االهتمام بموضوع الدراسة خالل السداسي الثاني من الموسم الجامعي 
حيث وقع االختيار على كلية العلوم االجتماعية و االنسانية . الثانية ماستر علم االجتماع تنظيم وعمل 

  و قمنا بأجراء  9191فقمنا بالنزول الى الميدان إلجراء الدراسة االستطالعية في نهاية شهر فيفري .
ع استمارات االستبيان فلم توزع مالحظات بسيطة و لقاءات مع عدد من االساتذة   أما فيما يخص توزي

 لألسف نظرا للوضع الراهن التي تمر ب  البالد و غلق الجامعات منتصف شهر مارس 

و كخالصة عن المجال الزماني للدراسة نقول انها امتدت  ما بين شهر فيفري و مارس لسنة 
9191  

 :المجال البشري للدراسة  -1-2
اد المكونين ل  و يمثل هذا المجتمع أساتذة كلية و نعني بالمجال البشري مجتمع البحث و االفر 

 .أستاذ 029العلوم االجتماعية و االنسانية و عددهم 

 :المنهج المستخدم في الدراسة   -9
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إلجراء أي دراسة علمية أو بحث علمي  من أجل الوصول إلى حقيقة أو البرهنة على حقيقة ما  
وتشخيصها  وذلك بتتبع مجموعة من القواعد وجب إتباع منهج واضح يساعد على دراسة المشكلة 

واألنظمة العامة التي يتم وضعها بغية الوصول إلى حقائق حول الظاهرة موضوع الدراسة والبحث  فقد 
فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل الكشف عن الحقيقة : " عرف المنهج بأن 

ما من أجل ال بوحو  و الذنيبات ).برهنة عليها لآلخرين حين نكون بها عارفينحين نكون بها جاهلين  وا 
 (.22  ص 0222 

وفي دراستنا هذه   ومن أجل إثبات فرضياتها والبرهنة عليها ميدانيا  اعتمدنا على المنهج الوصفي  
بحيث أننا وجدنا أن  المناسب لموضوع الدراسة  علما أن طبيعة البحث هي التي تفرض على الباحث نوع 

الذي يهدف إلى دراسة ظاهرة لها خصائصها وأبعادها : و المنهج الوصفي هو . المنهج الواجب إتباع 
في إطار معين  ويقوم بتحليلها استنادا للبيانات المجمعة حولها  ثم محاولة الوصول إلى أسبابها والعوامل 

الوصفي يقوم على جمع البيانات التي تتحكم فيها  وبالتالي الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم   فالمنهج 
وتصنيفها وتدوينها ومحاولة تفسيرها وتحليلها من أجل قياس ومعرفة تأثير العوامل على أحداث الظاهرة 
محل الدراسة كما يهدف إلى استخالص النتائج ومعرفة كيفية الضبط والتحكم في هذه العوامل و أيضا 

 (.92  ص 0220عثمان  ).لمستقبلأمكانية التنبؤ بسلوك ظاهرة محل الدراسة في ا

طريقة علمية منظمة لوصف الظاهرة عن طريق جمع و تصنيف و ترتيب و " كما يعرف بأن  
عرض و تحليل و تفسير و تعليل و تركيب للمعطيات النظرية و البيانات الميدانية بغية الوصول إلى 

ألوضاع المجتمعية نتائج علمية توظف في السياسات االجتماعية   بهدف إصالح مختلف ا
 (. 07ص  9117زرواتي ".)

 :وتم تبني المنهج الوصفي العتبارات موضوعية أهمها 

 .هذه الدراسة تتالءم مع المنهج الوصفي التحليلي  - 

 .الكشف عن العالقة التي تربط بين الضغوط المهنية و األداء الوظيفي  - 

 وضوع الدراسة مما يسمح بالوصول إلى منظورتصنيف البيانات النظرية و الميدانية المرتبطة بم - 
 . تحليلي متكامل 
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 .الوصول إلى استخالصات و نتائج قابلة للتحليل و التفسير  -

 تم استخدام" ضغوط العمل واثرها على األداء الوظيفي"ومما تقدم  وبالنظر إلى طبيعة الموضوع 
 في الواقع  بتطبيق أسلوب المسح المنهج الوصفي الذي يركز على دراسة الظاهرة كما هي موجودة

 .الشامل لجميع األساتذة العاملين بكلية العلوم االجتماعية و االنسانية

 مجتمع الدراسة -3

عندما يقوم الباحث بدراسة ظاهرة معينة أو مشكلة ما فإن األمر يتطلب أن يحدد مجتمع بحث   
ء التي تكون موضوع مشكلة البحث  ويتمثل مجتمع البحث في جميع األفراد أو األشخاص أو األشيا

وقد تمثل مجتمع البحث الذي ستتعرض ل  . وبعبارة أخر  جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث
مجموعة الدراسة هذه هو أساتذة كلية العلوم االجتماعية و االنسانية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  

 .   تاذة و هو مجتمع البحث الكلي أستاذ و أس  029بحيث بلغ عدد األساتذة 

 أدوات جمع البيانات    -4

إن طبيعة موضوع الدراسة تفرض على الباحث استخدام أدوات ووسائل تساعده على الحصول على 
المعلومات التي تلزم  لإلتمام دراست   والتي من خاللها يتمكن من معرفة واقع الميدان  وفي هذه الدراسة 

 :دوات المنهجية التالية تم االعتماد على األ

 :المالحظة -4-0

تعتبر المالحظة من أدوات جمع البيانات األكثر استخداما في الخاصة بدراسة الظواهر االجتماعية 
) لما تتيح  للباحث من فرصة التعرف على سلوك المبحوثين الواقعي دون إشعارهم أنهم تحت المالحظة 

معلومات كما تم التحصل عليها في الواقع  وتتطلب هذه األداة   حيث يتم فيها تسجيل ال(أو المراقبة 
 (.24  9117الضامن  ). مهارات اإلصغاء واالنتباه الجيد للتفاصيل المراد مالحظتها 

فبمالحظتنا لسير العمل بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  نجد أن األساتذة بكلية العلوم 
عديد من الضغوط التي عسرت عليهم القيام بمهامهم ومتطلبات االجتماعية و االنسانية يعانون من ال
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وظيفتهم  كما أنها سببت لهم اإلرهاق واإلجهاد كونهم يتعاملون مع مختلف الفئات الشبانية الموجودة في 
 .     الكلية

 :االستمارة   -4-2

أالجتماعية حيث تعد االستمارة من أدوات جمع البيانات األكثر شيوعا واستخداما خاصة في العلوم 
يقدم بشكل عدد من األسئلة المكتوبة يطلب اإلجابة عنها من قبل المبحوثين بقصد الحصول على 

 (049 ص 9109خندقجي ). معلومات منهم أو على آراءهم حول ظاهرة أو موقف معين 

في حيث أن  تم االعتماد على االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات في هذه الدراسة  ويتمثل 
أسئلة  ( 14)عبارة عن مجموعة من األسئلة المقدرة ب : الجزء األول من االستبيان :شكل  النهائي في 

الجنس المرتبة العلمية  الحالة المهنية   الخبرة المهنية  : والتي تمثل خصائص مجتمع البحث وتتمثل في
 .مكان االقامة

 .ل عبء العمل و اثره على األداء الوظيفيأسئلة متنوعة حو  17ويضم : الجزء الثاني من االستبيان

 .أسئلة متنوعة حول بيئة العمل و اثره على األداء الوظيفي  17الجزء الثالث من االستبيان ويضم 
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 :خالصة الفصل 

المجال )لقد قمنا في هذا الفصل بالتطرق الى االجراءات المنهجية للدراسة منها مجاالت الدراسة 
 .و المنهج المستخدم في الدراسة و مجتمع الدراسة و ادوات جمع البيانات ( ي و البشريالمكاني و الزمان
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 :امســــل الخـــصــــالف

 ةــــــــــــــائج الدراســــــــظري لنتــــــــصور النـــــالت

 
 .تمهيد

 .التصور النظري لنتائج الدراسة -0
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 .مةخات

 .قائمة المراجع

.المالحق
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 :تمهيد

ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل الـــى التصـــور النظـــري لنتـــائج الدراســـة و هـــذا لعـــدم تطرقنـــا الـــى الجانـــب 
التطبيقــي مــن الدراســة لعــدد اســباب منهــا الوضــع الــراهن الــذي تمــر بــ  الــبالد جــراء فيــروس كورونــا و غلــق 

 .ل الدراسة الميدانية الجامعة منتصف شهر مارس والتي كانت هذه االخير مح
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 التصور النظري لنتائج الدراسة -1

بما أن هذه الدراسـة لـم تتطـرق الـى الجانـب التطبيقـي نظـرا لضـيق الوقـت و الوضـع الـراهن التـي تمـر 
ب  البالد بسـبب ازمـة فيـروس كورونـا التـي عرفتـ  الـبالد مـؤخرا استعصـى علينـا التطـرق اللـى هـذا االخيـر و 

تفــاء فقــط بالجانــب النظــري   ومنــ  نســتطيع االخــذ بنتــائج الدراســة مــن الدراســات الســابقة و علــى ســبيل االك
 :المثال 

 9112سـنة )  أثر ضغوط العاملين أداء العـاملين: بعنوان" المعشر عيسى إبراهيم" دراسة للباحث -
لهيكــــل املين كــــذلك ا  بحيــــث انتهــــت هــــذه الدراســــة إلــــى إظهــــار أن عــــبء العمــــل ال يــــؤثر علــــى أداء العــــ(

علـى أدائهـم  فـي حـين أن  ونال يـؤثر الجنس و العمر و المستو  التعليمي وعدد سنوات الخبـرة  التنظيمي و
 .يؤثران على أداء العاملينالحالة االجتماعية  و المكافئات و األجوربيئة العمل تؤثر على أدائهم وأن 

ألداء  ل التنظيمـي ال يعتبـران مـؤثرا معنويـا حيـث كـان اسـتنتاج هـذه الدراسـة ان عـبء العمـل و الهيكـ
 العاملين

اثـــر ضــغوط العمـــل فـــي مســتوى أداء العـــاملين فـــي : بعنــوان " فـــراس حــاج محمـــد" دراســة للباحــث 
جملـة مـن النتـائج المتمثلـة فـي أنهـا توجـد عالقـة   بحيـث انتهـت هـذه الدراسـة إلـى( 9106) القطاع الصحي

فانــ  لــ  (مكتبــي/ممــرض/طبــي)عــاملين  و إن مهمــا كــان نــوع العمــل بــين ضــغوط العمــل المدروســة و أداء ال
 عالقة مع جميع متغيرات ضغوط العمل 

وقــد أظهــرت دراســة الباحــث كــذلك  أن معــدل تقيــيم العــاملين ألدائهــم كــان أعلــى مــن المتوســط فــي  
لممتلكــات ضــوء ظــروف العمــل المتاحــة وقــد كانــت أعلــى التقــديرات لمواضــيع تتعلــق باالهتمــام بالمعــدات وا

واالهتمــام بـــالمظهر العــام والتصـــرف بلباقـــة   التقــديرات األقـــل كانــت لعناصـــر المبـــادرة مثــل قبـــول األعمـــال 
 .اإلضافية التي يكلفون بها بصورة ايجابية وتقديم حلول للمشكالت ولتسهيل ظروف العمل

جـاز واسـتراتيجيات ضـغوط العمـل وعالقتهـا بالدافعيـة ل ن: بعنـوان" مخلوفي أسـعيد " دراسة الباحث 
  بحيـــث انتهـــت هـــذه الدراســـة أن هنـــاك عالقـــة (9104ســـنة : ) مواجهتهـــا لـــدى مـــديري التعلـــيم المتوســـط

ارتباطيـة موجبــة بــين ضــغوط العمــل والدافعيــة لالنجــاز ممــا يؤكــد علــى انخفــاض مســتو  أفــراد العينــة الكليــة 
ال توجـد عالقـة بـين متغيـر الجـنس و  في استخدام استراتيجيات مواجهة الضغوط إلى أقل من متوسط  وأنـ 
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ضغوط العمل وكذلك ال توجد عالقة بين الخبرة االدارية و ضغوط العمل وقد توصلت دراسـت  بـأن ضـغوط 
 .العمل لها عالقة كبيرة بمردودية العامل ودافعيت  نحو القيام بمتطلبات وظيفت 

الحاليـة و عليــ  و مــن خــالل الواقــع و مـن خــالل هــذه الدراســات المشـابهة يمكننــا ان نربطهــا بدراســتنا 
 :المعا  نجد ان االستاد الجامعي يتعرض للكثير من الضغوط منها 

عــبء العمــل و المتمثلــة فــي كثــرة األعمــال الموجهــة الــيهم و كثــرة ســاعات العمــل باإلضــافة الــى  -أ 
مكانيـــات التكليـــف بمهـــام خـــارج نطـــاق العمـــل وأيضـــا حجـــم العمـــل ال يتطـــابق مـــع طاقتـــ  وكـــذلك نقـــص اال

المعشـــر عيســـى الـــل  لكـــن هـــذه الضـــغوط وحســـب دراســـة الباحـــث ....المســـاعدة النجـــاز العمـــل المطلـــوب
يمكننــا القــول انهــا ال تــؤثر علــى أداء  ( 9112ســنة ) أثــر ضــغوط العــاملين أداء العــاملين : بعنــوان" إبــراهيم

عمـل و اثـرت عليـ  سـلبا مـن االستاذ الجامعي فهـذا األخيـر مهمـا ازدادت عليـ  الضـغوط مـن ناحيـة عـبء ال
توترات الى انها ال تـؤثر علـى عملـ  و ادائـ  المطلـوب منـ  أي انـ  يجـد لهـا حـال يتناسـب معـ  و مـع قدراتـ  

 .و يتماشى معها في حيات  اليومية

و مـــن الضـــغوط ايضـــا التـــي يتعـــرض لهـــا االســـتاذ الجـــامعي بيئـــة العمـــل و المتمثلـــة فـــي كثـــرة  -ب
التهويـــة فـــي مكـــان العمـــل طبيعـــة العالقـــة بينـــ  و بـــين زمالئـــ  عـــدم التمتـــع الضوضـــاء و ســـوء االضـــاءة و 

بالخصوصــية فــي مكــان العمــل عــدم الحصــول علــى مكافئــات و اجــازات تحفيزيــة عــدم المشــاركة فــي اتخــاذ 
: بعنــوان" المعشــر عيسـى إبــراهيمهــذه الضـغوط وحســب دراسـة الباحــث الــل   ...القـرارات الخاصــة بالمؤسسـة

نجـــد ان بيـــة العمـــل تـــؤثر ســـلبا علـــى اداء االســـتاذ  ( 9112ســـنة )  لين أداء العـــاملينأثـــر ضـــغوط العـــام
اثــر ضــغوط العمــل فــي : بعنــوان " فــراس حــاج محمــد" للباحــث الجــامعي و العكــس صــحيح حســب دراســة 

ـــي القطـــاع الصـــحي ـــاملين ف نجـــد ان كلمـــا تحســـنت بيئـــة العمـــل كلمـــا ازدادت  (9106) مســـتوى أداء الع
ئهم لعملهم   و يمكننا القول ان بيئة العمل تزيد من الضـغوط لـد  االسـتاذ الجـامعي بحيـث مردوديتهم و ادا

ال يمكنــــ  التعــــاي  معهــــا او تحملهــــا أو تجنبهــــا بــــل او بــــاألحر  يجــــب تــــوفير بيئــــة عمــــل مناســــبة يتوالهــــا 
اختصاصيون كل حسب تخصصـ  مـن انـارة و تهويـة و ضوضـاء و الحصـول علـى المكافئـات و االجـازات 

 الل.....تحفيزية و كذلك التمتع بالخصوصية و العالقة بين الزمالءال

االستاذ الجامعي داخل الجامعة التي تعتبر مصنع للمعرفة ومن خالل أدائ  لوظيفت  فهو يتعرض 
ألنواع مختلفة من ضغوط العمل التي تؤثر علي  من الناحية الفردية ومن ناحية العمل داخل الجامعة 
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بيئة العمل عبء العمل ال يؤثر على أداء االستاذ الجامعي و ان ن خالل بحثنا أن ويمكن أن نستنتج م
 .التي يعمل بها األستاذ من بين األسباب الرئيسية لضغوط العمل التي لها عالقة بأداء األستاذ الجامعي
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 : الفصل خالصة

سة حيث قمنا بتصور نتائج الدراسة و بالتطرق الى التصور المنهجي للدرا فصلال هذا في قمنا لقد
ومن خالل الواقع الذي  االجابة على الفرضيات  من خالل الدراسات السابقة و المشابهة للدراسة الحالية

نعي  في
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 :خاتمة 

نظـــرا لمـــا يكتســـي  موضـــوع ضـــغوط العمـــل و األداء الـــوظيفي مـــن أهميـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر جعـــل 
الموضوعين  ذلك ألن عبء العمل و بيئة أو ظروف العمل في اي منظمـة لهـا عالقـة دراستنا تتج  لهذين 

و دور كبير بـاألداء الـوظيفي و حيـث تناولنـا موضـوع ضـغوط العمـل بجامعـة العربـي بـن مهيـدي أم البـواقي 
ي الــذين و بالتحديـد بكليـة العلــوم االجتماعيـة و االنسـانية و اثرهــا علـى االداء الـوظيفي لــد  االسـتاذ الجـامع
 .هم بحاجة ماسة الى االستقرار النفسي و الراحة لزيادة العطاء المهني بأكبر قدر ممكن من الجهد

حيـــث كـــان الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه الدراســــة هـــو التعـــرف علـــى اثـــر ضـــغوط العمـــل علــــى األداء 
في لـــد  الـــوظيفي وهـــذا مـــا لفـــت انتباهنـــا لطـــرح تســـاؤل مفـــاده هـــل ضـــغوط العمـــل تـــؤثر علـــى األداء الـــوظي

الجـامعي ؟ فنجـاح المؤسسـة اليـوم يعتمــد و بشـكل رئيسـي علـى اسـتثمارها الجيـد فـي المــورد لألسـتاذ األسـتاذ 
البشـري برفـع كفاءتـ  و زيـادة فعاليـة اداءه الـذي يعكـس اداء المنظمـة التـي يعمـل بهـا و ذلـك بتـوفير ظــروف 

 .ام بمتطلبات الوظيفة عمل مناسبة تساعد على العطاء و بذل اقصى المجهودات اثناء القي
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 قــــائمــة المـــراجــــــع
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:قائمةالمراجع

المعاجموالقواميس

 .دارالحديثللنشر:القاهرة(.0.)القاموسالمحيطالمجلد(.2111)أبادي،الفيروزمجدالدين-0

.دارالصادر:بيروت(.0ط).لسانالعرب(.2114)ابنمنظور،أبيالفضلجمالالدينبنمكرم-2

 .دارالعلمللماليين:بيروت(.3ط.)معجمالرائد(.2110)جبران،مسعود-3

دارالمسيرةللنشر:األردن(.0ط.)موسوعةالمصطلحاتالتربوية(.2100)علي،محمدالسيد-4

 .والتوزيع

 بدارعالمللكت:القاهرة(.0ط.)معجماللغةالعربيةالمعاصرة(.2111)مختار،عمرأحمد-0

معجم المصطلحات في اإلدارة التربوية (.2100)المليجي،رضاإبراهيم-0

 .دار الجامعة الجديدة:اإلسكندرية(.0ط.)والمدرسية

:الكتب

 .دارالمسيرةللنشروالتوزيع:عمان(.0ط.)مدخلإلىإدارةالوقت(.2111)أبوشيخه،نادرأحمد-0

ثالعلميوطرقاعدادمناهجالبح(.0111)بحوش،عمار،الذنيبات،محمدمحمود-2

 .ديوانالمطبوعاتالجامعية:الجزائر(.2ط.)البحوث

الفا:الجيزة(.0ط.)الفكراإلداريالحديثوأساليبالتعاملمعالضغوط(.2101)بالغماس،بركة-3

 للنشروالتوزيعواالنتاجالفني

دار :عمان(.0ط).إلداريةالثقافة التنظيمية و األداء في العلوم السلوكية و ا(.2100)بوالشرش،كمال -4

 .االيام للنشر والتوزيع

 .داراسامةللنشر:عمان(.0ط.)السلوكالتنظيميوالنظرياتاإلداريةالحديثة(.2111)جلدة،سامر-0

السلوكالتنظيميسلوكاألفرادوالجماعاتفيمنظماتاألعمال(.2114)حريم،حسن-0

 .دارالحاملللنشروالتوزيع:عمان(.0ط.)

 .افاقللنشروالتوزيع:الكويت(.0ط.)علمالنفسالتنظيمي(.2102)ر،عمانمحمودالخض-0
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منهجالبحث(.2102)خندقجي،عبدالجبارنواف،خندقجي،عبدالجبارمحمد-1

 .عالمالكتابالحديثللنشروالتوزيع:بيروت(.0ط.)العلمي

البدايةناشرونودار:عمان(.0ط.)علمالنفسالصناعيوالمهني(.2103)ربيع،محمدشحاته-1

 .موزعون

دار:الجزائر(.0ط.)مناهجوأدواتالبحثالعلميفيالعلوماالجتماعية(.2110)زرواتي،رشيد-01

 .الهدىللطباعةوالنشروالتوزيع

 .دارالمسيرةللنشروالتوزيع:عمان(.0ط.)أساسياتالبحثالعلمي(.2110)الضامن،منذر-00

عالم:األردن(.0ط).تنميةالمواردالبشريةاالدارةالفعالةللوقت.(2103)الظاهر،نعيمابراهيم-02

 .الكتبالحديثللنشروالتوزيع

المنهجيةفيكتابةالبحوثوالرسائل(.0111)عثمان،حسنعثمان-03

 .منشوراتالشهاب:الجزائر(.0ط.)الجامعية

دارصفاء:عمان(.0ط.)الضغوطالنفسيةفيمجالالعملوالحياة(.2111)الفرماوي،حمديعلي-04

 للطباعةوالنشروالتوزيع

دارالخليجللنشرو:عمان(.0ط.)ضغوطالعملواثرهاعلىاألداء،(2104)عليمات،خالدعيادة-00

 .التوزيع

داروائل:األردن(.0ط.)السلوكالتنظيميفيمنظماتاألعمال(.2112)العميان،محمودسلمان-00

 .للنشر

السلوكالتنظيميفيإدارةالمؤسسات(.2110)سيد،عبدالمجيدفليه،فاروقعبده،ال-00

 .دارالمسيرةللنشروالتوزيع:عمان(.0ط.)التعليمة

ادارةالمواردالبشريةمنمنظوراداريتنمويتكنولوجي(.2103)كافي،مصطفىيوسف-01

 .مكتبةالمجتمعالعربيللنشروالتوزيع:عمان(.0ط.)عولمي

دارة و تقييم األداء الوظيفي بين النظرية و إ(.2113)حمدالمحاسنة،ابراهيم م -01

 .دار جرير للنشر و التوزيع:عمان(.0ط).التطبيق
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مذكراتال

تقييماثرالحوافزعلىمستوىاالداءالوظيفيفيشركة(.2101)ابوالشرخ،نادرحامدعبدالرزاق-0

هادةالماجستير،جامعةاألزهر،مذكرةتخرجلنيلشاالتصاالتالفلسطينيةمنوجهةنظرالعاملين

.غزة،فلسطين

مجلةالتغيراألداءالوظيفيللعاملينفيالمنظمةدراسةنظرية،(.2101)ارفيس،مريم-2

.411-400،(0)،االجتماعي

مجلةالبحوثاالقتصاديةتحسيناألداءالوظيفيمنمنظورنوعيةبيئةالعمل،(.2100)باليليةربيع-3

 .210-220،(0)4،والمالية

مذكرةتخرجلنيلشهادةبيئةالعملالداخليةواثرهاعلىاالداءالوظيفي(.2104)بنرحمون،سهام-4

 .الدكتوراه،جامعةمحمدخيضربسكرة،الجزائر

منخاللعمليتيLMDمدىتكيفاألستاذالجامعيمعأهدافنظام(.2100)بنصالح،بسمة-0

 .الدكتوراه،جامعةالعربيبنمهيديأمالبواقي،الجزائر،مذكرةتخرجلنيلشهادةالتدريسوالتقييم

،مذكرةأخالقياتمهنةاألستاذالجامعيوعالقتهابدافعيةاإلنجازلدىالطالب(.2101)خمار،زديرة-0

 .تخرجلنيلشهادةالدكتوراه،جامعةالعربيبنمهيديأمالبواقي،الجزائر

،مذكرةتخرجلنيلشهادةتنظيميباألداءعالقةمتطلباتالتطورال(.2100)دراعو،فاطمة-0

 .،الجزائر2الماجستير،جامعةوهران

مجلةكليةبغدادقياستأثيرضغوطالعملفيمستوىاألداءالوظيفي،(.2103)سحراء،أنورحسين-1

 .220-211،(30)،للعلوماالقتصاديةالجامعة

مذكرةتخرجلنيلشهادةللعاملينأثربيئةالعملعلىاألداءاالبداعي(.2101)سركين،مارلين-1

 .الماجستير،الجامعةاالفتراضيةالسورية،سوريا

،دورادارةالتطوراالداريفيتحسيناالداءالوظيفي(.2103)الشريف،ريمبنعمربنمنصور-01

 .مذكرةتخرجلنيلشهادةالماجستير،جامعةالملكعبدالعزيزجدة،السعودية



 .قائمةالمراجع

 

90 

 

التنميةالمهنيةوعالقتهبمستوىاألداءالوظيفيلدىأساتذةالتعليمواقع(.2100)صيفور،سليم-00

 .،مذكرةتخرجلنيلشهادةالدكتوراهجامعةمنتوريقسنطينة،الجزائرالجامعيفيالجزائر

،مذكرةتخرجفاعليةبيئةالعملفيرفعكفاءةاالنتاج(.2101)عبدالرحمان،سليمانمحمدالصالح-02

 .ستيرجامعةافريقياالعالمية،الخرطوملنيلشهادةالماج

،مذكرةتخرجلنيلاثرالثقافةالتنظيميةعلىمستوىاألداءالوظيفي(.2111)عكاشة،أسعدأحمد-03

 .شهادةالماجستيركليةالتجارة،فلسطين

مذكرةاثرضغوطالعملفيمستوىأداءالعاملينفيالقطاعالصحي،(.2100)فراس،حاجمحمد-04

 .نيلشهادةالماجستير،الجامعةاالفتراضيةالسورية،سورياتخرجل

ضغوطالعملوعالقتهابالدافعيةلالنجازواستراتيجياتمواجهتهالدى(.2104)مخلوفي،أسعيد-00

،مذكرةتخرجلنيلشهادةالماجستير،جامعةالعربيبنمهيديأممديريالتعليمالمتوسط

 .البواقي،الجزائر

أثرضغوطالعملعلىأداءالعاملينفيالفنادقاالردنيةفئة(.2111)راهيمالمعشر،عيسىاب-00

 .،مذكرةتخرجلنيلشهادةالماجستير،جامعةالشرقاالوسطللدراساتالعليا،االدرنخمسةنجوم

:المواقعااللكترونية

1- http://www.univ 

oeb.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/ 

 

http://www.univ/
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 االستمارة( : 10)ملحق رقم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

– أم البواقي  –جامعة العربي بن مهدي 

 كلية العلوم االجتماعية و االنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 ص علم االجتماع تنظيم و عملتخص

 استبيان

 

 

 مذكرة مكلمة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع تخصص تنظيم و عمل

 :تحية طيبة و بعد .....ختي االستاذةأستاذ خي األأ

نضع بين ايديكم هذا االستبيان راجين منكم التعاون معنا بغرض افادتنا في جمع البيانات 
ء التكرم باإلجابة عن هذه االسئلة و ذلك بوضع بوضع عالمة فالرجا .ذات الصلة ببحثنا

 .في الخانة التي ترونها مناسبة ( ×)

 .علما بأن اجابتكم سوف تحاط بالسرية التامة و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 .ن لكم حسن تعاونكم و ثقتكمو شاكر 

 تحت اشراف             من اعداد الطالب                                         

 العمراوي زكية.د -           قالي حمزة                                              -

 ألستاذ الجامعيدى األداء اللوظيفي لط العمل و اثرها على اضغو 

 -دراسة ميدانية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي-
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 محور البيانات الشخصية : اوال 

 ذكر                  أنثى        :الجنس -0

 :مرتبة العلميةال -9

 (أ)أستاذ مساعد (              ب)أستاذ مساعد 

 أستاذ التعليم العالي(           أ)أستاذ محاضر (            ب)اذ محاضر أست

 مؤقت                 دائم        :المهنيةالحالة  -3

 :الخبرة المهنية -4

 سنة 91الى  00من          سنوات  01الى  6من         سنوات  5من سنة الى  

 قريب               متوسط            بعيد    :   اإلقامةمكان  -5

 محور عبء العمل: ثانيا 

 غير واضحة        نوعا ما        واضحة  :  هل االعمال المكلف بها بالنسبة لك  -6

 نعم              ال:           هل االعمال الموكلة اليك في حدود طاقتك -7

 نعم             ال:        وب منكهل تشعر بالتعب و االرهاق لكثرة العمل المطل -0

 نعم          ال:     المخصص لك يسمح بأداء كل ماهو مصلوب منك  وقتهل ال -2

 نعم           ال :        هل تعاني من توترات بسبب العمل الذي تقوم ب  -01

 نعم           ال:        هل تكلف بمهام خارج نطاق عملك  -00

 نعم          ال:   عملك متوفرة مادية و البشرية المطلوبة النجازمكانيات الهل اال -09
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 محور بيئة العمل: ثالثا 

 نعم          ال:        هل تشعر باالستقاللية في عملك  -03

 نعم          ال :     هل تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بمؤسستك -04

 منعدمة        مقبولة           جيدة   :    نك و بين الزمالءماهي طبيعة العالقة بي -05

 :...( ضيق المساحة و كثرة العاملين) هل تتمتع بالخصوصية في مكان عملك  -06

 نعم          ال   

 نعم          ال:         هل تعاني من كثرة الضوضاء في مكان عملك -07

 نعم          ال:           تهوية في مكان عملكهل تعاني من سوء االضاءة و ال -00

 نعم            ال:          هل تجد صعوبة في الحصول على اجازات  -02

 

 

 


