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:مقدمة
لقد أصبحت الضغوط جزءا ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة، ال یمكن تجنبها وذلك مع تعقد الحیاة 

وما یصحبها من قلق مستمر وتغیر سریع ومتواصل في جمیع المجاالت التي یشهدها ،وازدیاد متطلباتها
في وسط بیئة متسارعة ومتطلبات ،عالمنا الیوم، وما یتبع ذلك من تعقد حاجات الفرد وأسالیب إشباعها 

خلفت معها مجموعة من اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة على مستوى ،الحیاة الكثیرة والمتنوعة 
.األفراد والجماعات

وتمثل الضغوط التي یتعرض لها الفرد في  العصر الحدیث ظاهرة جدیرة باالهتمام لما لها من خطورة 
من جراء عالج باهظةلما تسببه من تكالیف ،حیاة للفرد والمجتمعمن جوانب الوتأثیر على كثیر

والمشكالت التي تنجم عنها او تترافق معها ،و رغم تعدد مصادر هذه الضغوط وتنوعها، یظل األمراض
ومن ثم فان الضغوط التي یتعرض لها الفرد العامل ال تقتصر علیه .خطرها أهذه المصادر و أهمالعمل 
نماوحده  ٕ أخرىكما ان تأثیرها على الفرد یمتد لیغطي جوانب ،زمالئه في العمل والمؤسسة ككل لتشموا

وتشمل بعض المهن ،وأصدقائهوأسرتهمن حیاته خارج نطاق العمل  مما یؤثر على عالقته بزمالئه 
في ،التمتع بمهارات عدیدة یرتبط بعضها بالجانب التقني والمعرفيأدائهانشاطات كثیرة ومكثفة یتطلب 

واحترام حقوقهم والمساواة في معاملتهم وهي اآلخرینبالمعاملة والتعاطف مع األخرحین یرتبط بعضها 
.أخرىقیم نبیلة من جهة ومصدر من مصادر الضغط من جهة 

ومصادرها ومظاهرها أنواعهاوقد حظیت ضغوط العمل بقدر كبیر من االهتمام  من حیت التعرف على 
المزید من االهتمام إلىبحاجة األخیرویظل هذا الجانب ،وكیفیة التعامل معهاالمترتبة عنهاواآلثار

وسیاستها التقاء إدارتهاالذین یتعرضون للضغوط لمواجهتها وتدریبهم على كیفیة األفرادوذلك لمساعدة 
الن الفرد في الغالب یؤدي عمله ضمن شبكة من العالقات ،والتقلیل من مرتباتها السیئةأضرارها

والمسؤولیات واإلجراءات واالهم من ذلك ضمن شبكة من االتصاالت مع الزمالء الذین تتباین دوافعهم 
طارهموتوقعاتهم  ٕ ومن الطبیعي في هذه الظروف یواجه الفرد مواقف واستجابات سلوكیة ال ،المرجعيوا

)1(. مصادر للضغوط بالنسبة له إلىتلقى القبول عنده ،والتي ربما تتحول 

40(منشأها الضغط ،وفي المملكة المتحدة یهدر األمراضمن )في المائة 80(أنسمیر شیحاني ویذكر
ذات عالقة بالضغط ،وكلفة التغیب عن العمل في أمراضیوم عمل في السنة مباشرة من جراء ) ملیون 

،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس عالقة الضغط المھني باالتصال لدى عمال الوكاالت المحلیة للتشغیل بوالیة الجلفة:حجاج امال -1
).1،2(،ص2012،الجزائر ،- 2- لتنظیم ،جامعة الجزائرالعمل وا
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في السنة إسترلینيتتعلق بالضغط تقدر ببلیون ونصف بلیون جنیه أمراضالصناعة البریطانیة بسبب 
بأكثر من بلیون دوالر في السنة األمریكیةوتقدر النفقات الطبیة المتعلقة بالضغط في الوالیات المتحدة 

في غضون السنوات الخمسین )في المئة 500(بنسبة األمریكیةوازداد مرض القلب في الوالیات المتحدة 
من )طن ألف16(و) المسكنات (ت من جرعات المهدئا)ملیارات 5(األمریكیونویستهلك ،الماضیة 

)1(.االسبیرین في كل سنة أقراص

ملیار دوالر 33وفي كندا تكلف مشاكل الصحة العقلیة التي ترجع الى ضغط العمل المؤسسات الكندیة 
)2(.سنویا

18في الجزائر فقد جاء االهتمام بالصحة العقلیة لعمال القطاع الصحي في التعلیمة الوزاریة رقم أما"
غالبا ما یواجهوا مهنیو الصحة العاملین في ...:التي جاء فیها2002اكتوبر27یخ المؤرخة بتار 

المصالح االستعجالیة ومصالح  العنایة المركزة وضعیات قصوى في كفاحهم الدائم ضد معاناة المرضى 
الیة تتزاید في فكریة وانفعألعباءأیضاالذین یتكفلون بهم فهم یخضعون للعبء الكمي للمهنة ،لكن 

المصالح ذات النشاط المكثف نظرا للضغوط التنظیمیة والعالئقیة ،او تلك المرتبطة بمعاشهم المهني ، 
الخ ،وقد ینجر عن كل هذه اإلرغامات.....یمتزج عدم الرضا ،نقص المشاركة في اتخاذ القرارات أین

)3(". ضغط المهنة إلىمعاناة نفسیة خصوصا لما تكون ،ظروف العمل غیر مالئمة ،فتؤدي 

هتم المختصون في ، أضل الخدمات الصحیة في المستشفیاتوتقدیم أفللعمل وللحفاظ علي السیر الحسن 
دارة المستشفیات بالضغوط الناجمة عن العمل في المستشفیات ،لما یتسم به هذا ا ٕ لمجال مجال الصحة وا

ى فهي تحتاج إلي ذل،من خصائص تفرض على العاملین فیه أوضاعا معینة تكون مصدر للضغوط
داریا لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحیة ونظرا ألهمیة العنصر  ٕ االستعداد الكامل مادیا وبشریا وعلمیا وا

مال الصحة البشري و دوره في المستشفیات وجب ضرورة التركیز على دراسة العوامل المحیطة بع
ولدراسة موضوع ضغوط العمل اخترنا فئة العمال . والتعرف على مصادر ضغوط العمل التي تواجهه

استهدافا األكثرالشبه الطبیین العاملون في المصالح االستعجالیة للصحة كمجتمع بحث  باعتبارها الفئة 
الحساسة في المستشفیات لضغوط العمل، وباعتبار كذلك المصالح االستعجالیة للصحة  من المصالح 

التي تقدم خدمات على مدار الساعة والتي تستقبل الحاالت االستعجالیة المختلفة الخطورة أحیانا بأعداد 

.14،ص2003،لبنان ،1،دار الفكر العربي لنشر والتوزیع  ،طالضغط النفسي:سمیر شیخاني -1
2- Entre professionnels, Bulletin de nouvelles de l’association canadienne des employés professionnels : le stress
en milieu de travail : les causes, les effets et les solutions, Vol N°08, N°1, mai 2012. P07.

،مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة المناخ التنظیمي السائد داخل المؤسسة الصحیة وعالقتھ باالحتراق النفسي لدى الممرضین:میھوبي فوزي-3
.180لمعاناة في العمل ، جامعة ورقلة ،الجزائر ،ص،عدد خاص الملتقى الدولي حول ا2013،
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ومعظم الدراسات تؤكد ان العمال تشكل ضغط لهم ،قلیلة وأحیانا بكثافة وبصورة تفوق طاقة استیعابها 
األقلاألخرىضغوط عمل شدیدة تفوق  المصالح یعانون من في المصالح االستعجالیة الذین یعملون 

.نشاطا
ومن اجل تشخیص ظاهرة ضغوط العمل لدى عمال الصحة الشبه الطبیین وسبل مواجهتها في المصالح 

منهجیة وعلمیة ،لمعرفة مصادر ضغوط العمل أسساالستعجالیة قام الطالب بدراسة میدانیة مبنیة على 
ویتضمن هذا .هون بها هذه الضغوط في المصالح االستعجالیة جالدى عمال الصحة والسبل التي یو 

.تطبیقیا وأخرالبحث مدخال لدراسة الحالیة وقسما نظریا 
وقد استهل الطالب الباحث بدایة الدراسة بمدخل عام من خالل المقدمة وثم التطرق  لإلشكالیة المطروحة 

وتوضیح بعض المصطلحات وأهمیتهاالدراسة أهدافجانب إلىلدراسة وكذا الفرضیات المقترحة 
عطائهاوالمفاهیم الواردة في الدراسة  ٕ عرض بعض الدارسات وأخیرالبس أليتفادیا اإلجرائیةالتعاریف وا

.التي لها عالقة بالدراسة الحالیةالسابقة
موضوع إلىفي فصله األول الباحثفقد تطرق الذي یحتوي على ثالث فصول، القسم النظري أما

الدراسة من خالل مشكلة الدراسة وفرضیاتها وأهدافها وأهمیتها وتحدید المفاهیم إجرائیا والدراسات السابقة، 
ثم انتقل بشكل عام مفهوم الضغوط النفسیة أما الفصل الثاني فهو متعلق بضغوط العمل، تطرق فیه إلى 

والنظریات المفسرة للضغوط  النماذج إلىمن خالل التطرق بشكل خاصمفهوم ضغوط العملإلى
سبل مواجهة الفصل الثالث والذي تطرق فیه إلى وأخیراالمترتبة عنها اآلثارومصادر ضغوط العمل ثم 

.ضغوط العمل
جراءاتها دراسة المیدانیة لخصص لالذي یحتوي على فصلین، الرابع القسم التطبیقيأما ٕ فیه حیث تطرق وا
لدراسة لالمنهج المستخدم بدایة بالدراسة االستطالعیة ثم دراسة لرحة لتوضیح الطریقة المنهجیة المقتإلى

األداةجانب توضیح ووصف إلىوكذا التعریف بمجتمع الدراسة وكیفیة اختیار العینة ثم حدودها 
أما.المستخدمة للحصول على نتائج الدراسة الحالیةاإلحصائیةاألسالیبالمستعملة لجمع البیانات 
بعض االستنتاجات واالقتراحات إعطاءوأخیراعرض نتائج الدراسة ومناقشتها الفصل الخامس خصص ل

.التي تم استخالصها من الدراسة الحالیة وكذا المراجع والمالحق
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:مشكلة الدراسة-1
األفراد والمنظمات تعد ضغوط العمل من االضطرابات الشائعة في هذا العصر التي لها انعكاسات على

ضغوط العمل على اهتمام العدید من دول العالم ،وتعمل هذه الدول جاهدة على تقدیر ت وقد استحوذ
حجم الخسائر التي تلحقها هذه الظاهرة بمؤسساتها على المستویین المادي والبشري ،ناهیك عن قیام هذه 

عیة العاملین ، الدول بعقد العدید من المؤتمرات العلمیة ،والندوات ، والبرامج التدریبیة المختلفة بغیة تو 
)1(.السبل إلدارة الضغوط النفسیة والسیطرة علیها أفضلوتثقیفهم حول 

ومما ،تسبب الشعور بالضغط لدى الكثیر من العمالالعمل الحالیة في كثیر من المهن والشك أن ظروف 
ة الشك فیه هناك بعض المهن التي هي بطبیعتها أكثر جلبا للضغوط عن غیرها مثل المهن المرتبط

، اآلخرینلخدمة أنفسهمبالمجال الصحي والتي یتعامل فیها العمال مباشرة مع الناس والتي یكرسون فیها 
وتؤكد معظم الدراسات أنفسهمورعایة المرضى ومساعدتهم على استرداد صحتهم وتأهیلهم لالعتماد على 

نظرا لكثرة ،رهممن غیأكثران العاملون في میدان الصحة والرعایة الطبیة ،معرضون للضغوط 
التعامل أثناءالمرتبطة بعملهم ،والجهد الكبیر الذي یبذلونه واألعباءعلیهم والمتطلبات ة المسؤولیات الملقا
دراسة (و خلصت ،المختلفةأدوارهمأدائهمالضغط النفسي والعصبي اثناء إلىإضافةمع المرضى ، 

مما یشعرون به العاملون أعلىبضغوط عمل ان العاملین بوظائف التمریض یشعرون) 1994الهنداوي 
العاملین بقطاع الصحة أنإلى1989الماش أكما توصلت دراسة ) 2(واإلداریةفي الوظائف الطبیة 

وممرضین یظهرون استعداد كبیرا لإلصابة بالضغط نتیجة الضغوط النفسیة وأطباء،من مشرفین 
واالجتماعیة، وهذا لكونهم عرضة لمواجهة العدید من المواقف الضاغطة ،وغالبا ما تعتبر العنایة 

الرئیسیة المؤدیة للضغط ، لذالك فان ممارسة هذه المهمة في حد ذاتها مصدر األسبابكأحد باآلخرین
كضرورة األحیانللعبء الكمي للعمل ،فان طبیعة المهمة الغیر مرغوبة في بعض ضافةباإلللضغط 

،كل الزهید ،مسؤولیة الممرض نحو المرضىاألجرالعنایة بجسم المریض ونظافته ،قلة المعدات الطبیة ،
.ذالك من شأنه أن یجعل الممرضین یعیشون تحت حالة ضغط مهني

،عمان ،األردن 1،دار الحامد لنشر والتوزیع ،طالسلوك التنظیمي والتحدیات المستقبلیة في المؤسسات التربویة:محمد حسن محمد حمادات -1
159،ص2008،
مستشفى  الجامعة األردنیة ،دراسة میدانیة ،دراسات العلوم تحلیل ضغوط العمل لدى الجھاز التمریضي في :ایمن عودة المعاني واخرون-2

362،ص2،2006،العدد33اإلداریة ،المجلد 
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یشهد ارتفاع ظاهرة العنف بما الستشفائياالوسط أنأشاربفرنسا وفي تقریر للمرصد الوطني للعنف
عن النسبة السابقة وقد المست %7ب2010وقد ارتفع في سنة ،2009و2008ما بین %38مقداره 

)1.(العقلیة والمصالح االستعجالیة والطب العام األمراضهذه الظاهرة ثالثة مصالح هي طب 

الرئیسیة المؤدیة للضغط في العدید من المستشفیات ، وتعاني األسبابویشكل عبء العمل الكمي احد 
،  حیث یالحظ األخیرةمعظم المستشفیات في الجزائر من قلة العمال الشبه الطبیین خاصة في السنوات 

ارتفاع الطلب على العمال  المختصین في الشبه الطبي لسد الفراغ السائد في المصالح الصحیة ،ویعود 
الوطن وكذلك عدم قدرة مدارس ومعاهد التكوین الشبه أنحاءلق مصالح جدیدة في مختلف خإلىهذا 

.الطبي على تغطیة احتیاجات المستشفیات من العمال الشبه الطبیین 
وتعتبر المصالح االستعجالیة للصحة  من المصالح الحساسة في المستشفیات التي تقدم خدمات على 

صالح یتعرض للضغوط متعددة فهو معني بصحة وحیاة البشریة  و یقوم والعامل بهذه الم،مدار الساعة
ضافیة خاصة في المواقف الصحیة الحرجة و العمل خالل  ٕ بخدمة إنسانیة تتطلب العمل لساعات طویلة وا

الضغط الذي یولده إلىباإلضافة ،لهم عن وتیرة الحیاة االجتماعیة أیام العطل والمناوبات اللیلیة التي تعز 
في غمرة القلق الشدید أحیانامختلفة من البشر والذین یكونون أمزجةالمریض أو مرافقوه وذوي أقارب

علیه وسعیهم للتعرف على طبیعة مرضه ومدى خطورته ومدى إمكانیة النجاة من الموت أو الشفاء منه 
لها مواقف وظروف عدیدة یتعرضون خالفهم یواجهون ،له انعكاسات على سلوك وأداء عمال الصحة

والغضب مما یؤثر سلبا على حالتهم الصحیة والنفسیة وتأتي واإلحباطلحاالت من االضطراب والقلق 
األفرادمعظم الضغوط والتوترات من مصادر مختلفة منها  المرتبطة بعملهم ومنها ما هو ناتج من 

.ثناء العملوقد تكون ناجمة عن تفاعل عوامل عدیدة بیئیة وشخصیة یمر بها العامل أ.  أنفسهم
التعرف على العوامل المسببة لضغط العمل إلىهدفت )1994دراسة ألحمد وسالم والسنكري ،(وفي "

النفسیة على الممرضین العاملین في وحدات العنایة الحثیثة وخلصت الدراسة الى ان الممرضین وأثارها
موضع الدراسة ،وان مصادر األخرىمن الوحدات أكثرفي وحدات العنایة الحثیثة یواجهون ضغط عمل 

وأكثرقلقا أكثرالضغط لدیهم هي عبء العمل وضوضاء المعدات الطبیة وموت المریض وهم كذلك 
) 2.("حزنا وكآبة ، 

1- Claudine Carrillo : la gestion du stress au Travail Fiche réalisée en partenariat avec NNH, 2011. P15.
.361مرجع سابق ،ص:أیمن عودة وآخرون-2
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وفي دراسة لعازم سهیلة حول مصادر الضغط المهني لدى ممرضات مصلحة االستعجاالت لستة 
ممرضات مصلحة االستعجاالت تعاني من ضغط أنالعاصمة  توصلت من خاللها مستشفیات بالجزائر 

ان تأثیرها یختلف من إالمهني مرتفع ، كما ان هذه الفئة تعاني من مختلف مصادر الضغط المهني 
مصدر ألخر

الشعور بالضغط إلىبیئة العمل المادیة وظروف العمل السیئة تؤدي أنحیث بینت العدید من الدارسات 
أنإلى2003وخلصت دراسة مسعودي "،وقوع الكثیر من الحوادثوتساهم في األداءوتؤثر على 

یات لالسیاسات والعمأناالستعجاالت من الضغط النفسي كما أطباءظروف العمل تتسبب في معاناة 
.العوامل المسببة لضغوط العملأهمالتنظیمیة من 

ي زیادة المعاناة من ظروف العمل الخطیرة والغیر المریحة تساهم ف) 1998،سمیر عسكر(ودراسة 
تعرضا األشخاصأكثرالذین یعملون في الدوریات المسائیة بصفة مستمرة األفرادإنضغط العمل كما 

".للضغط
h.khan andهاورد كان وكاري كوبر(فقد تحدث " Cooper-1993.( عن مسببات ضغوط العمل حیث

صنفها في فئتین رئیسیتین هما المصادر المتعلقة بالعمل ذاته ،والمصادر المتعلقة بشخصیة الفرد ، 
تشمل عدة عوامل من بینها أنهافبالنسبة للمصادر المتعلقة بالعمل ذكر 

ثم ساعات العمل من العوامل المتعلقة بالوظیفة مثل ظروف العمل وتكنولوجیا المعلومات وعبء العمل 
حیث طولها وقصرها والعوامل المتعلقة بدور الفرد في المنظمة وعوامل التطور الوظیفي كالترقیة وعوامل 

والثقافة األداءوعوامل المناخ التنظیمي كالمشاركة في اتخاذ القرارات وتقویم اآلخرینالعالقات مع 
التنظیمیة وعوامل التداخل بین البیت والعمل

أو)أ(ما یتعلق بشخصیة الفرد فإنها تتضمن عوامل مثل نوع شخصیة الفرد سوى كان من النمط في أما
،والجنس،والصالبة،ومركز التحكم، ودرجة القلق واالستقرار،واالنطواء واالنبساط، )ب(من النمط 

المالئمة لدى الفرد األسالیبمدى توافر وأخیرا،والمساندة االجتماعیة،ومستوى القدرة،والخبرة،والعمر
)1("والتي یمكنه توظیفها لتكیف مع الضغوط

ضغوط العمل وأثرھا على عملیة اتخاذ القرارات ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلداریة ،كلیة :شان على بن حمد النو-1
25،ص2003الدراسات العلیا،أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ،الریاض ،السعودیة ،
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أنإلىبدراسة الضغط المهني عند المدیرین باألردن وتشیر نتائجها )1994(واهتمت دراسة العوامل 
في التأثیر في مستوى الضغط تلیها في ذلك المصادر األولىاألهمیةتحتل واإلداریةالمصادر التنظیمیة 

لمصادر الشخصیة البیئیة ثم ا
فمنهم من یعتمد على السبل االیجابیة الفعالة أخرإلىوتختلف سبل مواجهة ضغوط العمل من عامل 

ومنهم من یفشل ،وبالتالي یستطیع التكیف مع  هذه الضغوط وتشكل له حافز ودافعا للعمل ،لمواجهتها 
وفي دراسة ،في العملأداءهاض في مواجهتها وتبرز مظاهر فشله في تغیر  سلوكه وتدهور صحته وانخف

أنیتبعها العاملون للحد من تأثیر الضغوط علیهم وجدت أنلتغرید زیاد  لمجموعة من السبل التي یمكن 
للتغلب على الضغوط هي محاولة السیطرة علیها داخل بیئة العمل األولىعینة الدراسة األفرادإستراتیجیة

والحرص ،لة للمشاكل عند حدوثها ومحاولة توضیحها لإلدارة حلول  عاجإیجادوذلك عن طریق محاولة 
مشاكل خارج العمل قد تؤثر على العمل والموازنة دائما بین الحیاة أيالوقت بشكل جید وحل إدارةعلى 

)1(الخاصة والعمل 

السلبیة لدى األسالیباستخداما من أكثراالیجابیة األسالیبأنإلىوتوصلت دراسة عبد اهللا الضریبي 
. عینة البحثأفراد
التعامل مع الضغوط استخداما من قبل الممرضات أسالیبأكثران 2006دراسة رجاء مریم أشارتكما 

،واقلها استخداما ،التعبیر عن واإلذعانحل المشكلة ،طلب الدعم االجتماعي ،االستسالم :هي بالترتیب 
المشاعر، واالنشغال الذاتي 
: الضباط العاملون لمواجهة ضغوط العمل وهيإلیهاالسبل التي یلجا أهمإلىكما توصلت دراسة التویم 

تعلم مهارات جدیدة لمواجهة الموقف الطارئة في العمل، ،العمل الیوميأولویاتعلى تحدید الحرص
.مناقشة المشكالت مع الزمالء في العمل

واألكادیمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ،رسالة اإلداریةاثر بعض المتغیرات الداخلیة على مستوى ضغط العمل لدى الهیئة :تغرید زیاد -1
.233ص2006غزة ،فلسطین ،–اإلسالمیة،الجامعة األعمالإدارةلنیل شهادة الماجستیر في 
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ونظر لألهمیة البالغة للخدمات الصحیة في حیاة الفرد والمجتمع ،والمكانة الهامة التي تحتلها المستشفیات 
في مجتمعنا لكونها تتعلق بأغلى ما یملك الفرد وهي صحته وسالمته ،ونظرا لدور الذي یؤدیه العامل 

.تفي مصلحة االستعجاالالشبه الطبي 
لك یرى  الباحث أنه ي المؤسسات الصحیة الجزائریة ،لذفاألداءمعوقات إحدىوباعتبار ضغوط العمل 

من المهم دراسة ومعرفة مصادر ضغوط  العمل و وكیفیة مواجهتها لتغلب علي أثارها السلبیة في 
في الشبه الطبیینالمصالح االستعجالیة حیث یري الباحثان دراسات ضغوط العمل لدي عمال الصحة 

ال تزال ضروریة نظرا للتغیرات والتطورات التي یشهدها قطاع الصحة المصالح االستعجالیة للصحة
.والبیئة المحیطة به

:التساؤالت التالیةوعلیه تكمن مشكلة الدراسة في 

ن یالعاملالشبه الطبیینمؤشرات مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالوظیفة لدى عمال الصحةهيما-1

؟                                                                   في المصالح االستعجالیة

نیالعاملالشبه الطبیینبالمنظمة لدى عمال الصحةماهي مؤشرات مصادر  ضغوط العمل  المتعلقة -2

في المصالح االستعجالیة؟                                                               

الشبه مؤشرات  مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالبیئة المادیة للعمل لدى عمال الصحة هي  ما-3

ن في المصالح االستعجالیة ؟  یالعاملالطبیین 

الشبههي مؤشرات مصادر ضغوط العمل المتعلقة بشخصیة الفرد العامل لدى عمال الصحةما-4

ن في المصالح االستعجالیة؟یالعاملالطبیین 

ن في المصالح االستعجالیة لمواجهة یالعاملالشبه الطبیین لها عمال الصحة أل التي یلجهي السبما- 5

ضغوط العمل التي  یتعرضون لها؟
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:فرضیات الدراسة- 2

ن في یالعاملالشبه الطبیین توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل متعلقة بالوظیفة لدى عمال الصحة -1

المصالح االستعجالیة

ن یالعاملالشبه الطبیینلمصادر  ضغوط العمل متعلقة بالمنظمة لدى عمال الصحةتوجد مؤشرات-2

في المصالح االستعجالیة

الشبه الطبیین توجد مؤشرات  لمصادر ضغوط العمل متعلقة بالبیئة المادیة للعمل لدى عمال الصحة -3

ن في المصالح االستعجالیةیالعامل

الشبه علقة بشخصیة الفرد العامل لدى عمال الصحة توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل مت-4

ن في المصالح االستعجالیةیالعاملالطبیین 

ن في المصالح االستعجالیة لمواجهة ضغوط العمل إلى سبل یالعاملالشبه الطبیین عمال الصحة أیلج-5

مختلفة

:أهداف الدراسة- 3

:سعت الدراسة لتحقیق  األهداف التالیة

الشبه الطبیین التعرف على مؤشرات مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالوظیفة لدى عمال الصحة - 
.ن في المصالح االستعجالیة یالعامل

الشبه الطبیین التعرف  على مؤشرات مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالمنظمة لدى عمال الصحة - 
ن في المصالح االستعجالیةیالعامل

لدى عمال الصحة . مصادر ضغوط العمل المتعلقة  بالبیئة المادیة للعملالتعرف على مؤشرات - 
ن في المصالح االستعجالیةیالعاملالشبه الطبیین 
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التعرف على مؤشرات مصادر ضغوط العمل المتعلقة  بشخصیة الفرد العامل لدى عمال الصحة - 
ن في المصالح االستعجالیةیلعاملالشبه الطبیین ا

ن في المصالح االستعجالیة یالعاملالشبه الطبیین لها عمال الصحة أالسبل التي یلجالتعرف على -

لمواجهة ضغوط العمل التي یتعرضون لها؟

:أهمیة الدراسة - 4

إثراء البحث العلمي من  خالل التعرف على مصادر الضغوط في المستشفیات  وخاصة في المصالح 
.وأثارها وأسالیب مواجهتهااالستعجالیة للصحة  وفهم وتفسیر أبعادها 

كما تبرز أهمیة الدراسة في أنها  تلفت نظر المسؤولین إلي ضرورة العنایة بضغوط العمل ورسم سیاسات 
.واضحة كفیلة  بتخفیف أثارها مما یترتب عنها تحسن الخدمات الصحیة 

الشبه الطبیین ضغوط العمل  لدي عمال الصحة وتنبثق أیضا أهمیة الدراسة في تحدید مدي أهمیة
ومواجهتها والسیطرة علیها كما تعمل الدراسة علي االستفادة من نتائج تفید في كیفیة مواجهة ضغوط 

العمل في المستشفیات وخاصة في المصالح االستعجالیة للصحة

تحدید المفاهیم إجرائیا- 5

ل والتي  یتفاعل معها  وهي مجموعة من المثیرات الضاغطة التي تتواجد في بیئة العم:ضغوط العمل
مختلفة أفعالالذین یعملون في المصالح االستعجالیة  وینتج عنها ردود ن یالشبه الطبیعمال الصحة 

و التي سنقیسها في بحثنا هذا بمقیاس ضغوط العمل سلوكیة ونفسیة وجسمیة ومهنیة

ین الشبه الطبیعمال الصحةإحساسویقصد بها العوامل  التي تتسبب في : مصادر ضغوط العمل
وتناول األداءونفسیة وصحیة وانخفاض في بمصلحة االستعجاالت بالضغط وینتج عنها اثار سلوكیة 

:                                                                       الطالب في دراسته الحالیة هذه العوامل  

ظیفة وعبء الوظیفة  وصراع الدورالعوامل المتعلقة بالوظیفة وهي طبیعة الو -1

لمتعلقة بالمنظمة العوامل ا-2
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.للعملالمادیةالعوامل المتعلقة بالبیئة-3

العوامل المتعلقة بشخصیة الفرد العامل وهي مستوى الصالبة النفسیة -4

الهامة والحساسة  التي  تقدم خدمات صحیة على إحدى المصالح  االستشفائیة:االستعجاالتمصلحة
أطباء  مناوبین ذوي خبرة وجهاز تمریض مؤهل وعمال إداریین ومهنیین الستقبال مدار الساعة بإشراف

جمیع الحاالت  الطارئة والحاالت الخطیرة للحوادث مع وجود عیادات وأطباء لجمیع االختصاصات 
جهزة  بكافة الوسائل المادیة  واألجهزة الطبیة والصیدالنیة وسیارات جاهزون فورا حسب الحالة كما أنها  م

.اإلسعاف لنقل المرضي والعنایة بهم

نالشبه الطبییعمال الصحة ستخدمونهاالتي یاألسالیب مجموعة من وهي :سبل مواجهة ضغوط العمل 
السلبیة  هاأثار العاملون في المصالح االستعجالیة لسیطرة على ضغوط العمل والتقلیل من 

ویقصد بهم العمال الشبه الطبیین الذین تابعوا تكوینا في إحدى المدارس أو المعاهد العلیا :عمال الصحة 
ویعملون حالیا في .للتكوین الشبه الطبي  وفي تخصصات مختلفة وهم مؤهلون للعمل في المستشفیات

مصلحة االستعجاالت وقد اقتصر البحث عن مصادر ضغوط العمل وسبل مواجهتها في هذه الدراسة 
استهدافا وتعرضا للضغوط المهنیة نتیجة المهام األكثرعلى هذه الفئة من عمال الصحة التي تعتبر الفئة 

العدیدة   المرتبطة بعملهم ومتطلبات وظیفتهم العالئقیة التي تتطلب منهم االتصال والتعامل مع جمیع 
.واإلداریین،المرضى وذویهم، العمال المهنیین األطباءاألطراف

:راسات السابقةالد- 6

لقد اطلع الباحث علي العدید  من البحوث  والدراسات السابقة  ذات العالقة بالموضوع وقدتم اختیار أھم 
الدراسات  التي لها عالقة  بالبحث الحالي  حیث البد من مراجعتها  للتعرف على األمور التي  تم 

وعالقتها بالدراسة الحالیة من جهة ثانیة التركیز علیها  واجر ائتها وأدواتها  واهم نتائجها من جهة

2003دراسة یحي عبد الجواد درویش جودة  - 1- 6

بعنوان  مصادر ضغوط العمل لدي الممرضین  والممرضات  العاملین في مستشفیات محافظات شمال 
.الضفة الغربیة
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التعرف على مصادر ضغوط العمل لدى الممرضین والممرضات العاملین في إلىهدفت الدراسة 
اآلتیةمتغیرات الدراسة التعرف على دورإلىهدفت الغربیة  كماالضفةمستشفیات محافظات شمال 

ل ،نوع القسم جتماعیة ،مكان العممهنة التمریض ، الحالة االالجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في:
ت والنسب المئویة واختبار ت االمعیاریة ،والتكرار واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة الباحثدماستخ،وقد 

شیفیه للمقارنات البعدیة بین المتوسطات واختباراألحاديلمجموعتین  مستقلتین ،وتحلیل التباین 
وكان مجال الدرجة الكلیة لمصادر ضغوط العمل كانت متوسطة أن:الحسابیة وكانت نتائج الدراسة 

لمجاالت مصادر ضغوط العمل  بینما كان األولىمصادر الضغوط النفسیة واالجتماعیة  في المرتبة 
عند إحصائیةوجود فروق ذات داللة –. األخیرةمجال مصادر ضغوط العمل الشخصیة  في المرتبة 

رة ،الحالة سنوات الخبمصادر ضغوط العمل تعزي لمتغیرات في مستویات 0.05=مستوى الفا 
عند إحصائیةداللة توجد فروق ذاتال-.االجتماعیة ،مكان السكن ،ونوع المستشفى  ونوع القسم  

)1(ات الجنس والمؤهل العلميت مصادر ضغوط العمل  تعزى لمتغیر في متوسطا0.05=مستوى الفا 

2005دراسة رجاء مریم - 6-2

مصادر الضغوط المهنیة لدي العامالت في مهنة التمریضبعنوان

دراسة میدانیة في المستشفیات التابعة  لوزارة التعلیم العالي في محافظة دمشق 

هدفت هذه الدراسة إلى قیاس الضغوط النفسیة المهنیة  التي تواجه الممرضات العامالت في المستشفیات 
متغیرات  وهي الحالة االجتماعیة ،العمر، عدد سنوات أربعةي ،في ضوء التابعة لوزارة التعلیم العال

فقرة لقیاس مصادر ضغوط العمل  55من استبانهشعبة العمل وقد قامت بتطویر أوالخدمة ،القسم 
عدد من النتائجإلىوتوصلت 

درجة من الممرضات یشعرن بدرجات  مرتفعة من الضغوط النفسیة المهنیة على ال%78.9ان -1
. الكلیة للمقیاس المستخدم في البحث

دمة لنیل رسالة مق.:مصادر ضغوط العمل لدي الممرضین  والممرضات  العاملین في مستشفیات محافظات شمال الضفة الغربیة: یحي جودة -1
.2003شهادة الماجستیر في الصحة العامة ، جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس ،فلسطین، 
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وجود فروق دالة بین متوسط  درجات الممرضات  وفقا لمتغیر الحالة االجتماعیة على بعد مصادر 2
. اتبالعاز الضغوط المتعلقة بطبیعة العمل  وبعد العالقة مع زمالء العمل وذلك لمصلحة الممرضات 

ضات وفقا لمتغیر العمر على بعد  مصادر الضغوط وجود فروق دالة بین متوسط درجات الممر 3
وذلك لمصلحة اإلدارةالمتعلقة بالعوامل التنظیمیة في العمل  وبعد المصادر المتعلقة بالعالقة مع 

.سنااألصغرالممرضات 

وجود فروق دالة بین متوسط درجات الممرضات  وفقا لمتغیر عدد السنوات  الخدمة في المستشفى  4
وذلك لمصلحة  الممرضات اللواتي  لدیهن اإلدارةعد مصادر الضغوط المتعلقة بالعالقة مع وذلك على ب

سنوات خدمة اقل 

عدم وجود فروق دالة بین متوسط درجات الممرضات وفقا لمتغیر القسم  او شعبة العمل في 5
)1(المستشفى

2005دراسة الدوسري - 3- 6

ةاألمنیاألجهزةضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظیمي في :بعنوان 

دراسة میدانیة على منسوبي شرطة المنطقة الشرقیة 

التعرف على مستویات كل من ضغوط العمل والوالء التنظیمي  والتعرف غلى طبیعة إلىوكانت تهدف 
العالقة بین ضغوط العمل  والوالء التنظیمي  والتعرف على فروق المتوسطات في كل من ضغوط العمل 

والوالء التنظیمي  بین العاملین بشرطة المنطقة الشرقیة  والتي تعزى للمتغیرات الشخصیة والوظیفیة  
:النتائج التي توصلت لها أهمواستخدم الباحث المنهج الوصفي  وكانت 

ان مستوى ضغوط العمل التي یشعر بها الضباط  ظهر بوجه عام متوسط نسبیا  حیث بلغ المتوسط 1
2.75الحسابي 

المصادر المسببة للضغوط لدى الضباط هي طبیعة العمل ،قلة فرص التقدم والتطور الوظیفي أهمإن
.اع الدور ،عبء العمل ،غموض الدور،صر 

،جامعة دمشق 2008،العدد الثاني،24مصادر الضغوط المھنیة لدي العامالت في مھنة التمریض ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد :رجاء مریم -1
).475،476(،سوریا ،ص
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بین كل من عبء العمل ،صراع الدور، غموض الدور، إحصائیةسالبة ذات داللة ارتباطیهوجود عالقة 
.أخرىقلة فرص التطور والنمو الوظیفي ،من جهة والوالء التنظیمي من جهة 

)1(. في متوسطات ضغوط العملإحصائیةوجود فروق ذات داللة 

2005لتویم ادراسة - 4- 6

بعنوان مستویات ضغوط العمل وسبل مواجهتها في األجهزة األمنیة 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علي مستوى  ضغوط العمل لدي  الضباط العاملین باألجهزة األمنیة  
ف في وكذلك معرفة مصادر ضغوط العمل  واألسالیب التي یلجا  لها  الضباط  والتعرف علي االختال

مستوى الضغوط  واالختالف في  مصادر ضغوط العمل  وفقا لخصائص  عینة  الدراسة  واستخدم 
الباحث  المنهج الوصفي  من خالل تطبیق مدخل  المسح  االجتماعي  لمجتمع  الدراسة  بتطبیق 

.52مكونة من  استبانه

.350عبارة علي مفردات مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

.ضباط مفردة من 

.وكانت نتیجة الدراسة

.مستویات ضغوط العمل متوسطة وأهم مصادرها

بیئة العمل المادیة، عدم المشاركة في صنع القرار، العبء الوظیفي ، غموض الدور، العالقات في العمل 
وتوصلت الدراسة إلي أهم األسالیب التي یلجا إلیها الضباط وهي الحرص علي تحدید أولویات العمل 

.ي الیوم

.تعلم مهارات جدیدة لمواجهة  المواقف الطارئة

)2(.مناقشة المشكالت مع  الزمالء في العمل 

ل وعالقتھا بالوالء التنظیمي في األجھزة األمنیة ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلداریة ،جامعة ضغوط العم:سعد الدوسري-1
2005نایف ،الریاض ،السعودیة ،

ة نایف، مستویات ضغوط العمل وسبل مواجھتھا في األجھزة األمنیة، رسالة لنیل شاھدة الماجستیر في العلوم اإلداریة، جامع:نایف التویم -2
.2005الریاض، السعودیة، 
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الضغوط النفسیة لدى طلبة بعنوان2005:الحجارإبراهیمنبیل كامل دخان  وبشیر دراسة - 5- 6

وعالقتها بالصالبة النفسیة لدیهم اإلسالمیةالجامعة 

اإلسالمیةالتعرف على مستوى الضغوط النفسیة ومصادرها لدى طلبة الجامعة إلىهدفت هذه الدراسة 

تأثیر بعض المتغیرات على الضغوط النفسیة لدى إلىإضافةوعالقته بمستوى الصالبة النفسیة لدیهم ،

ة طلبة الجامعة والصالبة النفسیة لدیهم  وقد استخذ الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي وبلغت عینة الدراس

طالبا وطالبة ، واستخدم 15441من مجتمع الدراسة البالغ %4طالبا وطالبة ،وهي تمثل حوالي 541

إلىلقیاس الضغوط النفسیة والثاني لقیاس الصالبة النفسیة، وتوصلت الدراسة األولالباحثان استبیانین 

ان معدل الصالبة و %62.05مستوى الضغوط النفسیة لدى الطلبة كان إن:أهمهاعدة نتائج وكان 

بین الطلبة في إحصائیةسالبة ذات داللة ارتباطیهوبینت الدراسة وجود عالقة %77.33النفسیة لدیهم 

)1(مستوى الضغوط النفسیة والصالبة النفسیة 

:بعنوان2007دراسة خلیل حجاج -6-6

ستشفى الشفاء بغزةتأثیر ضغط العمل على كل من االنتماء والرضا الوظیفي للممرضین العاملین بم

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط الوظیفیة التي یتعرض لها العاملون في مهنة 
الكشف عن مدي وجود عالقة  بین  إليالتمریض في المستشفیات بقطاع غزة  الفلسطینیة  كما تهدف 

ضغط  العمل  وكل االنتماء  والرضا الوظیفي  وعن مدي وجود  فروق ذات  داللة إحصائیة في مستوي 
الجنس، المؤهل العلمي، الحالة  االجتماعیة، مدة الخبرة . ضغط العمل  تعزي لمتغیر العمر

یة والمتوسطات الحسابیة وتحلیل التباین وفي تحلیل هذه الدراسة استخدمت التكرارات والنسب المئو 
.األحادي كما استخدم اختبارا ت ومعامل ارتباط یرسون

:وتوصلت الدراسة النتائج التالیة 

الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة وعالقتھا بالصالبة النفسیة لدیھم،مجلة الجامعة اإلسالمیة :نبیل كامل دخان  وبشیر إبراھیم الحجار-1
.398- 369،غزة ،فلسطین ،ص،الجامعة االسالمیة2006،المجلد الرابع عشر ،العدد الثاني ،) سلسلة الدراسات اإلنسانیة (



17

79،28إن العاملین في  مهنة التمریض في مستشفى الشفاء  بغزة  یعانون من مستوي ضغط مرتفع 

بین ضغط العمل  واالنتماء الوظیفي  وكذلك قد توصلت الدراسة وجود عالقة عكسیة غیر دالة  إحصائیا
إلى عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ضغط العمل تعزي لمتغیر  العمر، الجنس ، 

)1.(المؤهل العلمي، الحالة االجتماعیة، مدة الخبرة

وكانت بعنوان : 2008دراسة مرشدي الشریف - 6-7

وكانت تهدف هذه الدراسة الى الكشف  .واستراتیجیات المواجهة لدى الجراحین مصادر الضغط المهني 
عن مصادر ومستویات الضغط المهني لدى الجراحین  والتعرف  على الفروق الفردیة بین الجنسین في 

التعرف على العالقة بین مصادر الضغط المهني  إلىالشعور بمستویات الضغط المهني  كما تهدف 
المواجهة  وكذلك التعرف على استراتیجیات المواجهة  المستعملة من طرف الجنسین  واستراتیجیات

.                                       للتعامل مع الضغط  ومواجهته والتخفیف عنه

واستخدم في دراسته المنهج الوصفي المسحي  وقد صمم مقیاس خاص  لمصادر الضغط المهني لهذه 
وهي ظروف العمل، المرضى ومرافقیهم، خصائص بعادأفقرة موزعة على خمسة 65ن الدراسة  یتكون م

.الدور، جماعة العمل ، العملیات التنظیمیة 

أسالیبلتعرف على استراتیجیات المواجهة  المستعملة من طرف الجراحین  على مقیاس أیضاواعتمد 
:النتائج التالیة إلىالمناسبة  توصل ئیةاإلحصااألسالیبوباالعتماد على paulhan et alالمواجهة ل 

معاناة الجراحین من كل المصادر الخمسة وهي ظروف العمل ،المرضى ومرافقیهم ،خصائص الدور 
.،جماعة العمل ،العملیات التنظیمیة 

شعور أكثرالجراحات  أنإلىفي ما یخص الفرق بین الجنسین في الشعور بالضغط  فأشارت النتائج أما
بالضغط المهني  وذلك في المصادر الخمسة 

)2(. وجود عالقة بین مصادر الضغط واستراتیجیات المواجهة المستعملةإلىالنتائج أیضاوأشارت

تأثیر ضغط العمل على كل من االنتماء والرضا الوظیفي للممرضین العاملین  بمستشفى الشفاء بغزة ،في مجلة جامعة األزھر :خلیل حجاج -1
.)118- 90(،جامعة األزھر ،غزة ،فلسطین ص02،2008،العدد9،سلسلة العلوم اإلنسانیة ،المجلد

لدى الجراحین،رسالة  لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس "coping"در الضغط المھني واستراتیجیات التعاملمصا:مرشدي الشریف -2
.2008والتنظیم ،جامعة الجزائر،الجزائر ،
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مصادر الضغط المهني لدى ممرضات مصلحة االستعجاالت:بعنوان2009دراسة عازم سهیلة -6-8

ر دراسة میدانیة ببعض مستشفیات مدینة الجزائ

وكانت تهدف هذه الدراسة إلى تحدید أسباب الضغط المهني عند الممرضات بمصلحة االستعجاالت  
:وهل هناك عالقة بین الضغط والعوامل المهنیة التالیة. ومعرفة إذا كان یعانون من ضغط مهني مرتفع

العمل في حد ذاته، الدور اإلداري ،العالقات الشخصیة، الجو والبنیة التنظیمیة، السیرة المهنیة واالنجاز، 
:وهل یتأثر الضغط ببعض العوامل الشخصیة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة.عمل /والتواجه بیت

ة تعاني من مختلف كما أن هذه الفئ.تعاني ممرضات مصلحة االستعجاالت من ضغط مهني مرتفع 
.مصادر الضغط المهنیة  إال أن تأثیرها یختلف من مصدر إلى أخر

كما توصلت  إلى وجود عالقة ارتباطیه  عكسیة ذات داللة إحصائیة  بین الضغط المهني وتقدیر الذات 

وكانت نتائج مقیاس مركز التحكم الذي استخدمته في دراستها تشیر إلى أن اغلب الممرضات یتمیزن 
)1(. بمركز تحكم خارجي

مواجهة الضغوط النفسیة المهنیة وعالقتها ببعض أسالیببعنوان :2010دراسة عبد الضریبي - 6-9
المتغیرات

التي یتبعها العمال لمواجهة الضغوط النفسیة األسالیبالكشف عن إلىوكانت تهدف هذه الدراسة 
مواجهة الضغوط  أسالیبفي إحصائیااك فروق دالة كانت هنإذاومعرفة ما إلیهاالمهنیة التي یتعرضون 
: المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمر وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة :تعزي لمتغیرات الدراسة 

عینة البحث أفرادالسلبیة لدى األسالیباستخداما من أكثراالیجابیة األسالیب1

عینة البحث أفرادمواجهة الضغوط  لدى أسالیبوجود اثر للتفاعل بین المؤهل العلمي والعمر في 2

م، جامعة مصادر الضغط المھني لدى ممرضات مصلحة االستعجاالت، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس العمل والتنظی:م سھیلة زعا-1
.2009الجزائر، الجزائر، 
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مواجهة الضغوط وفي الدرجة الكلیة لألسالیب أسالیبفي استخدام إحصائیةوجود فروق ذات داللة 3
لمتغیر المؤهل السلبیة تعزىاألسالیباالیجابیة  تعزى للمؤهل العلمي ولم توجد فروق في استخدام 

العلمي 

االیجابیة جمیعها وكذلك الدرجة الكلیة  تعزى لمتغیر الخبرة  وذلك األسالیبوجود  فروق في استخدام 4
التنفیس االنفعالي والدرجة الكلیة أسلوبسنوات  وكذلك في استخدام 10مناألكبرلصالح فئة الخبرة 

صغراأللألسالیب السلبیة  وذلك لصالح فئتي الخبرة 

االیجابیة جمیعها ، وفي الدرجة الكلیة لهذه األسالیبفي استخدام إحصائیةوجود فروق ذات داللة 5
سنة  وفي استخدام  50منأكثراألكبرتعزى لمتغیر العمر  وذلك  لصالح  ا لفئة العمریة األسالیب

-20( األصغرلح فئتي العمر التنفیس االنفعالي  والدرجة الكلیة لألسالیب السلبیة  وذلك لصاأسلوب
)1(). سنة50-36(و)سنة35

2010عثمان مریم-6-10

الضغوط المهنیة وعالقتها بدافعیة االنجاز لدى أعوان الحمایة المدنیة 

وكانت الدراسة تهدف إلي  التعرف علي مستوى  الضغوط المهنیة  ومستوى دافعیة االنجاز

وكانت تهدف أیضا إلي  التعرف على العالقة  بین الضغوط المهنیة ودافعیة االنجاز  والتعرف علي 
مدى تأثیر متغیري السن وسنوات الخبرة  علي مستوى الضغوط المهنیة 

ولقد تم اللجوء إلي المنهج الوصفي  التحلیلي حیث تم  تطبیق الدراسة  علي عینة  عشوائیة  تقدر ب 
عون وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالیة 100

وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین الضغوط المهنیة ودافع النجاح 

وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین الضغوط المهنیة ودافع تجنب الفشل

-، ص2010، العدد الرابع، 26أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة وعالقتھا ببعض المتغیرات، مجلة جامعة دمشق، المجلد :عبد هللا الضریبي -1
.)686-670(ص 
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)1(0.05أوضحت النتائج إن الضغوط المهنیة  ال تتأثر  بكل من العمر وسنوات الخبرة من مستوى الداللة

:بالدراسة الحالیةالدراسات السابقةعالقة

استعرض الطالب الباحث عشرة دراسات سابقة تناولت في معظمها مصادر ومستوى ضغوط العمل 

وطبقت على قطاعات مختلفة ،حیث طبقت خمسة دراسات مواجهته ،وأسالیبوعالقته ببعض المتغیرات 

یحي عبد الجواد ،رجاء مریم ( وبصورة خاصة على فئة الممرضین والممرضات .منها على قطاع الصحة 

،وتتشابه  الدراسة الحالیة مع اغلب هذه ) مرشدي شریف(وفئة الجراحین ) ،خلیل حجاج ،عازم سهیلة 

للحصول على بیانات الدراسة واستخدام المنهج أساسيان بشكل الدراسات في االعتماد على االستبی

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات اإلحصائیةاألسالیبالوصفي واستخدام 

التعرف على مصادر ضغوط العمل وسبل مواجهته واختلفت مع بعض إلىالحسابیة  وهدفت معظمها  

طاعات  وبیئات مختلفة  وقد استفاد الطالب من الدراسات السابقة في الوقوف الدراسات التي طبقت في ق

ثراءعلى الخلفیة النظریة لموضوع ضغوط العمل وسبل مواجهته  ٕ النظري للدراسة الحالیة من اإلطاروا

هذه إلیهاخالل االسترشاد بمنهجیتها في البحث وصیاغة فقرات االستبانة وتفسیر النتائج التي توصلت 

.الدراسة 

منتوريلة مكملة لنیل شھادة الماجستیر،جامعة عوان الحمایة المدنیة ،رساأاالنجاز لدىالضغوط المھنیة وعالقتھا بدافعیة :عثمان مریم -1
2010،قسنطینة ،الجزائر ،
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يعد مكضكع ضغط العمؿ مف المكاضيع التي تحظي باىتماـ متزايد مف ا لباحثيف.كالكتاب في  :تمييد -1
كاإلدارية  كغيرىا مف العمكـ قصد التعرؼ عمى مسببات كمصادر  مختمؼ العمـك االجتماعية  كالطبية

دارتيا.   الضغكط كاآلثار المترتبة عنيا .ككضع الحمكؿ كاالستراتيجيات المناسبة لمكاجيتيا  كا 

كقبؿ التطرؽ إلى مكضكع ضغط العمؿ بصكرة  خاصة نحاكؿ أف نسمط الضكء عمى مفيـك الضغط 
 ريؼ المغكم كاالصطالحي لمضغكط النفسي كذلؾ مف خالؿ التعرض لتع
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 مفيوم الضغط النفسي: -2-1

بالرجكع إلى المعاجـ المغكية نجد أف الضغط  تعني )تضييؽ معنكم ، تأثير،  : التعريف المغوي لمضغط
 (1)إكراه (.

 (2)كفي المعجـ الكسيط كرد ضاغطة بمعنى زاحمو، الضغطة :الضيؽ ،القير كاالضطرار،الزحمة كالشدة 

المصطمح قد تناكلو األفراد كالجماعات  كالمينيكف بمعاني مختمفة تبعا التعريف االصطالحي لمضغط :
خدمكف لفظ الضغط في إطار فنرل األطباء يست  ،لتخصصاتيـ  كمجاؿ حياتيـ االجتماعية  كالمينية

كيتناكلو عمماء مثال  ،كيستخدمكف الميندسكف لداللة عمى التحمؿ الخرساني،زمات الفسيكلكجية الميكان
النفس  لداللة عمى الحالة النفسية كالمزاجية الناتجة عف كجكد اإلنساف في حالة ضيؽ أك شعكر بالظمـ أك 

كلكف المغكيكف  يستخدمكف  فظ لتعبير  عف التحدم لنظاـ معيفآما اإلداريكف فيستخدمكف الم ،االختناؽ 
 (3)ف . المفظ لتدليؿ عمى التأكيد  عمى مقطع أك لفظ لغكم معي

كيعتبر مفيـك الضغط مشكمة اصطالحية  نظر لتعدد المعا ني التي يحمميا فبينما يفضؿ سيمي 
(h. selye ( استخداـ مفيـك الضغط  يستخدـ ابيستف )abstien مصطمح الصراع ليشير إلى نفس )

سعد جالؿ  كيرادؼ (مفيـك المكقؼ المتطرفة ، B.HIUNكيستخدـ باركؿ ىايف) ،النمط مف المكاقؼ 
محؿ  األزمةبيف مفيـك الضغط ك مفيكـ الشدة  كيحؿ )احمد عزت راجح( ك)عمى إسماعيؿ( مفيـك  

 (4)(مفيـك اإلجياد ليدؿ عمى الضغط .  gordonمفيـك الضغط كتستخدـ )جكردكف 

 اإلنسافالضغط مصطمح يستخدـ لمداللة عمى نطاؽ كاسع مف حاالت  1996فكرد في معجـ عمـ النفس 
كتحدث الضغكط نتيجة العكامؿ الخارجية مثؿ كثرة المعمكمات  ،مختمفة بالغة القكة لتأثيراتالناشئة كرد 
تغيرات في  إلىالضغكط نتيجة التيديد كالخطر.كتؤدم الضغكط   كتظير،انفعالي إجياد إلىالتي تؤدم 

(5) فظي كحركي قاصر.ة كتحكالت انفعالية، كبنية دافعية متحكلة لنشاط، كسمكؾ لالعمميات العقمي  

                                                           
 .883،ص  2001،بيركت ،لبناف، 2انطكاف كآخركف :المنجد في المغة العربية المعاصرة  ،دار المشرؽ ،ط - 1
 ( 540،541 (،بدكف سنة ،ص 2إبراىيـ كآخركف :المعجـ الكسيط ،الجزء األكؿ ،ط - 2
 2009،عماف األردف ، 01الصفاء لمنشر كالتكزيع ،ط:الضغكط النفسية في مجاؿ العمؿ كالحياة ،دار عبد اهللحمدم عمى الفرماكم كرضا  - 3

 .20،ص
 .28، ص 2008ليبيا، ،، مصراتة1مصطفى النعاس:الضغكط المينية كعالقتيا بالصحة النفسية،إدارة المطبكعات كالنشر،ط عمر - 4
 .18، ص2001، القاىرة، مصر، 01فاركؽ السيد عثماف: القمؽ كادارة الضغكط النفسية، دار الفكر العربي، ط - 5
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االحتراؽ ، التكتر النفسي،بارات  التي تشير إليو كاإلجياد أف الضغكط أك الع rivolierكيقكؿ ريفكلي 
مصطمحات صعبة التحديد ألنيا تحتكم عمى مجمكعة  مف المتغيرات أك مف المسببات الخ النفسي .... 

لذالؾ فيك يشير إلى ثالثة دالالت  لغكية  التي تعيؽ نمط الجياز النفسي كالعقمي  كحتى الفسيكلكجي 
 متداخمة  كىي :

كما يشير الى القكة االندفاعية التي تمارس عمى األشياء أك  ،معنى يشبو الضغط الفيزيقي  اك المادم  -أ
 .األفراد 

 يعتبر أيضا الضغط منبيا سيكك اجتماعيا أك سيككلكجيا شريطة أف يككف مطابقا لمعالقة التالية : -ب
 (ظيكر نتائج الضغط  )استجابة  -(ضغط  )منبو

 (مؤثر )اك فعؿ منبو  -كما يمي :ضغط  (اك المنبو )الضغط ىك نتاج الفعؿ المؤثر  -ج

فالضغط النفسي أك التكتر النفسي أك اإلجياد كميا مصطمحات تحد مف سعادة الفرد كراحة بالو  كتؤدم 
 (1)إصابتو  بكثير مف االضطرابات  النفسية كحتى الجسمية  إلى

كاستعمؿ في  stringerليس حديثا لقد اشتؽ أصال مف المغة الالتينية   stressإف مفيـك الضغط النفسي
 (2)السابؽ ليعني المشقة ،أك الشدة ،آك المحنة ،أك المرض ،أك الجيد الكبير

كخالؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر أصبح يشير إلى القكة  أك الضغط أك اإلجياد أك التكتر ثـ 
استخدـ المصطمح في العمـك األخرل ،خصكصا في عمـ النفس ليدؿ عمى المكقؼ الذم يككف فيو  الفرد 

 (3)كاقعا تحت  إجياد انفعالي أك جسمي

ـ استعارتيا مف مجاؿ العمـك الفيزيائية ،ففي سنة ليست كممة نفسية ،بؿ تstressككممة ضغكط   
جياز درجة معينة مف  أكلكؿ حالة  أف مؤداهكصؼ قانكف ىككس ظاىرة في العمـك الطبيعية 1676

قد  1950ىانز سيمي عاـ  أف إال،األضرارالعديد مف  إحداث إلىالتحمؿ كاف زيادة ىذا العبء قد يقكد 
 إبراز أساسعمى  اإلنسانيةمجاؿ العمـك  إلىاستخدـ ىذا المصطمح كنقمو مف مجاؿ العمـك الفيزيائية 

 رده  أمفاف استجابة الجسـ ،المكاقؼ الضاغطة  ألحدالجسـ البشرم حيف يتعرض  فأ ،حقيقة مؤداىا 
                                                           

 .10قسنطينة، الجزائر،ص ،،جامعة منتكرم2002الياشمي لككيا:الضغط النفسي في العمؿ،مجمة أبحاث نفسية كتربكية ، - 1
 .08ص : نفسو المرجع - 2
 .18عثماف مريـ :مرجع سابؽ ،ص - 3
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سكؼ تدمره ، كلـ يكتفي سيمي بيذا  إلييا اإلنسافمجيدة كما لـ ينتبو أك سكؼ تككف مرىقة  الفسيكلكجي
تثير  أفالمثيرات التي يمكف  أككافة المنبيات  إلىليشير بو  stressorمصطمح الضاغط  ألؼبؿ 

لمف ال  أصبحاستجابات الجسـ كرد فعؿ متكقع اتجاه الضغكط ، كمع كثرة االستخداـ ليذا المصطمح 
 (1).مصطمح نفسي كغير مقحـ عمى مجاؿ عمـ النفس وككأنىذا المصطمح  أفيعرؼ التاريخ يظف 

مف جانب الميتميف  بالصحة  stressكعمى الرغـ مف الكتابات المختمفة حكؿ مكضكع  الضغط النفسي 
كمع ،ك الضغكط  ال تعني الشيء نفسو ليـ جميعا أ،إال آف عبارة أك مفيكـ  الضغط  النفسية  كالبدنية

يمكف القكؿ أف العامؿ المشترؾ في تعريفات العديد مف الميتميف كالباحثيف  في المجاليف المذككريف  ،ذلؾ 
كما يتبعو  مف استجابات  مف جانبو ليتكيؼ   organismeىك الحمؿ الذم يقع عمى كاىف الكائف الحي 

ـك في انو تككيف فرضي كتكمف المشكمة  في إيجاد تعريؼ محدد لممفي .أك يتكافؽ مع التغير الذم يكاجيو
 (2)مف السيؿ قياسو لمعالـا كليس شيء مممكسا كاضح

لقد كثرت التعريفات المتعمقة بالضغط كتعددت ،فيناؾ مف عرؼ الضغط مف خالؿ المسببات كأثرىا ، 
كمنيـ مف عرفيا مف خالؿ طريقة االستجابة لمضغكط ، كآخركف عرفكىا  مف خالؿ تطكر العالقة بيف 

 (3)كاالستجابة ، كما يتكسطيا مف عمميات داخميةالمثير 
الخكلي في المكسكعة المختصرة في عمـ النفس كالطب النفسي باف مفيكـ كممة ضغط ىي  ـكيشير كلي

حالة يتعرض فييا اإلنساف لصعكبات بدنية مستمرة ،مادية كمعنكية كجسمية كنفسية كتشكؿ ىذه 
      (4).ادة التكافؽالصعكبات إجيادا ال يمكف التغمب عميو ال ع

 :بأنو االستجابة غير المحددة الصادرة مف اإلنساف ألم مثير أك طمب يكجو نحكه 1975كيعرفو سيمي 
كيعرفو الزاركس بأنو ىك مجمكعة المثيرات التي يتعرض ليا الفرد  باإلضافة إلى االستجابات  المترتبة 

مع الضغط كالدفاعات النفسية  التي  لتكيؼلمستكل الخطر ،كأساليب ا  عمييا  ككذالؾ تقدير الفرد
 (5)يستخدميا الفرد  في مثؿ ىذه الظركؼ

                                                           
 (10،11)ص،www.kotobarabia.comحسف غانـ :كيؼ تكاجو الضغكط النفسية ، - 1
 .17،ص2000،القاىرة مصر،  02عسكر:ضغكط العمؿ كأساليب مكاجيتيا،دار الكتاب الحديث،طعمى  - 2
كعالقتيا بمتغيرات الزمنية )الماضي ،الحاضر، المستقبؿ ( األبعاد تطكر الضغكط النفسية عبر حميداف ،كمحمد الياس العزاكم: أبكيكسؼ  - 3

،العدد  17نة مف المعمميف الممتحقيف بالدراسة في جامعة مؤتة ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد الجنس كالحالة االقتصادية كالحالة االجتماعية لدل عي
 121،ص 2001، 02
 .286،ص 2009،مصر ، اإلسكندرية،1،ط اإلسكندريةمحمد حسف غانـ :مقدمة في عمـ الصحة النفسية ،المكتبة المصرية ، - 4
غير العادييف )المعاقيف حركيا بكالية الخرطكـ ( رسالة مقدمة لنيؿ شيادة مجاستير  أمكر ياءأكلمنى فرح :الضغكط النفسية كعالقتيا باحتياجات  - 5

 .07،ص 2009في عمـ النفس  ،جامعة الخرطـك ،الخرطكـ ،السكداف ، اآلداب
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 كيعرفو محمد قاسـ عبد اهلل :

الشديد كاالنتصاب يحدث بسبب عكامؿ خارجية  تضغط فسي بأنو حالة مف التكتر النفسي الضغط الن 

 (1)عمى الفرد كتخمؽ عنده حالة مف اختالؿ التكازف كاضطراب في السمكؾ

تغيرات في البيئة  أكالضغكط مثيرات ::تعريفا لمضغكط النفسية في قكلو (ress)"ريس "كلقد أعطى 
حده  إلىالداخمية كالخارجية  كتككف عمى درجة مف الشدة كالحدة كالدكاـ بحيث تنقؿ القدرة لمكائف الحي 

لىاألقصى  ك    ،عدـ التكافؽ أكالسمكؾ  désorganisationاختالؿ  إلىظركؼ معينة  يمكف أف تؤدم  ا 
كبقدر استمرار الضغط  بقدر ما يتبعو مف اضطراب   ...المرض  إلىاالختالؿ الكظيفي الذم يؤدم  أك

 (2)نفسي أكجسمي 

:الضغكط النفسية مؤثر نفسي بيكلكجي اجتماعي  يستدؿ عميو مف مجمكعة مف milsum5891كيعرفو 
 الفرد نتيجة إدراكو لتيديد البيئة التي يأتي بياالسمككيات 

المتطمبات التي ال  أكحالة جسمية كنفسية  ينتج مف إدراؾ الخكؼ ، dubrine5881يرف :بدكما يعرفو 
 يمكف  مكاجيتيا بسرعة 

االستجابات غير المحددة  كالتي يقكـ بيا الفرد  نمكذج الضغط النفسي بأنوatwater 1990كيعرفو اتكاتر 
 (3)لتي تفقده تكازنوتجاه المثيرات ا

الحث(الضركرية لمجسـ لكي يدافع عف نفسو  أككيعرفو سمير شيخاني  الضغط ىك حالة ازدياد اإلثارة )
 (4)عندما يكاجو الخطر

 

                                                           
 . 115، ص 2004،عماف ،األردف ، 2الصحة النفسية،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،ط إلىمحمد قاسـ عبد اهلل :مدخؿ  - 1
 شارؼ مميكة :مصادر الضغكط المينية لدل المدرسيف الجزائرييف ،دراسة مقارنة في المراحؿ التعميمية الثالثة ، )ابتدائي،متكسط ،ثانكم ( - 2

 .29،ص 2011،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس كعمكـ التربية ،جامعة تيزم كزك ، تيزم كزك، الجزائر ،
ساليب مكاجية الضغكط النفسية لدل الشباب مف المرضى المتردديف عمى مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنكرة كغير عبد اهلل السيمي :أ - 3

 ( 16،17ص)،  2010عة أـ القرل ،السعكدية ،المرضى، أطركحة مقدمة لنيؿ دكتكرة في اإلرشاد النفسي ،جام
 (.15، 14سمير شيخاني :مرجع سابؽ،ص، ص ) - 4
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 أكاستجابة متكيفة تعدليا الفركؽ الفردية ك/ بأنو( الضغط  gibson 1994كيعرفو جيبسكف كزمالئو )
حدث يفرض عمى الفرد مطالب  أكمكقؼ   أكالعمميات النفسية كالتي )االستجابة ( تنشا نتيجة عمؿ 

 (1)جسد برعاية أكنفسية ك/

عضكيا لدل الفرد كينتج عف عكامؿ في  أككيعرفو سيزيال قي ككالص: تجربة ذاتية تحد ث اختالال نفسيا 

 (2)الفرد نفسو أكالمنظمة  أكالبيئة الخارجية 

الضغط النفسي يتمثؿ في التفاعؿ بيف الشخص كبيئتو التي يدركيا عمى 1995كيعرفو عبد الرحمف ميدم 
تفكؽ  أك ،عمى أنيا مرىقة تـ تقييميا  كالتي،أنيا ضاغطة بالنسبة لو ىك العالقة بيف الشخص كبيئتو 

 (3)مكارده لتغمب عمييا كتعرض حياتو لمخطر

مجمكعة مف االستجابات الصادرة عف الفرد عندما تكاجيو  بأنوالضغط   caroline levasseurكيعرؼ 
 (4)كضعيات تتطمب منو مجيكد لمتكيؼ معيا

كانطالقا مف مختمؼ التعريفات المقدمة لمضغكط النفسية  يتضح أف كؿ باحث ركز عمى  جانب فيناؾ 
و لمضغكط النفسية  مف ركز في تعريفو عمى الضغكط النفسية باعتبارىا مثيرات كىناؾ مف ركز في تعريف

باعتبارىا استجابة تكيفيو مع المكقؼ الضاغط كىناؾ مف ركز في تعريفو لمضغكط  باعتبارىا عبارة عف 
تفاعؿ بيف الفرد كالبيئة .كيتفقكف جميعا عمى أف اإلنساف يتعرض لمعديد مف الضغكط الخارجية كالداخمية 

 دتيا .)أم مف داخؿ الفرد (،كاف ىذه الضغكط تختمؼ في درجة ش

 

 

                                                           
 2004،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،)ب ط (، عماف األردف ،  والجماعات في منظمات األعمال السمكؾ التنظيمي ،سمكؾ األفرادحسيف حريـ : - 1

 .284،ص
 1991،ترجمة جعفر أبك القاسـ ،معيد اإلدارة العامة ، الرياض،السعكدية ، 1اندركدم. سيزالقي ككالص :السمكؾ التنظيمي كاألداء،الجزء - 2

 .180،ص
 .17عبد اهلل السيمي :مرجع سابؽ، ص - 3

4
- Caroline Levasseur : « la boite à outils, trucs et astuces de votre succès, gestion du stress ». Ed : 

HEC, Montréal, Canada, 2012.p03  
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 االكتئاب،التعب، اإلحباط، المفاىيم التي ليا عالقة بالضغوط:القمق،عالقة الضغوط ببعض  -2-2
 اإلجياد ،االحتراق النفسي،الصراع النفسي ىذه المفاىيم كميا تعد نتاجا  لمضغوط

: ىك حالة غير محددة لمفرد تعبر عف عد ـ شعكره بالسعادة تجاه المستقبؿ كىك يعتبر نتيجة القمق
أكثر األعراض السيككلكجية   أنوكما ،لمضغط كلنقص إشباع الحاجات سيككلكجية لتعرض ا لفرد 

 الممحكظة لضغط العمؿ .كما يقؿ الشعكر بالمقمؽ بزيادة الشعكر بالذات 

 نقطتيف :كيختمؼ عف الضغط في 

 ضغط العمؿ يعتبر سببا مباشر لظيكر القمؽ  -أ

 (1)ضغط العمؿ لو جانباف سمبي كايجابي بينما القمؽ يعبر عف الجانب السمبي فقط -ب

 اإلحباط:

لديو أك تكقع مثؿ ىذا  الحالة االنفعالية التي يمر بيا الفرد حيف يدرؾ كجكد عائؽ يمنعو مف إشباع  دافع
 (2)العائؽ في المستقبؿ مع ما يرافؽ ذلؾ مف تيديد كتكتر نفسي

كنقطة االختالؼ ىي أف الضغط يعتبر سببا لحدكث اإلحباط  ككذالؾ اإلحباط يعبر عف الجانب السمبي 
 (3)فقط

 االكتئاب :

ة التشاؤمية  لحياة اإلنساف ك حالة  مزاجية يصاحبيا الشعكر بعد ـ القيمة كفقداف الشعكر باألمؿ كالنظر 
 (4)مستقبمو ك الكآبة كانكسار النفس كانخفاض الركح المعنكية كالشعكر باليـ كالغـ كالنكد كالحزف ك األلـ 

يعرؼ التعب بأنو فقداف الكفاءة كعدـ الرغبة في القياـ  بأم مجيكد عقمي أك جسماني كينشا التعب التعب:
كينتيي أثره بحصكؿ  الفرد عمى الراحة كالنـك  كيعضد ذالؾ ما جاء  كنتيجة لممجيكد المستمر كالمكثؼ 

 بالمكسكعة األمريكية حيث  أكضحت انو يحدث نتيجة لممجيكد العقمي كالذىني الزائد كالمكثؼ

                                                           
 . 47،ص2008،مصر، اإلسكندريةمؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع ،)ب.ط(، ،اإلدارممحمد الصيرفى:الضغط كالقمؽ  - 1
 .125محمد قاسـ عبد اهلل :مرجع سابؽ ،ص - 2
 .47مرجع سابؽ ،ص محمد الصيرفي : - 3
 .124،ص 2001،مصر ،اإلسكندرية،)ب.ط ( ،باإلسكندريةعبد الرحمف محمد العيسكل:الجديد في الصحة النفسية ،منشاة المعارؼ  - 4
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 كيبرز الخالؼ بيف الضغط كالتعب  في:

 مصدر كاحد ىك عبء العمؿ الزائد  تتنكع مصادر ضغط العمؿ بينما التعب غالبا ما ينتج  عف -

 ينتيي التعب  بالحصكؿ عمى قدر مف الراحة كالنـك  بينما ضغط العمؿ غالبا ما يستمر -

 (1)مف يتعرض لمتعب  يتكقؼ عف العمؿ  بينما الضغط ليس كذلؾ -

كيعني  عدـ قدرة الفرد عمى تحمؿ أك مكاجية الضغكط  التي تكاجيو ، أم أنيا حالة فقداف اإلجياد : 
لجميع القكل  التي يمتمكيا الفرد ،كما انو نتيجة فيزيكلكجية  لضغط العمؿ . كيختمؼ عف الضغط في أف 

ط  كينشا مف اإلجياد  يعتبر  مف النتائج الفيزيكلكجية  المترتبة  عف ضغط العمؿ كلو جانب سمبي فق
 (2)الفرد نفسو فقط بينما الضغط مف البيئة كالمنصب كجماعة العمؿ كالفرد

حالة نفسية  مؤلمة يشعر بيا  الفرد بكجكد نزاعات كرغبات ك حاجات متناقضة  ال يمكف الصراع النفسي:
منيما في  تحقيقيا معا،فقد يكجد لديو دافعاف يريد إشباعيا في كقت كاحد  كيككف ذلؾ مستحيال الف كؿ

 (3)اتجاه مضاد  التجاه أخر  كيدفع الفرد لنشاط مخالؼ  ك ال يمكف إشباعيا دفعة كاحدة

إلى حالة مف اإلنياؾ  أك االستنزاؼ البدني  كاالنفعالي  النفسييشير مفيـك االحتراؽ االحتراق النفسي :
السمبية  كيتمثؿ االحتراؽ النفسي  في مجمكعة  مف المظاىر   ،نتيجة التعرض المستمر لضغكط  عالية 

،السخرية مف عجز ، فقداف االىتماـ  باآلخريف التعب ، اإلرىاؽ ،الشعكر بال منيا  عمى سبيؿ المثاؿ 
فقداف االىتماـ بالعمؿ، الكآبة ، الشؾ في قيمة الحياة ، كالعالقات االجتماعية كالسمبية في االخريف، 
 (4)كما تساىـ ىذه المظاىر في نكعية أداء الفرد في عممو ،ت مفيـك الذا

  (5)كالفرؽ بينو كبيف الضغط حسب المركز القكمي لمصحة ك األمف الكظيفي األمريكي

 

 

                                                           
 .48محمد الصيرفى :مرجع سابؽ ،ص  - 1
 .49،ص نفسو المرجع - 2
 .135محمد قاسـ عبد اهلل :مرجع سابؽ ،ص - 3
.112عمى عسكر :مرجع سابؽ ،ص - 4  
.50محمد الصيرفى :مرجع سابؽ ،ص - 5  
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 االحتراق النفسي الضغط
 يشعر الفرد باإلجياد المستمر يشعر الفرد بالتعب

 يعاني الفرد مف التكتر الشديد يعاني الفرد مف القمؽ
 يؤدم إلى الشعكر بالممؿ كالضيؽ مف العمؿ يؤدم لمشعكر بعدـ الرضا الكظيفي
 يؤدم النتياء الكالء التنظيمي يؤدم النخفاض الكالء التنظيمي 

يؤدم لفقداف الصبر كعدـ الرغبة في الحديث مع  يؤدم لتقمب المشاعر 
 اآلخريف

 يؤدم إلى الشعكر باإلحباط الذىني يؤدم لمشعكر بالذنب
 يؤدم لعدـ شعكر الفرد بأنو كثير النسياف ؤدم لصعكبة التركيز كنسياف أمكر كثيرةي

يؤدم لتزايد التغيرات الفزيكلكجية مثؿ ضربات 
 القمب كارتفاع ضغط الدـ

 يؤدم لالضطرابات النفسية

 ( يمثل الفرق بين الضغط واالحتراق النفسي11الجدول رقم )

يتناكؿ الباحث ضغكط العمؿ بشكؿ خاص مف حيث مفيكـ  بعد التعرض لمفيـك الضغكط بشكؿ عاـ 
ضغكط العمؿ، أنكع ضغكط العمؿ ،عناصر ضغكط العمؿ،النماذج كالنظريات المفسرة لضغكط 

 العمؿ،مصادر ضغكط العمؿ ،كالنتائج المترتبة عمى ضغكط العمؿ، كسبؿ مكاجية ضغكط العمؿ.
 ضغوط العمل: -3
جؿ كقتو في العمؿ ، كفي بعض إال حياف كتحت تأثير  يمضي المكظؼمفيوم ضغط العمل : -3-1

متطمبات العمؿ يزيد المكظؼ مف ساعات العمؿ ،كذلؾ النجاز بعض المياـ التي تتعمؽ بالعمؿ 
،باإلضافة إلى أف العمؿ ال ينتيي عند نياية الدكاـ الرسمي لممنظمة بؿ يمتد إلى أف يحمؿ المكظؼ 

ا يعني أف ما يتعرض لو المكظؼ مف ضغكط في عممو تؤثر في ىمكـ كمعاناة عممو إلى المنزؿ ، كىذ
تؤثر بعضيا في بعض،الف ما ة المكظؼ عبارة عف حمقة مترابطة حياتو األسرية ،كمف ىنا نجد أف حيا

 (1)يمر بو مف مكاقؼ أك أحداث محيطة أك ضاغطة بالمنزؿ ينعكس عمى عممة كبالتالي عمى درجة أدائو
كتستخدـ عبارة الضغط أك الضغكط عند تناكؿ المكضكع مف البعد الميني  لداللة  عمى حالتيف مختمفتيف  
ففي األكلى  تشير إلى ظركؼ العمؿ المادية كاالجتماعية  التي تحيط بالفرد في مكاف عممو  كالتي تسبب 

                                                           
ايؼ ن عمى بف حمد النكشاف :ضغكط العمؿ كأثرىا عمى عممية اتخاذ القرارات:رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك اإلدارية ، أكاديمية - 1

 .70،ص  2003لمعمـك األمنية ،الرياض ،السعكدية ،
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كفي حالة  الثانية فإنيا    .جية كضمف ىذا اإلطار فإنيا ترتبط  بعكامؿ  خار  ،لو نكعا مف الضيؽ كالتكتر 
 (1)تشير  إلى الشعكر غير السار الذم ينتاب الفرد بسبب ىذه العكامؿ

حيث يرل فاركؽ عبد فيمة أف الضغكط  المينية  ىي الضغكط  الناتجة  عف طبيعة  الكظيفة  التي 
خريف، كالدكر الذم يمعبو يؤدييا  الفرد مف حيث  مسؤكلياتيا كأعبائيا كأىميتيا  كعالقتيا  بالكظائؼ اآل

صاحب الكظيفة .كخصائص ىذا الدكر ، فيي تشير إلى مجمكعة  مف التغيرات  النفسية كالجسمية  التي 
تحدث لدل الفرد كيمكف  النظر إلى ضغكط العمؿ  عمى أنيا أية خاصية لبيئة العمؿ  تمثؿ تيديدا لمفرد  

 (2)أك إمدادات  غير كافية لمكاجية  احتياجاتو مثؿ  مطالب  العمؿ  التي ال يستطيع  الكفاء بيا 
كظيرت تعاريؼ متعددة لضغكط العمؿ،اختمفت باختالؼ الطريقة التي ينظر إلييا الباحث إلى ضغكط 

 العمؿ  كمف التعريفات التي تناكليا  النعاس في دراستو لمفيـك ضغكط العمؿ نذكر منيا:
ؾ الظركؼ المرتبطة بالضغط كالتكتر  كالشدة   الضغكط المينية تعني تم:mandlerتعريف ماندلر 

كتنتج الضغكط مف  ،عا مف إعادة  التكافؽ عند الفرد الناتجة عف المتطمبات  أك التغيرات  التي تستمـز  نك 
المكاقؼ  كاألحداث السمبية التي تكجد  في بيئة العمؿ كتؤثر عمى الفرد مثؿ )صراع الدكر ، العبء 

الكظيفي ،مشكالت اتخاذ القرار( ، كينجـ عف ىذا  بعض االستجابات النفسية  كالفسيكلكجية  السمبية لدل 
  الفرد مثؿ عدـ الرضا عف العمؿ ،القمؽ،سرعة ضربات القمب

الضغكط المينية تنشا  مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة  كتتمثؿ  : 5991bem allenلن أتعريف بيم 
 في أعباء العمؿ ، صراع األدكار كفي شبكة عالقاتو مع اآلخريف مثؿ األصدقاء كاألقارب كأفراد األسرة 

الضغكط المينية ىي مكاقؼ تتفاعؿ فييا العكامؿ الكظيفية لدل العامؿ مما  :1998تعريف كشرود 
 (3)جية  كيجعمو ينحرؼ  عف عممو االعتيادمير في حالتو   النفسية كالفسيكلك يتسبب عنو تغ

تجربة ذاتية لدل الفرد ، تحدث نتيجة فيعرف ضغوط العمل عمى أنيا  1998أما عبد الرحمان الييجان
حدكث ظمة ،حيث يترتب عمى ىذه العكامؿ بما في ذلؾ المن، أك البيئة  التي يعمؿ فييا  لفردلعكامؿ في ا

                                                           
 .91عمى عسكر :مرجع سابؽ ،ص - 1
 ،عماف ،األردف ، 1فاركؽ عبده فميو كعبد المجيد :السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية،دار الميسرة لنشر كالتكزيع كالطباعة ،ط - 2

 .305،ص 2005
 .31،صعمر مصطفى النعاس :مرجع سابؽ  - 3
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مما يستمـز ،  د ،تؤثر بدكرىا عمى أدائو  لمعمؿأك سمككية عمى الفر ،أك نفسية ،أثار ،أك نتائج جسمية 
داراتيا بطريقة سممية ،اآلثارمعالجة  ىذه   (1)كا 

 األفرادضغكط العمؿ عمى أنيا مجمكعة مف المثيرات التي تتكاجد في بيئة عمؿ كما يعرف عبد الجواد 
في العمؿ ،أك في حالتيـ النفسية أك  األفرادكينتج عنيا مجمكعة مف ردكد األفعاؿ كالتي تظير في سمكؾ 

 (2)مع بيئة عمميـ التي تحكم الضغكط األفرادأك في أدائيـ ال عماليـ ،نتيجة تفاعؿ ،الجسمانية 
كتتصؼ  كأعماليـالناس عمى أنيا حالة ناشئة  عف تفاعؿ (beehrt newman)ما بير ونيومان أ

 (3)بتغيرات داخؿ الناس تجبرىـ عمى الخركج عف عمميـ العادم
اختالؿ كظيفي في المنظمة أك المؤسسة التي أما فاروق عبد الفميو فيعرف ضغوط العمل عمى انيا 

الفرد، كيؤدم ىذا االختالؿ إلي انخفاض مستكم الرضا الكظيفي كضعؼ األداء كانخفاض  يعمؿ بيا
 (4)مستكم  الفعالية

كمف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث أف ضغكط العمؿ ىي :مجمكعة مف  المثيرات التي تتكاجد في بيئة 

متعمقة بالمنظمة ،أك العمؿ كالتي ينتج عنيا ردكد أفعاؿ مختمفة  كمصادر ىذه المثيرات ،قد تككف 

 بالكظيفية ،أك ببيئة العمؿ،أك بشخصية الفرد العامؿ كيترتب عنيا أثار نفسية كسمككية كجسمية كتنظيمية.

 عناصر ضغوط العمل  -3-2

 حدد سيزالقي ككالص ثالثة مككنات لضغكط العمؿ كىي : 
مصدرىا مف البيئة أك ا( المثير  كىك عبارة  عف مجمكعة العكامؿ المسببة لمضغط كالتي يتككف 

 المنظمة أك الفرد نفسو 
ب( االستجابة  تتمثؿ في رد فعؿ نفسية أك جسمية أك سمككية تجاه الضغط  كىناؾ استجابتاف 

 تالحظاف كثير :
 اإلحباط ك يحدث نتيجة كجكد عائؽ بيف السمكؾ كاليدؼ المكجو لو- 
 كىك اإلحساس بعدـ االستعداد لالستجابة بصكرة مالئمة في بعض المكاقؼ القمؽ- 

                                                           
 عبد اهلل السمارم :التكافؽ الميني كعالقتو بضغكط العمؿ في األجيزة األمنية،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ االجتماعية - 1

 .16،ص 2006،جامعة نايؼ ،الرياض ،السعكدية ،
 .13نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ ،ص - 2
 .162محمد حسف محمد حمادات:مرجع سابؽ ،ص -3

 305فاركؽ عبد فميو:مرجع سابؽ ،ص - 4
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 ج( التفاعؿ  بيف العكامؿ المسببة لضغط كالعكامؿ   المستحثة

 
 (1) عناصر ضغوط العمل( 11)رقمشكل 

 ،ع  كذلؾ حسب معايير تصنيؼ معينة :حاكؿ الباحثكف تقسيـ الضغكط إلى أنكاأنواع الضغوط   -3-3
 ،كمف حيث محكر الضغكط ككفقا لمصادرىا ،كمف حيث الفترة الزمنية ،المترتبة عنيا  اآلثارمف حيث 

 شيكعا . األكثرالمترتبة عنيا   اآلثار أساسا لتصنيؼ عمى  كيعتبر

 :ويمكن تقسيميا من حيث تأثيرىا إلى نوعين ىما

كتعتبرا لضغكط االيجابية أداة مساعدة  ،ا(الضغكط االيجابية : كىي الضغكط المفضمة أك المرغكب فييا  
فيي تستخدـ  ،اآلخريف بأقؿ قدر ممكف مف الضرر لمفرد نحك  تكفير الدافع لحؿ المكاقؼ  المتعارضة مع

حيث يشعر الفرد بالقدرة عمى اإلنتاج ، األفرادكمنبو أك كأداة تحذير لممشاكؿ التي تتعرض ليا المنظمة ك 
باإلشباع  كالرضا كالقدرة عمى االستعداد لالستجابة كالتصرؼ بطريقة  كانجاز المياـ  كزيادة اإلحساس

كتساعد عمى التفكير كتحافظ عمى التركيز في العمؿ ،كتمد الفرد بالقكة ، (2)سميمة في المكاقؼ المختمفة
بالحيكية كالثقة كالتفاؤؿ بالمستقبؿ ،كتمنحو اإلحساس بالمتعة كالقدرة عمى التعبير عف انفعاالتو  كتزكده 

 (3)االيجابية لمضغكط اآلثاريكضح  (02رقـ ) شكؿكالكالدافعية التحاد قرارات رشيدة .

 

 

                                                           
 .180سيزيالقي ككالص :مرجع سابؽ ص - 1
 .51محمد االصيرفى :مرجع سابؽ ،ص - 2
 . 52،صمحمد الصيرفى :مرجع سابؽ  - 3
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 المسببة لمضغكط     

 استجابات معززة لمصحة

 

 التفكير ك الخياؿ االيجابي ك استثمار الكقت نفسية

 ك الغذاء ك االسترخاء الرياضة جسمية الميارات

 ميارات التكاصؿ ك العالقات اإلنسانية اجتماعية

     

      

 االنجاز ك زيادة اإلنتاجية 

 الفكائد        

  

 

 االيجابية لمضغوط اآلثاريوضح  (12الشكل رقم )

سمبية  عمى صحة كنفسية الفرد   أثارب (الضغكط السمبية : كىي الضغكط الغير المفضمة ك التي تترؾ   
ك ينتج  باإلشباع اإلحساسكتنعكس عمى أدائو كقدراتو  اإلدراكية حيث يشعر العامؿ  بعدـ الرضا كنقص 

 (1) عنيا أذل أك ضرر عمى عقؿ أك جسـ الفرد

                                                           
 . 53محمد الصيرفى مرجع سابؽ ،ص -1

 بيئية اجتماعية جسمية نفسية العكامؿ

 الصحة النفسية –بالتحكـ ك اإلعزاز بالنفس اإلحساس نفسية
طكيمة  اآلثار
 المدل

 الصحة العامة –مقاكمة األمراض  جسمية
 الكقاية مف المشاكؿ ك تحقيؽ عالقات طبية اجتماعية

 باإلشباع ك الرضا اإلحساسزيادة 
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 المسببة لمضغكط     

 التعامؿنقص قدرات  -استجابات غير صحية

 

 تكتر -عدـ تركيز  –أرؽ  –اكتئاب  -قمؽ  نفسية

 تقمص العضالت –زيادة ضربات القمب –ارتفاع ضغط الدـ  جسمية الميارات

 اإلنسانيةتكتر العالقات االجتماعية – اآلخريفمشاجرات مع  اجتماعية

     

      

 في العمؿ اإلنتاجيةعدـ انجاز ك نقص  

 الفكائد        

  

 
 (1)السمبية لمضغوط اآلثاريوضح   ( 13رقم ) شكلال

كما قاـ  عبد الرحماف بف احمد الييجاف  بتكضيح الفرؽ  بيف الضغكط االيجابية كالضغكط السمبية  
 :(2)لتعرؼ عمى االيجابيات كالسمبيات  لكؿ منيما الجدكؿ  التالي يبيف الفرؽ

                                                           
  .55،ص المرجع نفسو - 1
 ، 2010،جكاف  04:اإلجياد عمى مستكل المنظمة ،المصادر كالتأثيرات كاستراتيجيات المكاجية ،دراسات نفسية كتربكية ،عدد بف زركاؿ فتيحة - 2
 .139ص

 بيئية اجتماعية جسمية نفسية العكامؿ

 تغيرات شخصية ك نفسية –اضطراب الذاكرة  –اكتئاب مزمف  نفسية
طكيمة  اآلثار
 المدل

 القمب أمراض –السمنة  –ارتفاع ضغط الدـ  –صداع مزمف  جسمية
 اإلنسانيةاضطراب العالقات –تعاطي ك إدماف العقاقير ك الكحكؿ اجتماعية

 ك عدـ الرضا باإلشباع اإلحساسنقص 



36 
 

 الضغكط السمبية الضغكط االيجابية 
 تمنح دافعا لمعمؿ-1
 تساعد عمى التفكير-2
 تحافظ عمى التركيز عمى النتائج-3
 تجعؿ الفرد ينظر إلى العمؿ بتحدم -4
 تحافظ عمى التركيز عمى العمؿ-5
 النـك جيدا-6
 القدرة عمى التعبير عمى االنفعاالت كالمشاعر-7
 بالمتعة اإلحساستمنح -8
 تمنح الشعكر باالنجاز-9

 تمد الفرد بالقكة كالثقة-10
 ؤؿ بالمستقبؿالتفا-11
القدرة عمى الرجكع إلى الحالة النفسية الطبيعية -12

 عند المركر بتجربة غير سارة

 تسبب انخفاض في الركح المعنكية-1
 تكلد ارتباكا-2
 تدعك لمتفكير في الجيد المبذكؿ-3
 تجعؿ الفرد يشعر بتراكـ العمؿ عميو-4
تشعر الفرد باف كؿ شيء يمكف أف يقاطعو -5

 كيشكش عميو 
 الشعكر باألرؽ-6
ظيكر االنفعاالت كعدـ القدرة عمى التعبير -7

 عمييا
 بالقمؽ اإلحساس-8
 تؤدم بالشعكر بالفشؿ-9

 تسبب لمفرد الضعؼ-10
 التشاـؤ مف المستقبؿ-11
عدـ القدرة عمى الرجكع إلى الحالة النفسية -12

 الطبيعية عند المركر بتجربة غير سارة
 الضغوط االيجابية والضغوط السمبية(المقارنة بين 12رقم) جدول

 ويمكن تقسيميا تبعا إلى الفترة الزمنية:

 كيمكف تقسيميا تبعا إلى الفترة الزمنية التي تستغرقيا الشدة أك التكتر الناجـ عنيا حيث يقسـ جينز

(jains) : الضغكط إلى ثالثة أنكاع كىي 

ساعات طكيمة  نتيجة المضايقات الصادرة مف الضغكط البسيطة :كىي التي تستمر مف ثكاف قميمة إلى -1

 في الحياة  األىميةأك أحداث قميمة  ، أشخاص تافييف

مثؿ فترة العمؿ اإلضافية ،أك زيارة شخص  أياـالضغكط المتكسطة :كىي التي تستمر مف ساعات إلى -2

 غير مرغكب فيو ،أك اآلالـ الصادرة عف مرض ما في المعدة أك األمعاء.
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ديدة :كتستمر عادة مف أسابيع ألشير بؿ كسنكات مثؿ اإليقاؼ عف العمؿ أك النقؿ مف الضغكط الش-3

 العمؿ حتى زكاؿ السبب. 

 ويمكن تقسيميا وفقا لمصادرىا:

( كىيجاف الضغكط المينية إلى ثالثة mcgrathكيمكف تقسيميا كفقا لمصادرىا حيث يصنؼ ماكجراث  )

 أنكاع كىي :

المادية :كيتعرض ليا الفرد داخؿ المنظمة أثناء ممارسة مسؤكلياتو مياـ الضغكط الناتجة عف البيئة -1

 كظيفية ،كتتضمف مصادر متنكعة قد تككف نفسية أك اجتماعية أك تقنية

الذيف يتفاعمكف معا في مجاالت العمؿ مع  األفرادالضغكط الناتجة عف البيئة االجتماعية كتظير لدل -2

 الزمالء 

 (1)ظاـ الشخصي لمفرد كتعزل إلى الخصائص الشخصية المتكازنة أك المكتسبةالضغكط الناتجة عف الن-3

 يمكن تقسيميا من حيث المحور:

 ية لضغكط العمؿ :أساسكيمكف تقسيميا مف حيث المحكر إلى أربعة محاكر 

ا بالجانب المزايا المادية التي تسعي إلى الحصكؿ عمييا قكل أساسالمحكر المادم :كىك يتصؿ -1

 المشركع ،مثؿ األجكر كالحكافز الضغط في

المحكر المعنكم :كىك يتصؿ بالمناخ العاطفي كالنفسي العاـ لمتخذ القرار كمف أمثمتو الضغكط الناجمة -2

 عف المشاحنات كالتكترات الناجمة عف سكء الفيـ مف جانب القكل العاممة في المشركع

                                                           
 (. 308، 307فاركؽ عبده فميو:مرجع سابؽ ،ص) - 1
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يمكف اف تكضع عمى سمكؾ متخذ القرار  ا بالقيكد التيأساسالمحكر السمككي :كتتصؿ ىذه الضغكط -2

في المنظمة مف حيث قدرتو عمى إصدار األكامر كالتكجييات التنظيمية كمتابعة تنفيذ األكامر كالتأثير 

 عمى الدكافع كالمحفزات  

المحكر الكظيفي :كيتعمؽ باألداء الكظيفي خاصة أداء العامميف في الكظيفية كفي أدائيـ المتصؿ -4

كما تتصؿ ىذه الضغكط بالبنياف التنظيمي لممنظمة  كمكقع الكظيفة مف خطكط  رلاألخبالكظائؼ 

 (1)السمطة كخطكط االتصاؿ  كخطكط التنسيؽ

 كما يمكف أف نعرؼ نكعيف مف الضغكط :

الضغط الحاد :عندما تظير عالمات ناتجة عف ردة الفعؿ عف الضغط الناتج عف اإلجياد بشكؿ مكثؼ 

كيظير ذلؾ خصكصا مع حدكث مكت  التي تخؿ بالحياة العادية ، ،االستقرار إلى درجة يظير معيا حالة

 لقريب أك صديؽ ،التعرض لحادث مركر ،أك خسارة مالية .

كالتي نعرؼ عنيا الكثير مف المسببات ،كالشخصية المكتئبة الجد ،الضغط المزمف :ىك حالة دائمة 

كمستديمة لألشخاص الذيف ليس لدييـ أك كضعيات صعبة ،عرضة لعكامؿ الضغط  األكثرالحساسة ك 

القدرة عمى تغيير أكضاعيـ أك التممص منيا ،مثؿ مينة غير قارة ،أك عائد مالي غير كافي ال يمبي 

 (2)احتياجاتيـ
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 -Cac Consulting- Estelle candry et bookboon.com : gestion du Stress , 1
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 الضغط واألداء: -3-4

يؤثر الضغط عمى مستكل األداء في الكثير مف مياـ العمؿ كتأخذ العالقة بيف الضغط كمستكل األداء 

 :(1)األتي  (02رقـ ) الشكؿ

 المستكل المرتفع مف الضغط
 

حؿ المشكالت بطريقة غير 
 عقالنية 

 
 اإلرىاؽ  -
 المرض  -
 ضعؼ التقدير لمذات  -

 

 المستكل المتكسط مف الضغط 
 
 اإلبداع  -
 الحؿ العقالني لممشاكؿ  -
 برنامج  -
 تغير  -
 رضا  -

 المستكل المنخفض مف الضغط 
 
 
 الممؿ  -
  إجياد -
 إحباط  -
 عدـ رضا  -

 المكت بسبب قمة الضغط   المكت بسبب الضغط
 منخفض الضغط مرتفع

 ( العالقة بين الضغط واألداء04شكل رقم )                          

الحالي ،كفي ىذا المستكل فاف الفرد ال  األداءعند مستكل ضغط منخفض ،يحافظ الفرد عمى مستكل -1

يستحدث أك ينشط ،أك ال يعاني مف أم ضغط كمف المحتمؿ أف الفرد يرل عدـ كجكد أم سبب لتغيير 

كغياب الضغط في أم مكقؼ،ال يسبب غالبا في حدكث أم تغيير أما إذا انخفض الضغط  األداءمستكل 

 .قمة الضغط  إلى مستكل منخفض جدا فذلؾ يؤدم إلى ظيكر مشكالت

الفرد يستحدث كينشط بدرجة كافية لتحفيزه عمى زيادة مستكل  أفعند مستكيات الضغط المتكسط ،تبيف -2

  األداء

                                                           
 ،عماف ، 1لنشر كالتكزيع ،ط،دار الحامد  السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربويةمحمد حسف محمد حمادات : - 1

 .181،ص 2008 ،األردف
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،الشعكر بعدـ  اإلجيادعند المستكيات العالية مف الضغط ،تبدأ التأثيرات السمبية في الظيكر )-3

لضغط تستيمؾ انتباه كطاقة الفرد في محاكلتو يبدأ في االنخفاض ،فحدة ا األداءالرضا(كتككف النتيجة أف 

 تركيز جيكده عمى تخفيض مسببات الضغط كيتبقى بعد ذلؾ طاقة ضئيمة ألداء الكظيفة

كيرجع ذلؾ إلى أف ىذه العالقة تتأثر  تعتبر أكثر تعقيدا ، األداءكمع ذلؾ فاف العالقة بيف الضغط ك 

 (1)ؿ الشخصية كالمتغيرات المكقفيةبمستكل صعكبة الميمة التي يؤدييا الفرد .كالعكام

 النماذج والنظريات المفسرة لمضغوط: -4

 النماذج المفسرة لمضغوط: -4-1

 قدـ عدد مف الباحثيف بعض النماذج التي يمكف مف خالليا، تفسير ضغكط العمؿ  نذكر منيا :
النماذج التي حاكلت كيعد مف أقدـ    sely:1974نموذج األعراض العامة لمتكيف  ل سيمي  -4-1-1

ـ 1974عاـ  selyتفسير ظاىرة ضغكط العمؿ كظير ىذا النمكذج عمى اثر الدراسات التي أجراىا سيمي
حكؿ االستجابة النفسية لممرض ككشفت أف ىناؾ سمسمة متصمة مف االستجابات يمكف التنبؤ بيا  كأطمؽ ،

 سيمي عمييا األعراض العامة لمتكيؼ . 
تمؾ الردكد ال تحدث  ف، كأو تصكر لردكد الفعؿ النفسية كالجسدية تجاه الضغطفقد كضع سيمي في نمكذج

نما تمر في ثالث مراحؿ متميزة حددىا بما يمي :  في كقت كاحد كا 

 اإلنذار أك التنبيو لمخطر.  -1
 المقاكمة . -2

 اإلنياؾ.-3

بكجو عاـ مجسـ لحالة الضغط التي يتخذ فتمثؿ مرحمة اإلنذار أك التنبيو لمخطر رد الفعؿ األكلي ل 
تفاعؿ المركبات الكيماكية في جسـ اإلنساف  كيظير في تكتر األعصاب  كارتفاع ضغط الدـ صيغة ،

أك الضغط انتقؿ الفرد إلى   اإلجيادكزيادة معدؿ التنفس  كغير ذلؾ مف األعراض. ككمما زادت حالة 
كقد  ،لتكتر كاإلرىاؽ  مما يشير إلى مقاكمة الفرد لمضغط كفييا يشعر الفرد بالقمؽ  كا المقاكمةمرحمة 
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المتخذة  كالمعرضة  لألمراض حالؿ ىذه   القراراتكقكع حكادث كضعؼ   المقاكمةيترتب عمى ىذه 
كأخيرا يحؿ اإلرىاؽ حينما  ،المرحمة  كذلؾ الف الفرد ال يستطيع أف يسيطر عمى المكقؼ بإحكاـ 

حمة تظير األمراض المرتبطة  بالضغط النفسي  مثؿ القرحة كالصداع كفي ىذه المر   المقاكمةتنيار 
 (1)كاألخطار التي تشكؿ تيديد  مباشر لمفرد كالمنظمة عمى السكاء ،كارتفاع ضغط الدـ 

 (2)يوضح ىذا النموذج( رقم 6)والشكل 

 

   

 

 

 ( : يوضح األعراض العامة لمتكيف05شكل رقم )

 

 

 

 

                                                           
 .180صسيزالقي ككالص: مرجع سابؽ  - 1
 .181ص المرجع نفسو ، - 2

يظير الجسـ التغييرات الخاصة 
بالتعكيض لعكامؿ الضغط ألكؿ 

ك تبدأ مقاكمتو في االضمحالؿ مرة 
 في نفس الكقت

في المرحمة الثانية يتـ التأكد مما إذا 
كاف التعرض لعكامؿ الضغط يتكافؽ 

لتجاكز  المقاكمةتزداد  ،مع التكيؼ
المستكل العادم االضمحالؿ في 

 نفس الكقت

يعقب التعرض المستمر ك 
 اإلجيادالمتصؿ لنفس عكامؿ 

الجسـ متأقمما معيا  التي أصبح
في النياية تستنزؼ طاقة 

 التكيؼ
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  1974نموذج الموائمة بين الفرد والبيئة :  -4-1-2

عمى اثر  1974ىذا النمكذج عاـ  french regergs  and cobbاقترح كؿ مف فرانش كركجرزكككب 
كيشير ىذا النمكذج  إلى كجكد نكعيف ،  متشجافالبحث االجتماعي بجامعة  معيد أعدىاالدراسات التي 

قد يككف ليما تأثير  سمبي عمى صحة الفرد  كالرضا الكظيفي    ،بيف الفرد كالبيئة  ةالمكائممنعدـ 
لمعامميف  كىما :                                                                                                            

 يا عدـ تطابؽ حاجات الفرد  كتكقعاتو  مع مكافآت المنظمة  أك الكظيفة التي يشغم-1

كيترتب عمى ذلؾ الخمؿ حدكث  ،أك العمؿ  ع متطمبات الكظيفةعدـ تطابؽ قدرات الفرد كمياراتو م-2
 الضغكط  لدل الفرد  في العمؿ

نما مرتبطة  ،بيف الفرد كالبيئة ال تككف مطمقة  في جميع الحاالت  ةالمكائمكيشير النمكذج إلى أف   كا 
كالكيفية التي يتـ بيا  انجاز   ،عماؿ التي يمارسيا الفردبتكفر شركط محددة  يتعمؽ بعضيا بطبيعة األ
كبعضيا مرتبط بالفرد ذاتو  مف حيث خصائصو الشخصية   ،تمؾ األعماؿ  كالكقت المخصص  النجازىا 

دراكو لقدراتو   أك الصحية  كعميو فاف بؤرة ىذا النمكذج  ىي العالقة بيف  إدراؾ الفرد ألحدل المياـ  كا 
لميمة  كلما لديو مف حافز عمى إكماليا كاالفتراض في ىذا النمكذج  ىك أف مشاعر عمى إكماؿ ىذه ا

 (1)الضغط  البد أف تزداد  عند اتساع الفجكة  بيف الفرد كالبيئة

ىذا النمكذج يحدد مارشاؿ العكامؿ المسببة لمضغكط في العمؿ ،  :كفي1979نموذج مارشال  -4-1-3
خاصة بالمؤسسة  تؤدم إلى  كأعراضالقمب ، أمراضاصة بالفرد  تؤدم في النياية إلى خ أعراض كىي

 :العدكانية  كتكرار الحكادث  كيمكف رصد نمكذج مارشاؿ في الشكؿ التالي
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 ( نموذج مارشال لمضغوط06) رقم الشكل

 

: يكضح ككبر أسباب كتأثير الضغكط عمى الفرد ، كيذكر ككبر أف  1979نموذج كوبر   -4-1-4
بيئة الفرد تعتبر مصدر لمضغكط مما يؤدم إلى كجكد تيديد لحاجة مف حاجات الفرد  أك يشكؿ خطر 
ييدد الفرد كأىدافو في الحياة  فيشعر بحالة الضغط ،كيحاكؿ استخداـ بعض االستراتيجيات  لمتكافؽ مع 

ذا لـ ينجح في التغمب عمى المشكالت  كاستمرت الضغكط لفترات طكيمة ،فإنيا تؤدم إلى   المكقؼ ، كا 
بعض األمراض  مثؿ أمراض القمب كاألمراض العقمية ، كما تؤدم إلى زيادة القمؽ كاالكتئاب ،كانخفاض 

 :(1)كيمكف رصد  نمكذج ككبر في الشكؿ التالي .تقدير الذات 

                                                           
 .( 103، 102ص)فاركؽ السيد عثماف:مرجع سابؽ ، - 1

مراضألا أعراض الضغوط  مصادر الضغوط   

 العمل

عالقات  تنظٌم العمل

 العمل

 النمو المهنً

 المناخ المؤسسً

 التداخل الوظٌفً

 الدور الوظٌفً

 ارتفاع ضغط الدم

سرعة اإلثارة 

 التدخٌن

 آالم الصدر

 تغٌب عن العمل

التحكم ضعٌف 

 عالقات سٌئة

 أمراض القلب

 

 أمراض السل

 

 العدوانٌة

 

 الالمباالة

 الفرد
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 (1)( يوضح نموذج كوبر يوضح بيئة الفرد كنموذج لمضغوط07الشكل رقم )
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 الفرد

 التهدٌد

 البٌئة

 الضغوط

 التلوث

 اإلجهاد

الفشل فً التعامل مع 

 الضغوط

 التغلب على المشكالت

 نجاح 

 فشل  

عة
ج
را

ة 
ذٌ

تغ
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 (1)م  1979العمل  وكينيكي لدراسة ضغوط نموذج كرايتنر -4-1-5

 

 

 

 

 

 

 

 وكينيكي كرايتنر( يوضح نموذج 08)الشكل رقم                  

مسببات  الضغكط التنظيمية)عمؿ الفرد ،كالجماعة ،كالمنظمة (كالخارجية حيث يكضح النمكذج 
الفرد  إدراؾكنكعية الحياة كغيرىا (.كىنالؾ الفركؽ الفردية التي تؤثر عمى  كاألسريةاالقتصادية  األكضاع)

الضغكط عمى  إدارةلمصادر الضغكط كبالتالي عمى مستكل الضغكط كنتائجيا ،كما يناقش النمكذج 
 مستكل الفرد كالمنظمة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .287،ص2009،عماف ،األردف ،1:السمكؾ التنظيمي  مفاىيـ معاصرة ،اثراء لنشر كالتكزيع، طكاخركفخضير كاظـ  - 1

 STRESSORSمصادر الضغوط 

 على مستوى عمل الفرد  -

 على مستوى الجماعة  -

 على مستوى المنظمة  -

 خارجٌة  -

الضغوط 

Stresses  

 الفروق الفردٌة 

)الشخصٌة، التكٌف، 

 العمر، الجنس( 

 

 النتائج

 سلوكٌة  -

 معرفٌة  -

 فسٌولوجٌة  -
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 gibson et al  1982نموذج جيبسون وزمالئو   -4-1-6

ـ نمكذجا يكضح مصادر الضغكط كأثارىا  كقد تـ تقسيـ مصادر 1982كزمالؤه في عاـ   طكر جيبسكف
                                        الضغكط إلى أربع مجمكعات ىي :                                                                                                 

 البيئية المادية عكامؿ الضغكط -1

                                                  عكامؿ الضغكط الفردية                                                                                                         -2
                                                                                                                                 عكامؿ الضغكط الجماعية -3
 عكامؿ الضغكط التنظيمية - 4

 (1)كيكضح الشكؿ اإلطار العاـ ليذا النمكذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جيبسون وزمالئو( يوضح نموذج 09الشكل رقم )                     

                                                           
 2004حسيف حريـ :السمكؾ التنظيمي ،سمكؾ األفراد كالجماعات في منظمات االعماؿ ،دار الحامد لنشركالتكزيع ،)ب ط (، عماف األردف ،  - 1
  286ص

 الضغوط الوظٌفٌة 

Occupational Stressors  

البٌئة المادٌة اإلضافة، الحرارة،  -

 التلوث 

على مستوى الفرد، صراع الدور،  -

غموض الدور، فقدان السٌطرة، 

 المسؤولٌة، ظروف العمل 

على مستوى الجماعة: عالقات  -

ضعٌفة مع الزمالء و المرؤوسٌن   

 و الرؤوساء

على مستوى المنظمة: بناء  -

تنظٌمً غٌر سلٌم، عدم وجود 

 سٌاسات واضحة 

 الضغوط 

 عملٌة التقوٌم 

 الوظٌفٌة الضغوط 

 الفروق الفردٌة

معرفٌة/ عاطفٌة بٌولوجٌة/ 

 دٌموغرافٌة 

العمر     نمط الشخصٌة/ أب 

الدعم  ،الجراءة   الجنس

 االجتماعً المهنة،    العرق 

 النتائج: 

 موضوعٌة: القلق الالمباالة 

سلوكٌة: اإلدمان، المخدرات، 

 الحوادث

معرفٌة: تركٌز ضعٌف 

 االحتراق

فسٌولوجٌة: زٌادة ضغط الدم، 

 زٌادة دقات القلق

تنظٌمٌة: إنتاجٌة أقل، تغٌب، 

 دعاوى 
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   brief.al5991نموذج بريف وزمالئو   -4-1-7
ـ  1984عاـ  بإعداد نمكذج لتحديد كتفسير العكامؿ المسببة لمضغكط المينية  في قاـ بريؼ كزمالئو

 المسببة لمضغكط المينية  في مجمكعتيف رئيسيتيف ىما: ا النمكذج  فقد تـ تقسيـ العكامؿككفقا ليذ
 :مجمكعة الخصائص كالمراحؿ التنظيمية : كتشمؿ عمى ثالث مجمكعات فرعية ىي  1
 ا (السياسات التنظيمية  -
 ب (الييكؿ التنظيمي  -
 ج (المراحؿ التنظيمية  - 

 كيندرج تحت كؿ مجمكعة فرعية  عدد مف مسببات ضغكط العمؿ 
                                                   : مجمكعة متطمبات الكظيفة كخصائص المياـ  :كتشمؿ عمى خمس مجمكعات فرعية 2
 ا ( تجييزات بيئة العمؿ المادية   -
 ب (السالمة كالصحة المينية  -
 ؿ الشخصيةج (عالقات العم - 
 د( متطمبا ت الكظيفة           -
   (1)ق (متطمبات الدكر -   
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الخاصة بتمؾ  كؿ مجمكعة مف المجمكعات الفرعية عدد مف مسببات ضغكط العمؿ كيندرج تحت 
 (1)المجمكعة كما ىك مكضح في الشكؿ

 أوال: الخصائص و المراحل التنظيمية 

           التنظيمية السياسات  

 تقٌٌم أداء غٌر عادل أو غٌر متساوي                    

 ات أو أجور غٌر مناسبة تبمر                   

 عدم مالئمة نظم الحوافز                    

 نظم و سٌاسات غامضة أو غٌر موضوعٌة                    

 وردٌات عمل غٌر منتظمة                    

 تكرار و تبدٌل السٌاسات                    

           الهيكل التنظيمي  

 مركزٌة القرارات و ضعف المشاركة فً صنعها                    

 ضعف فرص الترقً و التقدم الوظٌفً                    

 حجم عمل أكبر من الالزم                    

 سالٌب تنظٌم معقدة و غٌر مرنة أ                   

 تخصص و تقسٌم عمل بشكل مبالغ فٌه                    

 عدم وضوح اإلختصاصات                    

 تمٌٌع المسؤولٌة و عدم تحدٌدها                    

            المرحلة التنظيمية  

 و غٌر فعالة  ضعٌفة اتصالنظم                    

 فة أو غٌر مالئمة ٌنظم تغذٌة إسترجاعٌة ضع                   

 تعارض و تضارب األهداف المحددة و غموضها                    

 تفوٌض غٌر مناسب للسلطات                    

 عدم فعالٌة أو مالئمة نظم التدرٌب                    
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 الدور  ثانيا: متطلبات و خصائص

            تجهيزات بيئة العمل المادية 

 إزدحام مكان العمل                   

 إفتقار مكان العمل للخصوصٌة                   

 الضوضاء                   

 شدة الحرارة أو البرودة                   

 عدم مناسبة التأثٌثات                   

 عدم كفاٌة اإلضاءة و التهوٌة                   

 عدم مناسبة مساحة مكان العمل                   

             السالمة و الصحة المهنية 

 عدم توافر إحتٌاجات أو معدات السالمة المهنٌة                   

 عدم نقاء الجو و تلوثه                   

 التعرض لمواد ضارة أو إشعاعات                   

 عدم توافر وسائل العالج أو اإلسعاف                   

             عالقات العمل الشخصية 

 عالقات غٌر سوٌة بالرؤساء أو المشرفٌن                   

 ضعف أو إنعدام التقدٌر للجهد المبذول                   

 ضعف أو إنعدام الثقة من الرؤساء                   

 شدة المنافسة و إلتواء أسالٌبها                   

 عدم إتباع المرؤوسٌن للتعلٌمات                   

 تعارض فً العالقات داخل جماعة العمل                   

 (1)مل و غٌرها تعارض فً العالقات بٌن جماعة الع                  

             متطلبات الوظيفة 
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 تكرار العمل أكثر من مرة                    

 ضغوط الوقت و ضرورة اإلنتهاء فً تارٌخ محدد                    

 ضعف القدرات المطلوبة لألداء                    

 المسؤولٌة عن أرواح أو أموال اآلخرٌن                    

 جز فً إعداد األفراد الالزمٌن ألداء العمل عال                   

 األفراد الالزمٌن ألداء العمل  دداعالزٌادة فً أ                   

            خصائص الدور 

 تعارض المهام                    

 عدم وضوح المهام                    

 زٌادة المهام الموكلة عن المعدل المقبول                    

 نقص المهام الموكلة عن المعدل المقبول                    

 تعارض المهام مع المعتقدات أو القٌم الشخصٌة                    

 مهام جدٌدة عشوائٌا    إضافة                   

 

 يوضح العوامل المسببة لمضغوط المينية ( يوضح نموذج برايف10الشكل رقم )

 م:1987نموذج سيزالقي ووالص في عام   -4-1-8

ـ الستخدامو كإطار لتحميؿ ضغكط 1987في عاـ  قاـ بإعداد ىذا النمكذج  كؿ مف سيزالقي ككالص
 : (1)العمؿ  كتقـك فمسفة ىذا النمكذج  عمى أف الضغكط  تنبع مف مصادر رئيسية ثالث

 المصادر البيئية  1-

 المصادر التنظيمية2-

 المصادر الفردية .                     -3 
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مف الضغكط عمى العامميف ،كلكف حدة  كتسيـ ىذه المصادر الثالثة  مجتمعة في خمؽ أشكاؿ مختمفة 
ىذه الضغكط تختمؼ مف فرد إلى آخر بسبب الفركؽ الفردية  كرغـ ىذه االختالفات  إال أف ليا في 

النياية  نتائج سمبية سمككية كنفسية كصحية  كجسمانية عمى العامميف  محؿ تمؾ الضغكط  كليا كذالؾ 
 (1)ليا ىؤالء العاممكف كيكضح الشكؿنتائج كأثار سمبية عمى المنظمة  التي ينتمي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيزالقي ووالص( يوضح نموذج 11الشكل رقم )
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 العناصر البيئية

 اإلقتصاد

 الغموض السٌاسً

 نوعٌة الحٌاة

 العناصر التنظيمية

 المستوى التنظٌمً 

 مستوى الجماعة

 مستوى الفرد

 العناصر الفردية

 المشكالت األسرٌة 

 المشكالت اإلقتصادٌة 

 مشكالت اإلنتقال 

 الضغط

 ضغط العمل

 اإلحباط القلق

 ضغوط الحٌاة

 الفردية الفروق

 الشخصٌة 

 الحاجات 

 الوراثة و العمر 

 العادات 

 النتائج

 السلوكٌة 

 األداء، الرضا الوظٌفً، التغٌب، دوران العمل
 النفسٌة 

 أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، مشكالت أخرى 
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: قاـ بإعداد ىذا النمكذج لطفي كذلؾ عمى اثر دراسة لو  1992نموذج لطفي راشد محمد  -4-1-9
كانت بعنكاف  نحك إطار شامؿ  لتفسير ضغكط العمؿ  ككيفية مكاجيتيا  كقد تمخصت  مشكمتيا في 

كالمنظمات  كالمجتمع كاقترح  أساليب  األفرادتفسير  أسباب ضغكط العمؿ  كتحديد أثارىا  عمى كؿ مف 
 (1)التصدم ليا  كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج  يكضح األبعاد المختمفة  ليذه الظاىرة 

  تفسٌر ظاهرة الضغوط

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 نموذج لطفي راشد محمد( يوضح 12الشكل رقم )
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 مسببات ضغوط العمل

 مطالب المؤسسة  -
 مطالب الدور  -
 مطالب النمو الوظٌفً  -
العالقات مع مطالب  -

 اآلخرون 

 خصائص الفرد

 نمو الشخصٌة -
 الحاجات والقدرات -
 التعلٌم والخبرات-
 القٌم والعادات -
 السن والجنس-
 اإلدراك وطرٌقة التفكٌر -

 

 البيئة الخارجيةمسببات 

 مطالب المؤسسة  -
 مطالب الدور  -
 مطالب النمو الوظٌفً  -
مطالب العالقات مع  -

 اآلخرون 

 الضغوط

 ضغط إيجابي

 نمو و تقدم  -

 إرتفاع مستوى األداء   -

 زٌادة القدرة على التكٌف  -

 ضغط سلبي 

   -نفسٌة  –فسٌولوجٌة  -

 سلوكٌة    

 إنخفاض األداء   -

 صعوبة التكٌف -
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 استراتيجيات تنظيمية

 

 المشاركة فً اتخاذ القرار -
 تحسٌن بٌئة العمل -
 إدارة الوقت-
 تعدٌل أنماط القٌادة -
 تدرٌب العاملٌن -

 إستراتيجيات خاصة بالفرد
 
تجنب مصادر الضغوط  -

 مع االسترخاء والتأمل
 النفسً  العالج -

ا 
ته
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 كقد ذكر لطفي انو يتحقؽ  عف طريؽ النمكذج السابؽ  األىداؼ التالية :

 فيـ ظاىرة ضغكط العمؿ  كذلؾ بتحديد مفيكميا  كالتعرؼ عمى مسبباتيا 

 كالمنظمات  األفرادعمى أىـ النتائج التي تحدثيا ىذه الظاىرة عمى كؿ مف  التعرؼ

 استعراض الباحث بعض االستراتجيات  التي تخفؼ مف حدة الضغكط  كالتعامؿ معيا بفاعمية 

الخاص  بدكر المدير  كالمتطمبات   األداء:لقد اىتـ ىب  بدراسة العالقة بيف   نموذج ىب  -4-1-10
الممقاة عمى عاتقو  مف ضغكطات العمؿ ،حيث أكد ىب أف العمؿ ذا المتطمبات القميمة  يؤدم إلى الممؿ  

كلكف ىذه المتطمبات  لك زادت   ،،حيث أف الزيادة في المتطمبات  تعتبر نكعا مف الحكافز  كالمنشطات 
كبالتالي ، كالتكافؽ  معيا فإنيا  تؤدم إلى مستكل عالي مف القمؽ عمى قدرة الفرد  عمى االستجابة ليا  

بكجو عاـ ، كقد تؤدم الزيادة المستمرة في المتطمبات  األداءتقؿ قدرة الفرد غمى التركيز  كتقؿ قدرتو عمى 
ا يتبعو ككؿ،كبالتالي إلى اإلنياؾ النفسي ، كم األداءكالزائدة عف قدرات الفرد إلى التعب كفقداف الرغبة في 

ويمكن رصد نموذج ىب في  األداءكاالنطكاء كاآلثار كألتفو األسباب  كعدـ القدرة عمى  أعراضمف 
 (1)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج ىب في الضغوط( يوضح 13رقم ) لالشك
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 ذروة األداء

 األفرادأداء 

 زٌادة الدافعٌة

  قلٌلة

 زٌادة المتطلبات

 كثٌرة

 إنهاك
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في دراستيا كتفسيرىا لظاىرة ضغكط  ىناؾ تبايف بيف تمؾ النماذج فأالسابؽ بكيالحظ مف االستعراض 
اختالفا جكىريا في تفسير ىذه الظاىرة  بقدر ما   األمرالعمؿ  غير أف ىذا التبايف  ال يمثؿ في كاقع 

 يمثؿ  نكع مف تكامؿ جيكد  

 ضغوط :المفسرة لمنظريات ال -4-2

النظرية التي تبنتيا  كانطمقت منيا  األطرطبقا الختالؼ   الضغطاختمفت النظريات التي اىتمت بدراسة 

كما اختمفت ىذه النظريات فيما بينيا  بناء عمى ، سيكلكجية  أك نفسية أك اجتماعية اطر ف أساسعمى 

ا عمى أف أساس ذلؾ  مف حيث مسممات كؿ منيا ،فقد اتخذ سيمي مف استجابة الجسـ الفسيكلكجية

الشخص يقع تحت تأثير مكقؼ ضاغط ، بينما سبيمبرجر  اتخذ مف قمؽ الحالة  كىك عامؿ نفسي  

ي لتعرؼ عمى كجكد  الضغط ، أما مكرام فالضغط عنده خاصية  أكصفة لمكضكع بيئي ، كمف أساس

منيما  كىك ما لكؿ ىنا كاف منطقيا أف تختمؼ ىذه النظريات فيما بينيا في مسممات اإلطار النظرم 

  (1) التالي : يتضح مف العرض

:يعتبر ىانز سيمي مف أشير الباحثيف الذيف ارتبطت أسماؤىـ  1936نظرية ىانز سيمي -4-2-1
ك بحكـ تخصصو كطبيب  متأثر بتفسير الضغط  تفسير فسيكلكجيا كقد جاء اكتشافو ،بمكضكع الضغكط 

الجنسية في العشرينات .فقد الحظ بعد حقف فيراف تجاربو  لمضغط بالصدفة خالؿ بحكثو عمى اليرمكنات
بأنسجة غددية غير معقمة حدكث ردكد فعؿ غير كاضحة منيا تضخـ في الغدة االدرينالية ،تضاؤؿ 

كظيكر قرحة في الجياز اليضمي.كفي تجارب الحقة كجد ، كضمكر في بعض الحاالت لمغدة التيمكسية 
البرد ،الحقف باألنسكليف كغيرىا مف ،ط أخرل مثؿ الحرارة اف ىذه األعراض تظير مع مصادر ضغ

 (2)المؤثرات ىذه األعراض سماىا سيمي مجمكعة األعراض الحيكية لمضغط

كتنطمؽ  نظرية ىانز سيمي  مف مسممة ترل إف الضغط متغير غير مستقؿ  كىك استجابة لعامؿ ضاغط  
يميز الشخص كيضعو عمى أساس  استجابتو لمبيئة الضاغطة ، كاف ىناؾ استجابة أك أنماط معينة مف 
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يمي أف االستجابات يمكف االستدالؿ منيا  عمى أف الشخص يقع تحت تأثير بيئي  مزعج ، كيعتبر س
أعراض االستجابة الفسيكلكجية لمضغط عالمية  كىدفيا المحافظة عمى الكياف كالحياة ،كحدد سيمي  ثالث 

 مراحؿ لدفاع عف الضغط  كيرل أف ىذه المراحؿ تمثؿ  مراحؿ التكيؼ العاـ  كىي 
نتيجة ليذه الفزع : كفيو يظير  الجسـ تغيرات كاستجابات  تتميز بيا درجة التعرض المبدأ لمضاغط  ك  

 التغيرات تقؿ  مقاكمة الجسـ  كقد تحدث الكفاة  عندما تنيار مقاكمة الجسـ  كيككف الضاغط شديد 
المقاكمة :كتحدث عندما يككف التعرض لمضاغط  متالزما مع التكيؼ  فتختفي التغيرات  التي ظيرت 

 عمى الجسـ في المرحمة األكلى  كتظير تغيرا ت أخرل تدؿ عمى التكيؼ 
جياد : مرحمة تعقب المقاكمة  كيككف فييا الجسـ قد تكيؼ ، غير أف الطاقة الضركرية تككف قد اإل

ذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة  كمستمرة لفترة طكيمة  فقد ينتج عنيا أمراض التكيؼ   استنفذت ، كا 
 (1)ىذا الشكلكيمكف رصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح تخطيط عام لنظرية سيمي14الشكل رقم )
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 الضاغط

 استجابات التكٌف استجابات عدم التكٌف

 التكٌف عدم التكٌف

 الضغوط

 العوامل الوسٌطة
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اغفؿ الجكانب كالعمميات النفسية ك تجاىؿ عكامؿ الخبرة ،كمف االنتقادات التي كاجيتيا نظرية سيمي   
كلـ يركز عمى العالقة المتبادلة بيف الفرد كبيئتو كنظر الستجابات الفرد لمصادر  ،كالميارة كالتجربة 

 .الضغط  كما ركز عمى المظاىر الفسيكلكجية بحكـ تخصصو الطب
في القمؽ مقدمة ضركرية  لفيـ الضغكط  تعتبر نظرية سبيمبرجر: 1972نظرية سبيمبرجر  -4-2-2

كيقكؿ اف لمقمؽ  ،عنده ، فقد أقاـ نظريتو في القمؽ عمى أساس التمييز  بيف القمؽ كسمة  كالقمؽ كحالة 
شقيف  سمة القمؽ أك القمؽ العصبي  أك المزمف  كىك استعداد طبيعي  أك اتجاه سمككي  يجعؿ القمؽ 

كقمؽ الحالة  كىك قمؽ مكضكعي  أك مكقفي يعتمد عمى  ،ماضية يعتمد  بصكرة أساسية  عمى الخبرة ال
كيعتبر  ،كعمى ىذا األساس  يربط بيف الضغط كقمؽ الحالة  1972الظركؼ الضاغطة  سبيمبرجر 

الضغط  الناتج ضاغطا  مسببا لحالة القمؽ ، كيستبعد ذلؾ عف القمؽ كسمة  حيث يككف  مف سمات  
ا اإلطار المرجعي لمنظرية اىتـ  بتحديد طبيعة الظركؼ  البيئية كفي ىذ .شخصية الفرد القمؽ أصال

كيفسر العالقات بينيا  كبيف  المحيطة  كالتي تككف ضاغطة  كيميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا ،
، كتستدعي (كبت ،إنكار ،إسقاط )ميكانيزمات الدفاع  التي تساعد عمى تجنب  تمؾ النكاحي الضاغطة  

 سمكؾ التجنب . 
كيميز سبيمبرجر  بيف مفيـك الضغط كمفيـك القمؽ ، فالقمؽ عممية انفعالية تشير  إلى تتابع االستجابات 
المعرفية السمككية التي تحدث  كرد فعؿ لشكؿ ما مف الضغكط .كما يميز بيف مفيـك الضغط كالتيديد  

تي تتسـ بدرجة ما مف مف حيث أف الضغط يشير إلى  االختالفات في الظركؼ  كاألحكاؿ البيئية  ال
الخطر المكضكعي ، أما كممة تيديد  فتشير إلى التقدير أك التفسير  الذاتي لمكقؼ خاص عمى انو 

 (1)خطير أك مخيؼ
أف مفيـك الحاجة  كمفيـك الضغط مفيكماف  أساسياف  يعتبر مكرال:1978نظرية موراى  -4-2-3

كمفيـك الضغط يمثؿ المحددات  عمى اعتبار أف  مفيـك الحاجة يمثؿ المحددات الجكىرية لمسمكؾ ،
كيعرؼ الضغط عمى انو صفة لمكضكع بيئي  أك لشخص تيسر أك  ،المؤثرة كالجكىرية لمسمكؾ في البيئة 

 كيميز مكرال بيف نكعيف مف الضغكط ىما : ،معيف تعكؽ جيكد الفرد لمكصكؿ إلى ىدؼ 
 : كيشير إلى داللة المكضكعات البيئية  كاألشخاص كما يدركيا الفرد beta stressضغط بيتا -أ 
 : كيشير إلى خصائص المكضكعات  كداللتيا كما ىي alpha stressضغط الفا -ب
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الفرد بخبرتو يصؿ إلى ربط  أفأف سمكؾ الفرد يرتبط  بالنكع األكؿ  كيؤكد  عمى   كيكضح مكرال 
مكضكعات  معينة بحاجة بعينيا ،كيطمؽ عمى ىذا المفيكـ تكامؿ الحاجة ، أما عندما يحدث التفاعؿ  

 ألفابيف المكقؼ الحافز كالضغط  كالحاجة الناشطة فيذا  ما يعبر عنو بمفيـك 
 ر المعرفي نظرية التقدي-4-2-4

كقد نشأت ىذه النظرية  نتيجة لالىتماـ الكبير  بعممية    (lazarus1970)قدـ ىذه النظرية الزاركس 
اإلدراؾ كالعالج الحسي اإلدراكي ، كالتقدير المعرفي  ىك مفيـك أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد ، حيث 

أف تقدير  كـ التيديد  ليس مجرد إدراؾ مبسط  لمعناصر المككنة لممكقؼ ، كلكنو رابطة بيف البيئة 
براتو الشخصية مع الضغكط ، كبذلؾ يستطيع الفرد تفسير المكقؼ،كيعتمد  تقييـ الفرد المحيطة بالفرد كخ

لممكقؼ عمى عدة عكامؿ  منيا  العكامؿ الشخصية ،كالعكامؿ الخارجية الخاصة بالبيئة االجتماعية 
 ،كالعكامؿ المتصمة بالمكقؼ نفسو ،كتعرؼ نظرية التقدير المعرفي لمضغكط بأنيا تنشا  عندما يكجد

دراكو في مرحمتيف ىما :  تناقض بيف متطمبات الشخصية لمفرد  كيؤدم ذلؾ  إلى تقييـ التيديد كا 
 : كىي الخاصة  بتحديد كمعرفة أف بعض األحداث ىي في حد ذاتيا شيء يسبب الضغكط المرحمة األكلى

ظير في المكقؼ المرحمة الثانية : كىي التي يحدد فييا الطرؽ التي تصمح لمتغمب عمى المشكالت التي ت
 (1)كيمكف  رصد ىذه النظرية في الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية التقدير المعرفي( يوضح 15الشكل رقم )

                                                           
 ( 101، 100فاركؽ السيد عثماف :مرجع سابؽ ،ص) -1

 العوامل الشخصية

 

 مهارات اإلتصال

 الحالة اإلنفعالٌة

 الصحة

 التعب

 هوٌة الذات

 تقدٌر الذات

 الشخصٌة

 الخبرة

 العادات

 العوامل 
 الموقفية 

 
 التكرار 

 الخبرة

 التهدٌد

 الضغط

 التعب

 العوامل

 خارجيةال 

 

 العوامل 

 الصحٌة

 

 التأٌٌد 

 االجتماعً 

 

 المتطلبات 

 المهنٌة

 

 األمن و السالمة 

 التقدٌر
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ىي تركيزىا عمى الجكانب المعرفية لمفرد  كمف االنتقادات التي  كجيت لنظرية التقدير المعرفي لالزاركس 
غفاليا الجكانب األخرل  كأحد أسباب الضغكط  كا 

يقصد بمصادر ضغكط العمؿ العكامؿ المسببة لو كيشار إلييا  مصادر ضغوط العمل : -5
( عمى أنيا )الجكانب المختمفة لبيئة الفرد كالتي تسبب 1987) كيعرفيا بيير   stressorsباالنجميزية
تتعدد  مصادر ضغكط العمؿ كلدراستيا كتفسيرىا تحتاج  إلى (ك  2002، األحمدم( )عف strainاإلجياد 

تصنيؼ أك تقسيـ كصنفت كفؽ العديد مف األسس كالمحاكر .كالجدير بالذكر اف ىؤالء الباحثيف ال 
نما يختمفكف في كيفية تصنيفيايختمفكف  حكؿ مصادر ال  (1)ضغط الميني كا 

كقد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالكتاب  تقسيـ العكامؿ  كاألسباب  الخاصة بضغكط العمؿ  فقد ذكرت   
 مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر عمى الفرد في العمؿ davidsonمارليف ديفدسكف 

 العمؿ ، الركتيف ،قمة األعماؿ المطمكب انجازىاكثافة كضغط :عكامؿ  متعمقة بطبيعة العمؿ  مثؿ  -أ

عكامؿ تتعمؽ  بدكر الفرد في المؤسسة ،كالعالقات مع الزمالء في العمؿ  كالتركيب المنظمي   -ب
 كالمناخ السائد فيو

فذكرت المصادر التالية :طريقة  تنظيـ العمؿ ، أىمية الكظيفة ،كقت العمؿ ،الحكافز،  dyأما دام 
 ئتو، التكنكلكجيا الحديثةظركؼ العمؿ كبي

أىمية سمبية عمى الفرد  في العمؿ كىي أىـ العكامؿ التي تضفي  إلى أف gimelchكما أشار جميمش 
العالقات االجتماعية ، التركيب المنظمي ، طبيعة العمؿ أك الكظيفة ، غمكض الدكر ،ظركؼ العمؿ 

 (2)كبيئتو ، عكامؿ شخصية خاصة بالفرد

 :أف أىـ مصادر ضغكط العمؿ ىي حريـكيرل حسيف 

                                                           
نفسي عند مزياني فتيحة :اثر مصادر الضغط الميني كاستراتجيات المقاكمة كالمعبرية االنفعالية كالدفاعية االنفعالية العقالنية عمى االحتراؽ ال - 1

  46،ص 2007عمـ النفس كالتنظيـ ،جامعة الجزائر ،الجزائر ، ضباط الشرطة ،اطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكرة في

 .17الياشمي لككيا :مرجع سابؽ ،ص - 2
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تمقي إشراؼ غير فعاؿ ،فقداف سيطرة الفرد عمى عممو مف حيث كتيرة العمؿ  :مصادر تتعمؽ بالفرد  مثؿ-
مناخ عمؿ ،  ب كجكب التفاعؿ الكبير مع الناسكتدفؽ العمؿ ،كاتخاذ القرارات ،المسؤكلية عمى الناس بسب

 غير امف ،عدـ تكافؽ قيـ  الفرد مع قيـ المنظمة 

الفتقار إلى تماسؾ الجماعة ،افتقار الفرد إلى دعـ الجماعة ا مسببات الناشئة عف جماعة العمؿ :-
 كمؤزرتيا ،التنازع كالصراع بيف أفراد الجماعة 

 (1)ةكعكامؿ تتعمؽ بالمنظمة ،تقييـ األداء ،ىيكؿ المنظمة ،االتصاؿ ،القياد

أف أىـ مصادر الضغط  النفسي في العمؿ ىي :حمؿ العمؿ ، ضغط الكقت المخصص   كما يرل لككيا
النجاز األعماؿ المطمكبة ، نقص الشعكر باالنجاز ، التقدـ  الشخصي كالميني في العمؿ ،عدـ الشعكر 

احتراـ باألمف الميني كالكظيفي نتيجة التغيرات المفاجئة عمى المستكل اإلدارم  كالتنظيمي كالقانكني ،عدـ 
كتثميف الجيد المبذكؿ في انجاز  العمؿ ،سكء معاممة اإلدارييف  كتحيزىـ في خدمة الفئات العمالية 

األخرل ،نقص المناعة النفسية كالركحية  في مكاجية الصراعات  كالمشاكؿ  الناجمة عف طبيعة العمؿ  
 كعف العالقات االجتماعية

كا ا بيف ست مصادر لضغط  النفسي في العمؿ  كىي : أف الباحثيف  قد ميز  dobsonكما ذكر دكبسكف 
طبيعة العمؿ ،صراع الدكر كضكحو كغمكضو ، الظركؼ الفيزيقية التي يعمؿ فييا الفرد ،التفاعالت بيف 

 (2)األفراد ، أنماط السمكؾ ،الحالة االجتماعية لممنظمة

بيف الباحثيف  كالكتاب في  فأيكمف خالؿ استعراض الباحث  الدابيات ضغكط العمؿ  كجد أف ىناؾ  تب
 ىذا المجاؿ  كخاصة فيما يتعمؽ  بتحديد  المصادر المسببة لضغكط العمؿ  كتكصمكا إلى ثالثة نماذج :

 .المصادر المتعمقة بالعمؿ ذاتو كالمتمثؿ في: النموذج الثنائي 

 (3)المصادر المتعمقة بشخصية الفرد

 
                                                           

،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،)ب ط (، عماف األردف ،  السموك التنظيمي ،سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمالحسيف حريـ: - 1
 ( 288،ص )2004

 .( 17،18):مرجع سابؽ ،ص الياشمي لككيا - 2
 .32،ص ،نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ - 3
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عوامل متعلقة بالوظٌفة )ظروف العمل، عبء  -1

 العمل، ساعات العمل، تكنولوجٌا المعلومات( 

عوامل متعلقة بدور الفرد )صراع الدور، غموض  -2

 الدور، المكانة الوظٌفٌة، المسؤولٌة عن اآلخرٌن( 

 عوامل التطور الوظٌفً:  -3

)الترقٌة، األمان الوظٌفً، وجود فرص للترقً 

 الوظٌفً( 

ل العمل: )العالقة مع العالقات مع اآلخرٌن فً مجا -4

 الفرد فً بٌئة العمل(  انسجامالرئٌس المباشر، عدم 

 البناء و المناخ التنظٌمً: -5

القرارات، تقوٌم األداء، الثقافة  اتخاذ)المشاركة فً 

 التنظٌمٌة( 

 التداخل بٌن البٌت و العمل: -6

األزواج عمل باألسرة، أحداث الحٌاة، عمل )عالقة ال

 خارج المنزل( 

 

 ( النموذج الثنائي لمصادر ضغوط العمل 16شكل رقم )                  

 

 (1)كالمتمثؿ في :عكامؿ خاصة بالفرد ومنيم من صنفيا في النموذج الثالثي

                                                           
 .33نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ ،ص - 1

 ضغوط العمل  مصادر

 مصادر متعلقة بشخصٌة الفرد مصادر متعلقة بالعمل ذاته 

 العمر -4

 النوع )ذكر، أنثى(  -6

 نوع شخصٌة الفرد -1

 الخبرة -5

 درجة القلق و االستقرار -3

 االنطواء و االنبساط -2

 القدرات الفعلٌة  -7

 االجتماعٌة  المساندة -8
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 عكامؿ خاصة بالمنظمة

 عكامؿ خاصة بالبيئة 

 (1)نمكذج ابيمسكف الثالثي لمصادر ضغكط العمؿ

 مسببات الضغط البيئية مسببات الضغط الفردية مسببات الضغط التنظيمية
عدـ كجكد الحكافز المادية -1

 المالئمة كالكافية.
التغيير الكظيفي كالحاجة إلى -1 اإلحباط الكظيفي-1

 التكيؼ
عدـ كجكد التصكر الكاضح -2

 لمرقي الكظيفي
العمؿ كتداخؿ  غمكض-2

 األعماؿ مع الغير
 التغير التكنكلكجي-2

 تغير طبيعة أك مكاف الكظيفة-3 االتصاؿ البيئي-3 التخصص الضيؽ-3
التمييز كالتفرقة كعدـ العدالة -4 العمؿ الزائد-4

 في المعاممة
 الترقية-4

ة الكقت النجاز ياعدـ كف-5
 األعماؿ

 تنظيـ الجياز اإلدارم إعادة-5 البيركقراطية-5

 تغيير كقت العمؿ-6 العمؿ الممؿ-6 صعكبة العمؿ-6
 التفكير في التقاعد-7  صعكبة اتخاذ القرار-7
 بيئة العمؿ الطبيعية-8  

)الضكضاء ،الحرارة ،الرطكبة 
 ،البركدة (

 
 طريقة أداء العمؿ -9  

) الجمكس ،الكقكؼ ،التركيز عمى 
 بعض الحكاس في أداء العمؿ (

 
                   

 (النموذج الثالثي لمصادر ضغوط العمل 17شكل رقم )

                                                           
 .34نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ ،ص - 1
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 (1)جدكؿ النمكذج ىيجافومنيم من صنفيا في النموذج المتعدد اإلبعاد أربعة أنماط أو أكثر 

 النمكذج المتعدد في تصنيؼ مصادر الضغكط 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متعدد في تصنيف مصادر ضغوط العمل النموذج ال(يوضح  18شكل رقم )              

                                                           
 .35نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ ،ص - 1

 عوامل متعلقة بالعمل ذاته

 و تشمل 

 عبء العمل الزائد / أو القلٌل  -

 ضغوط الوقت ........ إلخ   -

 القات مع المنظمةعوامل متعلقة بالع

 و تشمل 

  العالقات السٌئة مع الزمالء و المسؤولٌن  -

   صعوبات فً تفوٌض المسؤولٌة .....إلخ -

بكون الفرد عضوا في عوامل متعلقة 

 المنظمة 

 و تشمل 

غٌاب االستشارة الفعالة مع عدم حرٌة  -

  التصرف 

شٌوع التعامل السٌاسً فً المكتب  -

   .......إلخ 

 عوامل متعلقة بالتطور الوظيفي 

 و تشمل 

  إنزال الشخص من مرتبته الحالٌة -

   غٌاب األمان الوظٌفً -

 عوامل متعلقة بالدور في المنظمة 

 و تشمل 

 المسؤولٌة عن اآلخرٌن   -

 عدم المشاركة فً إتخاذ القرار   -

بتداخل المنظمة مع العالم عوامل متعلقة 

 الخارجي 

 و تشمل 

التعارض بٌن مطالب العمل و مطالب  -

  البٌت

   تأثٌر عمل الزوجٌن خارج المنزل -

عوامل متعلقة بالفرد      

 و تشمل 

 الشخصٌة  -

 التسامح بشأن الغموض  -

القدرة على التكٌف مع  -

 التغٌر

 الدوافع  -

 السمات السلوكٌة  -

( Aنوع الشخصٌة )أ( ) -

 ) 
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كيتضح مف خالؿ ىذه النماذج انو ال يكجد تصنيؼ كاحد متفؽ عميو لدل الباحثيف كلكف ىناؾ مصادر 
  (1)ىذه التصنيفات مشتركة  بيف

 :ك ىك اك في ىذه الدراسة يحاكؿ الطالب الباحث االعتماد عمى ىذا التقسيـ الذم يناسبي

 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة -1

 مصادر ضغكط العمؿ  المتعمقة بالمنظمة-2

 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئية المادية لمعمؿ-3

 مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ-4 

 : مصادر ضغوط العمل المتعمقة بالوظيفة-5-1

: تتفاكت الميف في طبيعتيا مف حيث المسؤكليات ،طريقة األداء ، كالنتائج طبيعة الوظيفة -5-1-1 
ات مختمفة مف الضغكط جاد  درجيايؤدم إلى  التبايف المترتبة عمى السمكؾ  أك ما يقكـ بو الفرد . كىذا 

في  مساىمةالكاقعة عميو.فمف الطبيعي أف تككف األعماؿ  التي تتضمف الحفاظ عمى حياة الناس  أكثر 
القمؽ.مقارنة باألعماؿ المكتبية.كالشيء نفسو يقاؿ عف العمؿ الذم يتخذ صاحبو القرارات مقارنة بعمؿ 

 (2)يعتمد صاحبو عمى األجيزة التخاذ قراراتو

في مجمكعة مف الصفات أك الخصائص التي تجعؿ الكظيفة أكثر مف غيرىا قدرة عمى د الصير كيذكر محم
 إحداث الضغط  كمف ىذه الخصائص :

 العمؿ كشدتو   كثرة -1

 عدـ استخداـ الفرد  مياراتو كقدراتو كطاقاتو -2

 ظركؼ عمؿ خطرة   -3

 كاجبات صعبة أك معقدة -4

                                                           
 .35نايؼ التكيـ :مرجع سابؽ ،ص - 1
 .97عمى عسكر :مرجع سابؽ ،ص - 2
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 سارة  ظركؼ عمؿ طبيعية رديئة كغير  -5

 (1)عدـ كجكد تعاكف  مع الزمالء كالمشرفيف -6

فقد كشفت الدراسة التي أجراىا ،كتعد  مينة التمريض مف  الميف الصعبة  كالشاقة كاألكثر جمبا لمضغكط 
أف االضطرابات الصحية النفسية  تزداد ،ممرض كممرضة  200عمى firth et al ،1988فريت كزمالئو 

سمبا عمى الفرد حيث  األخير،مما يؤدم إلى الشعكر باالكتئاب كينعكس ىذا  بارتفاع الصعكبات المينية
يفقد حيكيتو كرغبتو في العمؿ .أف مستخدمي الصحة بكؿ فئاتيـ كباألخص المستخدميف المعالجيف كالذيف 

ىـ بجانب المرضى  خاصة بكحدات مصالح االستعجاالت كالعالج المكثؼ كالتكفؿ باألمراض الثقيمة 
لممعاناة  كالمرض عند المرضى الذيف ،غالبا ما يتعرضكف إلى كضعيات قصكل  في مكافحتيـ المستمرة 

    (2)يتكفمكف بيـ

كما يذكر جيرالد كآخركف أف التخصص الدقيؽ كالطبيعة الركتينية لمعمؿ  تعتبر مف مصادر الضغكط 
 الكظيفية كاف بعض الكظائؼ بطبيعتيا تتضمف ضغكط عالية كذلؾ ألنيا:

 أك مكاد معينة  أدكاتتحتاج إلى تركيز مستمر لمراقبة  -

 خطيرة  قراراتتتضمف اتخاذ  األحكاؿإنيا في معظـ -

 تحتاج إلى تكرار تبادؿ المعمكمات مع اآلخريف  -

 العمؿ في ظركؼ مادية صعبة مثؿ العمؿ في بيئة غير نظيفة أك غير آمنة  -

 القياـ بكاجبات غير نمطية تحتاج إلى معاناة فكرية -

 (3)الرغبات إلرضاءتتضمف التفاعؿ مع الجميكر كما يتطمبو ذلؾ مف مشقة  -

 أف ىناؾ ضغكط تنشا نتيجة لنكع الكظيفة : كآخركفكاظـ  يرظخكما يضيؼ 

                                                           
 .125في :مرجع سابؽ ،ص محمد الصير - 1
غربي صبرينة :ما مدل فعالية برنامج تدريبي معرفي سمككي في التخفيؼ مف معاناة العمؿ )مصادر الضغط لدل العامالت بالقطاع الصحي  - 2

 .212،ص 2013نمكذجا (،مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،عدد خاص ،الممتقى الدكلي حكؿ المعاناة في العمؿ ،جامعة كرقمة ،الجزائر ،
سماعيؿ:،تعريب كترجمة رفاعي محمد رفاعي  ادارة السموك في المنظماتجيرالد جرينبرج كركبرت باركف  - 3 عمى بسيكني ،دار المريخ لنشر  كا 

 .258،ص 2009،الرياض ،السعكدية ،
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 أسباب الضغكط المرتبطة بيا  نكع الكظيفة 

 الطب 

 الممرضكف كالممرضات ،األطباء 

 الصيادلة ،رجاؿ العالج الطبيعي 

عندما تككف صحة اإلنساف في خطر تكك ف ىناؾ 

ضغكط ال حصر ليا تستمـز اتخاذ القرار الصحيح 

بأقصى سرعة ،فيناؾ كـ مف الضغكط ال يستياف بو 

 عند التعامؿ مع األمراض البشرية 

 المتعاممكف مع الناس                                      

المكظفكف في المجاالت مديرك األفراد ،

مدير  أماالجتماعية ،المحامكف ،باإلضافة إلى 

 مجمكعة مف المكظفيف  إمرتوتعمؿ تحت 

كىي كظائؼ تستمـز ميارات معينة مثؿ :المباقة 

كالحذر ،سعة الصدر ،القدرة عمى كسب  الحساسية،

في  اإلفراطكد اآلخريف ،كمف الضركرم ىنا عدـ 

،أك غيرىا مف  اتاإلجراءأك في  التأديبعممية 

 )1(القرارات التي تسبب الضغكط لمجميكر

 

ـ ،قارنت مستكيات الضغط  1997في جكاف  أنجزتdartiguepeyrou )  بيرك)دارتيقك ػكفي دراسة ل 
 المناكبةلدم الممرضيف الذيف  ليـ خمس سنكات عمؿ أك أكثر في مناصب العمؿ التي تعمؿ  بنظاـ 

،كالممرضيف  الذم يعممكف في مناصب العمؿ التي تعمؿ بالنظاـ العادم أك الثابت ،في مستشفييف 
تبياف المقدـ ليذه عمى االس اإلجاباتيكف بفرنسا  ،حيث كانت نسبة ابمدينة عمكمييف في مدينة داكس ك 

كقد خمصت النتائج المتحصؿ عمييا باف الضغط يككف بصفة مرتفعة  نتيجة اإلعداد  %86.3الشريحة  
الميني الغير كافي لمممرضيف كالمكت  كمرافقة المرضى حيث يالحظ فرؽ كبير بيف مستكل الضغط لدل 

أكثر مف النظاـ العادم كقد يزيد مف الضغط عكامؿ أخرل كعبء  المناكبةالممرضيف الذيف يعممكف بنظاـ 
ضمف العمؿ الفريقي مما يؤدم  المناكبةلعمؿ كالنقص في الدعـ كعدـ اندماج الممرضيف العامميف بنظاـ ا

 . المناكبةت اإلجياد في أكاخر ماإلى ظيكر عأل
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يقترحكف حمكؿ لمضغط كالتقميؿ منو  كذلؾ مف خالؿ زيادة تعداد العماؿ  %87ككثير مف الممرضيف 

دماجيـ في دكرات تككينية لمتسيير ،تعديؿ أكقات العمؿ كتميينيا ،كاال عتراؼ بما يقدمكنو مف مجيدات كا 

 (1)الضغط كالتكفؿ النفسي

فتتمثؿ في عبء العمؿ ،ساعات العمؿ  عف مصادر الضغط المتعمقة بطبيعة كظيفة التمريض ، أما

الطكيمة ،نقص الدعـ االجتماعي في العمؿ خاصة مف طرؼ المشرفيف ،كالممرضيف الرؤساء كاإلدارة 

،خطر التعرض لألمراض المعدية ،حكادث العمؿ كاإلصابة  باإلبر المستعممة ،أفعاؿ التعدم كالتيديدات 

الدكر كغمكض الدكر ،نقص العماؿ كالممرضيف ،عراقيؿ  مياميـ ،نقص النـك ،صراع تأدية أثناءالممقاة 

  أما(  2)مزجة صعبة كمرضى حالتيـ الصحية  خطيرةأذكم  األشخاصالنمك الميني ،العمؿ بالقرب مف 

عف مصادر الضغط المتعمقة بطبيعة كظيفة المريض في مصمحة االستعجاالت يرل الطالب الباحث أنيا  

                                     شكؿ مصدرا لمضغكط لشاغميا:تكمف في ثالث متطمبات أساسية ت

ا مع  محتواى التجاوبطبيعة وظيفة التمريض في مصمحة االستعجاالت تتطمب من شاغل الوظيفة -1

محتكل الكظيفة  تمؾ الجكانب التي تحدد طبيعة العمؿ كىي : تنكع المياـ درجة االستقاللية في  يشمل:

 المياـ  ،درجة التعقيد في المياـ  ،درجة الصعكبة في المياـ ، كحدة المياـ .

أف تكمف في محتكل الكظيفة نفسيا مف حيث نكعيا كمياميا كالنسؽ الذم تسير كمصادر الضغط ممكف  

نتيجة  كيجد فييا العامؿ صعكبة في األداء .ج إلى الدقة كالسرعة في التنفيذ عض األعماؿ تحتافبعميو 

مكانات كعدـ اتفاؽ الكظيفة مع تأىيؿ الفرد كقدراتو كاستعداداتو  عدـ تكافؽ  ما يممؾ مف قدرات كا 

عدـ كجكد   ،بتكاركلممبادرة كاال ؼ فرصة الستخداـ ميارتو كمكاىبوالشخصية  كعدـ إتاحة الكظيفة لممكظ

 الفرد مع محتكل الكظيفة  مف ناحية : تجاكبكذالؾ  عدـ  ،فرص في التقدـ كالنمك في الكظيفة

                                                           
1
 - Dartiguepeyrou : étude comparative des niveaux de stress des jeunes infirmieres en poste de « Volante » et en 

poste « fixe » des hospitaux Publics de DAX et Bayonne, Sante publique, 1999, Volume 11, N°2, PP 137-154. 
2
 - ASSTSAS : mieux gérer l’exposition professionnelle au stress en milieu hospitalier, NIOSH, 

WWW.ASSTSAS.QC.CA, Montréal (québec) canada, 2009. P02 
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كمما أم االستقاللية ،  درجة تنكع المياـ كمما كانت اقؿ تؤدم إلي الضغكط، رجة السيكلة كالتعقيد د 

عممو  زاد تقبمو لمعمؿ ككمما قمت درجة االستقاللية  زادت حرية الفرد في اختيار السرعة التي يؤدم بيا

غياب فرص الترقية  كعدـ كجكد نظاـ ، عدـ استخداـ الفرد لقدراتو الثناء العمؿ ،كاف ليا اثر سمبي  

كاضح كدقيؽ لترقي  يسمح لمعامؿ  بالتنقؿ إلى مستكل أعمى  مف حيث الكاجبات كالصالحيات  مما 

كغياب العدالة في إتاحة فرص الترقية لجميع العماؿ الذيف  ،المادية  كالمعنكية  يفقده االستفادة مف المزايا

 (1)يشغمكف الكظيفة

 األطباءمتطمبات عالئقية تكمن في  حسن التعامل مع المرضى وذوييم والزمالء والمشرفين و -2

 حيث اإلدارةك  األطباءكتكمف في  التعامؿ مع المرضى كذكييـ كالزمالء في العمؿ كالمشرفيف ك : اإلدارةو 

تكفر العالقات العنصر التفاعمي لكظيفة الفرد كيشمؿ نطاؽ العالقات  أك التعامؿ المطمكب مع اآلخريف  

 كمف مصادر الضغط الناشئة عف جماعة العمؿ  (2)كمتطمبات العمؿ الجماعي

 افتقار الفرد إلى دعـ الجماعة كمؤزراتيا لو، 

 االفتقار إلى تماسؾ الجماعة ،

 (3)التنازع كالصراع بيف أفراد الجماعة

لمصحة تتطمب التعامؿ مع المرضي كذكييـ  كصعكبة التعامؿ   كطبيعة العمؿ في المصالح االستعجالية

كالتفاىـ معيـ يعتبر مف مصادر الضغط ،كقد ينتج عف سكء فيـ الجميكر لدكر المكظؼ  كسكء فيـ 

لمكائح التي يعمؿ في ظميا ، صكر غير مشجعة تعكؽ العمؿ  ،فقد يتعرض المكظؼ إلى االعتداء 

                                                           
 . 142سيزالقي ككالص:مرجع سابؽ،ص- - 1
 143،ص المرجع نفسوسيزالقي ككالص: - 2
 .288حسف حريـ :مرجع سابؽ ،ص - 3
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يكر في مكضع العدك ليـ  كيككف ذلؾ تأثيره السمبي عمى المكظؼ  باأللفاظ الجارحة  أك  يضعو الجم

 (1)خاصة إف كاف مف النكع المخمص في عممو  كالذم كاف متكقعا لمتقدير بدال مف  االىانة

باإلضافة إلى مصدر الضغط الناتج مف نمط اإلشراؼ كالعالقة مع المشرفيف عمى الكظيفة كالعالقة مع  

فكمما كانت العالقة يسكدىا التكتر  كعدـ االحتراـ   كمما كانت مصدر     دارةاإلكالعالقة مع  األطباء

إلي عالقة العامؿ مع جماعة العمؿ داخؿ الكظيفة الكاحدة كمتطمبات العمؿ الجماعي   باإلضافةلمضغكط  

رة التي المختمفة  كغياب المعمكمات  كعدـ تدفقيا بالصك  األقساـفي القسـ الكاحد  كبيف   التعاكفكغياب 

 (2)يحتاجيا األداء في  الكظيفة

 :التناوبطبيعة وظيفة التمريض في مصمحة االستعجاالت بحاجة ضرورية لمعمل وفق نظام العمل ب-3

أكجد لدل ،ساعة  24راحة ،في  -نكـ ،نشاط  –يقظة  اإلنسافإف التتابع المنظـ كالطكيؿ األمد في حياة 

كما خمؽ نشاط ،إيقاعا حيكيا كمعدال دكريا متعاقبا في ما يشبو الساعة الحيكية في ىذه الفترة  اإلنساف

أف الجسـ البشرم يتكيؼ مع التغيرات الفسيكلكجية  األبحاث أظيرتمحدد ا معتاد في الجسـ البشرم .كما 

يمي يؤدم بالدرجة األكلى النـك .كليذا فاف العمؿ الم –التي يتطمبيا العمؿ ضمف المعدؿ المعتاد لميقظة 

إلى تغير في التكيؼ الحاصؿ  إضافة ،إلى كسر ىذا المعدؿ المعتاد  ) يقظة في النيار ،النـك في الميؿ (

كنتيجة ليذه األكضاع المعتادة فاف العامؿ يجد نفسو ،ما يتعمؽ بالتغيرات الفسيكلكجية في الجسـ البشرم في

العمؿ الميمي الذم يتطمب تغييرا في كؿ دكرة اعتياد الجسـ  التكيؼ مع إزاءالصعكبة  غايةفي كضع في 

كالعشركف ساعة  األربعةكتكفر المستشفيات خدمات لممكاطنيف عمى مدار  (3)(ساعة24البشرم خالؿ )

ليا تأثير سمبي   المناكبةكقد بينت الدراسات باف  ، المناكبةككظائفيا  بحاجة ضركرية لمعمؿ كفؽ نظاـ 
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 كالعالقات االجتماعية ،حيث ترتبط بحاالت الشعكر بالتعب ،اضطراب في الشيية ، عمى  عادات النكـ

كينخفض الكالء  كااللتزاـ  اتجاه المنظمة خاصة إذا لـ تطبؽ العدالة في تكزيع  زيادة حكادث العمؿ،

  كحالتو الفسيكلكجية  تتأثر بطكؿ مدة العمؿ اإلنساففمف المتعارؼ عميو  أف جسـ  ،العمؿ مناكبات

في الميؿ الدراسات أف الذيف يعممكف  أثبتتكـ.  كقد إلىخاصة لك لـ يكف ىناؾ راحة كافية  عمى مدار 

 (1)شد  مف  الذيف يعممكف في النيارأيككف شعكرىـ بالضغط  

ي لو إيقاع طبيعي يرتبط بتككينو  اإلنسانإف العمؿ لمدة كبيرة  يصؿ بالفرد إلى حالة  مف الممؿ ،فالجسـ 
كالبد مف كجكد ساعات لمعمؿ كساعات لمنكـ ،حيث مف  ،كيتناغـ بصكرة معينة مع ساعات النيار كالميؿ 

ختمؼ مستكياتيا  عبر فترات كت ،تككف في قمتيا في كقت معيف metabolismالمعركؼ أف عممية البناء 
ة في أكؿ النيار  كيشعر البعض اآلخر في بداية الميؿ أك كقد يشعر بعض الناس بسعاد  ...ر كالميؿالنيا

كىكذا . أف ىذا التناغـ يرتبط بطريؽ ما  مع الطبيعة حيث العمؿ نيارا كاالستراحة ليال ،   ...الظييرة
عف المألكؼ في  اإلنسافأيضا يرتبط بنظاـ المجتمع  كالبعد االجتماعي لمحياة . معنى ذلؾ أف خركج 

فنظاـ الكردية أك التغير المفاجئ في  تمع قد يسبب لو إجياد  ينعكس عميو نفسيا ،الطبيعة  أك المج
أكقات العمؿ  قد يككف مف مصادر الضغط النفسي  فقد أظيرت  الدراسات أف حاالت اإلجياد كالضغط 

 (2)تقؿ  كمما كاف العمؿ  منسجما مع التناغـ أك اإليقاع الطبيعي لمحياة

:يقع العمؿ الزائد كاإلحساس بضغط الكقت . مكقع تيديد كضغط لمفرد  العملزيادة وقمة عبء -5-1-2
،كىك ما يشكؿ اإلرباؾ في العمؿ ، كىك يعني زيادة عبء القياـ بمياـ  ال يستطيع الشخص انجازىا  في 

 .كتنقسـ زيادة العبء إلى :(3)ة  قد ال يممكيا الفردإلىالكقت المتاح. كىذه المياـ تتطمب ميارات ع

 كثيرة في كقت قصير كغير كاؼ أعماؿبء عمؿ كمي:حيث يتعيف عمى المكظؼ أداء ع-

 عبء عمؿ كيفي :كىك عبء ناتج عف نقص الميارات المطمكبة ألداء مياـ معينة.-
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كتعتبر زيادة عبء العمؿ سببا  رئيسيا لحدكث ضغط العمؿ، كيترتب عميو كثرة األخطاء كتدني مستكل 
انو قد ترجع صعكبة العمؿ إلى  أف كمية العمؿ اكبر مف قدرات الفرد كليذا فقد  إلى  إضافةصحة الفرد .

في تجديد النشاط  كاالبتعاد اإلحساس بالضغط ، مما يجدد حيكية الشخص   أحيانايككف لالسترخاء فائدة 
 (1)،كيجعمو أكثر نشاطا  كيعطي أكثر في مجاؿ عممو

ميزة الرتابة  يأخذلمفرد ،فالعمؿ الذم  إزعاجكمصدر كيعتبر قمة عبء العمؿ عامؿ آخر مسبب لمضغط 
كالتكرار كقمة الدافعية كالذم ال يرضي  قدرات كطاقات كاىتمامات كحماس الفرد يعد سببا مف أسباب 

 (2)الضغط الميني

ذا زادت أعباء العمؿ  بسبب اآلخريف أك مبادرة فردية  كما أف حجـ العمؿ المتكقع يعتبر مسببا لمضغط كا 
في كقت كاحد  أعماؿإذ عمييـ أف ينجزكا عدة ،كاضحة صار العامميف في مكقؼ صعب بررات دكف م

 األكبرتحمؿ بعض المكظفيف العبء ،كما يتبع ذلؾ مف استيالؾ طاقتيـ مما يؤدم إلى اإلرىاؽ كاإلجياد 
محدكدة  كال يساىمكف في تحمؿ األعباء كال يككف ىناؾ  أعماؿدكنا عف باقي المكظفيف الذيف يقكمكف ب

حؿ إال بقياـ رئيس العمؿ بتكزيع األعباء بعدؿ عمى قكل العمؿ مف المكظفيف  ،حتى ال يرتفع ضغط 
العمؿ عمى فئة دكف أخرل مما قد يؤدم إلى ىبكط المعنكيات كنقص اإلنتاجية لجميع العامميف عمى 

 (3)المدل الطكيؿ

 : الدورخصائص -5-1-3

يزداد احتماؿ التكتر كالضغط ،بقدر ما تككف االختالفات  بيف األدكار  المتكقعة كالمؤذاة كالمدركة  
كالصراع  حكؿ األدكار كالتأثيرات السمبية  عمى أداء الجماعة  كاالختالفات بيف فعاليات تمؾ األدكار  

                                                                                                         :(4)ىي
يتكقع الرؤساء كالمرؤكسيف كالزمالء مف كؿ فرد مف أفراد الجماعة أف يسمؾ سمككا  األدكار المتكقعة :

ة طرؽ  تشمؿ الكصؼ الكظيفي ،أك مسمى معينا كيمكف  تحديد ىذا السمكؾ  أك الدكر المتكقع لمفرد بعد
الكظيفة ، أك بمكجب تكجييات أخرل صادرة عف المنظمة .كبناء عمى ذلؾ  يتكقع اف يقكـ مدير 

                                                           
 .43عمر مصطفي النعاس :مرجع سابؽ ،ص - 1

2
 - Benatia Yacine : l’épuisement professionnel chez les infirmiers urgentistes, mémoire présente pour 

l’obtention du diplôme de magister en psychologie clinique, Université de Constantine, 2008. P54. 
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دارة قسـ التمريض كتقكـ  دارة كؿ عممياتيا ،فيما يتكقع مف مدير التمريض  تنظيـ كا  المستشفي بتنظيـ  كا 
دارة النشاط في الجناح الخاص باألطفاؿ .كال يتـ االتفاؽ حكؿ   رئيسة الممرضات بقسـ األطفاؿ بتنظيـ كا 

أم مف ىذه األعماؿ أك التصرفات المتكقعة بيف مدير المستشفي كمدير التمريض كرئيس الممرضيف فقط 
 بؿ كبمكافقة اآلخريف في مجتمع المستشفي .

لتي يعتقد الفرد بضركرة تتعمؽ األدكار المدركة بمجمكع النشاطات  أك األعماؿ   ا األدكار المدركة :
أداءىا .كتعادؿ األدكار المدركة  في كثير مف الحاالت  األدكار المتكقعة  إال أف كجكد عكامؿ أخرل كثيرة  
في مكقؼ مف المكاقؼ  قد يؤثر في إدراؾ الفرد كتشكييو  كبذلؾ تككف  األدكار المدركة  غير محددة أك 

 غير كاقعية 

األدكار المؤذاة فيي الطريقة التي يعمؿ بيا الفرد فعميا  كيعتمد الدكر المؤدل بكجو عاـ عمى الدكر 
 المدرؾ  كبالتالي عمى الدكر المتكقع  

:فيك عدـ كضكح  مدركات الفرد لكاجبات الكظيفة  كحدكد السمطة  كالمسؤكلية المرتبطة  غموض الدور-أ

 : كتنتج حالة الغمكض مف عدة عكامؿ  بيا

يمكف  أف يتأثر الدكر بعدـ كجكد كصؼ كظيفي كاضح لمكظيفة  المحددة  كفي ىذه الحالة  يتعيف -1

 عمى الفرد أف يحاكؿ أف  يتعرؼ عمى دكره بنفسو 

د  لمستكل الكظيفة أثره في حالة نشكء غمكض الدكر .  كتشير الدراسات  انو كمما  كاف عمؿ الفر - 2
أكثر تعقيد  زاد احتماؿ الغمكض في الكظيفة  كما تشير الدراسات أيضا اف ىناؾ غمكضا في الدكر عمى 
مستكل مدير   التمريض أكثر مف المستكل الكظيفي األدنى . كما انو كمما كانت كاجبات الكظيفة غير 

 محددة  كغير كاضحة   كاف ىناؾ  غمكض لدكر   كانخفاض في األداء

 (1)عد  بعض الخصائص أك السمات الفردية  في إحداث غمكض في الدكرقد تسا - 3

                                                           
 .220سيزالقي ككالص :مرجع سابؽ،ص - 1
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كيرل الطالب أف ضغكط غمكض الدكر تظير أكثر عند العماؿ الشبو الطبييف حديثي التعييف ،فيؤالء 
عندىـ افتقار في المعمكمات عف كاجباتيـ كحقكقيـ كمتطمبات عمميـ  كيتطمب مف اإلدارة تكعية سريعة 

 لكاجبات كالمتطمبات الكظيفية.لمعماؿ الجدد با

يحدث صراع الدكر  حينما تسبب  الطمبات كالتكجييات المتعددة مف شخص أك أكثر  : صراع الدور -ب
حالة مف الشؾ في ذىف العامؿ  حكؿ ما يجب عممو ،أك متى يؤدل  كلمف يؤدل   كىناؾ نكعاف 

 مختمفاف مف صراع الدكر :
لشخص يشغؿ  التي تصدر في كقت كاحد التكجيياتكينتج عف تعدد كتبايف  ا( الصراع داخؿ الدكر

 كظيفة كاحدة  أك يقكـ بدكر كاحد  مما يجعؿ االستجابة  لكؿ ىذه التكجييات  في كقت كاحد أمر متعذر 
 .ب( الصراع بيف األدكار ك ينشا عف األدكار المتعددة  كالمتزامنة  التي تنتج عنيا تكقعات  متضاربة 

ا أف نكع الكظيفة  التي يشغميا الشخص  كمكقعيا في التنظيـ  يؤثراف في نشكء الصراع داخؿ الدكر كم 
كبيف األدكار  كاستمرا ر تزايد الغمكض في األدكار  كالصراع حكؿ األدكار  قد يؤدياف إلى انخفاض أداء 

  ( 1)الجماعة كزيادة الضغكط عمى العامؿ

 

 (2)عالقات األدوار ( يوضح19رقم )شكل 

                                                           
1
 - l Le stress au Travail : Dossier INRS extrait du site WWW.INRS.FR, mise à jour 15/12/2010. P05. 
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تكصمت العديد مف الدراسات إلى مجمكعة مف العكامؿ مصادر ضغوط العمل المتعمقة بالمنظمة: -5-2
 التنظيمية التي ليا تأثير مباشر عمى معاناة األفراد مف الضغكط البعض منيا راجع إلى عالقات العمؿ ،

،عدـ ىماؿاإلالمشاركة في اتخاذ القرارات ،،التسمط ،غياب كالمسئكليفنقص المساعدة مف  المشرفيف 
 (1)االعتراؼ باالنجاز

يمكف لممشرؼ أف يتسبب في كثير مف ضغكط العمؿ عمى األفراد الذيف يشرؼ عمييـ :اإلشراف-5-2-1
كذلؾ مف خالؿ  عدـ إظيار االىتماـ بيـ كعدـ تكفير الدعـ  كالمساندة كالمؤازرة لمفرد  كممارسة أسمكب 
مى إشراؼ كتكجيو غير مناسب خاصة إذا كانت قدراتو ليست في حجـ المسؤكلية  المكمؼ بيا كالتركيز ع

 (2)األداء الجيد كعدـ المساكاة بيف العماؿ كاالىتماـ بمصالحو الشخصية إغفاؿالسمبيات كفي نفس الكقت 

:قد يقع الكثير  مف العماؿ في حالة مف الضغط  حيف ال غياب المشاركة في اتخاذ القرارات-5-2-2
بداء الرأم كخاصة عندما يحدث عدـ استقرار في  يستطيعكف المشاركة في قرارات تخص العماؿ  كا 

القرارات  كتغيير مستمر في السياسات   كيتسبب ذلؾ في جمكد  كسمبية عند العامؿ ،فيقؼ عف التخطيط 
 . (3)أك االلتزاـ بإجراءات معينة

:إف التقييـ الغير عادؿ لألداء يعتبر مصدر لمضغكط خاصة إذا كاف ىناؾ تكزيع  تقييم األداء-5-2-3
كيرغب معظـ (4)غير عادؿ في األجكر كالحكافز كغياب المساكاة في المعاممة كغياب العدالة في الترقية

 العامميف في معرفة ردكد فعؿ ما يقكمكف بو عمى المسؤكليف عنيـ كمكقعيـ  مف األىداؼ  التي تضعيا
ليـ اإلدارة  أك التي يضعكنيا ألنفسيـ في ضكء إدراكيـ لقدراتيـ  كقدرات منيـ بنفس الكظائؼ.  فعمى 

المستكل الشخصي ، تساعد ىذه العممية الفرد عمى معرفة جكانب القكة كجكانب الضعؼ في ادائو 
 (4)الكظيفي  أك لمشعكر باالطمئناف عند مقارنة أدائو مع أداء اآلخريف

:تحتاج أية منظمة إلى تصميـ كبناء ىيكؿ تنظيمي فعاؿ يساعد في تقسيـ كل التنظيمياليي-5-2-4
األعماؿ كتكزيع الميمات اإلدارية كالفنية ككذالؾ النشاطات المختمفة مف اجؿ السيكلة في تحقيؽ األىداؼ 

                                                           
1 - Le stress au Travail : Dossier INRS extrait du site WWW.INRS.FR, mise à jour 15/12/2010.  

 .290،صمرجع سابؽ  حسف حريـ : -2
 64حمدم الفرماكم :مرجع سابؽ ،ص -3
 105ص مرجع سابؽ ،عمى عسكر:  -4
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كانكا أفراد أك العامة كالخاصة ،كما أف ىذا الييكؿ التنظيمي يحدد سمكؾ جميع األفراد العامميف سكاء 
 (1)جماعات بناء عمى مكقعيـ داخؿ المنظمة

كالييكؿ التنظيمي قد يككف مصدر لمضغكط إذا كاف تصميمو ال يسمح بتحقيؽ األىداؼ  التنظيمية ك ال 
يتالءـ مع فرص النمك كالترقية كلو تأثير سمبي عمى العماؿ حيث يعيؽ القدرات اإلبداعية ليـ كيقمؿ مف 

االختصاصات كالسمطات كالمسؤكليات كيصبح عائقا لعممية االتصاؿ كذلؾ نتيجة عدـ نشاطيـ كال يكضح 
كفاءة الييكؿ التنظيمي مف حيث المستكيات اإلدارية التي تمر بيا عممية االتصاالت يؤدم  إلى الكثير 

  .مف التشكيو لممعمكمات كبالتالي عدـ كفاءة عممية االتصاؿ

العامميف في العمؿ الكاحد مف مياـ مشتركة فقد ال يكجد بينيـ :رغـ ما يكجد بيف  االتصال -5-2-5
اتصاؿ جيد مما يسبب ضغطا نفسيا  كيتضح سكء االتصاؿ في عدـ كضكح األىداؼ أك التعميمات  

كغمكض المكاتبات، كصعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة قبؿ البدء في الميمة ،إضافة إلى عدـ 
إداريا أك فنيا  كصعكبة االتصاؿ بو . كقد ينتج عف ذلؾ اتخاذ قرارات تفقد  المسئكلةتأكدنا مف الشخصية 

 (2).المعمكمات أك األىداؼ كضياع الكقت  ككثرة الجيد دكف داع

 دارةكيرجع كامؿ المغربي قصكر سياسة نظاـ االتصاؿ   لعدـ كجكد سياسة كاضحة تعبر عف نكايا اإل
باإلضافة إلى عدـ االستقرار التنظيمي كالتغيرات المتتالية في فترات متقاربة ال يكفر المناخ المالئـ 

 (3) .لالتصاؿ الجيد كزعزعة العالقات االجتماعية بيف العامميف

كيذكر محمكد سمماف العمياف بعض المعكقات التنظيمية لالتصاؿ كتتعمؽ بشكؿ رئيسي بالييكؿ التنظيمي 
 لممنظمة 

 عدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي مما يؤدم إلى عدـ كضكح االختصاصات كالمسؤكليات كالسمطات -1

عدـ كفاءة الييكؿ التنظيمي مف حيث المستكيات اإلدارية التي تمر بيا عممية االتصاؿ مما يؤدم إلى -2
 ترشيح المعمكمات 

                                                           
 2004، 2يعقكب حسيف نشكاف كجميؿ عمر نشكاف :السمكؾ التنظيمي في اإلدارة كاإلشراؼ التربكم ،دار الفرقاف لنشر كالتكزيع،عماف األردف ،ط -1

 .136،ص
 .73،ص مرجع سابؽ كم :احمدم عمى الفرم -2
 .241،ص 2004،األردف ، 3كامؿ المغربي:سمكؾ الفرد كالجماعة في التنظيـ ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،ط -3
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 كفر المناخ المالئـ لالتصاؿ الجيدفي فترات متقاربة ال ي المتتاليةعدـ االستقرار التنظيمي كالتغيرات -3

لممعمكمات أك القصكر فييا مما يؤدم إلى عجز في جمع المعمكمات كتصنيفيا  إدارةعدـ كجكد -4
 (1).كتكزيعيا بحيث تسيـ في رفع كفاءة عممية االتصاؿ

:إف لنمط القيادة الممارس في المنظمات دكر في ظيكر الضغط لدل نمط القيادة اإلدارية-5-2-6
فالقائد أكثر مف الشخص االعتيادم ،أف يقـك بيا  إنساففالقيادة ليست أمرا سيال بإمكاف أم  (2)مرؤكسيو 

مف خالؿ خدمتو لمجية التي يعمؿ فييا العمؿ مع ، األحسفكعف طريؽ القيادة يستطيع أف يحصؿ عمى 
كالقيادة اإلدارية تتطمب تكفير رجاؿ مف نكعيات خاصة مؤىميف ،ريف في تنظيمات تعاكنية خاص اآلخاألش

كيعتبر نمط القيادة مصدر لمضغكط إذا كاف القائد يمعب الدكر الرئيسي بينما يككف دكر  (3).لقيادة األفراد
صغيرىا ككبيرىا كعمى العماؿ  األمكرالعماؿ ثانكم كيركز معظـ السمطات في يده كالتي تشمؿ جميع 

مع انفراد المدير في اتخاذ القرارات في العمميات ،الرأم أك المناقشة  إبداءكالحؽ ليـ في  األكامرتنفيذ 
 اإلدارية  كدكف مراعاة مشاعر العماؿ كمتطمباتيـ كظركفيـ .

فرص التي تتيحيا كتتعمؽ فرص التطكير كالنمك الكظيفي  بال  فرص التطور والنمو الوظيفي :-5-2-7
المنظمة لتطكير ميارات العمؿ  كاالرتفاع بمستكل التأىيؿ   كيعتبر التككيف  المستمر  لمعامميف  كتنشيط 

كتجديد معمكماتيـ  ميما  فغيا ب أك نقص فرص التككيف يعتبر  مصدر لمضغكط فإحساس الفرد  بغيابيا  
 (4)يعتبر مصدر لمقمؽ كاإلحباط لمفرد

مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  التي تـ ذكرىا يرل الطالب أف ىناؾ مصادر باإلضافة إلى 
أخرل متعمقة بالمنظمة مثؿ التكزيع الغير العادؿ لمعالكات كالمكافئات عمى العماؿ كغياب الرؤية 

التنظيمية الكاضحة لممنظمة كعدـ قدرة المنظمة عمى فض الخالفات كالنزاعات بيف العماؿ كاألساليب 
 الغير الالئقة في التعامؿ مع العماؿ كالتسيير الفاشؿ المكارد البشرية.

 

                                                           
 252،ص2005محمكد سمماف العمياف :السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف ، -1

كالكالء التنظيمي كفعالية الذات لدل إطارات الجامعة الجزائرية ،أطركحة دكتكرة في كافية صحرأكم :الثقافة التنظيمية كعالقتيا بالضغط الميني  - 2
 .106،ص2013عمـ النفس العمؿ كالتنظيـ ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،

 .221،ص 2011،عماف ،األردف  ،1محمد جاسـ العبيدم : عمـ النفس الشخصية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،ط - 3
 .102ع سابؽ ،صعمى عسكر :مرج - 4
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 المصادر المتعمقة بالبيئة المادية  المحيطة بالعمل :-5-3

،الضكضاء ، كتصميـ مكاف العمؿ ، فالميف  اإلضاءةتشمؿ البيئة المادية لمعمؿ عناصر مثؿ الحرارة ،

ا أف الغرض مف استخداـ المكاف يحدد العناصر التي ككم  متفاكتةتحتاج إلى ىذه العناصر بدرجات 

في احد مستشفيات الطب  أجريتكفي دراسة  ،ينبغي تكافرىا  كبصكرة تسيؿ األداء عمى مستخدـ المكاف 

كيستند الباحثكف في  ، لو اثر عمى التفاعؿ  األثاثترتيب  إلى أفالباحثكف   إليياالنفسي  كالتي تكصؿ 

ىذا المجاؿ في تفسيرىـ لمعالقة بيف البيئة كالسمكؾ  عمى مجمكعة مف المداخؿ منيا  مدخؿ الضغط 

تمثؿ مصادر ضغكط عميو  نسافاإل إلييابعض عناصر البيئة التي يتعرض  إلى أفالبيئي  الذم يشير 

كاالزدحاـ   الذم يجد الفرد فييا نفسو غير   الحرارة التمكث الضجيج (1)مثؿ التيكية الرديئة كقمة النظافة ،

أما عف بيئة العمؿ في المستشفيات  ،قادر  عمى التحكـ أك التصرؼ في بيئة مزدحمة أك غير منتظمة

 اإلشعاعاتفالممرضيف كمساعدم التمريض أكثر خطر مف غيرىـ لمتعرض لممكاد الكيمائية المسرطنة ك 

راء التعرض لمكاد ج ،لمرضى كحكادث العدكل مف انتقاؿ األمراضكاألخطار البيكلكجية بفعؿ االحتكاؾ با

كيككف مستخدمي المستشفيات عرضة كذالؾ لمشاكؿ التكاصؿ مع أفراد المجتمع كالذم قد ،العمؿ الممكثة 

يصعب مف المياـ المؤذاة مف طرفيـ ،كيالحظ ذلؾ أكثر خاصة في المصالح اإلستعجالية كطب 

 (2)ـ لالعتداءات مف طرؼ المرضى كذكييـاألمراض العقمية بحكـ تعرضي

كما أف التصميـ كالترتيب السيئ لمكاف العمؿ كعدـ تكفير الكسائؿ الالزمة لتحقيؽ راحة الفرد كاإلقالؿ مف 

كسنحاكؿ تكضيح البعض مف عناصر البيئة المادية (3)الطاقة التي يبذليا ستؤدم إلى ظيكر ضغكط العمؿ

 المسببة لمضغكط:

                                                           
 .107،مرجع سابؽعمى عسكر : - 1

2
 - Les risques professionnels à l’hôpital, Dossier documentaire, Service documentation, école des hautes études 

en santé publique, 2013. P 01.  
لىبي :اختبار اثر المتغيرات التنظيمية كالفردية في  عمر كصفي عقيمي مجمة عمر كصفي عقيمي كعبد المحسف نعساني - 3 ك عبد القادر احمد دكا 

 .11،جامعة حمب ،حمب،سكريا،ص 2008تشكيؿ ضغط العمؿ )دراسة ميدانية في الجامعات السكرية (،مجمة بحكث جامعة حمب ،
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:تككف الحرارة مصدرا لمضغط  في حالة تطرفيا مف حيث الزيادة أك االنخفاض .  الحرارة-5-3-1
كتتحكـ المراكز العميا في الدماغ في عممية تنظيـ درجة حرارة الجسـ ، حيث تضبطيا عند درجة حرارة 

ذا  تقريبا ،فإذا ما استشعر الفرد عف طريؽ حاستو الجمدية انو يتكاجد في كسط تقؿ درجة حرارتو عف ى 37
بارتفاع كانخفاض درجة الحرارة    نسافحيث يتأثر جسـ اإل( 1)المستكل فانو يشعر بالبرد  كالعكس صحيح

نقص األمالح بالجسـ ، ىذا باإلضافة إلى  كبالتالي كتؤدم ارتفاع درجات الحرارة إلى خركج عرؽ كثيؼ  
ما يسببو التعرض المباشر لمحرارة إلى التيابات الجمد كالعيكف .أما في حالة التعرض إلى درجة حرارة 
منخفضة لفترة طكيمة  حيث تنخفض درجة حرارة الجسـ  كيؤدم ذلؾ إلى تقمص األكعية  كالشعيرات 

الحرارم الشعكر  جياد رضة لمبركدة المباشرة  كمف أعراض اإلالمع األجزاء الدمكية في الجمد  كخاصة 
 (2)كالتعب الشديد جياد باإل

المتطرفة. حيث تؤدم إلى مشكالت الصداع  اإلضاءةالسمبي في حالة  األثر :يحدث  اإلضاءة-5-3-2
                                                                                                                  (3)الناتج  مف تكيؼ العضالت لمتمكف مف رؤية كاضحة

العينيف  كالشعكر بالصداع المستمر االضطراب العصبي كالنفسي  إجياد يؤدم إلى   اإلضاءةكسكء 
 سببا في الحكادث  ما يككفكثير . الذم ينتج عنو  انخفاض األداء . ك جياد ،سرعة التعب كاإل

 األجيزةكىـ الذيف يعممكف في   اإلشعاعات:يتعرض بعض العامميف إلى خطر  اإلشعاعات-5-3-3
الكشؼ  أك العالج باألشعة  كاألطباء كمساعدييـ  أكمف يعممكف في  منشاة إلنتاج المكاد المشعة ، أك 

عمى جياز تككيف الدـ  كقد تصيبو بتشكىات  اإلشعاعاتالبحكث باستخداـ ىذه المكاد. كتؤثر  أجزاءعند 
السرطانات كتأثر عمى الجمد كتتسبب في  احمرار الجمد كتساقط الشعر كما  أنكاعأك التيابات  أك بعض 

 (4)ليا خطر عمى التشكىات الخمقية لممكاليد كاإلصابة بالعقـ الجنسي

: يعتبر الضجيج أك الضكضاء صكرة مف صكر التمكث اليكائي .فالصكت شكؿ مف الضوضاء-5-3-4
الطاقة  يتحرؾ عبر اليكاء  عمى شكؿ مكجات .كنطمؽ لفظ الضكضاء  عمى الصكت الغير  أشكاؿ

مرغكب فيو  كالذم قد يسبب لنا نكعا مف اإلزعاج  أك االضطراب  أما بسبب شدتو  أك بسبب كقكعو 
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استمراريتو  كالتي قد تمنع الفرد  مف التركيز فيما يريد  التركيز عميو  أكالقياـ بو .  بشكؿ مفاجئ أك بسبب
 (1)زيادة إفراز االدرناليف كبالتالي مف شأنو استثارة الجياز السمبثاكم   العاليكقد كجد اف الصكت 

الرىاؽ ، اجياد كتختمؼ الضكضاء مف حيث النكع الشدة كالتأثير كمف أعراضيا سرعة التعب كاإل
 (2)،ضعؼ السمع أك الصمـ التدريجي اإلنتاجالعصبي ،عدـ القدرة عمى مكاصمة 

 كالتفاىـالتخاطب  إمكانية.كيؤثر الضجيج عمى الجياز السمعي كعمى القمب كالدكرة الدمكية  كيؤثر عمى 
 بيف األفراد أثناء العمؿ 

كتعني تكفير اليكاء الصحي المناسب لمتنفس في مكاف العمؿ  كمف أسباب سكء  التيوية :-5-3-5
 :   اإلستعجاليةالتيكية في المستشفيات كخاصة في المصالح 

ضيؽ مكاف العمؿ كازدحامو بالعامميف باإلضافة إلى  ضيؽ األماكف المخصصة الستقباؿ المرضى   -
 كذكييـ  

 يعية عدـ كجكد فتحات كافية لتيكية الطب - 

 كالمعدات   ألجيزةازدحاـ مكاف العمؿ با - 

 انبعاث الركائح الكريية  -

باألمراض  كاإلصابةكتأثيراتيا الصحية تتمثؿ في ضيؽ التنفس كالتعب كاالضطرابات العصبية كالنفسية   
مصدرا لمضغط فقط عمى العماؿ بؿ ليا  اإلستعجاليةكال يشكؿ سكء التيكية في المصالح ( 3)المعدية

 انعكاسات سمبية عمى المرضي كتتسبب في تعقد حاالتيـ الصحية

:لمنظافة دكر أساسي في الحفاظ عمى صحة كقدرة العامميف  كجك العمؿ حيث يؤمف النظافة-5-3-6
المعدية  كمف  المستكل المرتفع  كالمستمر مف النظافة في مكاف العمؿ الحد األدنى مف التعرض لألمراض

مظاىر أىما ؿ النظافة في المستشفيات  انتشار الركائح الكريية في أماكف العمؿ عدـ  جمع كتصريؼ 
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النفايات ،تمكث األرضيات ، كاستمرار ىذه المظاىر بدكف شؾ سيؤثر عمى صحة العامميف كالمرضى 
 كيزيد الضغط عمييـ  

كالزكار  كضيؽ الممرات  كعدـ تخصيص ممرات ضيؽ أماكف العمؿ  كتزاحـ العماؿ النظام :-5-3-7
 (1)لكسائؿ النقؿ  كسيارات اإلسعاؼ كميا تساىـ في زيادة الضغكط عمى العماؿ كتعيؽ األداء

في الحسباف  تأخذطريقة لتصميـ أماكف العمؿ ىي التي  أفضؿإف تصميم مكان العمل:  -5-3-8
فالمحيط الفيزيقي كما يحيط (2)تبة الثانية محؾ األداء،كبالدرجة األكلى كضعيات العمؿ المتبناة ،ثـ في المر 

بالعامؿ مف أدكات كآالت كمكاد أكلية ،كظركؼ فيزيقية يؤدم تحتيا العمؿ ،إذا لـ يتـ  تقييميا ككضع 
 (3)حدكد ليا سكؼ  تؤثر سمبا عمى العامؿ كبالتالي  عمى العمؿ

خالؿ مسيرة الفرد في المنظمة قد ال تسمح مصادر ضغوط العمل المتعمقة بشخصية الفرد العامل :-5-4
لو الظركؼ دكما بالكصكؿ إلى حالة التكازف النفسي أك تحقيؽ الذات ،ذلؾ انو كثير ما يتعرض لعكائؽ 
كصعكبات تستمـز مف الفرد تحقيؽ مطالب تكيفيو قد تككف فكؽ طاقتو كاحتمالو ،مما يعني احتماؿ كقكع 

 كمف مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد  (4)الفرد تحت الضغط النفسي كالتاـز

: تشير الصالبة النفسية  إلى الفرد الذم يمتمؾ مجمكعة مف  مستوى الصالبة النفسية -5-4-1
السمات  تساعده عمى مكاجية مصادر الضغكط ،فالفرد  الذم يتميز بالصالبة النفسية  لديو القدرة عمى  

فعمو  عمى المكاقؼ الضاغطة  تعمؿ كمنطقة عازلة تخفؼ اآلثار  تكقع األزمات  كالتغمب عمييا كردكد
في زيادة  مساىماالسمبية لضغكط  كالضغكط بالنسبة ليـ  تمثؿ عامؿ إثارة في حياتيـ كليس مصدر 

 فكمما كاف مستكل الصالبة النفسية لمفرد منخفض كاف الفرد اقؿ قدرة عمى مكاجية الضغكط (5)الحمؿ

فالصالبة ىي السمة الشخصية التي يبدك أنيا تصقؿ استجابة الفرد لمضغط ،كالشخص الصمب الذم 
يفترض انو يتمتع بالتحكـ ،يككف أجدر عمى مسايرة األنشطة كما يتعامؿ مع التغيير عمى انو تحدم ، 

يـ التحكـ كيمتمككا األشخاص ذكم الشخصية الصمة ثالثة خصائص ىامة كىي أنيـ يعتقدكا أنيـ بإمكان
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في األحداث التي يكاجيكنيا كيككنكا أجدر عمى مسايرة األنشطة  في حياتيـ كيتعاممكا مع التغيير في 
حياتيـ عمى انو تحدم ، كفي دراسة ليذه الخصائص تـ اكتشاؼ انو كمما زادت خصائص الصالبة كمما 

سية تعمؿ عمى تكازف أك صقؿ قؿ تأثير التغيرات الحياتية عمى الصحة الشخصية لمفرد ،فالصالبة النف
التأثير السمبي لتغيير ،كقد تـ تقديـ الصالبة عمى أنيا العامؿ الذم يخفض مف الضغط عف طريؽ تغير 

 (1)الطريقة التي مف خالليا يتـ إدراؾ الضكاغط

ي  فنجد  األفراد الذيف يتسمكف بالدرجة العالية مف الصالبة النفسية  يماثمكف ذكم مركز التحكـ  الداخم
خفاقاتيـ  كقراراتيـ  إلى جيكدىـ كقدرتيـ الشخصية  كتبيف الدراسات أف األفراد  الذيف ينسبكف انجازاتيـ كا 

مف الرضا الكظيفي ،اقؿ اغترابا في بيئة  عاليةذكم الدرجة العالية في التحكـ الداخمي  يتمتعكف  بدرجة 
كاجية الضغكط  كفي المقابؿ فاف األفراد العمؿ ،أكثر اندماجا في مياميـ الكظيفية ،كأكثر قدرة عمى م

 ذكم الدرجة العالية في التحكـ الخارجي  يقعكف في الجانب السمبي مف ىذه التغيرات

معيا  كالباحثيف العامميف suzan kobasa كتنسب غالبية البحكث في ىذا المكضكع إلى سكزاف ككباسا
 الذيف يتمتعكف بالصالبة النفسية:                                               ف ىناؾ سمات ثالث ميزتأ.فقد بينت ىذه الدراسات 

مف االلتزاـ، اعتقاد قكل بما يقكمكف بو، كغياب شعكر االغتراب أثناء تأدية المياـ  عاليةدرجة  -
 المطمكبة منيـ .

يقة ينبغي التعامؿ معو مف التحدم لمقياـ بمياميـ مف منطمؽ االعتقاد باف التغيير حق عاليةدرجة  -
 كاستثماره لمنمك الشخصي.

مف التحكـ في أمكرىـ الكظيفية كالحياتية، مع إدراؾ شخصي في قدرتيـ عمى التحكـ في  عاليةدرجة  -
 (2)مسرات كمضرات الحياة أك الثكاب كالعقاب في الحياة .كتبيف الدراسات انو السمة الرئيسية عند ىؤالء

أمراض القمب   أخصائي: مف خالؿ األبحاث التي قاـ بيا اثناف مف الشخصيةنمط وسموك   -5-4-2
كىـ فريدماف كركزف ماف  اكتشفكا  أف  ىناؾ أنماط سمككية  مرتبطة بأمراض القمب  كصنفكا  ىذه 

بكجو عاـ بالخصائص  ) أ ( كيتميز نمط الشخصية  ) ب(كنمط السمكؾ )أ(األنماط إلى نمط السمكؾ 
 كالطمكح كالتنافس كالجرأة  إلقداـا-   : التالية
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 يتحدث بانفعاؿ كيستعجؿ اآلخريف لتنفيذ ما يقكلو ليـ -

 يكافح النجاز اكبر عدد مف المياـ في اقؿ كقت ممكف-

 مشغكؿ دائما بالمكاعيد المقررة لالنجاز كعنده تكجو عممي -

 غير صبكر كيكره االنتظار-

 اءفي صراع مستمر مع األفراد كاألحداث كاألشي-

ساسي  بيف فميس لديو أم نمط مف ىذه األنماط السمككية  كاالختالؼ األ (ب)أما نمط الشخصية 
         .إلى إيقاع منظـ)ب( النمط  مد الشخص مفيسابؽ الزمف  بينما يع)أ( النمطيف  ىك أف النمط 

بيا الناس مع الضغط كقد أسيمت  أعماؿ فريدماف  كركزنماف بقدر كبير  في معرفتنا لطرؽ التي يتفاعؿ 
كقد اكتشؼ ىذاف العالماف  إف الفرد النمطي أكثر عرضة ألمراض القمب نتيجة ميكلو لخمؽ ضغكطات  

 (1)تساعد في ظيكر أمراض القمب

شخصية الفرد كعالقتيا بمصادر الضغط السمبية فاف االىتماـ ينحصر في دكر االستعداد  تناكؿكعند 
الشخصي في مكاجية ىذه المصادر كانعكاس تمؾ المكاجية  عمى الصحة البدنية كالنفسية  لمفرد  

كفي الغالب  تعتبر شخصية الفرد   ،فشخصية الفرد ليا دكر في نكعية االستجابة لمصادر الضغكط 
أم الضغط عمى الفرد .كفي ضكء  ،المكقؼ السمبي   كطأة كسيطا أك متداخال تخفؼ أك تزيد مف عامال

لممكاقؼ الضاغطة  فسمات مثؿ التسمطية  أفعاليـاختالؼ شخصيات األفراد . فإنيـ يختمفكف في ردكد 
ة بالنفس ،درجة مف الشخصية ، درجة الثق)أ(،نمط  عالية،االنبساطية ،تحمؿ الغمكض، القمؽ، الحالة االنف

تساىـ ىذه  أمالتفاؤؿ كغيرىا مف السمات  ليا عالقة في نكعية االستجابات السمككية لممكاقؼ المختمفة 
 (2)السمات  أك الصفات الشخصية سمبا أك إيجابا في الضغكط الكاقعة عمى الفرد

 (3)الضغكطيكضح أىـ المتغيرات الشخصية التي تؤثر عمى تجاكب الفرد مع  (02رقـ )كالجدكؿ  
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 اتجاه تأثيرىا المتغيرات الشخصية 
سمات            

 الشخصية   
ا بالضغكط مف النمط المنبسط ،كالنمط المتزف انفعاليا تأثر فالنمط المنطكم أكثر 

 تأثربالضغكط مف النمط العصابي،كالنمط العصابي/المنطكم أكثر  تأثراقؿ 
  إنفعاليابالضغكط مف النمط المنبسط المتزف 

 (bبالضغكط مف ذكم النمط ) تأثر(في الشخصية أكثر Aفاألفراد ذكم النمط ) نمط شخصية الفرد 
بالضغكط  تأثركمما كاف ىيكؿ حاجات الفرد غير مشبع كمما كاف الفرد أكثر  ىيكؿ حاجات الفرد

 كالعكس
 تأثركمما كاف أكثر  عاليةكمما كاف النسؽ القيمي متمركزا حكؿ قيـ محدكدة ك  النسؽ القيمي لمفرد 

 بالضغكط 
فاألفراد ذكم مركز الضبط الخارجي يختمؼ تأثير الضغكط عمييـ مف ذكم  مركز الضبط أك التحكـ

 مركز الضبط الداخمي
كمما كاف أكثر قدرة عمى التعامؿ مع  عاليةفكمما كانت قدرات الفرد متنكعة ك  قدرات الفرد 

 الضغكط كالعكس
ا مالت شخصية الفرد إلى الدكجماتية )االنغالؽ الذىني ،عدـ المركنة فكمم درجات الدكجماتية 

 بالضغكط مف الشخص الغير دكجماتي تأثركالغضب (كمما كاف أكثر 
 ( يكضح أىـ المتغيرات الشخصية التي تؤثر عمى تجاكب الفرد مع الضغكط 2جدكؿ رقـ )      

كجدت أف األشخاص أكثر تفاؤؿ أىـ أكثر مقاكمة لمضغكط مف  :الدراسات الحديثةالتفاؤل-5-4-3
التي يتبناىا الفرد نحك منظمتو   اإليجابيةغيرىـ ك  تبرز أىمية الشخصية المتفائمة في االتجاىات النفسية 

مف  اإليجابيأك نحك العالقات  االجتماعية فييا  كيرل المعنيكف بالسمكؾ البشرم  أف االتجاه النفسي 
ضغكط المينية  فالفرد عمى عممية المكاجية مع مصادر ال  إيجابيةرد مف شانو التأثير بصكرة جانب الف

غالبا ما يحمؿ تكقعات  تتخمميا درجة  ،تجاىا ايجابيا لمختمؼ العكامؿ  في بيئة  العمؿ أالذم يككف 
ىا تساعده  عمى مف التفاؤؿ فيما يتعمؽ  بالمردكد النفسي كالمادم لجيكده .كىذه الحالة بدكر   عالية

 اإليجابيةاالسترخاء كبالتالي تجنب النتائج السمبية لمصادر الضغكط في مكاف العمؿ ككما أف العالقات  
الجيدة في مكاف العمؿ تساىـ في أيجاد مناخ مساند لتقديـ الدعـ االجتماعي  الذم يعتبر إحدل الكسائؿ 

 (1)الفعالة لممكاجية  الناجحة مع الضغكط
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كالقدرات التي يمتمكيا الفرد مف  الميارات:تعتبر ونقص القدرات والميارات والخبراتقمة  -5-4-4
فكمما كاف الفرد يمتمؾ مف الميارات كالقدرات ما يتكافؽ  العكامؿ المؤثرة عمى ردكد فعمو لضغكط العمؿ ،

ماكجرات كما يؤكد ، يكلة مصادر الضغكط بالنسبة لومع متطمبات كظيفتو كمما قمت درجة صعكبة أك س
(mcgrath1976 عمى أف الخبرة السابقة تمعب دكر مؤثر في تحديد استجابة الفرد لمضغكط ككيفية )

التعامؿ معيا كالمكاجية المتكررة لمصدر الضغط  كالتدريب عمى االستجابة لمتعامؿ مع المكاقؼ سكؼ 
يؿ ردكد أفعالو لتمؾ يؤثر عمى مستكل الضغكط التي يتعرض ليا الفرد في مكقؼ معيف كستعمؿ عمى تعد

 (1)الضغكط

الذاتية عمى إدراؾ الفرد لقدراتو كفعاليتو في مكاجية  الكفاية: يدؿ مفيـك الذاتية الكفايةدرجة -5-4-5
الذاتية  يكاجيكف المكاقؼ الضاغطة  بدرجة  الكفايةأحداث الحياة .فقد كجد اف ذكم  الدرجة العالية مف 

كبذالؾ يظؿ ىؤالء في حالة  ،تكل اقؿ مف األدريناليف في الدـ مس،خفضة  مف االستثارة الفسيكلكجية من
 (2)ىادئة نسبيا عند مكاجيتيـ األزمات المصاحبة ليذه المكاقؼ

 )عمى الصكرة الكمية،: يدؿ ىذا المفيكـ ،الذم يترادؼ مع إدراؾ الذات  درجة مفيوم الذات-5-4-6
ع مف كىذه الصكرة تتككف  مف خالؿ تفاعؿ الفرد  مالتي يحمميا الفرد عف نفسو، ( كالمشاعر األفكار

يشكؿ النكاة لشخصية   اإليجابيكيتفؽ  الباحثكف عمى أف مفيـك الذات ،يتكاجد في محيطو االجتماعي 
الدرجة العالية مف مفيـك الذات  أكثر قدرة عمى التعامؿ   افقد كجد  أف الفرد ذ، القكية ،كبناء عمى ذالؾ 

كىذا راجع إلى المناعة اإلضافية  النابعة مف    .مع المرض اإليجابيمع مصادر الضغكط  كالتعامؿ 
 (3)بالنفس اإليجابيالشعكر 

:تعتبر  الحالة النفسية كالبدنية لمفرد ذات تأثير بميغا  في درجة معاناتو   الحالة النفسية والبدنية-5-4-7
فالتعب أك اإلجياد   ،تي  تحدد طبيعة االستجابة لمضغط مف الضغط  الميني  الف الحالة النفسية ىي ال

قؼ  كيككف مستكل تأثير الضغط كبير ،كيؤثر عمى إدراؾ  لممكا ،الشديد مثال يزيد  مف مسببات  الضغط 
كما أف االكتئاب يقمؿ مف مستكل مقاكمة الفرد لمضغط  كلمحالة الجسمانية أيضا  تأثير  ،المسببة لمضغط 
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كبير  عمى مستكم معاناة الفرد مف الضغط    كداء السكرم كالضغط الدمكم .فالصحة الجيدة تجعؿ 
 (1)الفرد اقؿ تعرضا لممرض عند مكاجيتو لممكاقؼ الضاغطة

الدراسات النفسية كاإلدارية أف الضغط يمكف أف  أدبياتتكضح المترتبة عن ضغوط العمل: ثاراأل -6
كما يمكف أف يؤدم إلى نتائج سالبة يترتب عمييا خمؿ كظيفي لدل كؿ مف الفرد  يؤدم إلى نتائج فعالة ،

أنيا ال تؤدم في  الضغكط المينية ، فبعضيـ يرل  أثاركالمنظمة ، لذا تباينت أراء العمماء كالباحثيف نحك 
نماسمبية ،  أثارجميع األحكاؿ إلى  فيي تحفز العامؿ عمى العمؿ    إيجابية أثاريترؾ المعتدؿ منيا  كا 

المنظمة كتدفع العامميف عمى  أىداؼتسيـ في تحقيؽ   أفكتجعمو أكثر حيكية  كنشاط  كدقة كيمكف 
الفائدة المتمثمة في الحكافز المادية كالمعنكية ، العمؿ المثمر كاألداء المتقف  كاالنجاز المتميز مما يعكد ب

كيعكد بالفائدة أيضا عمى المنظمة .كبعضيـ يركز عمى اآلثار السمبية لمضغكط المينية ، كيركف أف 
سمبية عمى صحة الفرد البدنية كالعقمية كعمى سمككياتو ،مما يؤدم إلى  أثارالضغكط المينية المستمرة ليا 

 كينعكس ذلؾ عمى المنظمة ككؿ.( 2)انخفاض األداء

 عمى مستكل الفرد   -اآلثار المترتبة عف ضغكط العمؿ: أ تناكؿكسن

 عمى مستكل المنظمة  -ب                                          

 عمى مستوى الفرد-أ

 تأخذالضغكط ،ك  لفرد ىك المستقبؿ الرئيسي كالمباشر لمترتباتالضغوط المينية عمى صحة الفرد:ا أثار
ىذه المترتبات صكر متعددة ،فقد تككف جسمية أك نفسية أك سمككية أك اجتماعية ،كقد تككف شاممة أك 
تشمؿ معظـ ىذه الجكانب ،كبما أف الضغكط تحدث تغيرات كتحكالت غير طبيعية داخؿ جسـ اإلنساف 

فرازات الغدد ككظائؼ  األخرل ،فاف ىذه التغيرات الغير  األعضاءمرتبطة بتأثير الجياز العصبي لمفرد كا 
سيككف ليا نتائجيا الكاضحة عمى صحة الفرد ،السيما عندما يككف مستكل ىذه الضغكط  الطبيعية ،
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مرتفع،حيث مف المؤكد أف تتعرض صحة الفرد لمكثير مف المتاعب التي تظير مؤشراتيا عميو في شكؿ 
 (1)اض أكثر حدة كخطكرةاضطرابات كضعؼ ككسؿ كربما تتطكر ىذه األعراض إلى أمر 

فاألفراد غير متساككف أماـ العنؼ كالضغط ،لككف التركيبة الشخصية التي تبني مف خالؿ التنشئة كتاريخ 
كؿ فرد مختمؼ ،فبعض األشخاص ليس ليـ االستعدادات أك القدرة النفسية عمى تحمؿ مصاعب الحياة 

 (2)عمى غرار غيرىـ مف أفراد المجتمع اآلخريف

فسيكلكجية  كنفسية كسمككية  أثارالضغكط المينية عمى صحة الفرد إلى  أثاركقد صنؼ عمماء النفس 
 :  عاليةكانف

زعاجا   اآلثار الفسيولوجية -1-أ :عندما يفشؿ الفرد في التحكـ في المصادر التي تسبب لو ضيقا كا 
كعمى اثر ذالؾ تزداد ضربات .ضغكط سمبية.فاف جسمو يمر بخبرة أك حالة تعرؼ بالمكاجية أك اليرب  

كالدىكف في  األدريناليفالقمب ،يتحكؿ الدـ مف األطراؼ إلى العضالت الداخمية ،تتسع حدقة العيف ،يسرم 
الدـ ،كيتحكؿ التنفس مف الحجاب الحاجز إلى الصدر.كىذه عمميات حيكية غير طبيعية تعكد بالضرر 

 (3)عمى الجسـ كتنيكو

ية تحرر اليرمكنات كالككرتيزكؿ ،كزيادة متكاصمة في الضغط الشرياني ، فالضغط يفجر تفاعالت بيكلكج
ضعاؼ مناعة الجسـ  (4)كارتفاع مستكم الدىكف ك السكريات في الدـ،مما يتسبب في أمراض القمب كا 

الحيكية المرتبطة بالضغكط  ككؿ جياز في جسـ اإلنساف لو نصيب في رد  األجيزةكىناؾ مجمكعة مف  
 األعضاءالفعؿ لمضغط  كتظير التغيرات الفسيكلكجية المرتبطة برد فعؿ المكاجية أك اليرب لبعض 

 : كما يميالحيكية في الجسـ.مكضحة 

 glucoseالدماغ :زيادة تدفؽ الدـ  كزيادة التمثيؿ الغذائي لمجمكككز 

 ز الدكرم:زيادة ضربات القمب كتزايد تقمصات األكعية الدمكية الجانبية الجيا
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 الرئتاف :زيادة معدؿ التنفس كاتساع الشعب اليكائية كزيادة استيالؾ األككسجيف .

 الكبد :زيادة تكليد الجمكككز 

 الجياز اليضمي :نقص بناء البركتيف 

 الجمد :تناقص تدفؽ الدـ

 بناء البركتيفالجياز التناسمي :نقص في 

كفي حالة استمرار الضغكط فاف اإلمداد البركتيني المطمكب كالضركرم لتككيف الكريات الدمكية البيضاء 
كليذا فاف التعرض المستمر لمضغكط يساىـ في ،دة يتضاءؿ لدرجة القابمية لممرض كاألجساـ المضا

 (1)إجياد  العضالت  كيضعؼ الجياز المناعي  كالجياز الدكرم

يصؿ األمر إلى اضطراب في األكعية الدمكية لمقمب كالكمية كمستكل السكر في الدـ   أفكيمكف 
 (2)الفرماكم

كسكر الدـ كالصداع النصفي كأالـ  كتتمثؿ أىـ األمراض التي تتركيا الضغكط المينية في أمراض القمب ،
ألخرل  التي يطمؽ عمييا الظير كارتفاع ضغط الدـ كقرحة المعدة  كغيرىا مف األمراض العضكية  ا

 أمراض التكيؼ ألنيا ال تنشأ عف طريؽ العدكل.

:بذؿ عمماء النفس جيكد ممحكظة لمعرفة النتائج التي يطمقيا الضغط عمى النكاحي  اآلثار النفسية -2-أ
النفسية، كتكصمكا مف دراساتيـ إلى ابرز الدالئؿ التي تبرىف عمى المعاناة النفسية التي تكاجو األشخاص 

قمؽ مف ضغكط العمؿ فيؤالء األفراد عرضة لإلصابة باإلحباط كال عاليةالذيف يعانكف مف مستكيات 
كالغضب كالتكتر كاالنفعاؿ كالشعكر بالممؿ كقمة األىمية ، كىذه الحاالت تؤدم إلى تغيرات في المزاج 
العاطفي لمفرد ،كضعؼ قدرتو عمى التركيز في العمؿ أك صنع القرارات ،كالشعكر بعدـ الرضا.كيعد 

ما تزداد حدة ىذه الضغكط االكتئاب احد االستجابات النفسية التي تتركيا ضغكط العمؿ عمى األفراد عند
داخؿ بيئة العمؿ  كيعجز الفرد عف مكاجيتيا  كالتكيؼ معيا بطريقة مالئمة .كيترتب عمى ىذه الحالة 

تعرض الفرد لمحزف كتكتر األعصاب  كالشعكر باليأس كقمة النشاط  كتناقص االىتماـ بالعمؿ أك العجز 
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                                                                                                                   (1)اة مف عدـ القدرة عمى التركيزعف القياـ بأم عمؿ ، كفقداف الثقة بالنفس  كالمعان
كيقكؿ حمدم الفرماكم أف مستكل معيف مف الضغط يبدك مفيد ا لنا عمى المستكل النفسي ، فيك يضيؼ 

لحياة ،كيساىـ في معدؿ زيادة التفكير كبذؿ الجيد كاإلنتاج ،فيشعر اإلنساف انسجاما أكثر مع خكض ا
و .أما عندما يذىب إحساسنا بالضغكط إلى مستكيات زائدة  أىدافبقيمة أكثر في حياتو خاصة مع تحقيؽ 

يمة  فيشعر اإلنساف بانعداـ في الق ىداؼمستمرة ،فإنيا تستنزؼ الطاقة النفسية ف كيقؿ األداء  كتضيع األ
كيشير سيزالقي إلى كجكد عالقة بيف الضغط النفسي كالمشكالت كاالضطرابات  (2)كيفقد معنى الحياة

في المائة مف األمراض  50الصحية كقد دفعت األبحاث الطبية بعض الباحثيف إلى القكؿ باف أكثر مف
ك مؤكدة .إال أف تعكد إلى أسباب ترتبط بالضغط النفسي  كبالرغـ مف عدـ كجكد نسب مئكية ثابتة أ

الكثير مف األبحاث تؤكد أف المشكالت الصحية لمعامميف ترتبط في الغالب بالضغط النفسي  كمف الممكف 
 (3)أف تؤدم إلى مشكالت تنظيمية عديدة

الضغكط المينية عمى الفرد في التأثير عمى صحتو الجسمية  أثارال تظير اآلثار السموكية : -3-أ
سمبية عمى سمككو  كتتضح في اضطرابات األكؿ كالشرب سكاء  أثارذلؾ إلى  كالنفسية فحسب ،بؿ تتعدل

كاف ذلؾ بفقداف الشيية ،أك زيادة الرغبة في األكؿ أك التركيز عمى نكع مف الطعاـ دكف االىتماـ باألنكاع 
 و فييي العمؿ منذ الصباح ثـ الرجكع إلاألخرل ، أك التركيز عمى كجبة كاحدة بسبب انشغاؿ الفرد ف

ة  كتظير عميو كذلؾ اضطرابات في عادات أفأة ك الفأتلتأطراب في الكالـ مثؿ التمعثـ  كاكاض(4)المساء
حيث يمقي المكـ عمى اآلخريف كثيرا نتيجة  ،النكـ  أكقاتو  كعدد ساعاتو كتتزايد الشككؾ إلى الناس 

 ؿد التغيب عف العمالطاقة  كيزدا حكلو مف أقارب كزمالء .كما ينخفض مستكل لشكككو حتى في مف
كيميؿ  الفرد إلى الرفض المستمر لممعمكمات  أك الضكابط  أك التعميمات الجديدة  كيزداد ميؿ اإلنساف 

كيؤدم الفرد أنماطا مف  السمكؾ غير مرغكبة   ،إلى إعادة رسـ الحدكد مع الناس مع إقصاء الكاجبات 
ة   كيميؿ اإلنساف إلى الزيادة في التدخيف ك و الحياتيأىدافغير مناسبة لممكقؼ. كيتخمى اإلنساف عف 

أما سيزالقي  يذكر انو حيف يتجاكز الضغط (5)الكحكليات كحتى اإلدماف عمييا تناكؿكىناؾ مف يميؿ إلى 
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المستكيات العادية أك المألكفة ، تظير ردكد فعؿ سمككية عديدة تشمؿ القمؽ ،كالنزعة العدكانية ، 
 (1)كاالكتئاب ،كاإلرىاؽ ، كالسمكؾ المنفر ، كالتكتر العصبيكالالمباالة  كالممؿ 

مف  ،لمفرد تمعب دكرا بارزا في التأثير عمى الفرد عالية:إف مستكل الحالة االنف عاليةفاآلثار االن -4-أ
ك مف بيف اآلثار ( 2)حيث إدراكو لما ىك ضاغط مف عدمو كمف حيث مستكل الضغط الذم قد يعانيو

لمضغكط المينية ىك سيكلة اإلثارة لدل الفرد كشعكره بعدـ االستقرار ، كتقمب المزاج ،كيزداد  عاليةاالنف
معدؿ الكسكاس  كاختفاء اإلحساس بالصحة كالسعادة لدل الفرد  كالنزكع إلى الشككل التخيمية ،كحدكث 

ة  أم بمعنى تزداد تغيرا ت في سماتو الشخصية  كيزداد معدؿ القمؽ كيصبح الفرد أكثر حساسية  كعدكاني
  عاليةكتظير بعض األعراض االنف (3)عاليةالمشكالت الصحية  كتضعؼ القيكد  األخالقية كاالنف

 (4)كسرعة الغضب  الشعكر باالستنزاؼ االنفعالي أك االحتراؽ النفسي  سرعة البكاء عاليةكالعصبية كاالنف

الفرد ،ىناؾ مف العمماء مف أكضح أف ليذه باإلضافة إلى ىذه اآلثار المترتبة عف الضغكط المينية عمى 
أخرل  اجتماعية منيا الشعكر باالغتراب عف مجاؿ  العمؿ  الذم ينتمي إليو الفرد  كعدـ  أثارالضغكط 

عالقات الفرد األسرية   تأثركت ،ت  كالشعكر بالعزلة االجتماعية االنتباه كالتصمب  كالجمكد في العالقا
اجية المشكالت المترتبة عف ضغكط العمؿ  فيبدأ بإسقاطيا في المنزؿ كالعائمية بسبب  العجز عف مك 

ذىنية أك فكرية  كتتمثؿ في النسياف  أثارك ،سيطرة بشكؿ غضب أك إصدار أك أمر صعبة أك فرض 
كالصعكبة في التركيز كاالضطراب في التفكير  كاستحكاذ فكرة كاحدة عمى الفرد  كتصبح ذاكرتو ضعيفة 

صدار أحكاـ غير صائبة   (5) .كيصبح يجد صعكبة في استرجاع األحداث  تزايد عدد األخطاء كا 

 

 

 

 

                                                           
 .189سيزالقي ككالص :مرجع سابؽ ،ص - 1
،جامعة 1993، 9،عدد  8سميماف عبد الرحمف الطريرم:الضغط النفسي مصادره كمسبباتو ،مجمة كمية التربية ،جامعة األمارات ،مجمد  - 2

 .161األمارات ،ص
 .65عمر مصطفي النعاس :مرجع سابؽ،ص - 3
 .45سابؽ، ص عمى عسكر :مرجع  - 4
 .312فاركؽ عبده فميو :مرجع سابؽ،ص  - 5



89 
 

 عمى مستوى المنظمة-ب

كتظير  تماما مثمما تؤثر في األفراد ،الضغكط في المنظمات الضغوط المينية عمى المنظمة : تؤثر  أثار
كزيادة حكادث العمؿ ،كانخفاض  ،ىذه اآلثار في ارتفاع معدؿ الغياب ،كفساد العالقات بيف العامميف 

 (1)ألداءكانخفاض مستكل ا ،الجكدة كضياع الكقت ،كالجيد  كعدـ الدقة في اتخاذ القرارات 

كيعتبر الضغط ىك العامؿ الرئيسي في كثير مف المشكالت التنظيمية خاصة مشكمة األداء المنخفض  
 أدائيـكدكراف العمؿ كالتغيب  فحينما يككف الضغط  منخفضا أك منعدما  يحافظ العاممكف عمى مستكيات 

عمى كجو العمـك  كبذالؾ ينعدـ النشاط أك الدافعية ألداء أكثر  كفي مستكيات الضغط المنخفضة   الحالية
كحينما ترتفع  أدائيـإلى المتكسطة  يبيف البحث أف الناس  ينشطكف  أك يستحثكف  لتحسيف مستكيا ت 

الكضع  الدرجات ،يمكف أف ينخفض األداء بصكرة ممحكظة  كيحدث ىذا أقصىمستكيات الضغط إلى 
كتسبب (2)نتيجة لتكريس العامؿ قدرا مف جيده كطاقتو لتخفيؼ الضغط أكثر مف تكجيو جيده نحك األداء

عديدة  نتيجة التأخر عف العمؿ ،الغياب كالتكقؼ عف  تكاليؼالضغكط مشكالت كثيرة  كتحمؿ المنظمات 
قكع في الحكادث  كاالستياء كصعكبة التركيز عمى العمؿ  كالك  ،العمؿ ،تدني مستكل اإلنتاج كانخفاضو 
كالتظممات  كسكء االتصاؿ بسبب  الشكاكمكارتفاع معدؿ  ،مف جك العمؿ كانخفاض الركح المعنكية 

 (3)غمكض الدكر كتشكيو المعمكمات

كيشير سأمر جمده إلى أف قدرة المنظمة عمى إدارة الضغكط كنتائجيا بالنسبة لألفراد كالمنظمات يعني 
المركنة كاإلنتاجية كىذا يعني قدرتيا عمى المحافظة عمى صحتيا العامة .غير أف قدرتيا عمى التكيؼ ك 

 سمبية منيا المباشر ك منيا غير المباشر  أثارسكء إدارة الضغكط في المنظمة يترتب عميو 

الثمف المباشر لسكء إدارة الضغكط :كيتمثؿ في الغياب ،التأخر كالتكقؼ عف العمؿ  كدكراف العمؿ  - أ
عدـ االستقرار في الكظيفة لمدة طكيمة ،كذلؾ يتمثؿ في نكعية اإلنتاجية ، كالشكاكم  المستمر أم

 كحكادث العمؿ عدـ االىتماـ بجدكلة اآلالت كالكقاية 
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الثمف غير المباشر لسكء إدارة الضغكط :انخفاض الركح المعنكية ،انخفاض الدافعية كعدـ الرضا  - ب
 (1)في اتخاذ القرارات ،عدـ الثقة كاالحتراـ كالتقدير ،ضعؼ االتصاؿ كالعالقات اإلنسانية  كالخطأ
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 الفصل الثالث

 سبل مواجية ضغوط العمل

 

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل المنظمة -1

 المتعمقة بالكظيفة سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ  -أ 

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة   -ب 

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ  -ج 

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل الفرد -2
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 :ضغكط العمؿ ظاىرة جد ضارة تمس كؿ القطاعات ككؿ األصناؼ سبل مواجية ضغوط العمل 
عات التي يعدكف ليا كيعتبركنيا مف ىذه مااألفراد كالمؤسسات كالجفيي تكمؼ غالبا  مينية ، كالسكسي

كاىتـ الكثير مف الباحثيف بمعالجة أسباب ( 1)المناحي كإجراءات  يجب التكقي منيا كاستباقيا قبؿ حدكثيا
ـ ىك النتائج كاآلثار اليامة التي تمحؽ بالفرد ماالضغكط أك التخفيؼ مف حدتيا ،كالسبب في ىذا االىت

ـ الباحثيف كالكتاب بدراسة سبؿ كطرؽ تخفيؼ ضغكط ماكالمنظمة نتيجة ضغكط العمؿ ،فقد ازداد اىت
 (2)العمؿ كعالجيا ،كتـ تطكير كسائؿ كطرؽ عديدة تتفاكت في بساطتيا كتعقدىا ككاقعيتيا

سبؽ عرضو مف مصادر كنتائج ضغكط العمؿ يعرض الباحث سبؿ  مامع  ماسبؽ كانسجا ماكفي ضكء 

 مكاجية ضغكط العمؿ عمى أساس تصنيفيا إلى مستكييف:

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل المنظمة:-1

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة-أ 

 سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة-ب

 دية لمعمؿ ماتعمقة بالبيئة السبؿ مكاجية ضغكط العمؿ الم-ج

سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ عمى مستكل الفرد: سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد -2

 العامؿ

 

 

 

                                                           
1
 - Kenza Kablain, Abedeljalil Kbolti : Stress au travail un problème de sante, Edition espérance médicale, mars 

2010, Tome 17, N°166. P157. 
 .192محمد حسف حمدات :مرجع سابؽ ،ص - 2
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 سبل مواجية ضغوط العمل عمى مستوى المنظمة -1

 : المتعمقة بالوظيفةسبل مواجية ضغوط العمل -أ

ؿ المختمفة  كبالتالي  ما:تيدؼ ىذه العممية إلى معرفة درجة الضغكط في األعتحميل الوظائف -1-أ

إسنادىا  لألفراد المناسبيف . كيتطمب األمر األخذ باالعتبار شخصية الفرد التي تشير إلى مزيج مف 

ت مايمتمؾ الفرد  درجات متفاكتة  مف الس مات النفسية  التي نستخدميا  لنصؼ الفرد  كعادة ماالس

د عمى النفس كغيرىا ماختمفة  مثؿ الذكاء ،الثقة بالنفس ، الكاقعية ،الحساسية ، الصالبة النفسية ،االعتالم

 (1)ت التي تميز الفرد عف اآلخريفمامف الس

:يعتبر إعادة تصميـ الكظائؼ بمثابة أسمكب متطكر لتحميؿ كتحسيف ىيكؿ  إعادة تصميم الوظائف -2-أ

الكظائؼ بيدؼ زيادة دافعية الفرد مف خالؿ تعديؿ أبعاد الكظيفة لتحقيؽ التناسب  بيف حاجات كدكافع 

كينبغي أف تصمـ الكظائؼ بصكرة تساعد عمى كشؼ عناصر مثؿ العبء ( 2)الفرد كىيكؿ الكظيفة

كتعطي نظرية ىيرزبيرغ ذات العامميف  إطار لجيكد (3)لمنخفض كالزائد ، غمكض الدكرالكظيفي بشقيو ا

إعادة تصميـ الكظائؼ الرامية إلى زيادة الشعكر بالرضا كاألداء بالنسبة لمعامؿ  حيث يركز مدخؿ 

ؼ  مف ىيرزبيرغ لإلثراء الكظيفي عمى عنصريف العكامؿ الكقائية كالعكامؿ الدافعية .كيمكف إثراء الكظائ

 خالؿ إدخاؿ التعديالت اآلتية كالتي تتضمف عكامؿ الدافعية  في نظرية ىيرزبرغ :

 المسؤكلية :تكسيع مسؤكلية العامؿ  1

اتخاذ القرارات  :كذلؾ بتكسيع سمطة العامؿ  كحرية التصرؼ في العمؿ  كالتقميؿ مف اإلشراؼ المباشر 2
 عميو  أم االستقاللية في أداء الميمة 
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ت المرتدة المباشرة بتكفير بيانات عف األداء  كاترؾ لمعامؿ  مازكد العامؿ بالمعمك  المرتدة : التغذية 3
 ت المرتدة حكؿ أداء الميمة ماالمعمك  أمنفسو  في بعض الحاالت  ميمة جمع  كحفظ تمؾ البيانات  

  أىداؼتـ انجازه مف  ماالمساءلة كالمحاسبة :كافئ العامؿ كاإلطراء كالتقدير عمى أساس 4

النمك كالتطكر الذاتي :شجع العامؿ  عمى اقتراح تحسينات في النظاـ الحالي إلى جانب ذلؾ خطط  5
  الحاليةلمتطكر كالتقدـ الكظيفي المحتمؿ مف كظيفتو 

االنجاز :مف خالؿ التكسع في المسؤكلية  كاالستقاللية  كالمساءلة ،ينشا شعكر باالنجاز أك اإلحساس  6
 (1)ة لدل العامؿبعمؿ شيء ذم قيم

يخص األدكار البد مف تكضيحيا  مف اجؿ التخمص مف التعارضات  كالقضاء عمى  مافي  ماأ
يجاد انسجاـ بيف األدكار التي يقكـ بيا العاممكف في المنظمة  بكضع  محددة  لممياـ  أىداؼالصراعات  كا 

 (2)التي يقكمكف بيا

لممنظمة دكر في الحد مف تعرض مكظفييا لمضغكط سبل مواجية ضغوط  العمل المتعمقة بالمنظمة :-ب
مرنة لمعمؿ كمف ناحية اكؿ حية ألسر العامميف كتقديـ جدكالتكتر فمثال يمكف لممنظمة إف تقدـ الرعاية الص

كذلؾ مف خالؿ ،ية العامميف بيا مف التعرض لمضغكط مات بعض البرامج المنظمة لحماأخرل تقدـ المنظ
ككذلؾ يمكف إعادة تصميـ  ميف لمعامميف ،أجية المشاكؿ المختمفة كتكفير التمكابرامج مساندة العامميف في 

كتطبيؽ ،كخمؽ نظـ عادلة لمحكافز كتقييـ األداء كالمشاركة في عممية اتخاذ القرارات  ،نظـ تدريب متطكرة 
م تعارض أسمكب اإلدارة الديمقراطية كتحديد ادكار كؿ فرد في المنظمة بشكؿ دقيؽ حتى ال يككف ىناؾ أ

عية مادية في شركط صحية مناسبة ككذلؾ شركط نفسية كاجتماكأخيرا تكفير بيئة عمؿ ،بيف الكظائؼ 
 (3)جيدة

كسبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  تتمثؿ في مجمكعة مف القرارات التي تتخذىا اإلدارة  
ىا  كتتمثؿ أىـ السبؿ  في التطبيؽ الجيد ألساليب أثار لمسيطرة عمى مسببات الضغكط  كالتخفيؼ مف 

                                                           
 .150سيزالقي ككالص ،مرجع سابؽ ،ص - 1
 .317فاركؽ عبده فميو:مرجع سابؽ ،ص - 2
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كتغيير المناخ التنظيمي  يترتب عمييا مف تعديؿ السياسات كالبرامج كاإلجراءات ، مااإلدارة الحديثة  ك 
 يمي : ماعية كاالقتصادية التي يشيدىا المجتمع   كتتمثؿ أىـ ألساليب فيماليتكاكب مع التغيرات االجت

:تعتبر اإلدارة بالمشاركة أسمكب فعاؿ إلدارة األفراد في المنظمة  ككذلؾ  اركةاإلدارة بالمش -1-ب
لتخفيؼ مف الضغكط التي يعاني منيا األفراد ،فيي تعمؿ عمى دمج أفكار  كاتجاىات األفراد  

ف فاعمية أسمكب اإلدارة بالمشاركة  يجب تكافر ماكالمجمكعات في عممية صنع القرارات في المنظمة  كلض
  :التاليةامؿ العك 

عكامؿ سيككلكجية  :تكافر االستعداد النفسي لدل الفرد عمى تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة في صنع - 1
دية كالمعنكية ماال المكافآتالقرارات كالقدرة عمى التعبير عف ذاتو كأفكاره عند اتخاذ القرارات  ككذلؾ تكافر 

التي يحصؿ عمييا األفراد نظير مشاركتيـ في اتخاذ القرارات كاف تككف كاف تككف مكضكعات المشاركة 
 فيياليا صمة  بمستقبؿ المشاركيف  

ـ األفراد  لممشاركة في صنع القرارات  كتكافر قنكات فعالة ماعكامؿ تنظيمية : تكافر الكقت المناسب أ- 2
            ع تزكيد الفرد بالتدريب ك التعميـ  المناسب لعممية المشاركة                                                                    لالتصاؿ كالمشاركة  م

ت اف تستخدميا في أسمكب اإلدارة بالمشاركة  كىي الجاف ، أنظمة ما.كىناؾ عدة طرؽ يمكف لمنظ
عات  كالمجاف  ماؿ في االجتمايشارؾ الع ماحيث عند(1)القرارات،برامج المشاركة في اتخاذ  الشكاكم

 (2)و  يشعركف بأىميتيـ كيتخمصكف مف الشعكر باإلحباطأىدافككضع السياسات التي تحدد سير العمؿ ك 

تطكير نظـ االختيار كالتعييف:تطكير نظـ االختيار كالتعييف بحيث تتضمف مقاييس يمكف مف خالليا  -3
ف اختيار أفراد لدييـ القدرة عمى تحمؿ ضغكط العمؿ  ككذلؾ التعامؿ معيا بنجاح ،بمعنى اف نظـ ماض

االختيار كالتعييف البد اف تحقؽ التكافؽ بيف خصائص الفرد  متطمبات الكظيفة كمحيط العمؿ ،كىذا 
العمؿ  كمدل قدرة يتطمب مف  الشخص القائـ بميمة المقابمة كالتعييف اف  ينتبو لمسببات الكامنة لضغط 

سيزيالقي  ككالص فباإلضافة إلى إستراتجية البرامج  المتطكرة لالختيار  ماأ (3)الفرد التعامؿ معيا بنجاح
كالتعييف كأجزاء المقابالت المكثفة مع المكظفيف الجدد الكتشاؼ  المشكالت التي قد تحدث في العمؿ   

                                                           
 (.144، 143:مرجع سابؽ  ،ص)  محمد الصيرفى - 1
 .317فاركؽ عبده فميو:مرجع سابؽ ،ص - 2
 .143محمد الصيرفى :مرجع سابؽ ، - 3



96 
 

يمكف اف يصادفو  مف مشكالت في  ماعية المكظؼ بفيركز عمى إستراتيجية التدريب المتطكر  كذلؾ بتك 
 (1)العمؿ

كذلؾ بإضافة مستكل جديد  أك إضافة كظائؼ جديدة أك تكصيؼ إعادة تصميم ىيكل التنظيم : -2-ب
العالقات التنظيمية  أك تصميـ اإلجراءات كتبسيطيا  أك تحديد حجـ عبء العمؿ أك تحديد عدد العامميف 

يسمح  بفتح باب الترقي  أفأيضا فاف إعادة تصميـ الييكؿ التنظيمي يجب المناسبيف في كؿ كظيفة ،ك 
  الحاليةإلى الكظائؼ في المستكيات اإلدارية األعمى ، كبالتالي عدـ البقاء فترة زمنية طكيمة في الكظيفة 

يجب أف يسمح  ماكالشعكر بعدـ التطكر في ىذه المينة  كالشعكر بخيبة األمؿ لعدـ تحقيؽ الذات .ك
التطكير المقترح  في الييكؿ التنظيمي  بسيكلة االتصاؿ األفقي  كالراسي  كبالتالي  سيكلة تدفؽ 

يؤدم مف تخفيؼ  مف ضغط الكقت ،  مات  كتكفيرىا لممديريف عمى كافة المستكيات اإلدارية مماالمعمك 
 (2)ئؿ التنسيؽ بيف األقساـكزيادة العالقات التبادلية بيف اإلدارات  كاألقساـ  كيقكم مف كسا

عي كالمناخ ماعسكر    فيشير إلى أىمية بعض العكامؿ مثؿ  الدعـ االجت ماأ عيماالدعم االجت -3-ب
ـ المنظمة  بتكفير فرص ماعي فأىميتو تبرز مف خالؿ   اىتماالدعـ االجت ماالتنظيمي المناسب لمعامميف أ

عي يعمؿ في اتجاىيف ماكبث ركح التعاكف كالتالؼ بيف العامميف . كالدعـ االجت  عيةمالمعالقات االجت
لصالح الطرفيف :الفرد كالمنظمة  فمف جانب يزيد  مف استجابات الفرد في العمؿ  ألنو يحقؽ   ماىكال،

عي  يعمؿ كمنطقة ماء  كمف جانب أخر  فاف الدعـ االجتماف ،القبكؿ ،االنتماحاجات ميمة مثؿ الض
 (3)ازلة  أك مخففة لمضغكط  كيتـ ذلؾ مف خالؿ التعاطؼ كتقديـ المساعدةع

ف نظاـ لتقييـ األداء  تقييـ عادؿ كمكضكعي ،م :يعتبر كجكدإعادة تطوير طرق تقييم األداء  -4-ب
ف أدائو محؿ تقييـ  عادؿ كمكضكعي  أف شعكر الفرد أاليامة لتقميص ضغكط العمؿ ،حيث  األساليبحد أ

يزيد  ماشكؿ ثكاب كعقاب . يكلد لدل الفرد شعكر  بالرضا الكظيفي ، كشعكر بالعدالة ،ميترجـ في 
انو يخفؼ مف تأثير العكامؿ المسببة لمضغكط.كلذلؾ فاف إعادة فحص   مامعدالت أدائو في العمؿ  ،ك
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يعتبر  مكضكعيتياة مف اجؿ تطكيرىا  لزيادة درجة نظـ الحكافز كتقييـ األداء عمى فترات دكرية مناسب
 (1)أسمكب مناسب لتخفيؼ الضغكط

كالبرامج التدريبية الحديثة  في التخفيؼ مف الضغكط  يساىـ  التككيفالتكوين والبرامج التدريبية:  -5-ب
ت كالمعارؼ الحديثة  ككيفية استخداـ الكسائؿ مافي العمؿ  حيث يساعد  التككيف عمى كسب المعمك 

 لمعامؿ  ،كمساعدتيـ عمى فيميـ لممنظمة  كتكضيح أدكارىـ فييا ،كاآلالت الحديثة  كتطكير الميارات 
كتطكير كتنمية الدافعية نحك األداء  كتقميؿ التكتر الناجـ عف  كمساعدتيـ عمى حؿ مشاكميـ في العمؿ ،

 (2)نقص المعرفة كمنو المساىمة في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة كالعامميف

 التنظيمي لمعمل :م بالمناخ مااالىت -6-ب

كعادة يتضمف  ،كتبرز أىمية  أيجاد مناخ تنظيمي مساند لمعامميف  في تنمية العالقات التبادلية االيجابية  
عطاء  مثؿ ىذا المناخ متغيرات تنظيمية  مثؿ المشاركة في القرارات ، كتشجيع االتصاؿ ،الالمركزية ،كا 

ي ،ليـ ماالتحكـ في أعالعامميف درجة أعمى مف  جاد بيئة عمؿ فعالة  قادرة عمى رصد  المشكالت كا 
كتبني المنظمة لبرنامج  محاضرا ت كندكات عف ،  ا  لصالح الجميع مف منظكر كقائيكالتعامؿ  معي

بعادىا المختمفة   ككذلؾ تنمية المنظمة  لتحسيف قدرتيا  ،التعامؿ  معيا  كاألساليبالضغكط المينية  كا 
عمى حؿ مشاكميا  كالتكيؼ مع  التغيرات البيئية  مف خالؿ رفع مستكل الثقة بيف العامميف  كزيادة فرص 

 (3)د عمى المعرفة كالميارة  كتشجيع االتصاؿمامكاجية  المشكالت كالعمؿ عمى حميا  كاالعت

تدريب العامميف عمى اكتساب ميارات  االتصاؿ  الفعاؿ  بالنسبة ألىمية االتصاؿ فتكمف مف خالؿ  ماأ
التي تساعدىـ عمى  التغمب عمى كثير  مف المعكقات النفسية لالتصاؿ ، كتجعميـ أكثر استعداد  لمعرفة  

ت  كالعمؿ عمى تككيف عالقات جيدة بيف مالممعمك  مااألسباب الحقيقية  لمضغكط في العمؿ ، كأكثر في
بينيـ  ،األمر الذم يؤدم إلى تحسيف  مستكل الصحة  مافير سبؿ التعاكف  فيعة   كتك ماأعضاء الج

فاالتصاؿ يكفر لألفراد ( 4)النفسية  كالجسمية  لمعامؿ  كبالتالي  تخفيؼ حدة الضغكط  التي يكاجييا
 إمكانية مقارنة االتجاىات كعالج الغمكض أك االلتباس المرتبط بكظائفيـ كأدكارىـ كمجاالت الصراع بيف
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ت بالنسبة لعممية اتخاذ ماالمجمكعات كاألفراد كيقـك  االتصاؿ بكظيفة حيكية في مجاؿ تكفير المعمك 
باإلضافة إلى ترسيخ مفيـك التعاكف  كزيادة مستكل المسؤكلية في التخطيط كالتطبيؽ  كالعمؿ (1)القرارات

اضجة بعد دراسة  عمى أيجاد محيط صحي في العمؿ يتصؼ بحرية التعبير  كاتخاذ القرارات الن
عطاء قيمة ألراء كمقترحات مف ىـ في  مستفيضة لجميع الظركؼ  كتكزيع  المسؤكليات بشكؿ تعاكني كا 

المستكيات السفمى مف الييكؿ التنظيمي  كالنظر إلى الصراعات عمى أنيا  فرصة لمتكضيح كدركس 
 (2)يستفاد منيا

 :لمعمل  ديةماسبل المواجية المتعمقة بالبيئة ال-ج

تشكؿ بيئة العمؿ جزء ميـ مف بيئة الفرد العامة في :ديةماسبل المواجية المتعمقة بالبيئة ال -1-ج
ـ مالذا فاف العناية  كاالىت، اإلنتاج كاإلبداع سمتو األساسية مسيرة المجتمع الحديث الذم أصبح العمؿ ك 

اج  مف أكلكيات مياـ بظركؼ كمكاف العمؿ كتكفير األجكاء المناسبة كالمشجعة  عمى العطاء كاإلنت
كتقع المسؤكلية الرئيسية عف الصحة كالسالمة المينية عمى الجيات المسئكلة  ، الصحة كالسالمة المينية 

كذلؾ بكضع التشريعات الالزمة كاإلشراؼ عمى تنفيذىا  كفؽ أعمى المستكيات في مجاؿ الطب الميني ، 
إلى ابعد حد مف المخاطر  كقميمة التكتر  خاليةميف التي تمـز بتكفير بيئة عمؿ أمنة كصحية  لكافة العام

 (3)كالضغكط

كتبرز أىمية االعتناء بإيجاد بيئات عمؿ تتفادل فييا الجكانب السمبية كيأتي ىنا دكر التصميـ البيئي أك 
 تصميـ مكاف العمؿ  .

 كالتصميـ عمى اختالؼ أنكاعو يستند عمى معايير  :

تسييالت سمككية كيشير ىذا البعد إلى دكر بيئة العمؿ في تمكيف العامميف مف أداء مسمياتيـ بصكرة  1
 فعالة 

 ف في بيئة العمؿ  كبخاصة درجة الحرارة  كدرجة الضجيج مادية  تتعمؽ بالراحة كاألماتسييالت  2
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ية اإلدراؾ  كأداء المياـ يكفره المكاف  مف مثيرات تساعد عمى عمم ماتسييالت إدراكية تدكر حكؿ  3
مكانية تعديميا حسب أىمية النشاط   المختمفة ،مثؿ درجة اإلضاءة  كا 

يحققو المكاف  مف حاجات األفراد مثؿ الحيز الشخصي   ماعية كيشير ىذا البعد  إلى ماتسييالت اجت 4
 (1)دمي المكافعية  بيف مستخماكالقدرة عمى التحكـ في بيئة العمؿ  كسيكلة تككيف العالقات االجت

أف مكاف العمؿ أك بيئة العمؿ ىك الكسط الذم يعمؿ فيو الفرد كيقضي فيو فترة مف الكقت كلسالمتو  ماك ب
 الصحية كالمينية  كجب عمى إدارة المستشفيات أف تراعي أربعة محاكر أساسية كىي :

ينعكس عمى  ماككؿ ية جميع العامميف في المستشفى مف مخاطر طبيعة عمميـ  داخؿ المستشفى ماح 1
 صحتيـ .النفسية كالجسمية

 ية المرضى داخؿ المستشفي مف العدكل أثناء إقامتيـ فيو ماح 2
 ية المجتمع الخارجي مف خطر التمكث  الناتج مف األنشطة العالجية ماح 3
 (2)ية البيئة بكؿ أبعادىا كجكانبياماح 4

لمضغكط البد أف يأخذ بعيف االعتبار منذ الكىمة األكلى عند التفكير في مشركع  أف البعد االرغكنكميكما 
كذلؾ بأخذ رأم المصمـ االرغكنكمي عمى  ،إنشاء أك بناء مستشفي أك عيادة صحية  أك مركز صحي 

 رم كالتقنييف كاإلدارييف  كاف تحتـر المعايير كالمكاصفاتماغرار باقي المختصيف كالميندس المدني كالمع
االرغكنكمية المناسبة كالخاصة بالمشركع كالمساحات الخاصة بالزكار كذكم المرضى كالركاؽ الخاص 

مف المشاريع الناجحة التي  عاليةأف الكصكؿ  إلى جكدة  ماك، ات اإلسعاؼ كغيرىا مف الضركريات بسيار 
جيد مف األداء  يتطمب يتحقؽ مف خالليا الراحة كالسالمة المينية ك الرضا كالسعادة لمعامميف كمستكل 

رييف ماالتنسيؽ بيف كؿ المختصيف الذيف ليـ عالقة بالمشركع دكف استثناء كالميندسيف كالمع
بالشكؿ المناسب كتكفير الظركؼ  ىداؼعييف لتحقيؽ األماكاالرغكنكمييف  كالمختصيف النفسانييف كاالجت

كنكميا بشقييا التصميمية كالمعرفية في الالئقة   كالجك الصحي السميـ  لمعمؿ كتبرز أىمية كدكر االرغ
 مف خالؿ :تخفيؼ كتقميؿ الضغكط 

 
 تقميؿ الضغكط "االرغكنكميا : 
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 تسييؿ أداء المياـ  
 تحقيؽ المالئمة كالتكافؽ 
                                                        أمراض مينية اقؿ                                                                                                               االرغكنكميا:   
 جيد بشرم اقؿ                

 (1)معاناة إنسانية اقؿ"  
 

 االرغكنكميا األكربية تعريفا لالرغكنكميا يبرز مف خاللو عالقتيا بالضغكط  كقد قدمت جمعية 

االرغكنكميا تعني بالتكافؽ كالمالئمة  كالمطابقة  .التكافؽ بيف البشر كاألشياء التي يستخدمكنيا  كاألشياء 
تحقؽ ىذا  ماإذا التي يفعمكنيا  كالبيئة التي يعممكف خالليا  كيتنقمكف في إرجائيا  كالتي يميكف فييا .

التكافؽ  كالمالئمة  بشكؿ جيد فاف الضغكط التي تقع عمى البشر تقؿ كسيشعركف بالراحة  أكثر  
 كسيمكنيـ أداء مياميـ أسرع  كأسيؿ  كسيقعكف في عدد اقؿ مف األخطاء 

أنيا تعمؿ عمى حفز   ماتحسيف بيئة العمؿ  كتقميؿ اإلجياد   البدني  كالتعب   كاالرغكنكميا   أىداؼكمف 

ف  كالراحة في استخداـ المنتجات كتحقيؽ مستكل معيشة ماكدعـ قيـ بشرية متعددة  بزيادة اعتبارات األ

ؿ بسيكلة  ماباإلضافة إلى إنقاص الضجر كالرتابة  كالعمؿ  بكتيرة كاحدة  كزيادة إمكانية االستع،  أفضؿ

بؿ العامؿ لمعمؿ كبيئتو كظركفو المختمفة  كالتقميؿ مف كالتقميؿ مف بيئة العمؿ المعقدة كزيادة رضا كتق

فاالرغكنكميا تسعي إلى حؿ المشاكؿ في بيئة العمؿ  كالحصكؿ  ضياع الكقت  كمف استيالؾ المعدات ،

 (2)عمى كضعية عمؿ في غاية الجكدة عمى الصعيديف الفني كالعالئقي

 ضغوط العمل في المستشفياتالبعد االرغونومي ل -2-ج

" المستشفيات مؤسسات معقدة التركيب اإلدارم كالعممي  ك بيا العديد مف النظـ  كيعمؿ بيا أعداد كبيرة 
لة مختمفة .كتشكؿ بيئة العمؿ ليؤالء مامف مقدمي الخدمة الطبية  مف طكاقـ طبية  كشبو طبية كع
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اخمية لألقساـ المختمفة  العامميف باختالؼ تخصصاتيـ  كأدكارىـ خطكرة صحية ليـ جميعا .ففي البيئة الد
أف العامميف يبذلكف جيدا كبيرا أثناء التعامؿ مع  ماكية ، كمايتـ التعرض لمممكثات البيكلكجية كالكي

أدكارىـ المختمفة  كيجب عمى المستشفيات  أدائيـالمرضى ،إضافة إلى الضغط العصبي كالنفسي  أثناء 
 (1)ية بيئة عمؿ ىؤالء العامميف"مايندسية كاالرغكنكمية لحفي مراحؿ التصميـ كالتشييد مراعاة كؿ األبعاد ال

اف العبء كمتطمبات العمؿ لممساعديف في الصحة   andreas martensرتاف  ماكقد أشار اندرياس 
ني يمعب دكر رئيسي في مشكمة حمؿ المرضى  ماالعمكمية كانت محؿ أبحاث مختمفة ،فالعبء الجس

 : التاليةذج كالمميزات ماالمتخذة التي احتكت عمى الن اإلجراءات  عاليةكقدـ مشركع يركز عمى دراسة ف

 إعطاء اعتبار لشركط العمؿ-

 التدرب عمى الميداف -

 (2)إعطاء أىمية لمنصائح الفردية-

كبيئة العمؿ في المستشفيات تضـ عدة جكانب يجب مراعاتيا بقكة ،كمنيا خاصة مكقع ك تخطيط مكاف 
دارة المركر داخؿ كحكؿ المكقع  العمؿ كنظـ التخمص مف النفا يات االستشفائية  كاستخداـ المكف  كا 

مباشرة  كغير مباشرة  أثاركاستبعاد العكامؿ البيئية المسببة لمتكتر أك الحد منيا .كىي جميعيا  تؤدم إلى 
يجابا عمى صحة العامميف .ك تكفير سبؿ الراحة  كالرفاىية   مف الشركط األساسية   الالـز  اف ماسمبا كا 

 (3)تكفرىا في بيئة العمؿ

كف العمؿ في المستشفيات البد مف مراعاة :                                        مافعند التخطيط كبناء أ
كاف العمؿ .إف تكفر عامؿ اإلضاءة الذم يعتبر مف أىـ العكامؿ األساسية التي يجب أف تتكفر في م-1

اإلضاءة المناسبة يؤدم إلى الشعكر بالراحة الجسدية كالنفسية لألفراد كالقدرة عمى التركيز كالدقة في العمؿ 
 .باإلضافة إلى مراعاة األلكاف التي تطال بيا الجدراف  كأسقؼ كقاعات العمؿ

درجة مئكية  كقد كجد  37.8إلى.36.8عامؿ الحرارة :تتراكح درجة حرارة جسـ اإلنساف الطبيعية بيف -2
كطرؽ الكقاية  %45درجة مئكية  مع رطكبة نسبية بحدكد .  22أف افصؿ درجة حرارة لبيئة العمؿ ىي 
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ح لممصابيف بأمراض ضغط الدـ المرتفع  كأمرض القمب  كأمراض مامف درجة الحرارة العالية ىي عدـ الس
 (1)رديات العمؿ  كفترات الراحة لمعامميفكف الحرارة العالية  تنظيـ ك ماالجمد  بالعمؿ في أ

عامؿ الضكضاء :مف أساليب الكقاية مف الضجيج أجزاء الفحكصات الطبية ،مراعاة كؿ األمكر الفنية -3
رية عند بناء المستشفيات  مف حيث األسقؼ كالنكافذ  كارتفاع الجدراف كالفكاصؿ  كالممرات  ماكالمع

 (2)لة عف مكاف العمؿكف معزك ماكتكفير كسائؿ الراحة  في أ

مكاجية عامؿ سكء التيكية ىي مراعاة عامؿ التيكية عند تصميـ المستشفيات مف ناحية  أساليبكمف 
 المساحة كارتفاع الجدراف كفتحات التيكية الطبيعية 

المصدر المتعمؽ بالنظافة كالنظاـ  فيجب مراعاة كؿ العكامؿ المؤثرة في مكاف العمؿ عند التخطيط  ماأ
لبناء المستشفيات  مف حيث  الممرات الكاسعة  كالمسافات الالزمة لمركر العامميف  ككسائؿ النقؿ  

فالمستشفيات بحاجة يخص النظافة   ماكالمعدات كاألدكية ك في   األجيزةكف التي تسمح بترتيب ماكاأل
الحديثة كالعممية   ساليبإلى نظافة دكرية كمستمرة  كيجب  تكفير كسائؿ النظافة كالتطيير كالتعقيـ كفقا لأل

 ينتج عنيا مف عدكم كأمراض . مالتخمص مف النفايات الطبية كتفادم كؿ 

 سبل مواجية ضغوط العمل عمى مستوى الفرد :-2

 ضية ،كتعد الدراسة التي قاـ بيا مكرفيماـ بسبؿ مكاجية الضغكط النفسية منذ العقكد األربعة المااالىت أبد

Murphy5891  مف أكائؿ الدراسات التي استخدمت مصطمح التعامؿ مع الضغكط ،كذلؾ لإلشارة

 (3).بيدؼ السيطرة عمييا قؼ الميددة  ،لألساليب التي يستخدميا الفرد في التعامؿ  مع المكا

انو يتكجب استباقو   caroline levasseurيرل عمى مستكل الفرد كمف اجؿ تسيير فعاؿ لمضغط 

 بمرحمتيف :

                                                           
 (51، 48)مفتاح عبد السالـ الشكييدم :مرجع سابؽ ،ص - 1
 .58صالمرجع نفسو ، الشكييدم :مفتاح عبد السالـ  - 2

3
 04،العدد 26عبد اهلل الضريبي :أساليب مكاجية الضغكط النفسية المينية كعالقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد  - 
 .679،جامعة دمشؽ ،دمشؽ ،سكريا ،ص2010،

1-  Caroline Levasseur : « la boite à outils, trucs et astuces de votre succès, gestion du stress ». Ed : HEC, 

Montréal, Canada, 2012. P03. 
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 معرفة العالمات الصادرة مف الجسـ -

 (1)معرفة العكامؿ المسببة لمضغط-

 الفردية التي يقـك بيا األساليب يقصد بيا سبؿ مكاجية ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿأما 

الفرد لكي يسيطر أك يدير أك يتحمؿ مسببات الضغط  التي تفكؽ قدراتو كطاقاتو الشخصية ،كتيدؼ ىذه 

ط السمككية  لألفراد الذيف يعانكف مف الضغكط ماإلى تغيير األكضاع النفسية كالصحية كاألن األساليب

 إلى األخذ بمجمكعة مف االعتبارات  كالعمؿ  عمى تكافرىا مثؿ : األساليبالنفسية  كتحتاج ىذه 

صالبة نمط الشخصية                                                                                              -
                        تحقيؽ التكافؽ العقمي كالذىني مع مصادر الضغط                                        -
الذاتية في كثافة العمؿ كتقميؿ مستكل الضغط  كالحد مف العكامؿ  المسببة لو                         عاليةالف -
عطاء فرصة المشاركة في ماالدعـ االجت - عي مف مجمكعة األصدقاء  كزمالء العمؿ  كأفراد األسرة  كا 

 (2)تماتنفيذ المي

لذاتي مف جانب الفرد  لالنفعاالت كالتكترات العاطفية كالفسيكلكجية  كالفكرية  التي كيعتبر اإلدراؾ ا -
ذج في التعامؿ مع الضغكط إطار  ماكمف بيف الن ،  األساليبتسببيا الضغكط األساس في نجاح ىذه 

ا يتضمف عشرة بنكد  أساسية لزيادة قدرة الفرد عمى الصمكد  كالبقاء في ظؿ المكاقؼ الضاغطة  كىذ
اإلطار يفيد في بناء نكع مف العادات كالسمكؾ الشخصي  تساعد الفرد في التكصؿ إلى التصرؼ الفعاؿ 

 مع الضغكط السمبية  كالنفسية الشديدة  كىذه البنكد مكضحة كاألتي :

( 3)التكيؼ ،التحمؿ ، التحدم ،الثقة ،االلتزاـ ،الرعاية ، التعامؿ مع الضغكط ،اليدكء ،الكفاءة ،اإلبداع

تساعد الفرد عمى التكيؼ كالسيطرة عمى المكاقؼ  األساليبىناؾ  بعض  أف (cherman1981)كيرل 
 الضاغطة  كتمكنو مف مكاجية أم ضغكط مقبمة كىي :

                                                           

 
 (. 318، 317فاركؽ عبده فميو :مرجع سابؽ ،ص) - 2
 .139ص محمد الصيرفى ،مرجع سابؽ ، - 3
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التعايش مع الضغكط :كتمثؿ ىذه الطريقة األسمكب األضعؼ كاألقؿ قبكال في التكيؼ كالتعامؿ مع -1
ىا كعالقتيا أثار لنكع الضغكط  ك  ماالزمف القصير كيتطمب ذلؾ تفيالضغكط كيمكف إتباع ىذه الطريقة في 

 بسمكؾ الفرد .

االنسحاب مف المكاقؼ الضاغطة :كأخذ العامؿ إجازة أك تغيير القسـ الذم يعمؿ فيو أك تغيير الزمالء -2
ض عية كيعتمد ىذا عمى ظركؼ المكقؼ الضاغط فإذا كاف االنسحاب يؤدم إلى انخفاماكالعالقات االجت

 .فاقـ مف حدة التكتر كاف ضارا  حدة التكتر كاف مفيد ،ك إذا لـ يؤثر االنسحاب أك

ط العالقة بينو كبيف  عناصر ماتغيير عالقة الفرد بالضغكط :كيعني ىذا سعي الفرد إلى تغيير أن-3
العمؿ  العمؿ التي تسبب التكتر كالضغكط  كعناصر العمؿ قد تككف الزمالء أك الرؤساء أك المرؤكسيف أك

 نفسو كطريقة أداءه

تغيير الضغكط نفسيا :ىناؾ ضغكط يمكف التأثير عمييا  مثؿ اإلضاءة كالحرارة كترتيب مكاف العمؿ -4
 التفاىـ كاإلقناع كالتفاكض كالحسـ . أساليبيمكف التأثير عمى سمكؾ األطراؼ المسببيف لمضغكط ب ماك

يستطيع اف يقكـ  مالعدـ إمكانيتو تغيير المكقؼ ك تقبؿ المكقؼ كتخفيض الضغكط :كيحدث ىذا غالبا -5
 (1)يخفض الضغكط الناجمة عف طريؽ التمرينات الرياضية مثال  أفبو الفرد إذف 

 يستخدميا  الفرد لمكاجية ضغكط العمؿ كمنيا : أفالتي يمكف  األساليبمجمكعة مف  كىناؾ

:تدخؿ العمميات المعرفية أك الذىنية في أم قرار يتخذه الفرد حكؿ األسمكب  المعرفية األساليب  -2-1
المعرفية مف جانب إلى افتراض مفاده أف  األساليبكتستند  ،المناسب لمتعامؿ مع مصادر ضغكط العمؿ 

نكعية رد الفعؿ مف جانب الفرد ىك الذم  أفالتعرض لمصدر ضغط  ال يسبب االنزعاج بحد ذاتو ،بؿ 
الحياة   أمكرفي مكاجية   اإليجابييعرؼ بالتفكير  ماكمف جانب أخر تستند إلى  ،لنتيجة النيائية يحدد ا

 كىذه العممية تككف األكلكية فييا لمعقؿ .

الطابع المعرفي الخطكة األساسية كالقكة الدافعة في مكاجية  ماكيمثؿ االتجاه كالكعي  الذم يغمب عميي 
نغير مف استجاباتنا السمككية دكف  أفال نستطيع  أنناكتكمف أىمية ىذيف العامميف في   ،مصادر الضغكط
دراؾ  مف جانبنا ب تغيير اتجاىاتنا ،  مانقكـ بو  أك   ماكىذه بدكرىا ال تتغير إال إذا كاف ىناؾ كعي كا 

                                                           
 346صمحمد الصيرفى :مرجع سابؽ. - 1
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لتعامؿ مع مصدر كلعؿ أىـ اتجاه ننميو ىك عدـ االندفاع  كا ،نقـك بو لتحسيف ظركؼ العمؿ  أفينبغي 
الضغط حسب األكلكيات  أم ندعك إلى تغيير  ردكد فعمنا لألحداث لتتمشى مع السمكؾ المرتبط  بالنمط 

 (1)ب مف الشخصية

التمقيح المحددة   : اإلنساف يخضع منذ كالدتو إلى عممية التطعيـ كفؽ رزنامة التطعيم االنفعالي-2-2
مف طرؼ المنظمة العالمية لمصحة كالتي تيدؼ إلى إكساب الجسـ قدرة كمناعة ضد األمراض ،فاف 

البعض مف الباحثيف يدعك إلى تطبيؽ الفكرة نفسيا إليجاد مناعة ضد الضغكط النفسية  كيتـ ذلؾ مف 
االنزعاج كتمر ىذه المعايشة  أك خالؿ المعايشة الذىنية مف جانب الفرد لممكقؼ الذم يسبب لو القمؽ ك 

 ج الذىني  بثالث مراحؿ : مااالند

ت تزيد مف حالة مات كاقعية ككاممة عف المكقؼ المسبب لمقمؽ  حتى كاف كانت المعمك ماجمع معمك  1
 الضيؽ التي يمر بيا الفرد 

 مية مع المشكمة ت عف المصادر الخارجية المتكفرة كالتي بإمكانيا  مساعدتؾ لمتعامؿ بفاعماجمع معمك  2

تشجيع النفس عمى تبني خطط لمكاجية  المكقؼ مع االعتراؼ الشخصي  بكجكد الضغكط  ككجكب 3
 المكاجية  كعدـ التردد

 :كيقصد بيا التعامؿ مع المكاقؼ الضاغطة مف خالؿ : إعادة البرمجة الذىنية-2-3

 السمبية األفكار(التكقؼ الفكرم عف االسترساؿ في أ

ب( إعادة التفكير  كيقصد بيا التحكؿ نحك التفكير المنطقي بإتباع مدخؿ حؿ المشكمة التي تتضمف 
 لحميا فضؿأجزاءات منتظمة يتمكف الفرد مف خالليا حؿ المشكمة كاختيار البديؿ األ

كيتضمف عمميات مثؿ التكقع كالتخطيط لمكاجية مصادرا لضغكط كيشتمؿ التصكر تصور ذىني :-2-4
 :التالية الخطكات

 الكعي بالمكقؼ الذم يسبب لؾ الضيؽ  -

 احتضاف المكقؼ إلعطاء نفسؾ الفرصة لممعالجة المكضكعية لممكقؼ -

                                                           
 .168عمى عسكر ،مرجع سابؽ ،ص  - 1
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 (1)تخيؿ الطرؽ التي تساىـ في المكاجية الناجحة كأنت في حالة االسترخاء العميؽ -

:تستخدـ ىذه الكسائؿ لمكصكؿ إلى حالة مف االسترخاء  البدني كالذىني  الذىنية البدنية األساليب-2-5
كالتي يشار إلييا باالسترخاء العميؽ. كتعتبر أدكات  تحقؽ التكازف  بيف الراحة كالنشاط لمجسـ  كتمكف 

 الجسـ مف استعادة حيكيتو  لمكاجية الحياة كيعتبر النكـ ىنا االختيار الطبيعي لمجسـ إلعادة التكازف
 (2)كاستعادة الطاقة الالزمة لمقياـ باألنشطة اليكمية كبصكرة

:حيث يجمس الفرد مغمضا عينيو  كمصدرا صكتا  معينا مثؿ التعكيذة أك الدعاء  لبعض  التأمل-2-6
 (3)دقائؽ  لعدة مرات كؿ يكـ

بعض الكقت السترجاع  يدخؿ ضمف عمميات التأمؿ كؿ سمكؾ يبعد الفرد عف األنشطة اليكمية مثؿ  اخذ
إحداث الحياة ،التفكير في معاني اآليات القرآنية،مراقبة غركب الشمس أك شركقيا ،كغيرىا مف المكاقؼ 

نتائج دراستو حكؿ التغيرات العضكية المصاحبة wallace  التي يخمك فييا الفرد بنفسو.  كقد نشر كاالس
يف بدرجة ممحكظة ،تخفيؼ العبء عف القمب لمتأمؿ  فقد بينت دراستو  :انخفاض استيالؾ األككسج

 المخي ،انخفاض االستثارة لمجياز العصبي . اإليقاع إبطاء،

 كلكي يحقؽ التأمؿ ىدفو ينبغي تكفر عناصر أىميا :                                                                

 بيئة خارجية ىادئة  -

 بيئة داخمية ىادئة  -

 ريقة مريحة كذلؾ مف خالؿ االستمقاء عمى الظير بحيث تككف الساقاف مبتعدتاف قميال.الجمكس بط-

 الجمكس بيدكء عشرة دقائؽ دكف حركة أف أمكف  مع التحرؾ إذا شعرنا بعدـ الراحة . -

 .تجنب القمؽ لمكصكؿ إلى حالة االسترخاء التاـ -

أخر  تناكؿكالبدء بعد ساعة مف  القياـ بالتأمؿاـ كالعقاقير قبؿ التخمص مف اإلثارة التي تأتي مف الطع -
 بة.كج

                                                           
 (.173، 169عمى عسكر مرجع ،سابؽ ،ص)  -1

 .174،ص المرجع نفسوعمى عسكر ، - 2
 .191سيزالقي ككالاص ،مرجع سابؽ ،ص - 3
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:يعتمد ىذا األسمكب عمى النظرية القائمة بأنؾ إذا تمكنت  مف إرخاء االسترخاء التقدمي -2-7
العضالت  فاف الذىف  سيصؿ إلى حالة مف اليدكء كالراحة مف خالؿ خفض نشاط الجياز العصبي 

 الذاتي .

فرد عمى ظيره  أك الجمكس عمى كرسي مع كجكد سند لمرأس كالقدميف  كتتمخص الطريقة في استمقاء ال
إلى  5ألرضية المكاف .كيقـك الفرد بشد المجمكعة العضمية ككؿ أك بشكؿ منفرد  مف  مامالمستيف بكاممي

ثكاني  .تتبعو فترة ثبات لمعضمة المشدكدة تستغرؽ الزمف نفسو أك اقؿ قميال ثـ إرخائيا لمدة تتراكح بيف  7
 (1)ثانية .كيكرر األداء لمرة كاحدة عمى األقؿ 30إلى 20

 السريعة كىي : األساليبكضمف إطار االسترخاء ىناؾ عدد مف 
 مرات في اليكـ  10إلى 6خذ غفكة قصيرة في حدكد عشرة دقائؽ الستعادة النشاط  مف أ -
بغمؽ العينيف كتخيؿ انؾ مكجكد في احد  التخيؿ أك التصكر عند الشعكر بالضغط أك التكتر  كذلؾ-
 كف المحببة لنفسؾ.مااأل
غمؽ العينيف كتدليؾ الجبية كخمؼ الرقبة بحركات دائرية مف أطراؼ األصابع يساعدؾ عمى إرخاء  -

 العضالت المشدكدة أك المتكترة .
 (2)الخركج مف الركتيف :كذلؾ بإضافة عناصر جديدة في سمككؾ أك في عالقتؾ مع اآلخريف -
ريف الرياضية ،ذلؾ ألنيا تحرر ما:يعتقد المختصكف في اإلحساس بالراحة بعد الت رسة الرياضةمام-2-8

كيات فييا تمؾ التي تؤدم ماالعضالت مف التكتر ،كتزيد مف سعة األكعية الدمكية ،كتقمؿ مف ترسيب الكي
 (3)إلى تصمب الشراييف  كالتي تعد العامؿ  األكؿ كراء األزمات القمبية

ريف الرياضية يفرز الجسـ بعض اليرمكنات التي تساعد عمى تقميؿ حدة ماكبعد القياـ بأداء بعض الت
  (4)نية جيدة ماالتكترات كالضغكط النفسية كتجعمؾ نشيطا كفي حالة جس

                                                           
 .179عمى عسكر:مرجع سابؽ ،ص - 1
 .182،ص سابؽ مرجععمى عسكر : - 2
 .185حمدم عمى الفرماكم ،مرجع سابؽ ،ص - 3
 ،2002 ،القاىرة ،مصر،  1:كيؼ نتغمب عمى الضغكط النفسية في العمؿ ،دار الفاركؽ لنشر كالتكزيع،طعماد الحداد  - 4
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نكع مف النشاط البدني بشكؿ منتظـ إحدل الطرؽ السيمة  كاألكثر  رسةماكيعتبر خبراء المياقة البدنية م
في حياة الفرد كتمكيف الجسـ مف التعامؿ الفعاؿ مع المكاقؼ  إيجابيةفائدة لمحصكؿ عمى تغييرات 

 الضاغطة .كلكي يككف النشاط البدني مؤثرا كفعاال في مكاجية مصدر الضغكط ينبغي أف يتسـ بالتالي  :

 متعة كيتناسب مع شخصية الفرد المزاجية كالجسمية .أف يككف مصدر -

 مف قدراتو الشخصية  %في  60إلى  50يبذؿ فيو الفرد جيدا يعادؿ  -

 دقيقة كؿ مرة  30إلى 20رسة مف مايتفاكت زمف الم -

 (1)مرات في األسبكع 3إلى 2يزاكؿ مف  -

ككظائؼ عقمو بشكؿ  يأكمو يؤثر عمى الكيمياء الحيكية لديو، ما:اف اإلنساف كائف حي ك  التغذية-2-9
 ماكبير ،فإف إحداث أم تغيير في عادات األكؿ سكؼ يؤثر عمى قدرتو النجاز ميامو بصكرة تامة ، ك 

و مف طعاـ يعتبر كقكدا لعقمو ،فإذا حـر مف ىذا الكقكد فسكؼ تقؿ قدرتو عمى األداء ،كتتزايد حدة تناكلي
ك في ضكء الحقائؽ الطبية فانو مف الصعب اف  (2)كاضطرابيا األفكاربسبب تشكش الضغط الكظيفي 

يقمؿ الفرد مف أىمية الغذاء لمصحة بصكرة عامة كلمكاجية الضغكط بصكرة خاصة  كيكصي  المختصكف 
في التغذية . إلى مراعاة احتكاء الكجبات الغذائية اليكمية عمى العناصر األساسية مثؿ البركتينات 

 يتامينات ،األمالح ،الدىكف ، كبحيث تؤخذ بكميات تتناسب  كالمجيكد البدني الذم يبذلو الفرد،الف

يمكف القكؿ اف الصحة البدنية كالنفسية تتطمب تكازنا كتكامال بيف االسترخاء كالنشاط البدني كالتغذية  ماك
دؼ إلى تخفيؼ الضغكط  السميمة باإلضافة إلى الكشؼ الطبي  الذم يمثؿ مطمبا أساسيا ألم أسمكب يي

 (3)إذ اف معرفة الحالة البدنية  تساعد في معرفة األسباب كاآلثار المحتممة لمضغكط

كيشير كريس كرياكك إلى أىمية إدارة الكقت الناجحة في تخفيؼ الضغكط كذلؾ بالتركيز عمى بعض 
ؿ ،التعامؿ مع مامع األعالنقاط الميمة كىي االنتباه لمكقت ،كضع األكلكيات ،التخطيط ،مكائمة الكقت 

 (1)الكجبات السريعة بسرعة ،ال تؤجؿ ،كف كاقعيا

                                                           
 .191عمى عسكر :مرجع سابؽ ،ص - 1
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(مف الضركرم اف يعدلكا مف نمطيـ لكي يتجنبكا األمراض أباإلضافة إلى أف األشخاص ذكم النمط )
أف يغيركا نمط حياتيـ ، فتعديؿ السمكؾ  ـبأنو ليس المطمكب  مني ماالعضكية المتعمقة بيذا السمكؾ ،عم

ال يعني التكقؼ  عف المنافسة كالطمكح،بؿ يعني انو إبطاؿ كتعديؿ السمكؾ  )أ(المتصؿ  بنمط الشخصية 
 (2)بصحة الفرد الجسمية كالعقمية كثر مالئمة كالذم ال يترتب عميو إضرارالضار ، كاستخداـ السمكؾ األ

 

                                                                                                                                                                                     
 ،  2004،العيف ،األمارات ،1كتاب الجامعي ،طترجمة كليد العمرم كمحمد جياد جمؿ ،دار ال الضغط والقمق عند المعممين ،كريس كيرياكك: - 1
 .75ص

 .62تغريد زياد :مرجع سابؽ ،ص  - 2
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 تمهيد 

مف  إتباعياالعممية كالمنيجية ،التي يتـ  اإلجراءاتعمؿ عممي ،متكقؼ بدرجة كبيرة عمى  أمنجاح  إف
في ىذا سيتناكؿ الطالب ك  ،بمتغيرات مكضكع الدراسة كفركضيااجؿ جمع المعمكمات كالحقائؽ المرتبطة 

يناقش منيج الدراسة  الدراسة االستطالعية ك إلىسيتـ التطرؽ  تيا،حيثاجراءا  منيجية الدراسة ك  الفصؿ
كما ككيفية اختيار عينة الدراسة ، الدراسة،  ،كيحدد مجتمعكيكضح حدكد الدراسة ،الذم استخدمو

الدراسة  أداةالتي استخدميا الباحث لتحقؽ مف صدؽ  تاكاإلجراءالدراسة  أداةيستعرض كيفية بناء 
 األساليبيتناكؿ الفصؿ منيجية الدراسة الميدانية ككيؼ تـ جمع البيانات كيحدد  كأخيرا، كثباتيا

  التي استخدمت في معالجة بياناتيا اإلحصائية
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 :الدراسة االستطالعية .1

البحث  إجراءتساعد الدراسة االستطالعية الباحث عمى التعرؼ عف قرب عمى الظركؼ التي سيتـ فييا 
جكىريا لبناء البحث  أساساتعتبر  أنيا إلى إضافةبحثو ، أدكاتكالصعكبات التي ربما تكاجيو في تطبيؽ 

عف مكاف الدراسة كمجتمع الدراسة ،ككذا  األكليةككنيا تساعد الباحث عمى جمع المعطيات العممي كمو ،
 انتقاء عينة البحث كفؽ مكضكع الدراسة .  كأسمكبالتعرؼ عمى كيفية 

غية الحصكؿ عمى ب بعنابة  الجامعي كقد قمنا بزيارات لممصالح االستعجالية التابعة لممركز االستشفائي
مف خالؿ المالحظات التي سجمناىا ،ككذالؾ المقابالت ،ك بعض المعمكمات التي تخدـ مكضكع الدراسة 

الدراسة تمكنا مف التعرؼ عمى مجتمع البحث ك ساعد ت  في العمؿ الزمالء مع أجريناىاالتي 
المتمثمة في القائمة االسمية  اإلداريةالكثائؽ  الحصكؿ تـ في بناء المقياس حيث  أيضااالستطالعية 

كاخذ المكافقة  لممركز االستشفائي بعنابة  لمعماؿ الشبو الطبييف الذيف يعممكف في المصالح  االستعجالية
 .الدراسة الميدانية أجراءعمى  اإلدارةمف 
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 : منهج الدراسة .2

ف منيج أكتابو ب  في العساؼ أكردهيعرؼ منيج الدراسة بتعريفات متعددة لعؿ مف اشمميا التعريؼ الذم 
الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ بكاسطة طائفة مف القكاعد  إلىالبحث العممي يعني  الطريؽ  المؤدم 

 (1)نتيجة معمكمة إلىيصؿ  العامة ،تييمف عمى سير العقؿ كتحدد عممياتو حتى

، كذلؾ  عينة كبيرة منيـ  أك البحثمجتمع  أفرادسطة استجكاب جميع اي يتـ بك فالمنيج الكصفي المسح
دراسة  إلىيتجاكز ذلؾ  أفدكف  ،كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا  كدرجة كجكدىا فقطبيدؼ 
 (2)سباب إال استنتاج أكالعالقة 

ككذلؾ فاف  كنظرا الف مشكمة الدراسة تتعمؽ بالحاضر ،كاف دراستيا ستتـ عف طريؽ االستجكاب المباشر
اسة ىك الكقكؼ عند حد الكصؼ كبالتالي فاف المنيج المناسب ىك المنيج الكصفي اليدؼ مف  ىذه الدر 

 المسحي ،الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كبياف خصائصيا كحجميا ككذالؾ جمع المعمكمات كتفسيرىا 

 حدود الدراسة .3

 الشبو الطبييف الحدكد المكضكعية :اقتصر مكضكع الدراسة عمى ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة
 و ىذه الضغكطلمكاجيليا   يمجئكفكالسبؿ التي  العامميف في المصالح االستعجالية

 المصالح االستعجالية لممركز االستشفائي الجامعي بعنابةالحدكد المكانية :

 2013/2014طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي : مانيةز الالحدكد 

العماؿ الشبو الطبييف العامميف في المصالح االستعجالية لممركز اسة عمى الدر  أجريت الحدكد البشرية:
 االستشفائي الجامعي بعنابة

 

 

 

                                      
1
 .169،ص1990،الرياض ،السعكدية ، 01البحث في العمـك السمككية ،مكتبة العبيكاف ،ط  إلىصالح العساؼ :المدخؿ  - 

2
 .191صالح العساؼ:المرجع نفسو ،ص - 
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 مجتمع الدراسة: .4

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع عماؿ السمؾ الشبو الطبي الذيف يعممكف في المصالح االستعجالية لممركز 
مجتمع الدراسة  تكزيع افراد  عامؿ كالجدكؿ التالي يكضح 100بعنابة كالبالغ عددىـاالستشفائي الجامعي 

 حسب المصالح االستعجالية التي يعممكف بيا.

 النسبة المئكية العماؿ عدد المصمحة االستعجالية
 %61 61 المصمحة االستعجالية ابف رشد                 

 %20 20 ابف سينا المصمحة االستعجالية
 %07 07 الحكيـ ضرباف المصمحة االستعجالية

 %04 04 المصمحة االستعجالية لطب العيكف
 %08 08 األطفاؿالمصمحة االستعجالية لطب 

 %100 100 المجمكع:
 ( يبن توزيح أفراد مجتمع الدراسة حسب المصالح الذين يعممون بها 44رقم ) جدول 

 

 %61بنسبة مجتمع الدراسة يعممكف بالمصمحة االستعجالية ابف رشد  يالحظ مف الجدكؿ اف اغمبية افراد
اما باقي المصالح فنسبة عدد عماؿ مجتمع الدراسة  %20صمحة االستعجالية ابف سينا بنسبة تمييا الم

 قميؿ مقارنة مع مصمحة ابف رشد كابف سينا .

المصلحة االستعجالية ابن 
 رشد 
61% 

المصلحة 
 االستعجالية ابن سينا

20% 

المصلحة االستعجالية 
 الحكيم ضربان

7% 

المصلحة 
االستعجالية 
 لطب العيون

4% 

المصلحة االستعجالية 
 لطب األطفال

8% 

تبين توزيح أفراد مجتمع الدراسة ( 01)دائرة نسبية رقم 
 حسب المصالح الذين يعملون بها 
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 : عينة الدراسة .5

تقدر ب تصبح عينة البحث  أفراد 10كالمتككنة مف  األداةعمييا قياس ثبات  أجريناتي بعد استبعاد العينة ال
 مف العماؿ الشبو الطبييف . عامال 90

 يالدراسة ىكبذلؾ تككف عينة  الدراسة مجتمع أفراداـ بتطبيؽ دراستو المسحية عمى جميع الباحث ق
  التالية : لألسبابكذلؾ يرجع مجتمع الدراسة 

 ؿ تطبيؽ  الدراسة عمييـ جميعا مجتمع الدراسة مما يسي أفرادقمة عدد -1

 لصدؽ النتائج  الدراسة يككف ادعىالتطبيؽ عمى كؿ مفردة مف مفردات مجتمع -2

 خصائص عينة الدراسة -

 في العمؿ كتتمثؿ خصائص عينة البحث في :الجنس ،العمر ،مكاف العمؿ ، االقدمية

 عينة الدراسة حسب الجنس أفراد كزيعت -

 المئكيةالنسبة  عددال الجنس
 %54,44 49 الذككر
 %45,56 41 اإلناث

 %100   90 المجمكع
 ( يكضح تكزيع افراد العينة حسب الجنس05جدكؿ رقـ )

 

54,44; الذكور % 

;  اإلناث
45,56% 

تبين توزيع أفراد عينة الدراسة ( 02)دائرة نسبية رقم 
 حسب الجنس
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حيث بمغت نسبة  اإلناثعدد الشبو الطبييف الذككر اكبر مف  أف (01)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
 %45.56 كاإلناث %54.44الذككر

 الفئة العمريةعينة الدراسة حسب  أفراد كزيع ت-

 النسبة المئكية عددال  الفئة العمرية
 %25.56 23 سنة      30الى 20مف 
 %17.78 16 سنة      40الى  30مف
 %34.44 31 سنة     50الى 40مف 

 %22.22 20 سنة         50اكثر مف
 %100 90 المجمكع

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية6جدكؿ رقـ) 

 

 

 %34.44بنسبة  50الى 41العينة تتمركز في الفئة العمرية أفرادغالبية  أف (02)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
سنة  50ػػػػ ال أعمارىـثـ العماؿ الشبو الطبييف الذيف تتجاكز  %25.56بنسبة سنة  30الى 20يا فئة كتمي

 %17.78كبنسبةسنة  40الى  31فئة  كأخير %22.22كبنسبة 

 

; سنة      30الى 20من 
25,56% 

سنة   40الى  30من
    ;17,78 % 

; سنة     50الى 40من 
34,44% 

سنة       50اكثر من
   ;22,22 % 

تبين توزيع أفراد العينة حسب الفئة ( 03)دائرة نسبية رقم 
 العمرية
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 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ  أفراد كزيعت -

 النسبة المئكية عددال مكاف العمؿ
 %56.67 51 المصمحة االستعجالية ابف رشد
 %22.22 20 المصمحة االستعجالية ابف سينا

 %07.78 07 المصمحة االستعجالية الحكيـ ضرباف
 %04.44 04 المصمحة االستعجالية لطب كجراحة العيكف  

 %08.89 08            األطفاؿلطب  المصمحة االستعجالية
 %100 90 المجمكع

 عينة الدراسة حسب مكان العمل أفراد وزيعت( يوضح 40)جدول رقم             

 

كبنسبة  العينة تعمؿ في المصمحة االستعجالية ابف رشد أفرادغالبية  أف (03) يالحظ مف الجدكؿ رقـ
فيي تتكفر عمى عدة اختصاصات جراحية )الجراحة ككسكر العظاـ( ليذا السبب تتطمب عدد   56.67%

فيي تتكفر عمى عدة  %22.22كبير ممف العماؿ ثـ تمييا المصمحة االستعجالية ابف سينا بنسبة 
باقي المصالح فنسبة عدد عماؿ العينة قميؿ مقارنة مع عدد عماؿ العينة في ابف  أمااختصاصات طبية 

ثـ المصمحة  %8.89 األطفاؿكابف سينا حيث كانت نسبة عدد عماؿ المصمحة االستعجالية لطب  رشد

المصلحة االستعجالية ابن 
56,67; رشد % 

المصلحة االستعجالية ابن 
22,22; سينا % 

المصلحة االستعجالية 
7,78; الحكيم ضربان % 

المصلحة االستعجالية 
لطب وجراحة العيون 

  ;4,44 % 

المصلحة االستعجالية 
لطب األطفال         

   ;8,89 % 

تبين توزيع أفراد العينة حسب مكان ( 04)دائرة نسبية رقم 
 العمل
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المصمحة االستعجالية لطب كجراحة العيكف بنسبة   اكأخير  %7.78 االستعجالية الحكيـ ضرباف بنسبة
4.44%. 

 العمؿفي قدمية عينة الدراسة حسب األ أفرادتكزيع 

 النسبة المئكية التكرار في العمؿ قدميةاأل
 %22.22 20 سنكات 05 إلى 01مف
 %24.44 22 سنكات         10الى 05مف
 %53.33 48 سنكات فما فكؽ      10مف 

 %100 90 المجمكع
 ( يكضح تكزيع افراد عينة الدراسة حسب االقدمية في العمؿ08جدكؿ رقـ )              

 

كثـ  %53.33سنكات فما فكؽ بنسبة  10ػػػمعظـ العماؿ ليـ اقدمية ب أف  (04)مف الجدكؿ رقـ يالحظ 
 كأخيرا  %24.44سنكات بنسبة  10الي 06تمييا فئة العماؿ الشبو الطبييف التي تتراكح اقدميتيـ بيف 

 .%22.22سنكات بنسبة  05 إلىسنة العماؿ الشبو الطبييف الذيف ليـ اقدمية مف 

 

 05إلى  01من
22,22; سنوات % 

سنوات      10الى 05من
    ;24,44 % 

سنوات فما فوق    10من 
   ;53,33 % 

يبين توزيع أفراد العينة حسب األقدمية ( 05)دائرة نسبية رقم 
 في العمل
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 : الدراسة أداة-6

الدراسة  أدبياتالرئيسية ليذه الدراسة ،كقد قاـ الباحث بتصميميا  بعد االطالع عمى  األداةاالستبانة تمثؿ 
خالؿ الدراسة االستطالعية التي  كمفالنظرم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة  كاإلطار
كذالؾ بعد المقابالت مع ة ك في مختمؼ المصالح االستعجالية بالمركز االستشفائي الجامعي بعناب أجراىا

عف  أسئمةتكجيو ب لؾ اذك كمصادر ضغكط العمؿ  أسبابحكؿ  أرائيـكاستطالع  الزمالء مف العماؿ 
خبرة الباحث في العمؿ بالقطاع   إلى كباإلضافةضغكط العمؿ التي تكاجييـ ككيفية التعامؿ معيا  

لمصمحة التي يعمؿ يشة اليكمية في المعاالتي يمتمكيا الباحث نتيجة االمالحظات كالمعمكمات الصحي ك 
كىي الدراسة   أداةمؿ ساعدت في بناء كؿ ىذه العكا. األخرلبيا كالزيارات المتكررة لممصالح االستعجالية 

ممركز االستشفائي الجامعي ؿ السمؾ الشبو الطبي الذيف يعممكف بمصمحة االستعجاالت لمكجية لعما
 .بعنابة

فسكؼ يقـك بكصؼ شامؿ لمراحؿ بنائيا  لدراستو أداةاالستبانة لكي تككف  أداةث كنظرا الختيار الباح
راسة مجتمع الد أفرادككيفية تطبيقيا عمى ككيؼ تـ حساب صدقيا كثباتيا كتعميماتيا كمجاالتيا  كأىدافيا

 كذلؾ عمى النحك التالي :

 :مراحل بناء االستبانة. 6.6 

 :فقد مرت بالمراحؿ التاليةنيائية صكرتيا ال إلىقبؿ كصكؿ االستبانة 

 الدراسة ألسئمةتبعا  تجمع بكاسطة االستبياف تحديد البيانات التي سكؼ -1
 تحديد طريقة كشكؿ االستبانة -2
 في االستبانة  اإلجابةتحديد نكع المعيار الذم يحدد نكع  -3
 كمالحظاتو في كضع االستبانة رأيو إلبداءعرض االستبانة عمى الدكتكر المشرؼ عمى الدراسة  -4

 كتعديميا بناء عمى مالحظاتو
كمالحظاتيـ في كضع  رأييـ إلبداءذكم خبرة الجامعات  أساتذةعرض االستبانة عمى عدد مف  -5

 أكردكهاالستبانة كتعديميا بناء عمى ما 
 مف مصمحة االستعجاالت أفراد 10اختبار الثبات عمييا بتكزيعيا عمى عينة تتككف مف  إجراء -6
 في صكرتيا النيائية ثـ طبعيا كمراجعتيا كتكزيعيا كتابة االستبانة -7
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 :االستبانة . أهداف6.6

ئج التي تتكقعيا يانات التي تساىـ في تحقيؽ النتاتعتبر االستبانة مف الكسائؿ المساعدة عمى جمع الب
 تكضيح ىدؼ الدراسة كمغزاىا مف خالؿ إلىالدراسة ،لذا قاـ الباحث بتصميـ ىذه االستبانة التي تيدؼ 

 .تساؤالت الدراسةل إجاباتالحصكؿ عمى 

 :االستبانة أسئمةصياغة . 6.6

 أفنكع المعمكمات التي يحرص الباحث عمى  ألىميةلقد التـز الطالب بقكاعد كتابة االستبانة كذلؾ نظر 
مكجزة بقدر  تككف كافية كشاممة لجميع جكانب المشكمة كيمكف االعتماد عمييا كالكثكؽ بيا فكانت االستبانة

االستبانة  أسئمةكتابة  أثناءكاضح كمفيـك كقد تـ االبتعاد عف الكممات الصعبة  بأسمكبكمصاغة  اإلمكاف
 غامضة كمعقدة . إجاباتعمى  األسئمةككذلؾ عدـ اشتماؿ 

يناسب كاالختيار مف  ما إلى باإلشارة اإلجابةمف النكع المغمؽ الذم يتطمب  األسئمةكقد كانت نكعية 
الدراسة عمى كؿ محاكرىا الخاصة  رادأفد ،كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت لمتدرج الخماسي الستجابات متعد

كىي  إجاباتعمى كؿ عبارة باالختيار مف خمس  اإلجابةبضغكط العمؿ كسبؿ المكاجية كيحدد المبحكث 
ا القيـ عمى كقد حدد ليمعارض بشدة بالنسبة لمضغكط العمؿ  مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،محايد ،معارض ،

 . 1،2،3،4،5التكالي:

 ،1،2،3،4،5: ليا القيـ عمى التكالي  حدد كقد بالنسبة لسبؿ المكاجية أبدا ،قميال ، أحياناكدائما ،غالبا ،

 :مجاالت االستبانة. 4.6

ثالثة  إلىكقد قسمت  سؤاال 58 أسئمتياصفحات كمجمكع  07طبعت االستبانة في صكرتيا النيائية في 
  :أجزاء

كظيفية كالغرض مف ىذا الجزء ىك معرفة بعض المتغيرات الشخصية كال األكليةالبيانات  :األولالجزء 
 ،،العمر،مكاف العمؿاالقدمية في العمؿعف   أسئمة 04ؿ ىذا الجزء في الخاصة بالمبحكث ،كقد تمث

 .الجنس
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ضغكط العمؿ كيشمؿ ضغكط العمؿ كالغرض مف ىذا الجزء ىك معرفة مؤشرات مصادر  :الجزء الثاني
 .سؤاال 44عمى

معرفة السبؿ التي يستخدمكنيا عماؿ  خاص بسبؿ المكاجية كالغرض مف ىذا الجزء ىك :الجزء الثالث
 .سؤاال 14االستعجاالت بالمركز االستشفائي الجامعي بعنابة لمكاجية ضغكط العمؿ كيشمؿ عمى 

 صدق االستبانة :. 6.6

شمكؿ االستبانة )كما يقصد بالصدؽ  لقياسو ، أعدتسكؼ تقيس ما  أنيامف  التأكديعني صدؽ االستبانة 
مف ثانية ،بحيث  كمفرداتياتدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح فقراتيا  أفالتي يجب  لكؿ العناصر

                                :             البحث مف خالؿ أداةمف صدؽ  بالتأكدث كقد قاـ الطالب الباح (1)(تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا 

  صدق المحكمين        

عرض االستبانة بصكرتيا المبدئية كضعت لقياسو تـ  الدراسة في قياس ما أداةلتعرؼ عمى مدل صدؽ 
ككظائفيـ  كالذيف تفضمكا مشككريف  أسمائيـكالذم يكضح  01رقـ عمى عدد مف المحكميف انظر الممحؽ

مف كالحكـ عمى درجة مالئمة الفقرات كمناسبتيا مالحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ محتكيات االستبانة  بإبداء
 تكاالقتراحاكقد تـ اخذ ىذه المالحظات حيث االنتماء لممجاؿ التي كضعت فيو كصياغتيا المغكية 

بعض  إجراءكقد تـ الصكرة النيائية لالستبانة  إلىبتكجييات مف المشرؼ عمى الرسالة كذلؾ لمكصكؿ 
 يمي : التعديالت كالمتمثمة في ما

 التعديؿ في صياغة بعض العبارات 
 حذؼ بعض الكممات 
  ؿ تشجيع العما كذلؾ مف اجؿ مراعاة طكؿ المقياس ككذالؾكتقميص االستمارة حذؼ بعض البنكد

 كاف مؿء المقياس يتطمب مدة زمنية كبيرة إذاعمى التعاكف كتجنب الممؿ الذم يصيب العامؿ  
االستبانة في  يكضح 03رقـ  كالممحؽ األكليةاالستمارة في صكرتيا 02كيكضح الممحؽ رقـ 

 .صكرتيا النيائية
 

                                      
 .179،ص1997اسامة لنشر كالتكزيع ، عبيدات كاخركف :البحث العممي ،الرياض ،دار - 1



 

122 

 

 الصدق الذاتي: 

التربيعي لمعامؿ  ثبات مف الصدؽ تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي كالذم يساكم الجذر  التأكدمف اجؿ  
 .األداةصدؽ عالي يدؿ عمى صدؽ  مؿاكىك مع0.89ككانت قيمة الصدؽ الذاتي تساكم  األداة

  98.0=     √ =ر√

 ثبات االستبانة:. 6.6

 األشخاصستككف كاحدة تقريبا ،لك تكرر تطبيقيا عمى  اإلجابة أفمف  التأكدالبحث  أداةيعني ثبات 
جمع  أداةالتي تستخدـ لقياس مدل ثبات  اإلحصائيةكىناؾ عدد مف الطرؽ  مختمفة  أكقاتفي  ،تيـذا

 األكلىفي المرة  األشخاص إجاباتحساب معامؿ االرتباط بيف  أساسالبيانات تقـك في مجمميا  عمى 
جابات الدراسة قاـ الباحث  ألداةمف الصدؽ الظاىرم  التأكدنفسيـ في المرة الثانية ، بعد  األشخاص كا 

مف عما ؿ المصمحة االستعجالية ، كقد قاـ  أفراد 10بتطبيقيا عمى عينة استطالعية عشكائية قكاميا 
عادةاالختبار  أسمكبعمى عينة استطالعية ،باستخداـ  تاستبيانا 10الطالب الباحث بتكزيع  االختبار  كا 

(test-retest)  ككزعت عمييـ االستبانة دكف  10 إلى 1كؿ عامؿ مف العينة رقما مف  إعطاءحيث تـ
 إعادةتـ  أسابيعكبعد فاصؿ زمني يقدر بحكالي ثالثة ، األداةت عينة لقياس ثبا بأنيـعمـ مسبؽ منيـ 

ىذه العينة فيما بعد مف العينة  أفرادحيث تـ استبعاد عمى نفس العينة االستطالعية   تاستبيانا 10تكزيع 
تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ  تاالستبياناكبعد استعادة عمييا الدراسة النيائية  أجريتالتي 
 :تباط بيرسكف االر 

 

 0.80ر= 

عزز الطالب الباحث اعتماد االستبانة  مما 0.80كقد كاف في حدكد معامؿ الثبات مرتفعا  أفيتضح ك 
 .الدراسة عند تطبيقيا أداةتسفر عنيا  أفئج التي يمكف ثبات النتا كإلمكانيةئي زيعيا بشكؿ نياكتك 

 

ر=
ن  مج(س  ص) مج س  مج ص

√| (مج ص)
 

)| |ن  مج ص   س
 

س  (مج
 
|ن  مج 
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  الدراسة : أداةتطبيق  تاإجراء .7

قاـ  .صدؽ كثبات االستبانة كالتأكد لتطبيؽ الدراسةة المستشفي ر ادإمف  بعد الحصكؿ عمى المكافقة 
الطالب الباحث بتكزيع االستبانة بنفسو عمى عماؿ السمؾ الشبو الطبي بمختمؼ المصالح االستعجالية 

تعمؿ ليال  التيؽ يتمكف مف االتصاؿ بالفر  حتىلممركز االستشفائي بعنابة كاضطر لمتنقؿ ليال كذلؾ 
عف استفساراتيـ بخصكص االستمارة  كحثيـ عمى  كاإلجابةعمييـ كشرح التعميمات  تاالستبياناكتكزيع 

                                   .ديـ الشكر عمى التعاكفالمشاركة كتق

ات الخطك  ث في جمعو لمبيانات بعد اخذالذم سكؼ يتبعو الباح األسمكبتحديد  :جمع البيانات. 6.0
 (1).يشمؿ عمييا تصميـ الدراسة أفالميمة التي يجب 

 أسمكبقد اتبع  لمبياناتالطالب قاـ بالتكزيع المباشر لالستبانة  كبالتالي فاف الباحث في جمعو  أفكبما 
 :عمى البياناتجمع  أساليبمف  األسمكبالجمع المباشر  كقد ساعد ىذا 

  األسئمة.عمى  اإلجابةالمجتمع في  أفراديشرؾ جميع  أف -1
 تكضيح ما يمـز تكضيحو لممبحكث  -2
 يجيب عمييا المبحكث أفعنصر مف عناصر االستبانة دكف  أكعدـ ترؾ فقرة  -3

الفرصة  إعطاءفي جمع االستبانات كىذا بعد  الباحثبعد شير مف تكزيع االستبانات كمتابعتيا شرع 
عمييا ككذلؾ رغبة  اإلجابةعمييا كتعبئتيا بالرغـ مف قمة محتكياتيا كسيكلة  لإلجابةكالكقت الكافي لمعماؿ 
 الصالحة   تاالستبيانانية كاف يحصؿ عمى اكبر عدد مف تمؾ أدقيقة كمت اإلجاباتمف الباحث باف تككف 

 .%100بنسبة  أمصالحة  استبانو 90يحصؿ عمى أفكاستطاع الطالب الباحث 

 

 

 

 

                                      
1
 .102صالح العساؼ :مرجع سابؽ ،ص - 
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 : اإلحصائيةالمعالجة  أساليب .8

عمى الصفات الشخصية لمفردات البحث، كتحديد   استخداـ النسب المئكية لتعرؼك  التكراراستخراج 
 الدراسة أداةالرئيسية التي تتضمنيا  األجزاءتجاه عبارات  أفرادىااستجابات 

  األداةلقياس ثبات معامؿ االرتباط بيرسكف 

 العينة أفرادسمككات  أكالمتكسطات الحسابية لمعرفة مدل تماثؿ كاعتداؿ صفات 

البحث لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات  أفراداالنحرافات المعيارية لتعرؼ عمى مدل انحرفات استجابات 
االنحراؼ المعيارم يكضح   أفالرئيسية عف متكسطيا الحسابي ، كيالحظ  األجزاءالبحث ،كلكؿ جزء مف 

الرئيسية ،  األجزاءجانب  إلىالبحث لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات البحث  أفرادلتشتت في استجابات ا
كاف االنحراؼ  إذاكمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر

 فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا فاعميالمعيارم كاحد صحيحا 
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 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة واالستنتاج العام

 

 

 عرض النتائج وتحميمها -6

 مناقشة النتائج وتفسيرها -6

 االستنتاج العام -6

 االقتراحات -4
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  وتحميمها لنتائجعرض ا -6

 :األولىعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6

 العاممينلدى عمال الصحة الشبه الطبيين مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالوظيفة  توجد
  بالمصالح االستعجالية

ت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات اتـ استخداـ التكرار  لمتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لعبارات التي تقيس مؤشرات ا عينة الدراسة عمى أفراد إلجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي المعيارية 

لعمؿ المتعمقة بالكظيفة لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح  مصادر ضغكط ا
 :التالي كقد تـ االعتماد عمى المعيار االستعجالية

ضغكط العمؿ  داال عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر فيك 2.5 إلى 1المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مفكاف  إذا
 المتعمقة بالكظيفية 

داال عمى مؤشر متكسط لمصادر ضغكط  فيك 3.5 إلى 2.5المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف كاف  إذا
 تعمقة بالكظيفةمالعمؿ ال

داال عمى مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  فيك 5 إلى 3.5المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف كاف  إذا
 المتعمقة بالكظيفة

 .4،3،2،1ات متغير العبء الكظيفي مف خالؿ العبار   :تـ قياس لإلشارة

  8،7،6،5متغير طبيعة الكظيفة مف خالؿ العبارات                        

 .12،11،10،9ت امتغير صراع الدكر مف خالؿ العبار                         

االعتماد عمييا في ىذه  تـ كىذه المتغيرات الثالثة تمثؿ مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة التي
 الدراسة
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 بالنسبة لمتغير العبء الكظيفي :

 الترتيب
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 االستجابة
معارض  العبارات

 بشدة
 مكافؽ محايد معارض

مكافؽ 
 بشدة

1 4.66 0.88 

اشعر بالضيؽ ألنني  ت 76 6 1 6 1
أتعامؿ يكميا مع عدد 

كبير مف المرضى أكثر 
 مف طاقتي

1.11 6.66 1.11 6.66 84.44 % 

3 4.40 0.77 

يرىقني اكتظاظ  ت 50 28 10 2 0
االستعجاالت  بالمرضى  

كمتطمبات  العالج 
 الالزمة ليـ

0 2.22 11.11 31.11 55.55 % 

2 4.48 0.77 

ال راحة لي إطالقا في  ت 58 20 10 2 0
مصمحة االستعجاالت 
نتيجة حجـ العمؿ الذم 

 أقـك بو
0 2.22 11.11 22.22 64.44 % 

4 4.02 1.14 
تضايقني أعباء العمؿ   ت 42 24 10 12 2

التي تزيد  عف قدراتي 
 % 46.66 26.66 11.11 13.33 2.22 كطاقتي الكظيفية

 ( يكضح النتائج المتعمقة بالعبء الكظيفي09) الجدكؿ رقـ   

  0.89بانحراؼ معيارم  4.39المتكسط الحسابي  لمتغير عبء العمؿ بمغ  أفنالحظ مف الجدكؿ 

ككفقا لمقياس الدراسة فاف متغير عبء العمؿ يعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة  
كانحرافيا  4.66ك 4.02عينة الدراسة عمى متغير عبء العمؿ بيف إجاباتكقد تراكحت متكسطات 

كمكافقة  0.88كانحرافيا المعيارم  4.66 األكلىمتكسط لمفقرة  أعمىككاف 1.14ك 0.77المعيارم بيف 
معاناة العماؿ الشبو الطبييف في مصمحة االستعجاالت كشعكرىـ   إلىتشير ك  %84.44شديدة بنسبة 

مف طاقتيـ  ثـ تمييا الفقرة الثالثة بمتكسط  أكثرنتيجة التعامؿ اليكمي مع عدد كبير مف المرضى  بالضيؽ
حجـ العمؿ  إلىكتشير  % 64.44قة شديدة نسبتيا كمكاف  0.77كانحراؼ معيارم    4.48حسابي  

 0.77كانحراؼ معيار م 4.40الفقرة الثانية بمتكسط حسابي  تأتييسمح بالراحة ثـ  الكبير الذم ال
الذم يصيب العماؿ الشبو الطبييف نتيجة اكتظاظ  اإلرىاؽ إلىكتشير  % 55.55كمكافقة شديدة بنسبة 

الفقرة الرابعة بمتكسط حسابي  تأتي األخيراالستعجاالت بالمرضى كمتطمبات العالج الالزمة ليـ كفي 
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العمؿ التي تزيد عف  أعباء إلىكتشير  %46.66كمكافقة شديدة بنسبة  1.14كانحراؼ معيارم  4.02
 العمؿ التي تفكؽ طاقتيـ الكظيفية أعباء قدرات العماؿ الشبو الطبييف ككذلؾ

 بالنسبة لمتغير طبيعة الكظيفة :

 الترتيب
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 االستجابة
معارض  العبارات

 بشدة
 مكافؽ محايد معارض

مكافؽ 
 بشدة

3 4.04 1.07 
اشعر بالتكتر بسبب  ت 38 32 8 10 2

 % 42.22 35.55 8.88 11.11 2.22 المياـ التي يتطمبيا عممي

1 4.64 0.63 

عممي يتطمب اليقظة  ت 66 16 8 0 0
كاالنتباه  كالسرعة الالزمة 

الطبية  تااإلجراءلتنفيذ 
 كتقديـ العالج لممرضى

0 0 8.88 17.77 73.33 % 

2 4.11 1.32 
يزعجني العمؿ بنظاـ     ت 48 22 8 6 6

المناكبة  في مصمحة 
 % 53.33 24.44 8.88 6.66 6.66 االستعجاالت

4 3.97 1.04 
انتقادات  أعاني مف  ت 36 28 14 12 0

 % 40 31.11 15.55 13.33 0 بعض المرضى كمرافقييـ

 طبيعة الكظيفة ب ( يكضح النتائج المتعمقة10الجدكؿ رقـ )                   

ككفقا  1.01بانحراؼ معيارم 4.19المتكسط الحسابي لمتغير طبيعة الكظيفة بمغ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
لمقياس الدراسة فاف متغير طبيعة الكظيفة يعتبر مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كقد 

كانحرافيا  4.64ك 3.97عينة الدراسة عمى متغير طبيعة الكظيفة بيف  إجاباتتراكحت متكسطات 
كمكافقة  0.63كانحرافيا المعيارم  4.64متكسط لمفقرة السادسة  أعمىككاف  1.32ك 0.63المعيارم بيف 
طبيعة العمؿ في مصمحة االستعجاالت التي تتطمب اليقظة كاالنتباه  إلىتشير ك  %73.33شديدة بنسبة 
الطبية كتقديـ العالج لممرضى ثـ تمييا الفقرة السابعة بمتكسط حسابي  اإلجراءاتزمة لتنفيذ كالسرعة الال

انزعاج العماؿ الشبو الطبييف   إلىكتشير  % 53.33كمكافقة شديدة بنسبة  1.32كانحراؼ معيارم  4.11
عيارم كانحراؼ م 4.04الفقرة الخامسة بمتكسط حسابي  تأتيمف العمؿ كفؽ نظاـ المناكبة ثـ 

نتيجة المياـ التي  شعكر العماؿ الطبييف بالتكتر إلىكىي تشير  % 42.22كمكافقة شديدة بنسبة 1.07
كمكافقة شديدة بنسبة  1.04كانحراؼ معيارم  3.97الفقرة الثامنة بمتكسط حسابي  اكأخير يتطمبيا عمميـ 

 .مف بعض المرضى كمرافقييـ الطبييفالشبو ؿ ادات التي يتعرضكف ليا العماكتشير الى االنتق 40.00%
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 :الدكرمتغير صراع بالنسبة ل

 الترتيب
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 االستجابة
معارض  العبارات

 بشدة
 مكافؽ محايد معارض

مكافؽ 
 بشدة

2 3.80 1.24 
أعاني مف عدـ القدرة  ت 40 12 20 16 2

عمى تمبية المطالب 
 % 44.44 13.33 22.22 17.77 2.22 المتناقضة لألطباء

4 3.37 1.48 
أتمقى أكامر غير متكافقة  ت 30 18 12 16 14

 % 33.33 20 13.33 17.77 15.55 مف شخص أك أكثر

3 3.48 1.39 

أجد نفسي في بعض  ت 30 20 14 16 10
األحياف في مأزؽ مع 

المسؤكؿ المباشر كزمالء 
 العمؿ

11.11 17.77 15.55 22.22 33.33 % 

1 3.88 1.28 
أقـك بإعماؿ كمياـ اشعر  ت 42 18 14 10 6

أنيا غير ضركرية كمف 
 % 46.66 20 15.55 11.11 6.66 غير تخصصي

 ( يكضح النتائج المتعمقة بصراع الدكر11الجدكؿ رقـ )                       

   1.34بانحراؼ معيارم  3.63المتكسط  الحسابي لمتغير صراع الدكر بمغ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
بالكظيفة  المتعمقةصراع الدكر يعتبر مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  ككفقا لمقياس الدراسة فاف متغير

كانحرافيا 3.88ك 3.37عينة الدراسة عمى متغير صراع الدكر بيف  إجاباتكقد تراكحت متكسطات 
كانحرافيا المعيارم  3.88متكسط لمفقرة الثانية عشر  أعمىككاف 1.48ك 1.24المعيارم بيف 

كمياـ غير ضركرية  بإعماؿعينة الدراسة  أغمبيةكتشيرالى قياـ  % 46.66كمكافقة شديدة بنسبة 1.28
كمكافقة شديدة 1.24كانحراؼ معيارم  3.80فقرة التاسعة بمتكسط حسابي ال تأتيثـ كمف غير تخصصيـ 

معاناة العماؿ الشبو الطبييف مف عدـ القدرة عمى تمبية المطالب المتناقضة  إلىكتشير  % 44.44بنسبة 
كمكافقة شديدة بنسبة 1.39كانحراؼ معيارم  3.48الفقرة الحادية عشر بمتكسط حسابي  تأتيثـ  لألطباء
العماؿ الشبو الطبييف مع المسؤكؿ المباشر  األحيافالمازؽ الذم يقع فيو في بعض  إلىكتشير  33.33
كمكافقة شديدة 1.48كانحراؼ معيارم  3.37الفقرة العاشرة بمتكسط حسابي  تأتي كأخيراالعمؿ  كزمالء
  .أكثر كأغير متكافقة مف شخص  أكامرتمقي بعض العماؿ الشبو الطبييف  إلىكتشير  % 33.33بنسبة 
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 :الثانيةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية -2 -1

 العاممينمؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالمنظمة  لدى عمال الصحة الشبه الطبيين  توجد
 ؟بالمصالح االستعجالية

 المعياريةت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات اتـ استخداـ التكرار لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر عينة الدراسة عمى ا  أفراد إلجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي 

 ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بالمنظمة لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح االستعجالية
 كقد تـ االعتماد عمى المعيار التالي :

ضغكط العمؿ  فيك داال عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر  2.5الى 1رة مف كاف المتكسط الحسابي لكؿ فق إذا
 المتعمقة بالمنظمة

مؤشر متكسط لمصادر ضغكط فيك داال عمى  3.5الى 2.5كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 عمقة بالمنظمةمتالعمؿ ال

ضغكط العمؿ  فيك داال عمى مؤشر قكم لمصادر 5الى  3.5كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 المتعمقة بالمنظمة
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 العبارات
  االستجابات

مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب

نظاـ العالكات ك المكافاءت المعمكؿ 
بيا في المستشفى ال يتسـ بالعدالة 

 كالمكضكعية

 2 18 48 12 10 ت
0.92 03.11 05 

% 11.11 13.33 53.33 20 2.22 

ال يمتمؾ المستشفى رؤية تنظيمية 
 كاضحة

 2 22 46 12 8 ت
0.90 03.02 07 

% 8.88 13.33 51.11 24.44 2.22 
اإلدارة غير قادرة عمى فض الخالفات 

 كالنزاعات بيف العماؿ
 3 28 37 10 12 ت

1.04 03.00 08 
% 13.33 11.11 41.11 31.11 3.33 

اإلدارة ال تشركني في اتخاذ القرارات 
 التي ترتبط بميامي

 4 15 44 16 11 ت
0.99 03.16 04 

% 12.22 17.77 48.88 16.66 4.44 

ال تمجا اإلدارة لتكظيؼ العماؿ لتغطية 
 النقص الكبير في العماؿ

 8 8 10 24 40 ت
1.30 03.88 01 

% 44.44 26.66 11.11 8.88 8.88 
أساليب تعامؿ اإلدارة مع انزعج مف 

العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح 
 التنظيمية

 5 26 29 20 10 ت
1.08 03.04 06 

% 11.11 22.22 32.22 28.88 5.55 

نظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في 
يسمح باالتصاؿ بيف  المستشفى ال

 كافة العامميف مف جميع المستكيات 

 4 28 32 12 14 ت
1.11 03.04 06 

% 15.55 13.33 35.55 31.11 4.44 

القكاعد ك االجراءت كاألكامر في 
 المستشفى غير مفيكمة 

 6 24 34 20 6 ت
1.01 02.95 09 

% 6.66 22.22 37.77 26.66 6.66 
الييكؿ التنظيمي الحالي ال يتيح  

 فرص النمك كالترقية
 11 16 38 16 9 ت

1.11 02.95 09 
% 10 17.77 42.22 17.77 12.22 

المشرفيف المباشريف ال يتعاممكف مع 
 العماؿ بالمساكاة 

 3 14 43 18 12 ت
0.98 03.24 03 

% 13.33 20 47.77 15.55 3.33 
النمط القيادم السائد في المستشفي  ال 
ييتـ بقضايا عماؿ الصحة العاممكف 

 في مصمحة االستعجاالت

 8 12 36 16 18 ت
1.18 03.26 02 

% 20 17.77 40 13.33 8.88 

تقييـ األداء ال يتـ عمى أسس عادلة 
 بيف المكظفيف

 10 18 45 14 3 ت
0.94 02.80 10 

% 3.33 15.55 50 20 11.11 

 ( يكضح النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني12)الجدكؿ رقـ                          

كمكافقة 1.30كبانحراؼ معيارم  3.88بمغ  17المتكسط الحسابي  لمفقرة رقـ  فأنالحظ مف الجدكؿ 
لتغطية  ؿلتكظيؼ العما اإلدارةككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة  ال تمجا  %44.44بنسبة شديدة 

  .النقص الكبير في العماؿ تعتبر مؤشرا قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة
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كبنسبة مف  1.18كبانحراؼ معيارم  3.26بمغ  23المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  فأنالحظ مف الجدكؿ 
ييتـ بقضايا  ككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة النمط القيادم السائد في المستشفي ال % 40الحياد 

ادر ضغكط العمؿ المتعمقة عماؿ الصحة العاممكف في مصمحة االستعجاالت تعتبر مؤشر متكسط لمص
  .منظمةبال

كبنسبة مف  0.98كبانحراؼ معيارم  3.24بمغ  22المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة المشرفيف المباشريف ال يتعاممكف مع العماؿ   % 47.77الحياد

 بالمساكاة تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة

كبنسبة مف  0.99كبانحراؼ معيارم  3.16بمغ  16المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفظ مف الجدكؿ نالح
ت التي ترتبط اتشركني في اتخاذ القرار  ال اإلدارةككفقا لمقياس الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 48.88الحياد 

 .در ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمةبميامي تعتبر مؤشر متكسط لمصا

كبنسبة مف   0.92كبانحراؼ معيارم  3.11بمغ  13المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
المعمكؿ بو في  تكالمكافآاف الفقرة نظاـ العالكات ككفقا لمقياس ىذه الدراسة ف % 53.33الحياد 

 تعمقة بالمنظمة المستشفي ال يتسـ بالعدالة كالمكضكعية تعتبر مؤشر متكسط   لمصادر ضغكط العمؿ الم

كبانحراؼ معيارم عمى  3.04بمغ   19كرقـ  18المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه  % 35.55ك % 32.22كبنسبة مف الحياد عمى التكالي  1.11ك 1.08التكالي 

مع العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح التنظيمية كالفقرة  اإلدارةتعامؿ  أساليبالدراسة فاف الفقرة انزعج مف 
نظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى ال يسمح باالتصاؿ بيف كافة العامميف مف جميع المستكيات  

 ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  تعتبراف مؤشرات متكسطة لمصادر

كبنسبة مف  0.90كبانحراؼ معيارم   3.02مغ ب 14المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس الدراسة فاف الفقرة ال يمتمؾ المستشفى رؤية تنظيمية كاضحة تعتبر  % 51.11الحياد 

 مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 

كبنسبة مف  1.04كبانحراؼ معيارم  3.00بمغ  15المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
غير قادرة عمى فض الخالفات كالنزاعات  بيف  اإلدارةف الفقرة إككفقا لمقياس الدراسة ف % 41.11الحياد 

 العماؿ  تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 
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كبانحراؼ معيارم عمى  2.95بمغ  21كرقـ 20المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه  % 42.22ك % 37.77كبنسبة مف الحياد عمى التكالي   1.11ك 1.01تكالي ال

في المستشفى غير مفيكمة كالفقرة الييكؿ التنظيمي الحالي  كاألكامر كاإلجراءاتالدراسة فاف الفقرة القكاعد 
 ة بالمنظمة ضغكط العمؿ المتعمق ال يتيح فرص النمك كالترقية تعتبراف مؤشرات متكسطة لمصادر

كبنسبة مف   0.94كبانحراؼ معيارم  2.80بمغ  24المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
عادلة بيف  أسسيتـ عمى  ال األداءككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف الفقرة تقييـ  % 50.00الحياد 

 المكظفيف تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة 

عدل  كؿ مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة متكسطة ما أفحظ خالؿ النتائج نال مف
لتكظيؼ العماؿ لتغطية النقص الكبير في العماؿ  فيي مؤشر قكل لمصادر  اإلدارة أتمج ال 17الفقرة رقـ 
 لعمؿ المتعمقة بالمنظمة  ضغكط ا

 :الثالثةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6

مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بالبيئة المادية لمعمل لدى عمال الصحة الشبه الطبيين  توجد
 ؟بالمصالح االستعجالية العاممين

ت كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اتـ استخداـ التكرار لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
لمعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ لدل عماؿ الصحة 

كقد تـ االعتماد عمى المعيار التالي : الشبو الطبييف العامميف في المصالح االستعجالية   

ضغكط العمؿ  فيك داال عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر  2.5الى 1لكؿ فقرة مف  كاف المتكسط الحسابي إذا
 بيئة المادية لمعمؿ المتعمقة بال

مؤشر متكسط لمصادر ضغكط فيك داال عمى  3.5الى 2.5كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 بيئة المادية لمعمؿ بالعمقة متالعمؿ ال

فيك داال عمى مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ  5الى  3.5كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 بيئة المادية لمعمؿ بالالمتعمقة 
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 العبارات
  االستجابات

مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب

أعاني مف االزدحاـ في مصمحة 
 االستعجاالت بسبب سكء تصميميا

 0 10 14 20 46 ت
1.04 4.13 02 

% 51.11 22.22 15.55 11.11 0 
أنظمة التكيؼ غير كافية لمكاجية 

 الحرارة كالبركدة
 34 30 2 22 2 ت

1.24 2.20 06 
% 2.22 24.44 2.22 33.33 37.77 

مصمحة االستعجاالت ال تتسـ باليدكء 
 بسبب الضكضاء

 0 1 10 16 63 ت
0.73 4.56 01 

% 70 17.77 11.11 1.11 0 
أتخكؼ مف اإلصابة باألمراض 

المعدية نتيجة التمكث  كقمة النظافة في 
 المستشفى.

 6 38 18 12 16 ت
1.28 2.93 03 

% 17.77 13.33 20 42.22 6.66 

اإلضاءة في مصمحة االستعجاالت 
 غير منا سبة

 29 34 22 2 3 ت
0.97 2.06 08 

% 3.33 2.22 24.44 37.77 32.22 
طريقة ترتيب األجيزة كالمعدات الطبية 
في مصمحة االستعجاالت  ال تساعد  

 عمى أداء العمؿ بسيكلة

 14 49 10 7 10 ت
1.21 2.44 05 

% 13.33 7.77 11.11 54.44 13.33 

مصمحة االستعجاالت ال تتكفر عمى 
 األجيزة الطبية بصكرة كافية

 26 33 26 3 2 ت
1.32 2.13 07 

% 2.22 3.33 28.88 36.66 28.88 
التيكية رديئة في مصمحة 

 االستعجاالت
 22 18 30 12 8 ت

1.23 2.62 04 
% 8.88 13.33 33.33 20 24.44 

 ( يكضح النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث13ا لجدكؿ رقـ )                     

كمكافقة  0.73كبانحراؼ معيارم  4.56بمغ  27نالحظ مف الجدكؿ اف المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ 
تتسـ باليدكء  ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة مصمحة االستعجاالت ال % 70شديدة بنسبة 

 بسبب الضكضاء تعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 

كمكافقة شديدة  1.04بانحراؼ معيارم  4.13بمغ  25المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
مف االزدحاـ في مصمحة االستعجاالت  أعانيف ىذه الفقرة إككفقا لمقياس ىذه الدراسة ف % 51.11بنسبة 

  .بسبب سكء تصميميا تعتبر مؤشر قكل لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ

نسبة مف كب1.28بانحراؼ معيارم  2.93بمغ  28المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
مف  أتخكؼككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 20كبنسبة مف الحياد  % 42.22المعارضة 
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المعدية نتيجة التمكث كقمة النظافة في المستشفى  تعتبر مؤشر متكسط لمصادر  مراضباأل اإلصابة
 .مؿالمتعمقة بالبيئة المادية لمع ضغكط العمؿ

كبنسبة مف  1.23معيارم  نحراؼاب 2.62بمغ  32المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ  
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة التيكية  % 24.44كمعارضة شديدة بنسبة  % 33.33الحياد 

لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية  حة االستعجاالت تعتبر مؤشر متكسطرديئة في مصم
  .لمعمؿ

كبنسبة مف  1.32بانحراؼ معيارم  2.57بمغ  31المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة مصمحة  % 28.88كمعارضة شديدة بنسبة  % 28.88الحياد 

الطبية بصكرة كافية  تعتبر مؤشر متكسط  لمصادر ضغكط العمؿ   األجيزةتتكفر عمى  االستعجاالت ال
  .المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ

كمعارضة  1.21بانحراؼ معيارم  2.53بمغ  30المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
دات الطبية في كالمع ةاألجيز ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة طريقة ترتيب  % 54.44بنسبة 

العمؿ بسيكلة تعتبر مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ  أداءتساعد عمى  ال مصمحة االستعجاالت
 المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 

كمعارضة 1.24بانحراؼ معيارم  2.20بمغ  26المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
 أنظمةككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 33.33بنسبة  كمعارضة % 37.77شديدة بنسبة 

التكييؼ غير كافية لمكاجية الحرارة كالبركدة تعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة 
   .المادية لمعمؿ

مف  كبنسبة 0.97بانحراؼ معيارم  2.06بمغ  29المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فاف ىذه الفقرة  % 32.22كمعارضة شديدة بنسبة  % 37.77المعارضة 
تعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة  في مصمحة االستعجاالت غير مناسبة اإلضاءة

 بالبيئة المادية لمعمؿ 

 :أفمف خالؿ النتائج نالحظ 
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  .ية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿتعتبر مؤشرات قك  25ك 27الفقرات رقـ  

تعتبر مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية  30، 31، 32، 28الفقرات رقـ 
 .لمعمؿ 

 .تعتبر مؤشرات ضعيفة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ 29ك 26الفقرات رقـ 

  :الرابعةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-4

مؤشرات مصادر ضغوط  العمل المتعمقة بشخصية الفرد العامل  لدى عمال الصحة الشبه  توجد
 ؟بالمصالح االستعجالية العاممينالطبيين 

 كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تالتكراراتـ استخداـ  لتحقؽ مف ىذه الفرضية
لعبارات التي تقيس مؤشرات مصادر عينة الدراسة عمى ا  أفراد إلجاباتعمى مقياس ليكرت الخماسي  

ضغكط ا لعمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ  لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح 
 االعتماد عمى المعيار التالي   كقد تـاالستعجالية 

عمى  مستكل منخفض   لمصالبة النفسية   فيك داال  2.50الى 1كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
   .ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ ككذالؾ  عمى مؤشر قكم لمصادر

مستكم متكسط لمصالبة النفسية عمى  فيك داال 3.5 إلى 2.51كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
  .ككذلؾ  عمى مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

فيك داال عمى مستكل لمصالبة النفسية مرتفع  5 إلى 3.51كاف المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف  إذا
 .ككذلؾ عمى مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

 35،36، 33،34لالشارة تـ قياس : مجاؿ التحدم مف خالؿ العبارات 

  39،40، 38، 37مجاؿ التحكـ مف خالؿ العبارات  

  44، 43، 42، 41مجاؿ االلتزاـ مف خالؿ العبارات                   

 بالنسبة لمجاؿ التحدم :
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المتكسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 االستجابة
معارض   العبارات

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض بشدة
 بشدة

04 3.68 1.47 

ميما تكف ظركؼ العمؿ  ت 38 22 8 8 14
في مصمحة االستعجاالت 
صعبة استطيع التكيؼ 

 معيا  كمكاجيتيا
15.55 8.88 8.88 24.44 42.22 % 

03 3.88 1.26 
أبادر لحؿ مشكالت   ت 40 22 12 10 6

العمؿ كال اشعر بالخكؼ 
 % 44.44 24.44 13.33 11.11 6.66 مكاجيتيا مف

02 3.95 1.26 

لدم قدرة عمى المثابرة  ت 42 24 8 10 6
حيف انتيي مف حؿ أم 

مشكمة تكاجيني في 
 مصمحة االستعجاالت

6.66 11.11 8.88 26.66 46.66 % 

01 4.15 1.07 
أثؽ في قدرتي عمى حؿ  ت 48 20 10 12 0

 % 53.33 22.22 11.11 13.33 0 المشاكؿ التي تكاجيني
 ( يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ التحدم14الجدكؿ رقـ )                   

كمكافقة شديدة  1.07كبانحراؼ معيارم  4.15بمتكسط حسابي  36الفقرة رقـ  ألكلىا في المرتبة كتأتي
في قدرتي عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجيني  أثؽككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  % 53.33بنسبة

تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط 
 .العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

كمكافقة شديدة  1.26كبانحراؼ معيارم  3.95بمتكسط حسابي  35في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
 أمككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة لدم القدرة عمى المثابرة حيف انتيي مف حؿ  % 46.66ة بنسب

مشكمة تكاجيني في مصمحة االستعجاالت  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبة 
 .الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

شديدة  مكافقة ك  1.26كبانحراؼ معيارم  3.88بمتكسط حسابي  34في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ  كتأتي
بادر لحؿ مشكالت العمؿ كال اشعر بالخكؼ ا ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  % 44.44بنسبة 

مؤشر ضعيؼ مف مكاجيتيا  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر 
  .لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
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كمكافقة شديدة 1.47كبانحراؼ معيارم  3.68حسابي  بمتكسط 33في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
ميما تكف ظركؼ العمؿ في مصمحة  ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة % 42.22بنسبة 

تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ  االستعجاالت صعبة استطيع التكيؼ معيا كمكاجيتيا 
 الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

 بالنسبة لمجاؿ التحكـ :

المتكسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 معيارمال

 االستجابة
معارض  العبارات

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض بشدة
 بشدة

01 4.64 073 
نجاحي في حياتي المينية  ت 64 22 2 2 0

يعتمد عمى مجيكداتي كليس 
 % 71.11 24.44 2.22 2.22 0 عمى الحظ كالصدفة

02 4.57 0.68 
اتخذ قرارم بنفسي كاثؽ في  ت 60 24 4 2 0

اختيار كاتخاذ قدرتي عمى 
 % 66.66 26.66 4.44 2.22 0 القرار الصائب

03 4.46 0.64 
أتكقع الفشؿ كسكء الحظ في ال  ت 50 32 8 0 0

 % 55.55 35.55 8.88 0 0 شيء كؿ

04 4.02 1.12 

ما يجرم حكلي مف  أدرؾ ت 40 26 14 6 4
أحداث في مصمحة 

االستعجاالت كاشعر بالقدرة 
 عمى التأثير القكم فييا

4.44 6.66 15.55 28.88 44.44 % 

 ( يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ التحكـ15الجدكؿ رقـ )                 

كمكافقة شديدة  0.73كبانحراؼ معيارم   4.64بمتكسط حسابي   37الفقرة رقـ  تأتى  األكلىالمرتبة 
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة نجاحي في حياتي المينية يعتمد عمى مجيكداتي   % 71.11بنسبة 

كليس عمى الحظ كالصدفة  تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  كتعتبر مؤشر 
  .ؿمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامضعيؼ لمصادر ضغكط الع

كمكافقة شديدة  0.68كبانحراؼ معيارم  4.57بمتكسط حسابي  38في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
ككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة اتخذ قرارم بنفسي كاثؽ في قدرتي عمى اختيار  % 66.66بنسبة 

الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر كاتخاذ القرار الصائب تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ 
 .ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ
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كمكافقة شديدة  0.64كبانحراؼ معيارم  4.46بمتكسط حسابي  39في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ  كتأتي
تدؿ  الفشؿ كسكء الحظ في كؿ شيء أتكقعككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة ال  % 55.55بنسبة 

عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ 
 .المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

كمكافقة شديدة 1.12كبانحراؼ معيارم  4.02بمتكسط حسابي  40في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
في مصمحة  أحداثدرؾ ما يجرم حكلي مف ته الفقرة لمقياس ىذه الدراسة فيذككفقا  % 44.44بنسبة 

القكل فييا تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ  التأثيراالستعجاالت كاشعر بالقدرة عمى  
 .الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية

 بالنسبة لمجاؿ االلتزاـ :

المتكسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 االستجابة
معارض  العبارات

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض بشدة
 بشدة

03 4.64 0.56 
لدم قيـ كمبادئ معينة التـز  ت 62 24 4 0 0

 % 68.88 26.66 4.44 0 0 بيا  كأحافظ عمييا

01 4.75 0.56 
أبادر بالكقكؼ بجانب زمالئي  ت 72 16 0 2 0

مكاجيتيـ ألم في العمؿ عند 
 % 80 17.77 0 2.22 0 مشكمة

04 4.44 1.00 
اعتقد أف لحياتي ىدفا كمعنى  ت 60 20 4 2 4

 % 60.66 22.22 4.44 2.22 4.44 اجمو أعيش مف

02 4.67 0.57 
اشعر بالمسؤكلية تجاه  ت 65 22 2 1 0

 % 72.22 24.44 2.22 1.11 0 المرضى  كأبادر بمساعدتيـ
 ( يكضح النتائج المتعمقة بمجاؿ االلتزاـ16الجدكؿ رقـ )                   

كبانحراؼ معيارم   4.75بمتكسط حسابي  األكلىاحتمت المرتبة  42الفقرة رقـ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
بالكقكؼ بجانب زمالئي  بادرتككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  %80كمكافقة شديدة بنسبة  0.56

عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  مشكمة تدؿ ألمفي العمؿ عند مكاجيتيـ 
   .كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

كمكافقة شديدة   0.57كانحراؼ معيارم  4.67بمتكسط حسابي  44في المرتبة الثانية الفقرة رقـ  كتأتي
 كأبادرتجاه المرضى  ةبالمسؤكليككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة اشعر  % 72.22بنسبة 
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بمساعدتيـ تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر 
   .ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

كمكافقة شديدة  0.56كانحراؼ معيارم  4.64بمتكسط حسابي  41ثة الفقرة  رقـ في المرتبة الثال كتأتي
عمييا  كأحافظككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة لدل قيـ كمبادئ معينة التـز بيا   % 68.88بنسبة 

تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية لمعماؿ الشبو الطبييف  كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط 
  .مؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿالع

كمكافقة شديدة  1.00كبانحراؼ معيارم  4.44بمتكسط حسابي  43في المرتبة الرابعة الفقرة رقـ  كتأتي
مف اجمو   أعيشلحياتي ىدفا كمعنى  أفككفقا لمقياس ىذه الدراسة فيذه الفقرة  اعتقد  % 66.66بنسبة 

معماؿ الشبو الطبييف كتعتبر مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط تدؿ عمى مستكل مرتفع لمصالبة النفسية ل
  .العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ

 

مستكل الصالبة النفسية كاف مرتفعا لدل عماؿ  أف 17كرقـ  16كرقـ 15نتائج الجدكؿ رقـ  أظيرتلقد 
صالبة النفسية الكمي المتكسط الحسابي لم أف نتائج ال كأظيرت الصحة الشبو الطبييف في المجاالت الثالثة

 4.32مرتفع 

 :الخامسةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية  6-6

إلى سبل اجهة ضغوط العمل بالمصالح االستعجالية لمو  العاممينيمجا لها  عمال الصحة الشبه الطبيين 
 مختمفة

مئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات كالنسب ال تالتكراراتـ استخداـ  لتحقؽ مف ىذه الفرضية 
في المصالح  العامميفالمعيارية لمعبارات التي تقيس السبؿ التي يمجا ليا  عماؿ الصحة الشبو الطبييف 

التي ليا متكسط حسابي مرتفع    كعدت السبؿاالستعجالية لمكاجية ضغكط العمؿ التي يتعرضكف ليا 
عف  ليا متكسط حسابي منخفض التي  استخداما كالسبؿ  األكثرمف السبؿ الفعالة ك ىي  2.50عف 

 .استخداما األقؿمف السبؿ الغير فعالة ك ىي 2.50
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 العبارات
  االستجابات

 ابدا قميال  احيانا غالبا  دائما
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب

أتناقش مع زمالئي في مشكالت 
 العمؿ كنحاكؿ أف نجد ليا حال.

 0 0 6 24 60 ت
0.61 4.60 02 

% 66.66 26.66 6.66 0 0 
   أحاكؿ الحصكؿ عمى اإلرشاد

 كالنصح ممف أثؽ فييـ
 0 8 12 24 46 ت

0.97 4.20 05 
% 51.11 26.66 13.33 8.88 0 

اطرح مشاكؿ العمؿ عمى المشرؼ 
 المباشر كاإلدارة

 4 8 24 20 34 ت
1.16 3.80 06 

% 37.77 22.22 26.66 8.88 4.44 
احرص عمى جمسات التأمؿ 

 كاالسترخاء
 14 28 14 10 24 ت

1.45 3.02 10 
% 26.66 11.11 15.55 31.11 15.55 

أتعامؿ مع الضغكط بممارسة 
 الرياضة

 32 12 8 16 22 ت
1.63 2.82 12 

% 24.44 17.77 8.88 13.33 35.55 
احرص عمى ساعات النـك الكافية 

 كالغذاء المناسب لجسمي 
 8 24 26 12 20 ت

1.62 3.13 09 
% 22.22 13.33 28.88 26.66 8.88 

احرص عمى تحديد أكلكيات عممي 
دارة كقتي بشكؿ جيد  كا 

 4 16 18 20 32 ت
1.24 3.66 07 

% 35.55 22.22 20 17.77 4.44 
احصؿ عمى القكة مف خالؿ 

 معتقداتي الدينية
 1 4 4 4 77 ت

0.83 4.68 01 
% 85.55 4.44 4.44 4.44 1.11 

استعمؿ  األدكية كالعقاقير التي 
 تخفض مف قمقي كتيدئني

 48 16 6 12 8 ت
1.38 2.06 13 

% 8.88 13.33 6.66 17.77 53.33 

 ألجا إلى السباب )اشتـ( كالتشاجر
 58 16 8 8 0 ت

1.08 1.71 14 
% 0 8.88 8.88 17.77 62.22 

أتقدـ بطمب تغيير العمؿ مع فريؽ 
مناكبة أخر أك النقؿ إلى مصمحة 

 أخرل

 30 6 24 8 22 ت
1.56 2.84 11 

% 24.44 8.88 26.66 6.66 33.33 

الجأ إلى طمب إجازة أكالى عطمة 
 مرضية

 12 14 28 12 24 ت
1.35 3.24 08 

% 26.66 13.33 31.11 15.55 13.33 
اسعي إلى تنمية قدراتي المينية 

 لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ
 0 2 8 22 58 ت

0.74 4.51 03 
% 64.44 24.44 8.88 2.22 0 

أميؿ إلى المركنة مع المرضى 
 كمرافقييـ  عندما ينتقدكنني

 0 2 18 26 44 ت
0.84 4.24 04 

% 48.88 28.88 20 2.22 0 

 ( يبين النتائج المتعمقة بسبل مواجهة ضغوط العمل60جدول رقم )

كقد تراكحت  1.17كبانحراؼ معيارم  3.46المتكسط الحسابي ككؿ بمغ  أفنالحظ مف الجدكؿ 
ليا العماؿ الشبو الطبيكف لمكاجية  يمجئكف التيعمى محكر السبؿ  ةالدراسعينة  إجاباتمتكسطات 

سكؼ نعرض فقرات المحكر مرتبة ك  1.63ك 0.61بيف كانحرافتيا 1.71ك 4.68ضغكط العمؿ بيف 
  .تنازليا
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بمتكسط حسابي بمغ  األكلىاحتمت الفقرة الثامنة احصؿ عمى القكة مف خالؿ معتقداتي الدينية  المرتبة 
  .0.83كانحراؼ معيارم  4.68

انية نجد ليا حال المرتبة الث أفتناقش مع زمالئي في مشكالت العمؿ كنحاكؿ ت األكلىاحتمت الفقرة 
  0.61كبانحراؼ معيارم  4.60حسابي بمتكسط 

تنمية قدراتي المينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ المرتبة  إلى عىأساحتمت الفقرة الثالثة عشر 
 .0.74معيارم  ؼكبانحرا 4.51الثالثة بمتكسط حسابي 

المركنة مع المرضى كمرافقييـ عندما  ينتقدكني المرتبة الرابعة  إلى أميؿاحتمت الفقرة الرابعة عشر 
 .0.84كانحراؼ معيارم  4.24حسابي بمتكسط 

فييـ المرتبة الخامسة بمتكسط  أثؽكالنصح ممف  اإلرشادالحصكؿ عمى  أحاكؿاحتمت الفقرة الثانية 
 . 0.97كبانحراؼ معيارم  4.20حسابي 

المرتبة السادسة بمتكسط حسابي  كاإلدارةلعمؿ عمى المشرؼ المباشر احتمت الفقرة الثالثة اطرح مشاكؿ ا
  1.16كانحراؼ معيارم  3.80

دارةعممي  أكلكياتاحتمت الفقرة السابعة احرص عمى تحديد  كقتي بشكؿ جيد  المرتبة السابعة بمتكسط  كا 
  1.24كانحراؼ معيارم  3.66حسابي 

 3.24عطمة مرضية المرتبة الثامنة بمتكسط حسابي  إلى أك إجازةطمب  إلىاحتمت الفقرة الثانية عشر 
  1.35كانحراؼ معيارم 

احتمت الفقرة السادسة احرص عمى ساعات النكـ الكافية كالغذاء المناسب لجسمي المرتبة التاسعة بمتكسط 
  1.62كانحراؼ معيارم 3.13حسابي 

 3.02حسابي  ة العاشرة بمتكسطكاالسترخاء المرتب التأمؿاحتمت الفقرة الرابعة احرص عمى جمسات 
  1.45كانحراؼ معيارم 

 أخرل مصمحة إلىالنقؿ  أك أخربطمب تغيير العمؿ مع فريؽ مناكبة  أتقدـاحتمت الفقرة الحادية عشر 
 . 1.56كانحراؼ معيارم  2.84المرتبة الحادية عشر بمتكسط حسابي 
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 2.82مع الضغكط بممارسة الرياضة المرتبة الثانية عشر بمتكسط حسابي  أتعامؿاحتمت الفقرة الخامسة 
 .1.63كبانحراؼ معيارم 

كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني المرتبة الثالثة عشر  األدكيةاحتمت الفقرة التاسعة استعمؿ 
  1.38.كبانحراؼ معيارم  2.06بمتكسط حسابي 

كانحراؼ  1.71بمتكسط حسابي  األخيرةاشتـ كالتشاجر المرتبة  السباب إلىاحتمت الفقرة العاشرة الجا 
 .1.08معيارم 

 مناقشة النتائج وتفسيرها -6

 : األولىبالفرضية مناقشة النتائج المتعمقة  6-6

ن في يالعاممالشبه الطبيين توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل متعمقة بالوظيفة لدى عمال الصحة  -

 المصالح االستعجالية

مؤشرات مصادر  ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة لدل عماؿ الصحة الشبو  أفالدراسة ئج نتا أظيرتلقد 
الطبييف العامميف في المصالح االستعجالية المفترضة التي تمت دراستيا كميا مؤشرات قكية لمصادر 

 دكرالعمؿ ، طبيعة الكظيفة ،صراع ال ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كىي عمى التكالي عبء

مف  أكثرعبء العمؿ ناجـ عف التعامؿ اليكمي مع عدد كبير مف المرضى  أفكيرل الطالب الباحث 
 الشبو الطبييف العامميف في المصالح االستعجالية مقارنة  بحجـ العمؿ الكبيرالعماؿ طاقتيـ نتيجة قمة 

جراءات العالج الكاجب اتخاذىا كالمطمكب انجازىا بعد الفحكصات التي يقكـ بيا إالمتمثؿ في تنفيذ كؿ 
الطالب اكتظاظ االستعجاالت بالمرضى نتيجة استقباؿ  كتشخيصيـ لمحاالت االستعجالية  كيفسر األطباء

ة مف الكاليات المجاكر  تىحمف طاقة استيعابيا فيي تستقبؿ المرضى  أكثرالمصالح االستعجالية لممرضى 
المركز االستشفائي  إلىمما يتكجب عمييـ  نقؿ المرضى في تمؾ  الكاليات  األخصائييف األطباءنتيجة قمة 

جالية كالخطيرة كالمتدفقة دفعة كاحدة عمى المصالح االستع.كتشكؿ الحاالت الحرجة  الجامعي بعنابة
صاباتث المركر حكاد عفالناجمة  الحاالت خاصة في  اؿ الشبو الطبييف مما عمضغط كبير لم العمؿ  كا 

مف  بأكثراالعتناء شبو طبي  عامؿ كؿ كعمى ذه الحاالت لعاجمة كالفكرية ليالعناية ا التدخؿ كيتكجب 
سعافيـمريض كاحد في نفس الكقت ك تقديـ العالج ليـ  حياتيـ مف  إنقاذكبالسرعة الضركرية مف اجؿ  كا 
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الطبييف نتيجة عبء العمؿ مف جية المكت كينجـ عف ىذا الضغط شعكر بالضيؽ لدم العماؿ الشبو 
مف الخطيرة مكت بعض الحاالت  إلىمما يؤدم  أخرلكعدـ قدرتيـ عمى التكفؿ بالمرضى مف جية 

 يشعرىـ بالفشؿ كىذا ماالمرضى 

تتطمب اليقظة  فطبيعة مينة التمريضلمضغط فيك طبيعة الكظيفة  مصدرالمؤشر الثاني كالذم يعتبر  ماأ
  خاصة الحاالت الطارئة منيا الطبية كتقديـ العالج لممرضى اإلجراءاتكاالنتباه كالسرعة الالزمة لتنفيذ 

التعامؿ مع  أف أيضافعدـ قدرة بعض العماؿ التجاكب مع ىذه المتطمبات تشكؿ ضغط عمييـ كنشير 
بو الطبييف قد يعرض المريض اكف مف طرؼ العماؿ الشتي فأم اآللةالمريض يختمؼ عف التعامؿ مع 

كالمكت  كالتعامؿ مع  كاآلالـمحاالت الخطيرة كالمستعجمة المكاجية اليكمية ل أفكالمكت  . كما  لمخطر
لتكتر بالضغط كا الطبييفالشبو المرضى مف دـ كفضالت كقيء كركائح تزيد مف شعكر العماؿ  أجساد

.كما اف طبيعة مينة التمريض في مصمحة   االعتناء بجسـ المريض عمميـ ياتطمبيبسبب المياـ التي 
كىذا اعة كالعمؿ كفؽ نظاـ المناكبة  الس االستعجاالت تتطمب استمرارية تقديـ الخدمة لممرضى عمى مدار

خاصة العمؿ الميمي الذم يسبب ضغطا نفسيا كجسديا كذلؾ بسبب عدـ التناغـ بيف  يشكؿ ليـ ضغطما 
طبيعة مينة التمريض  في مصمحة االستعجاالت  أف إلى افةضباإل لعممية كالحياة االجتماعية الحياة ا

انتقادات مف طرفيـ  إلىيتعرضكف  كأحيانامختمفة  أمزجةتتطمب التعامؿ مع المرضى كمرافقييـ مف ذكم 
 .يزيد مف الضغط عميو معيـ كىذا ما كيدخمكف في صراع

كتعارضيا  األدكارتعدد  إلىكيرجع ذالؾ  فيك صراع الدكرصدر لمضغط كالذم يعتبر مالمؤشر الثالث  أما
حيث يتمقى العامؿ المطمكبة مف عماؿ الصحة الشبو الطبييف  كاألعماؿمع بعضيا البعض كزيادة المياـ 

تجبر  ألحدىماكاالستجابة  في نفس الكقت  أطباءالشبو الطبي مطالب متناقضة ينبغي القياـ بيا مف عدة 
عمى االنتظار كفي ىذه الظركؼ كنتيجة المطالب المتعارضة يقع العامؿ الشبو الطبي في مكقؼ  األخر

 كالطبيبغير متكافقة مف المشرؼ المباشر  أكامريتمقى  أخرل كأحياناحرج كيشعر بالضغط كالقمؽ 
بخصكص ضغكط صراع الدكر  أمامف قيادة  أكثرالمسؤكؿ كيككف العامؿ الشبو الطبي كاقعا تحت 

الذم يقع فيو العامؿ بيف المسؤكؿ المباشر كزمالء العمؿ فيحدث نتيجة مشكمة في  بالمأزؽلخاصة ا
كالتكجيو الغير مناسب  كعدـ المساكاة في التعامؿ بيف العماؿ كعدـ االىتماـ بمتطمباتيـ  اإلشراؼ أسمكب

اجـ عف قياـ العماؿ ضغط العمؿ النتمقييـ بخصكص  أمامياميـ  تأدية ثناءأكالمشاكؿ التي تكاجييـ 
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بالضغط شديد  اإلحساسلمقياـ بيا كيككف  أكامرليست مف تخصصيـ فيك نتيجة  بأعماؿالشبو الطبييف 
 .األعماؿىذه  بأىميةيقكمكف بيا غير ضركرية كعدـ قناعتيـ  بأعماؿخاصة عندما يشعركف 

تحديد  إلىكالتي ىدفت  1988في دراسة لعسكر كاحمد سابقة ف تدراساكتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع عدة 
مستكيات الضغط النفسي كالمقارنة بينيما لدل العامميف في بعض الميف االجتماعية عمى عينة تككنت 

ممرضة  162كىي التدريس ،التمريض،مينة الخدمات النفسية كالخدمات االجتماعية كمنيـ  (353)
كما ترل مسالش  الميف تعرضا لضغط العمؿ أكثرالتمريض  مينة أف إلىالنتائج  أشارتكممرض كقد 

كالتي  1994اف طبيعة التمريض ىي نفسيا مصدر لمضغط كتتفؽ مع نتائج دراسة الينداكم 1980
بو العاممكف في  مما يشعر أعمىالعامميف بكظائؼ التمريض يشعركف بضغكط عمؿ  أف إلىتكصمت 

 .األخرل كاإلداريةالكظائؼ الطبية 

مصادر ضغكط  أكثر أف إلىكالتي تكصمت  2007تائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة درة كتتفؽ ن
 اكأخير العمؿ تكاجد لدل العامميف بمستشفيات عيف الشمس الجامعية ىك بيئة العمؿ ،يميو عبء الدكر ،

كط صراع الدكر ككذالؾ ارتفاع مدركات العامميف بمستشفيات عيف الشمس الجامعية لجميع مصادر ضغ
 العمؿ محؿ البحث )صراع الدكر،عبء الدكر ،بيئة العمؿ المادية (عف الدرجة المتكسطة

صراع الدكر ىك احد المصادر  أف إلىالتي تكصمت  ELITHARP 2005مع دراسة  أيضاكتتفؽ 
 1994مع دراسة احمد كزمالئو  أيضافي المنظمات المتنكعة كتتفؽ  األفرادالمسببة لضغكط العمؿ لدل 

عبء العمؿ يعتبر مصدر مف مصادر ضغط العمؿ التي يتعرض ليا الممرضكف  أف إلىكالتي تكصمت 
 .العاممكف في كحدات العناية المركزة

ممرضي ك 44حكؿ ضغكط العمؿ لدل   schuster 0991دراسة  عالدراسة منتائج  أيضاكتتفؽ 
ضغكط العمؿ لدل  أف إلىنتائجيا  أشارتريجينا بكندا كالتي  ممرضات العناية الحثيثة في مستشفي

ممرضي كممرضات قسـ العناية المركزة تزيد عف غيرىا لكثرة الحكادث الخطيرة كالحرجة التي تتطمب 
،كاف ىناؾ بعض  كأصدقائيـالمرضى  كأىالي األطباءالمتابعة الدائمة مف جانبيـ ، في ضكء ضغط 

عمى طبيعة عمؿ  المشتغميف في مينة التمريض في قسـ العناية المركزة  أيضاالضغكط الخارجية المؤثرة 
  .في ضغكط المطالب العائمية كاالجتماعية كالصدقات المختمفة أىميايتمثؿ 
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  : الثانية الفرضيةمناقشة النتائج المتعمقة ب -6-6

ن يالعامم الشبه الطبيين توجد مؤشرات لمصادر  ضغوط العمل متعمقة بالمنظمة لدى عمال الصحة -

 في المصالح االستعجالية

النتائج المتعمقة بمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة عف كجكد مؤشر قكم  أظيرتلقد 
عدد  أف إلىكيرجع السبب  لتكظيؼ العماؿ لتغطية النقص الكبير في العماؿ اإلدارةكيتعمؽ بعدـ لجكء 

يكفي لتغطية احتياجات المستشفيات مف  كالمدارس الشبو الطبية ال المتخرجيف في كؿ سنة مف المعاىد
العماؿ الشبو الطبييف كتعاني الكثير مف المصالح الطبية في العديد مف المستشفيات مف النقص في عدد 

حالة بعض ا تأخيراضركرة  إلىىذه المستشفيات   إدارات البعض مف كاضطرالعماؿ الشبو الطبييف 
بييف عمى التقاعد ممف تتكفر فييـ شركط سنكات العمؿ كقد طالبت النقابة الكطنية العماؿ الشبو الط

يؤثر عمى مستكم كنكعية الخدمات  ال تىح الحمكؿ ليذا المشكؿ إيجادلمعماؿ الشبو الطبييف بضركرة 
العماؿ  عدـ تناسب عدد أدلقد ك   التقاعد أبكابعمى  الشبو الطبييف العماؿ أغمبية فأخاصة  الصحية

 .الصحية زيادة الضغكط عمييـ كعمى تدني مستكل الخدمات  إلىالشبو الطبييف مع عدد المرضى 

مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة فيي كميا  تبمؤشراالمتعمقة الدراسة الميدانية نتائج باقي   أما
 .الحياد إلىمؤشرات متكسطة كتميؿ 

الضغط الناجـ عف عدـ اىتماـ النمط القيادم  مؤشر مصدر أفتبيف  كمف خالؿ نتائج الدراسة الميدانية 
 إلىلتحكيؿ بايـ مطالبت مف بيف القضايا ك  االستعجاالت بقضايا عماؿ الصحة العاممكف في مصمحة

المعاناة مف ظركؼ العمؿ في مصمحة االستعجاالت كعدـ  اقؿ ضغط  نتيجة أخرلمصالح في  العمؿ
 .شعكرىـ بالضغط إلى أدلىـ كمطالبيـ االستجابة كاالىتماـ بقضايا

يتعاممكف مع العماؿ الشبو الطبييف  الضغط الناجـ عف  المشرفيف المباشريف ال مصدر مؤشر أما
كىذا يدؿ عمى عدـ رضا بعض العماؿ مف الشبو الطبييف عمى نمط اكاة فكاف مؤشر متكسط بالمس

 .شعكرىـ بالضغط إلى أدلكالتكجيو  لبعض المشرفيف مما  كطريقة المعاممة اإلشراؼ
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 تالقراراالعماؿ الشبو الطبييف في اتخاذ  اإلدارة إشراؾضغط العمؿ الناجـ عف عدـ  رمؤشر مصد أما
تنفرد باتخاذ القرارات   أنياعمى  اإلدارة إلىكالبعض مف العماؿ ينظر ي ترتبط بمياميـ فكاف متكسط الت

 .شعكرىـ بالضغط إلىمما يؤدم  ألرائيـقيمة  في المستشفى كال أىميتيـبعدـ  إحساسيـ إلىمما يؤدم 

يتسـ  ال المعمكؿ بو في المستشفي تكالمكافآبنظاـ العالكات  مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ أما 
العماؿ الشبو عمى   تآكالمكافبالعدالة كالمكضكعية فكاف  متكسط بسبب عدـ العدالة في تكزيع العالكات 

لعماؿ االستعجاالت مقارنة  إضافيةبنسبة يطالبكف  تتناسب مع الجيد المبذكؿ ك ال أنياكيشعركف  الطبييف
  .التمف مصمحة االستعجاكضغكط نشاط  األقؿمع باقي المصالح 

مع العماؿ المخالفيف لمقكانيف كالمكائح  اإلدارةتعامؿ   بأساليبضغط العمؿ المتعمؽ  مؤشر مصدر أما
 .األسمكبسط بسبب انزعاج بعض العماؿ الطبييف مف ىذا التنظيمية فكاف متك 

مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بنظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى فيك متكسط بسبب  أما
الصعكبة التي يكاجييا بعض العماؿ في االتصاؿ بيف كافة العامميف مف جميع المستكيات خاصة في 

  .ألدكيةاالحاالت الطارئة كحاالت نفاذ مخزكف 

مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ  بالتنظيـ داخؿ المستشفى كمدل امتالؾ المستشفى لرؤية  أما
بعض العماؿ  عمى مستكل التنظيـ في المستشفى  رضيتنظيمية كاضحة فكاف متكسط بسبب عدـ 

  .خاصة في مصمحة االستعجاالت

عمى فض الخالفات كالنزاعات بيف العماؿ فكاف  اإلدارةمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بعدـ قدرة  أما
غير قادرة عمى فض الخالفات كالنزعات  اإلدارة أفمتكسط بسبب كجية نظر بعض العماؿ كالتي ترل 

  .بيف العماؿ

في المستشفى غير مفيكمة فكاف  كاألكامر كاإلجراءاتمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالقكاعد  أما
عدـ اطالع كاستفسار  بعض العماؿ  عمييا  كيشكؿ ىذا المصدر  أكيا متكسط كىذا بسبب عدـ كضكح
  .ضغط خاصة  لمعماؿ الجدد

قية التي مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالييكؿ التنظيمي فكاف متكسط نتيجة محدكدية فرص التر  أما
 .لمعماؿ الشبو الطبييف يتيحيا الييكؿ التنظيمي



 

148 

 

تقييـ في عدالة الفكاف متكسط نتيجة شعكرىـ بعدـ   األداءتقييـ مؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ ب أما
 .األحياففي اغمب دكف عمـ العماؿ  كاإلدارةكاالعتماد عمى طريقة التقييـ السرية بيف المشرؼ  األداء

السياسات  أفمف  1992كلطفي راشد محمد  1981بريؼ كزمالئو  أكدهكتتفؽ نتائج الدراسة مع ما 
(كتتفؽ مع دراسة  161،ص   2003العكامؿ المسببة لمضغكط )مسعكدم ، أىـكالعمميات التنظيمية مف 

ككف البعد التنظيمي مف  إلىالعمؿ بعنابة  كالتي تشير  أطباءمع دراسة  أيضاكتتفؽ   2003مسعكدم 
 gueroui 2005العكامؿ المسببة لمضغط كاالحتراؽ النفسي 

  : الثالثة بالفرضية المتعمقةمناقشة النتائج  6-6

الشبه الطبيين توجد مؤشرات  لمصادر ضغوط العمل متعمقة بالبيئة المادية لمعمل لدى عمال الصحة  -

 ن في المصالح االستعجاليةيالعامم

مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة المتعمقة بالبيئة المادية  أفنتائج الدراسة  يرتظألقد 
 في المصالح االستعجالية عف كجكد مؤشرات قكية كىي :

ضغكط العمؿ  كاف مؤشر قكم لمصادر تتسـ باليدكء بسبب الضكضاء مؤشر مصمحة االستعجاالت ال
في ىذه المصمحة  ككذالؾ   كبيرلدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف كيرجع الباحث ذلؾ لحجـ العمؿ ال

استقباؿ  المرضى كالحاالت المستعجمة عمى مدار الساعة ك  اكتظاظ مصمحة االستعجاالت بالمرضى 
مف التركيز في العمؿ  األفراد. كتمنع الضكضاء  اإلسعاؼكضجيج سيارات  كاألطباءكالزكار كالعماؿ 

 كاألكقاتاستقباؿ الحاالت الطارئة كالخطيرة   ثناءأالعمؿ خاصة  أثناءالتخاطب بينيـ  إمكانيةكتؤثر عمى 
كتساىـ ىذه الضكضاء في زيادة الضغكط  المخصصة لزيارات المرضى كالتي فييا تزداد شدة الضكضاء

 .أدائيـعمى العماؿ الشبو الطبييف كتعيؽ 

قكل لمصادر  مف االزدحاـ في مصمحة االستعجاالت بسبب سكء تصميميا كاف مؤشر أعانيمؤشر 
ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كيرجع الباحث ذلؾ سكء 

التزاحـ بيف العماؿ كالزكار كضيؽ الممرات كعدـ  إلىالعمؿ الذم يؤدم  أماكفضيؽ  إلى تصميميا ك
لعماؿ الشبو كىذا ما ساىـ في زيادة الضغكط عمى ا اإلسعاؼتخصيص ممرات لكسائؿ النقؿ كسيارات 

 .الطبييف
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المعدية نتيجة التمكث كقمة النظافة في المستشفى فكاف مؤشر  باألمراض اإلصابةتخكؼ مف لمؤشر ا أما
 مالئمة  كطبيعة عمميـ التي تتطمب  عمميـ في ظركؼ مادية غير إلىمتكسط كيرجع الباحث السبب 

في التعامؿ مع مختمؼ ظركؼ العمؿ  نقص الخبرة عند بعض العماؿ إلى  افةضباإلالتعامؿ مع المرضى 
 .المعدية مراضاألكالخكؼ مف انتقاؿ المادية الغير مالئمة كقمة النظافة كالتمكث 

مؤشر التيكية رديئة في مصمحة االستعجاالت فيك مؤشر متكسط لمصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ  أما
جكد فتحات كافية لتيكية عدـ ك  إلىالصحة الشبو الطبييف في مصمحة االستعجاالت كيرجع السبب 

 .كضيؽ مكاف العمؿ كازدحامو بالعامميف كانبعاث الركائح الكريية الطبيعية

الطبية بصكرة كافية فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر  األجيزةتتكفر عمى  مؤشر مصمحة االستعجاالت ال أما
ضغط  أمشكؿ ي الشبو الطبييف العامميف في مصمحة االستعجاالت كال ضغكط العمؿ لدل عماؿ  الصحة

 الطبية األجيزةعماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في مصمحة نظر لتكفرىا عمى كؿ  أغمبيةعمى 
 .الضركرية

العمؿ  أداءكالمعدات الطبية في مصمحة االستعجاالت ال تساعد عمى  األجيزةمؤشر طريقة ترتيب  أما
الشبو الطبييف العامميف في مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ لدل عماؿ الصحة  بسيكلة فيك

عماؿ االستعجاالت نظر  أغمبيةضغط عمى  أميشكؿ  مصمحة االستعجاالت فيك مؤشر ضعيؼ كال
 .العمؿ أداءكالمعدات الطبية  بطريقة  جيدة تساعد عمى  األجيزةلترتيب 

العمؿ  التكييؼ غير كافية لمكاجية الحرارة كالبركدة فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط أنظمةمؤشر  أما
 أغمبيةغط عمى ض أميشكؿ  في مصمحة االستعجاالت كال العامميفلدل عماؿ  الصحة الشبو الطبييف 

  .التكييؼ بصكرة كافية أنظمةعماؿ  مصمحة االستعجاالت نظر لتكفر 

في  مصمحة االستعجاالت غير مناسبة  فيك مؤشر ضعيؼ لمصادر ضغكط العمؿ  اإلضاءة مؤشر أما
 في مصمحة االستعجاالت كال العامميفالمادية لمعمؿ لدل عماؿ الصحة الشبو الطبييف المتعمقة بالبيئة 

 .العماؿ أغمبيةضغط عمى  أميشكؿ 

ظركؼ العمؿ تتسبب في  أفالتي تنص عمى  2003كتتفؽ نتائج دراستنا مع نتائج دراسة مسعكدم 
مف  1998ة سمير عسكرمع دراس أيضامصمحة االستعجاالت مف الضغط النفسي كتتفؽ  أطباءمعاناة 

مع نتائج  أيضااف ظركؼ العمؿ الخطيرة كالغير مريحة تساىـ في زيادة المعاناة مف ضغط العمؿ كتتفؽ 
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الجراحيف يعانكف مف الضغط بسبب  أف إلىكالذم تكصؿ في نتائج دراستو  2008دراسة مرشدم الشريؼ 
 .ظركؼ العمؿ 

 :الرابعة بالفرضيةمناقشة النتائج المتعمقة  2-4

الشبه توجد مؤشرات لمصادر ضغوط العمل متعمقة بشخصية الفرد العامل لدى عمال الصحة  - 

 ن في المصالح االستعجاليةيالعاممالطبيين 

مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ كميا ضعيفة كيعكد  أفالنتائج  أظيرتلقد 
التحكـ مجاؿ التحدم ،مجاؿ كىي في المجاالت الثالثة  كل الصالبة النفسية لدييـ مست ارتفاع  إلىذلؾ 

المستكل المرتفع لصالبة النفسية ىك الذم ساعدىـ عمى مكاجية ضغكط العمؿ   كىذاااللتزاـ مجاؿ ،
  .النفسية عمييـ أثارىاكالتقميؿ مف 

لعماؿ الصحة الشبو  الخبرة المينية إلىكيرجع الباحث السبب في ارتفاع مستكل الصالبة النفسية  
الصعبة  كاألحداث لمظركؼ   كمعايشتيـاالستعجاالت  مصمحةكسنكات العمؿ الطكيمة في  الطبييف 

 كساىمت في تككيف الصالبة النفسية لدييـ جزء مف حياتيـ  أصبحتكالضاغطة في مكاف العمؿ كالتي 

مف خالؿ التزاـ عماؿ الصحة الشبو الطبييف العامميف في المصالح ارتفاع مجاؿ االلتزاـ  يظير ك 
احتراميـ لمقكانيف التنظيمية كتنفيذىـ  إلى افةضباإلاالستعجالية  بالقيـ كالمبادئ كمحافظتيـ عمييا  

كمشاركة زمالئيـ في العمؿ كالشعكر بالمسؤكلية اتجاه المرضى كمساعدتيـ كقدرتيـ عمى تحديد   لألكامر
 .كتنظيميا ـأىدافي

قدرة عماؿ الصحة الشبو الطبييف عمى تكجيو العمؿ   مف خالؿ مستكل مجاؿ التحكـ  كما يظير ارتفاع
دراكيـبفاعمية  في مصمحة االستعجاالت ك قدرتيـ عمى  األحداثفي مجريات في بيئة العمؿ ك كتحكميـ  كا 
 .الصائبة التي تخص عمميـ تالقرارااتخاذ 

استطاعة عماؿ الصحة الشبو الطبييف التكيؼ  مع  مف خالؿ التحدم  مستكل مجاؿ كيظير ارتفاع
ظركؼ العمؿ الصعبة في مصمحة االستعجاالت كقدرتيـ عمى مكاجية ىذه الظركؼ   كمبادرتيـ لحؿ 

تكاجييـ كالثقة الكبيرة  في  ؿمشكمة عم أممشكالت العمؿ كقدرتيـ عمى المثابرة حيف االنتياء مف حؿ 
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بما يكاكب المستجدات في مصمحة  عمى التغيير القدرةكؿ العمؿ التي تكاجييـ  ك القدرة عمى حؿ مشا
  .االستعجاالت

كة كالتي تكصمت الى كجكد عالقة سمبية بيف ق collins1996كتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة ككلينس 
كمما ارتفع مستكم قكة الشخصية كاف ىناؾ شعكر بمستكل  أم ،الشخصية كمستكيات ضغط العمؿ

 .منخفض مف ضغط العمؿ

كجكد عالقة سالبة بيف الصالبة  إلى(كالتي تكصمت  gerson1998مع دراسة )جيرسكف أيضاكتتفؽ 
يدرككف مسببات  اكانك الطالب الذيف حصمكا عمى درجات عالية في الصالبة  أفكالضغكط حيث كجد 

 عمى درجات عالية في الصالبة ايحصمك اقؿ ضغط مف الطالب الذيف لـ  أنياالضغكط عمى 

 الخامسة: بالفرضيةمناقشة نتائج المتعمقة  6-6

ن في المصالح االستعجالية لمواجهة ضغوط العمل إلى يالعاممالشبه الطبيين عمال الصحة  أيمج -

 سبل مختمفة

ككؿ الفقرات اكثر  2.50المتكسط الحسابي لجميع الفقرات مرتفع عف  أفف نتائج الدراسة يتضح م
 كىما:فيما اقؿ استخداما  2.50متكسط حسابيما منخفض عف  10ك 09ماعدل الفقرتيف رقـ استخداما 

 كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني األدكيةاستعمؿ  -

 الجا الى السباب )اشتـ (كالتشاجر -

كؿ السبؿ التي تـ استجكابيـ عنيا في ىذه الدراسة  إلى يمجئكفعماؿ الصحة الشبو الطبييف كيالحظ اف 
كيرجع الباحث سبب لجكء عماؿ الصحة الشبو الطبييف ليذه السبؿ لمكاجية  لمكاجية ضغكط العمؿ

الحد  أككفاعمية مثؿ ىذه السبؿ في مكاجية الضغكط التي يتعرضكف ليا ،  بأىميةمعرفيـ  إلىالضغكط 
 منيا كالتكيؼ معيا 

نالحظ مف النتائج اف بعض كالعقاقير التي تخفض مف قمقي كتيدئني  األدكيةالفقرة استعمؿ بخصكص  اما
بسبب ظركفيـ الى استعماؿ االدكية كالعقاقير التي تخفض مف القمؽ كتيدئ يمجؤكف العماؿ الشبو الطبييف 

 .كالميدئات األدكيةالتي تتطمب تناكؿ بعض الصحية  ك حالتيـ
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قميؿ جدا مف العماؿ  أيمج نادر ماانو نالحظ مف النتائج (كالتشاجر الفقرة الجا الى السباب )اشتـ اما 
نتيجة الغضب الشديد  فيي تحدث  األخالقيةتتنافي مع مبادئيـ  ألنياالى السباب ك)الشتـ (الشبو الطبييف 
  أعصابيـحكـ في الت عمى كعدـ قدرتيـ

سبؿ مكاجية الضغكط التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة مناقشة النتائج المتعمقة ب نحاكؿيمي  كفي ما
 : مرتبة تنازلياالعامميف في مصمحة االستعجاالت  

السبؿ  أكؿيككف  أفمف الطبيعي كيرل الباحث  انو  الحصكؿ عمى القكة مف خالؿ المعتقدات الدنية -1
لـ يغفؿ   اإلسالميكؿ العماؿ مسممكف كالديف  أفخاصة ا ك  إلىالمجكء ىك المقترحة لمكاجية الضغكط 

المتصؿ  الدعاء  إلىبالمجكء  يأمرنا كالجماعات ك األفرادقضية مف القضايا التي تكاجو  أمعف 
 .كاف نثؽ في االستجابة األمكرفي كؿ الستعانة بو كا

 ال  أ   ﴿بسـ ا  كالطمأنينة فباألم اإلنسافيشعر  يزيد الفرد قكة عمى تحمؿ الضغكط ك السبيؿ الذمفيك 
لمتخفيؼ مف  كاالكثر استخداما  فعالية األقكل كمف خالؿ النتائج فيي (1) ﴾كب  م  لق  ا ف  ئ  م  ط  ت   ا   كر  ذ  ب  

 .كمكاجيتياالضغكط 

 أنيافمف خالؿ النتائج يتضح الحمكؿ ليا حيث  إيجادالتناقش فيما بينيـ في مشكالت العمؿ كمحاكلة  -2
لمكاجية الضغكط فيي تساعد العماؿ في تجنب تكتر العالقات بينيـ   كاالكثر استخداما مف السبؿ الفعالة

 أفالحمكؿ قبؿ  إليجادبينيـ  كؿ عامؿ نحك مشكمة ما كالتشاكر في ما بمعرفة كجية نظر أيضاتسمح  ك
  .لتحكـ فيياتتفاقـ مشاكؿ العمؿ كيصعب ا

 أنيافمف خالؿ النتائج يتضح ينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ تنمية القدرات الم ىإلالسعي  -3
كالتي تمكنيـ مف التعامؿ بصكرة جيدة مع  لمكاجية ضغكط العمؿ كاالكثر استخداما الفعالة السبؿ إحدل

 .كالمكاقؼ الطارئةالحاالت االستعجالية الحرجة كالمعقدة 

فمف خالؿ النتائج يتضح انيا  ينتقدكىـعندما  مع المرضى كمرافقييـ في التعامؿ المركنة إلى الميكؿ -4
 عمميـ بكؿ راحة كتجنبيـ بأداءلمكاجية الضغكط كالتي تسمح ليـ  كاالكثر استخداما مف السبؿ الفعالة

  االنتقادات كالدخكؿ في الصراعات 

                                      
1
 908سورة الرعد، اآلية  - 
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فمف خالؿ النتائج يتضح  ءكالنصح مف الذيف يثقكف فييـ مف الزمال اإلرشادمحاكلتيـ الحصكؿ عمى  -5
 سرارؾأبزميؿ تبكح لو  أكلمكاجية الضغكط فاختيار صديؽ  كاالكثر استخداما مف السبؿ الفعالة أنيا

بفضؿ يتمتعكف بخبرة مينية ك فيناؾ مف الزمالء   كمشاكمؾ عند الحاجة يساعد عمى تخفيؼ الضغكط
خبرتيـ كتجربتيـ الطكيمة  مف العمؿ في مصمحة االستعجاالت يستطيعكف تقديـ النصائح كالتكجييات 

  .تساعد خاصة العماؿ الجدد في تخطي الصعكبات التي تكاجييـ في العمؿ التي

مف السبؿ الفعالة فمف خالؿ النتائج يتضح انيا  كاإلدارةطرح مشاكؿ العمؿ عمى المشرؼ المباشر  -6
لتخفيؼ الضغكط كمكاجيتيا حيث يمجا العماؿ لطرح مشاكؿ العمؿ  عمى المشرؼ االكثر استخداما ك 

تحمميـ  كتككف كؿ الجيات المسؤكلة عمى عمـ بيذه المشاكؿ كالليا الحمكؿ  إليجادكذلؾ  كاإلدارةالمباشر 
  .كالتكتـ عنيا اإلبالغمسؤكلية عدـ  اإلدارةبعد ذلؾ 

دارةالعمؿ  أكلكياتالحرص عمى تحديد  -7  مف السبؿ الفعالةكيتضح مف النتائج انيا الكقت بشكؿ جيد  كا 
كالحاالت االستعجالية  فيي تسمح بالتعامؿ مع الكاجبات السريعةلمكاجية الضغكط  كاالكثر استخداما

 بسرعة  الحرجة

كاالكثر الفعالة  سبؿمف الكيتضح مف النتائج انيا عطمة مرضية  إلى أك إجازةطمب  إلىالمجكء  -8
كالتعب الناتج عف  اإلنياؾمف حاالت تخفيؼ الضغكط  ك األعصابعمى تيدئة التي تساعد استخداما 
العائمية  لألمكرعطمة مرضية يسمح بالتفرغ  إلى أك إجازةطمب  إلى كالمجكء ؿعبء العمضغط 

  .الضغكط الناجمة عف صراع الدكر أيضاكالشخصية كمكاجية 

مف السبؿ كيتضح مف خالؿ النتائج انيا  كـ الكافية كالغذاء المناسب لمجسـالحرص عمى ساعات الن -9
مناسب لمجيد ك  متكازفنظاـ غذائي لمكاجية الضغكط فمف الضركرم اخذ  كاالكثر استخداما الفعالة

  .ـساعات النكـ الكافية تساعد عمى استعادة الصحة كالنشاط لمجس أفكما المبذكؿ في العمؿ 

كاالكثر  الفعالةمف السبؿ كيتضح مف خالؿ النتائج انيا  كاالسترخاء التأمؿاحرص عمى جمسات  -10
لمكاجية ضغكط العمؿ فيي تساعد عمى تحقيؽ التكازف بيف الراحة كالنشاط لمجسـ كتمكف الجسـ  استخداما

 .مف استعادة حيكيتو
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كيتضح مف خالؿ  أخرلمصمحة  إلىطمب النقؿ  كأ أخربطمب تغيير العمؿ مع فريؽ مناكبة  أتقدـ -11
لمكاجية ضغكط العمؿ خاصة الضغكط الناجمة عف نظاـ  كاالكثر استخداما فعالةمف السبؿ الالنتائج انيا 

 .المشرفيفالعماؿ ك بيف  أك  عف تكتر العالقات بيف العماؿ الناجمةالضغكط  أكالعمؿ بالتناكب  

كاالكثر كيتضح مف خالؿ النتائج انيا مف السبؿ الفعالة رياضة التعامؿ مع الضغكط  بممارسة ال-12 
 لجسـ ا أعضاءرفع فعالية ك  اإلرىاؽلتفادم  العماؿ ؤكف لياكيمجلمكاجية ضغكط العمؿ استخداما 

مف السبؿ كمف خالؿ النتائج يتضح انيا تخفض مف القمؽ كتيدئيـ  كالعقاقير التي األدكيةاستعماؿ -13
مقارنة مع السبؿ السابقة نظر لمكاجية الضغكط كىي مضرة بصحة الجسـ استخداما كاالقؿ فعالة  الغير

 بحالتيـ الصحية ؤكف ليا بعض العماؿ الشبو الطبييف لضركرة مرتبطةسمبية  كيمج أثارلما تخمفو مف 

ا مف السبؿ الغير فعالة كيتضح مف خالؿ نتائج الدراسة اني )اشتـ( كالتشاجرالسباب إلىالمجكء  -14
العماؿ الشبو الطبييف نتيجة الغضب الشديد كحيف يفقدكف  كف لو بعضيمجؤ نادر ما  كاالقؿ استخداما ك

العماؿ الشبو الطبييف ال يمجؤكف لو ابد ميما بمغت شدة الضغكط   كأغمبية أعصابيـالسيطرة كالتحكـ في 
 .األخالقيةتتماشى مع مبادئيـ  ال ألنيا

في الكميات  كأثارىاحكؿ مصادر ضغكط العمؿ 2007اسة احمد مسمـ مع نتائج در نتائج الدراسة كتتفؽ 
العامميف في الكميات المبحكثة يستخدمكف العديد مف  أف إلىالتقنية في محافظات غزة كالتي تكصمت 

الكاضح في تخفيؼ كالحد مف ظيكر  األثرالطرؽ بشكؿ فعاؿ لمكاجية الضغكط المينية مما كاف ليا 
كالتي اشتممت عمى العديد مف السبؿ  2005مع دراسة التكيـ  أيضاالسمبية عمى العامميف كما تتفؽ  اآلثار

الضغكط التي بمدينة الرياض لمكاجية  كالمركر تالجكازاالتي يمجا ليا الضباط العاممكف في ادراتي 
عاممكف لمكاجية ضغكط الضباط ال إليياالتي يمجا  األساليب أىـ إلى التكيـ  دراسة يتعرضكف ليا كتكصمت

العمؿ اليكمي كتعمـ ميارات جديدة لمكاجية المكاقؼ الطارئة  أكلكياتالعمؿ ك ىي الحرص عمى تحديد 
 .في العمؿ كمناقشة المشكالت مع الزمالء في العمؿ
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 الستنتاج العام ا  -6

حاكلت الدراسة الكشؼ عمى مؤشرات مصادر ضغكط العمؿ لدل العماؿ الشبو الطبييف كمعرفة السبؿ 
عدادا الطالب بناء عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيالتي يكاجيكف بيا ىذه الضغكط ك  جمع  أدكات كا 
 إالممركز عامؿ شبو طبي يعممكف  بالمصالح االستعجالية ل 90البيانات ،كتطبيقيا عمى عينة مف 

كعرضيا كتحميميا كمناقشتيا باالعتماد  إحصائياستشفائي الجامعي بعنابة ،كبعد جمع البيانات كمعالجتيا ا
 يمي : ما إلىتكفر مف دراسات سابقة تكصمت نتائج الدراسة  عمى الجانب النظرم كعمى ما

  :بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة -أ

  كجكد مؤشرات قكية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالكظيفة كىي :عبء العمؿ ،طبيعة الكظيفة
 ،صراع الدكر

 بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة  -ب

  لتغطية النقص  اإلدارةكجكد مؤشر قكم لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة كىك عدـ لجكء
 الكبير لمعماؿ الشبو الطبييف في مصمحة االستعجاالت 

 : كجكد مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالمنظمة كىي 

الشبو الطبييف  مصدر الضغط الناجـ عف عدـ اىتماـ النمط القيادم بقضايا عماؿ الصحةمؤشر -1
 ف في المصالح االستعجاليةيالعامم

 ط الناجـ عف معاممة المشرفيف المباشريفضغمصدر ال مؤشر-2

  تالقراراالعماؿ الشبو الطبييف في اتخاذ  إشراؾمصدر الضغط الناجـ عف عدـ مؤشر -3

 المعمكؿ بو في المستشفى  تكالمكافآالمتعمؽ بنظاـ العالكات  مصدر ضغط العمؿ مؤشر-4

مع العماؿ الشبو الطبييف المخالفيف  اإلدارةتعامؿ  أساليبمصدر ضغط العمؿ الناجـ عف  مؤشر-5
 لمقكانيف كالمكائح التنظيمية 

 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بنظاـ االتصاؿ المعمكؿ بو في المستشفى مؤشر-6
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 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالتنظيـ داخؿ المستشفى  مؤشر-7

ات بيف العماؿ عمى فض الخالفات كالنزع اإلدارةمصدر ضغط العمؿ الناجـ عف عدـ قدرة  مؤشر-8
 الشبو الطبييف 

 في المستشفى  كاألكامر تاكاإلجراءمصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالقكاعد  مؤشر-9

 مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بالييكؿ التنظيمي  مؤشر-10

 األداءمصدر ضغط العمؿ المتعمؽ بتقييـ  مؤشر-11

 لمعمؿ :بالبيئة المادية بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة  -ج

 كجكد مؤشرات قكية لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي : 

 ضغط العمؿ الناجـ عف الضكضاء  مصدر مؤشر-1

مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف المعاناة مف االزدحاـ في مصمحة االستعجاالت بسبب سكء  مؤشر-2
 التصميـ 

 :كجكد مؤشرات متكسطة لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي 

المعدية نتيجة التمكث كقمة  باألمراض اإلصابةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف الخكؼ مف -1
 النظافة في المستشفى

 مؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف رداءة التيكية في مصمحة االستعجاالت -2

 لمصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بالبيئة المادية لمعمؿ كىي: ضعيفة كجكد مؤشرات

 الطبية في مصمحة االستعجاالت األجيزةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف عدـ كفاية -1

كالمعدات الطبية في مصمحة  األجيزةمؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ عف طريقة ترتيب -2
 االستعجاالت

 التكييؼ لمكاجية الحرارة كالبركدة أنظمةعف عدـ كفاية  مؤشر مصدر ضغط العمؿ الناجـ-3
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 الغير مناسبة في مصمحة االستعجاالت باإلضاءةمؤشر مصدر ضغط العمؿ المتعمؽ -4

 بالنسبة لمؤشرات مصادر ضغكط العمؿ المتعمقة بشخصية الفرد العامؿ كانت كميا مؤشرات ضعيفة -د
في  يفف العامملدل العماؿ الشبو الطبيي مرتفع النفسيةلصالبة مستكل ا أفنتائج الدراسة  أكضحتكما 

 .مصمحة االستعجاالت

 التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة الشبو الطبييف استخداما  كاألكثرالفعالة السبؿ   أىـ إلى بالنسبة أما -ق
 : كاألتيمصمحة االستعجاالت ىي  لمكاجية ضغكط العمؿ في

 الحصكؿ عمى القكة مف خالؿ المعتقدات الدينية -1

 حمكؿ ليا إيجادالتناقش فيما بينيـ حكؿ مشكالت العمؿ كمحاكلتيـ -2

 تنمية القدرات المينية لمكاجية المكاقؼ الطارئة في العمؿ  إلىالسعي -3

 ينتقدكىـالمركنة في التعامؿ مع المرضى كمرافقييـ عندما  إلىالميكؿ -4

استخداما التي يمجؤكف ليا عماؿ الصحة الشبو  كاألقؿمف السبؿ الغير فعالة  أفالنتائج  أكضحتكما 
 في مصمحة االستعجاالت ىي :الطبييف لمكاجية ضغكط العمؿ 

 كالعقاقير التي تخفض مف القمؽ كتيدئيـ األدكيةاستعماؿ  -1
 السباب)اشتـ( كالتشاجر إلىالمجكء  -2
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 :االقتراحات -4

 ضغكط العمؿ االقتراحات التي تساىـ في التخفيؼ مفئج ىذه الدراسة تسمح لنا بتقديـ جممة مف نتا إف
 : كىيالتي يعاني منيا العماؿ الشبو الطبييف في المصالح االستعجالية 

 تكعية كتحسيس العماؿ بظاىرة ضغكط العمؿ كالنتائج المترتبة عنيا -

 العمؿ  ألداءضركرية الالمادية كالبشرية تحسيف ظركؼ العمؿ كذلؾ بتكفير كؿ المتطمبات -

عادة االىتماـ بالجانب التنظيمي مف خالؿتحسيف المناخ التنظيمي لمعمؿ - النظر في نظاـ االتصاؿ  كا 
ف العاممكف في ،كاالىتماـ بقضايا العماؿ الشبو الطبيي في المستشفى  المعمكؿ بيـ كالمكافآتكالعالكات 

كتفكيض صالحيات كافية مياميـ  تأدية أثناءالمصالح االستعجالية ككضح حمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييـ 
شراكيـليـ    .ت المتعمقة بعمميـافي صنع القرار  كا 

 اإلدارة أساليبكتدريبيـ عمى  ،عاممة جميع العماؿ بعدؿ كمكضكعيةالمشرفيف عمى م اإلدارةحث -
 .الحديثة

فساحبرنامج لترقية في العمؿ كاضح  كتطبيؽ كضع - العماؿ الشبو جميع  أماـفرص الترقية كالتقدـ  كا 
 .الطبييف

كذلؾ بكضع سجؿ خاص يدكف فيو المشرؼ المباشر عادلة ، أسسعمى  األداءكضع برنامج لتقييـ -
بو عند تعبئة  كاألخذ كسمككيـ العماؿ الشبو الطبييف بأداءالبيانات كالمالحظات االيجابية كالسمبية المتعمقة 

 الخاص بيـ. العمني  التقرير السنكم

 المناسبة  كاإلضاءةكاالىتماـ بالنظافة كالتيكية   االىتماـ بالظركؼ الفيزيقية كالتصميمية لمراكز العمؿ-

 احتراـ المعايير كالمكاصفات االرغكنكميةمع في كؿ الكاليات جديدة  استعجاليوالعمؿ عمى خمؽ نقاط  -
 .عند تصميميا كبناءىا  الخاصة بالمستشفيات 

العمؿ عمى زيادة العماؿ الشبو الطبييف مف حيث العدد في المصالح االستعجالية لمتغمب عمى ضغط -
  .كالمناكبات العمؿ الناجـ عف عبء العمؿ
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كضع كصؼ كظيفي خاص بمينة العماؿ الشبو الطبييف في كؿ االختصاصات لتحديد كاجباتيـ -
 .كمسؤكلياتيـ بشكؿ كاضح يخفؼ مف شعكرىـ بالضغكط الناجمة عف صراع الدكر

في مختمؼ التككيف  تكسع مف طاقة  أفكالمعاىد العميا لتككيف الشبو الطبي  رساعمى المد-
معظـ  أفخاصة مف العماؿ  و الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات بالعدد الكافياالختصاصات الشب
 .التقاعد  أبكابعمى الحالييف يف العماؿ الشبو الطبي

  .بشكؿ جيد إدارتياكالعمؿ عمى  أسبابياط العمؿ كتحميؿ المزيد مف الدراسات حكؿ ضغك  إجراء-
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 قسم العلوم اإلجتماعية
 تخصص علم النفس العمل والتنظيم

 
 

 

 استمارة البحث

 أخي الموظف :

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.     

االستمارة التي بين يديك صممت للحصول على بعض المعلومات التي تخدم البحث العلمي الذي أقوم بإعداده وذلك إلتمام 

رسالة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم والذي يدور موضوعها حول مصادر الضغوط المهنية لدى عمال الصحة 

 وسبل مواجهتها في المصالح االستعجالية .

االستمارة على مجموعة من األسئلة  ،نرجو منك أخي الموظف التعاون والمساهمة باإلجابة عليها بكل دقة وتحتوي 

 ( في المكان المخصص لذلك×وموضوعية وذلك بوضع )

 لعلمكم البيانات المقدمة من قبلكم ستستغل إلغراض علمية فقط

                                                    

 تقبل مني أسمى عبارات التقدير واالحترام                                                                                   

 

 

 إشراف األستاذ: الطالب: 

 تاوريريت نور الدين لعجايلية يوسف
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مع مراعاة انه ,الئم رأيك ي( في المربع الذي ×بعض مصادر ضغط العمل ،ضع إشارة ) يفيما يل

 اليجوز وضع اكتر من إشارة لنفس الفقرة .

 معارض

 بشدة

  بشدة موافق موافق محايد معارض
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     11 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 



175 
 

     19 

     21 

     21 

     22 

     23 

     24 

     25 

     26 

     27 

     28 



176 
 

     29 

     31 

     31 

     32 

     33 

     34 

     35 

     36 

     37 

     38 



177 
 

     39 

     41 

     41 

     42 

     43 

     44 

     45 

     46 

           

      

  

47 

            

      

    

48 



178 
 

            

 

49 

          

     

   

51 

           

     

51 

           

     

52 

           

  

53 

            

    

    

54 

            

  

55 

            

   

56 

          

     

57 

اعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش      

 اجله من

58 

اشعر بالمسؤولية تجاه المرضى        59 
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 وأبادر بمساعدتهم

متعددة في أستطيع القيام بإعمال      

 وقت واحد

61 

اشعربالذنب عندما أقوم باالسترخاء      

كما لو كان هذا االسترخاء على 

 حساب صحة المرضى

61 

ارغب في مقاطعة وإيقاف حديث      

المرضى بسبب ما ينتظرني من 

 عمل وضغط الوقت

62 

 63 أنجز المهام المكلف بها بسرعة     

ال ارغب في االستماع إلى      

الموضوعات التي ال عالقة لها 

 بعملي

64 

 65 اشعر بضيق إذا أجلت أعمالي     

سرعة بأقوم بأداء معظم أعمالي      

 كبيرة

66 

في على السرعة المرضى أحث      

 حديثهم 

67 

 68 اهتماماتي قليلة      

 69 أحب المنافسة      

 71 البدنيأميل إلى العدوان      

ال اعتمد كثير على اآلخرين و      

 أحاول انجاز عملي بنفسي

71 
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( في المربع الذي يالئم ×فيما يلي بعض بعض السبل التي تستخدمها لمواجهة ضغط العمل ،ضع اشارة )

 رايك ،مع مرعاة انه اليجوز وضع اكثر من اشارة.

 

 الفقرات                  دائما  غالبا احيانا قليال ابدا

أتناقش مع زمالئي في مشكالت      

 .العمل ونحاول أن نجد لها حال

 

1 

احرص على التواصل مع      

 زمالئي في العمل بشكل سليم

2 

      

   أحاول الحصول على اإلرشاد

 

3 

 72 اكتم مشاعري       

أفضل إجازات العمل على إجازات      

 الراحة واالسترخاء

73 

اشعر بالقلق من زمالئي في العمل      

بسبب عدم سرعتهم في انجاز 

 مهامهم المرتبطة بمهامي

74 

أفضل العمل الفردي على العمل       

 الجماعي 

75 

 76 دائما مندفع ومستعجل     

 77 أعطي أهمية كبيرة للمواعيد     
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 والنصح ممن أثق فيهم 

احرص على تنفيذ األوامر      

والتعليمات الصادرة من 

 المشرفين

4 

اطرح مشاكل العمل على      

 المشرف المباشر واإلدارة

5 

احرص على جلسات التأمل      

 واالسترخاء

6 

أتعامل مع الضغوط بممارسة      

 الرياضة

7 

احرص على ساعات النوم الكافية      

 والغذاء المناسب لجسمي 

8 

 احرص على تحديد أولويات     

 عملي وإدارة وقتي بشكل جيد

9 

أتقبل الوضع على ماهو عليه إذا      

 كان من الصعب تغييره

11 

احصل على القوة من خالل      

 معتقداتي الدينية

11 

 12 أنا هادئ تحت أي ضغط     

استعمل  األدوية والعقاقير التي      

 تخفض من قلقي وتهدئني

13 

 14 والتشاجرألجا إلى السباب )اشتم(      

أتجنب المواقف الضاغطة       15 
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 واحتفظ بانفعاالتي ومشاعري 

 

أتقدم بطلب تغيير العمل مع فريق      

مناوبة أخر أو النقل إلى مصلحة 

 أخرى

16 

الجأ إلى طلب إجازة أوالى عطلة      

 مرضية

17 

اسعي إلى تنمية قدراتي المهنية      

لمواجهة المواقف الطارئة في 

 العمل

18 

اسعي إلى إزالة الغموض عن      

دوري في العمل واللبس عن 

 كيفية انجاز المهام في وظيفتي

19 

أطالب بتوضيح التعليمات التي      

 تنظم عملي من الجهة المسئولة

21 

احرص على عدم التصرف      

 بتسرع في المواقف الضاغطة

21 

 22 ال انزعج واترك األمور للظروف     

أميل إلى المرونة مع المرضى      

 ومرافقيهم  عندما ينتقدونني

23 
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 النهائية(: االستمارة في صورتها 10الملحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 واإلنسانية كلية العلوم اإلجتماعية

 قسم العلوم اإلجتماعية
 تخصص علم النفس العمل والتنظيم

 
 

 

 استمارة البحث

 أخي الموظف :

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.     

االستمارة التي بين يديك صممت للحصول على بعض المعلومات التي تخدم البحث العلمي الذي أقوم بإعداده وذلك إلتمام 

رسالة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم والذي يدور موضوعها حول مصادر الضغوط المهنية لدى عمال الصحة 

 وسبل مواجهتها في المصالح االستعجالية .

االستمارة على مجموعة من األسئلة  ،نرجو منك أخي الموظف التعاون والمساهمة باإلجابة عليها بكل دقة وتحتوي 

 ( في المكان المخصص لذلك×وموضوعية وذلك بوضع )

 لعلمكم البيانات المقدمة من قبلكم ستستغل إلغراض علمية فقط

                                                    

 تقبل مني أسمى عبارات التقدير واالحترام                                                                                   

 

 

 إشراف األستاذ: الطالب: 

 تاوريريت نور الدين لعجايلية يوسف
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 البيانات الشخصية : -1

 

 

 

 أنثي    )  (                                        الجنس : ذكر )  (           -1

 سنة     )     (   02إلى  22:   من العمر  -2

 سنة      )     (   02إلى  01من               

 سنة        )     (  02إلى  01من              

 سنة             )      ( 02أكثر من             

 

 

 )   (              االستعجالية ابن رشد المصلحة مكان العمل :-0

 )   (           االستعجالية ابن سينا المصلحة                  

 )   (   ضربانالحكيم المصلحة  االستعجالية                  

 لطب العيون       )   (المصلحة االستعجالية                 

 تعجالية لطب االطفال      )   (المصلحة االس               

 )    ( سنوات           0-1:   من  االقدمية في العمل-0

 سنوات       )     (  11-6من                             

 سنوات فما فوق   )     ( 12من                            
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مع مراعاة انه ,الئم رأيك ي( في المربع الذي ×بعض مصادر ضغط العمل ،ضع إشارة ) يفيما يل

 اليجوز وضع اكتر من إشارة لنفس الفقرة .

 معارض

 بشدة

  بشدة موافق موافق محايد معارض

   الفقرات                

      

1 

 

     

 

2 

     

 

3 

     

 

4 

     5 

     6 

     7 
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     8 

     9 

     10 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 



188 
 

     19 

     20 

     21 

     22 

     23 

     24 

     25 

     26 

     27 

     28 



189 
 

     29 

     31 

     31 

     32 

     33 

     34 

           

      

  

35 

           

  

36 

           

    

37 
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38 

           

  

39 

           

    

     

41 

            

  

41 

          

     

42 

اعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش      

 اجله من

43 

اشعر بالمسؤولية تجاه المرضى       

 وأبادر بمساعدتهم

44 
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( في المربع الذي يالئم ×فيما يلي بعض بعض السبل التي تستخدمها لمواجهة ضغط العمل ،ضع اشارة )

 اكثر من اشارة.رايك ،مع مرعاة انه اليجوز وضع 

 الفقرات                  دائما  غالبا احيانا قليال ابدا

أتناقش مع زمالئي في مشكالت      

 .العمل ونحاول أن نجد لها حال

 

1 

      

   أحاول الحصول على اإلرشاد

 والنصح ممن أثق فيهم 

 

2 

اطرح مشاكل العمل على      

 المشرف المباشر واإلدارة

3 

احرص على جلسات التأمل      

 واالسترخاء

4 

أتعامل مع الضغوط بممارسة      

 الرياضة

5 

احرص على ساعات النوم الكافية      

 والغذاء المناسب لجسمي 

6 

احرص على تحديد أولويات      

 عملي وإدارة وقتي بشكل جيد

7 

احصل على القوة من خالل      

 معتقداتي الدينية

8 

األدوية والعقاقير التي استعمل       

 تخفض من قلقي وتهدئني

9 
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 10 ألجا إلى السباب )اشتم( والتشاجر     

أتقدم بطلب تغيير العمل مع فريق      

مناوبة أخر أو النقل إلى مصلحة 

 أخرى

11 

الجأ إلى طلب إجازة أوالى عطلة      

 مرضية

12 

اسعي إلى تنمية قدراتي المهنية      

المواقف الطارئة في لمواجهة 

 العمل

13 

أميل إلى المرونة مع المرضى      

 ومرافقيهم  عندما ينتقدونني

14 
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 (: طلب تقديم تسهيالت10الملحق رقم ) 
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