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المستخمص

تناولت ىذه الدراسة مدى تأثير ضغوط العملل يلش شلر ات ال مبيلوتر بوايلة الخرطلوم ،إذ
تتمثل مش لة البحث يش ماىيلة العققلة بلين علبع العملل وضلغوط العملل وبلين لل ملن ملوض
الللدور الللوظيمش واألمللان الللوظيمش وبياللة العمللل الماديللة مللن ناحيللة وضللغوط العمللل مللن الناحيللة
األخ للرى .ى للديت الد ارسل للة إل للا إلءل للاع الض للوع عل للا م ونل للات ض للغوط العمل للل بالنس للبة للمل للوظمين
ومصللادره يللش شللر ات ال مبي للوتر ،والتعللر علللش النتللااج والث للار المترتبللة عل للش ضللغوط العم للل
والمسللاعدة علللا اتخللاذ الءلرار يللش وضللب تنظلليم مناسللب للحللد مللن الثللار السلللبية لضلغوط العمللل،
لاع
ومعرية أسباب ضغوط العمل التش يعانش منيلا العلاملون يلش شلر ات ال مبيلوتر ومعالجتيلا .بن ً
علللا ذلللك تمللت صلليا ة أربللب يللروض تختبللر العققللة بللين عللدد مللن المتغيلرات ىللش عللبع العمللل
وضغوط العمل ،موض الدور الوظيمش وضغوط العمل باإلضاية إلا األمان الوظيمش وضلغوط
العمللل وبياللة العم للل الماديللة وض للغوط العمللل .وق للد ت للم اتب للاع المللنيج الوص للمش التحليلللش ود ارس للة
الحال للة ،واعتم للدت الد ارس للة عل للا بيان للات ثانوي للة وأولي للة ،تمثل للت البيان للات الثانوي للة ي للش الم ارج للب
والدراسات السابءة ،بينما ُجمعت البيانات األولية باستخدام ااستبيان ومن ثم تم تحليليلا باسلتخدام
برنللامج الحزملة اإلحصللااية للعلللوم ااجتماعيللة .أىللم النتللااج التللش تللم التوصللل إلييللا تتمثللل يللش أنللو
لما زاد حجم العمل لملا أدي ذللك إللا ازديلاد ضلغوط العملل ،وأن ايتءلار الوظيملة إللا الوضلوح
يلليدي إلللش ضللغوط العمللل ،و للذلك أن ايتءللار الءناعللة والرضللا بالعمللل يلليدي إلللا ضللغوط العمللل،
يضق عن أن عدم الشعور باألمان الوظيمش ييدي إلش ضغوط العمل .من أىم توصيات الدراسة
ىللش ضللرورة ريللب مسللتوى التعللليم وتنميللذ خطللط وب لرامج تدريبيللة للعللاملين يللش شللر ات ال مبيللوتر،
تيياللة بياللة العمللل مللن إضللاعة وتيويللة و يرىللا ييللش تسللاعد يللش عللدم التعللرض لضللغوط العمللل،
و ذلك االتزام بعدد ساعات الدوام وعدم الخروج عن الءوانين التش تح م العمل بالءطاع الخاص.
 /1تمهيد:
تمثل الضغوط التش يتعرض ليا اإلنسان يش العصر الحلديث ظلاىرة جلديرة بااىتملام لملا
ليا من خطورة وتأثير علا ثير من جوانب حيلاة الملرد والمجتملب ولملا تسلببو ملن ت لالي باىظلة
من جراع عقج األمراض وااضطرابات والمش قت التش تنجم عنيا أو تترايق معيا.
ور للم تعللدد مصللادر ىللذه الضللغوط وتنوعيللا ي ل ن العمللل يظللل أحللد أىللم ىللذه المصللادر،
وحيث أن العمل ىو السبيل لرياىية المرد ورخاع المجتمب ومن ثم ي ن الضغوط التش يتعلرض ليلا
الملرد العامللل ا يءتصللر تأثيرىللا عليللو وحلده وانمللا يشللمل الميسسللة التللش يعملل بيللا ويمتللد بعللد ذلللك
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إلللا المجتمللب بأس لره أن تأثيرىللا علللا المللرد يمتللد ليغطللش جوانللب أخللرى مللن حياتللو خللارج نطللاق
العمللل ممللا يلليثر علللا عققاتللو داخللل أس لرتو ومللب أصللدقااو وجي ارنللو وبءيللة أي لراد المجتمللب .العللالم
يتغي للر ي للش للل لحظ للة ودقيء للة وتتس للارع عجل للة الحي للاة بس للرعة تم للوق ق للدرات العدي للد م للن موا بتي للا
ويللنع س للل ذلللك علللا اإلنسللان .ينجللد أن متطلبللات العمللل والحيللاة تنللتج ضللغوطاً وتللوت اًر يللر
مسللبوق تحللول إلللا أحللد أ بللر العناصللر الخطي لرة والسلللبية علللا حيللاة النللاس وصللحتيم وبالتللالش
قدرتيم علا العمل واإلنتاج( .الشطش2008 ،م).
تءلب ىلذه الد ارسلة يلش خمسلة أجلزاع ،أواً  :المءدملة  ،ثلم اإلطلار النظلري  .أملا الجلزع
الثاللث ييخلتص ب سلتعراض المنيجيلة والتلش تحتلوي عللا المشل لة وأىلدا البحلث ويرضلياتيا
واألىمية ومجتمب وعينة الدراسة باإلضاية إلا األسلاليب اإلحصلااية المتبعلة يلش تحليلل البيانلات
ليلذه الد ارسلة  .بينملا الجلزع ال اربلب يسلتعرض النتلااج وتحليليلا ومناقشلتيا  .وأخيل اًر تلأتش الخاتملة
والتوصيات.
 /2اإلطار النظري لمبحث:
يش ىذا الجزع والخاص باإلطار النظري سيتم التطرق لألدبيات ذات الصلة بموضوع البحث
 1/2ماهية ضغوط العمل:
تعنل للا الضل للغوط التماعل للل بل للين مجموعل للة مل للن الءل للوى الخارجيل للة البيايل للة والءل للوى الداخليل للة
التنظيميللة وااسللتجابة مللن جانللب المللرد والتللش يترتللب علييللا أثللا اًر ماديللة ونمسللية وسلللو ية تختل ل
درجتيللا طبءللا لخصللااص المللرد وتلليثر علللا مللاعة أدايه وقدرتللو ور بتللو علللا األداع( .عبدالباسللط،
2009م).
مللا وص ل أيض لاً بعللض ال تللاب بللأن ضللغوط العمللل ىللش عوامللل خارجي لة تضللغط علللش
المرد بحيث تولد لديو إحساساً بالتوتر أو تشويياً يش ت امل شخصيتو وحينما تلزداد شلدة الضلغوط
ي ل ن ذلللك قللد يمءللد المللرد قدرتللو علللش الت لوازن ويغيللر نمللط سلللو و عمللا ىللو عليللو إلللا نمللط جديللد.
وللضللغوط النمسللية هثارىللا علللش الجيللاز البللدنش والنمسللش للمللرد ،والضللغط النمسللش ىللو حالللة يعانييللا
المرد حين يواجو بمطلب ُملح يوق حدود استطاعتو يش العمل وىذا ييدي إلا إحبلاط للملرد وحتلا
إذا لم يحدث إحباطاً حءيءياً للمرد ييو يعيش يش حالة من الشعور بالتيديد.
وا شللك يللش إن ىللذه الضللغوط تءللود إلللش العديللد مللن المشل قت النمسللية والجسللدية ،والتللش
تجعل المرد ير قادر علش العطاع واإلنتاجية ،وخصوصاً يش مجال العمل.
ويللري البللاحثون أنللو بللالر م مللن اخللتق وجيللات نظللرىم يللش مجللال ضللغوط العمللل يللش
تحدي للد ممي للوم الض للغوط إا أن ىنال للك تش للابو ييم للا بي للنيم عل للا ممي للوم ض للغوط العم للل وى للو أن
الضللغوط مجموعللة مللن العوامللل التللش تلليثر بش ل ل أو بللأخر علللش األيللراد يللش بياللة عمليللم .وعليللو
يم ن تعري الضغوط"بأنيا مجموعة ملن المثيلرات التلش تتواجلد يلش بيالة عملل األيلراد والتلش ينلتج
عنيا مجموعة من ردود األيعال التش تظيلر يلش سللوك األيلراد يلش العملل ،أو يلش حلالتيم النمسلية
والجسللمانية ،أو يللش أداايللم ألعمللاليم نتيجللة تماعللل األيلراد يلش بياللة عمليللم التللش تحللوي الضللغوط"
(أبو خليل2002 ،م).
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وىنال للك عللدة أش ل ال مختلمللة تنللتج م للن مءارنللة اإلم انيللات والمتطلبللات ،ونت للااج المءارن للة
توضح ىل يوجد ضغط عمل أم ا وتتمثل ىلذه الحلاات ييملا يللش ملا أوردىلا ( ملاىر 2005م)
وىا:
 /1حالة التوازن :يش ىذه الحالة نستطيب التوييق وتحءيق التوازن بين متطلبات العمل من جانب
والملوارد واإلم انيللات المتاحللة مللن جانللب هخللر .وا يعنللا ىللذا أن ي للون المي لزان أيءي لاً أي ال متللين
متساويتين يق مانب من أن تتأرجح متش الميزان إلا أعلش وأسمل يش منطءة التوازن وىلش تسلمش
بالمنطءة الطبيعية.
 /2حالة الضغط :يش حالة زيادة متطلبات العملل وزيلادة صلعوبتو وتيديداتلو ،وعنلدما نواجلو بعلدم
الءدرة علا المواامة بين متطلبات الحياة والموارد وبلين اإلم انيلات المتاحلة يملش ىلذه الحاللة تميلل
مللة متطلبللات الحيللاة لتللدخل يللش منطءللة الضللغوط .مللا تنشللأ الضللغوط أيضلاً مللن قلللة المتطلبللات
التللش تثيللرك والتللش تلليدي يللش النيايللة إلللا الملللل واإلحبللاط .ويللش ىللذه الحالللة تميللل مللة الم لوارد
واإلم انيات المتاحة عن مة متطلبات العمل.
 /3حالةةة الضةةغط اإليجةةاب  :وتظيللر يللش حالللة زيللادة الم لوارد واإلم انيللات المتاحللة عللن متطلبللات
العمل ،وبر م وجود حالة عدم التلوازن إا أنيلا مر وبلة .ويم لن النظلر للضلغط اإليجلابش امتلداد
للمنطءللة الطبيعيللة .وىللش تختلل عللن حالللة الضللغط عللن قلللة متطلبللات العمللل حيللث تع للس حالللة
الضغط اإليجابش الثءة والءدرة علش التح م والتصر يش الميام والمتطلبات.
 2/2نتائج وآثار ضغوط العمل:
إن ميثرات ضغوط العمل ليا نتااج وهثار علا األيراد تتمثل ىذه الثار والنتااج يش أ ثر
من جانب مثل الثار السلو ية والثار النمسية السي ولوجية ،والثار المرضية الجسدية.
أ /اآلثار والنتائج السموكية:
إن العوامل التنظيمية الضا طة تلعب دو اًر يش سلوك المرد وتتمثل نتااجيا يش:
 /1التدخين ،تزداد ظاىرة التدخين نتيجة للضغوط النمسية وذلك نتيجلة للءللق والتلوتر اللذي تسلببو
الضغوط( .ىيجان1998 ،م).
 /2اإلدمللان علللا ال حللول ،مللا إن مللردود الضللغوط يللش مجللال العمللل تتمثللل يللش إدمللان ال حللول
لليروب من المش قت التش تواجو ىياع األيراد عندما يتعرضون للضغوط.
 /3تع للاطش المخ للدرات ،ل للم يءل ل ت للأثير الض للغوط عل للا إدمل لان ال ح للول ب للل تع للداه إل للا تع للاطش
المخدرات.
 /4العنل وانتيللاك األنظمللة ،قللد أجريللت د ارسللة ووجللد أن العنل وانتيللاك األنظمللة والءلوانين عللادة
ينمو نتيجة لإلحباط والعدوانية.
 /5العدوانية يش التعامل ،ىنالك بعض ملن يتعلرض إللا لم ملن الضلغط يصلبح تصلريو علدوانش
مللب الجميللب مللب زمقاللو وريسللااو يللش العمللل ممللا يعرضللو لضللغوط ومش للا ل أخللرى (مللاىر،
2005م).
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ب /اآلثار والنتائج النفسية (السيكولوجية):
أبللان مللاىر (2005م) بللأن الثللار والنتللااج النمسللية مرتبطللة بش ل ل وثيللق بالثللار والنتللااج
السلو ية ول ن ىنالك بعض األعراض المحتملة يش العمل رد يعل للضغوط يم ن أن تتمثل يش
عدد من األعراض ومنيا ما يلش:
 /1سرعة التأثر ،والشعور باإلىمال من قبل الخرين.
 /2عدم ااىتمام بالمظير الخارجش ،واىمال الصحة ،وانخماض تءدير الذات.
 /3التعجل والتسرع يش أداع الميام ،واإلخماق يش أداع الميمة التش تءوم بيا.
 /4الصعوبة يش التم ير والتر يز واتخاذ الء اررات والنسيان.
 /5عدم الءدرة علش اابت ار وتأجيل األشياع بدون سبب مءنب.
 /6عدم المرونة يش التعامل والقعءقنية وضع ال ماعة اإلنتاجية.
ج /اآلثار والنتائج العالجية (المرضية الجسدية):
تتمثل هثار الضغوط يش المجاات العقجية المرضية الجسدية يش الجوانب التالية:
 /1أم ةراا البمةةب ،مثللل ضللغوط الءلللب الس ل تة الءلبيللة ،وقللد وجللدت اإلحصللاعات خللقل
الس للنوات العش للر الماض للية ي للش الواي للات المتح للدة األمري ي للة إن معظ للم أس للباب الوي للاة ناتج للة ع للن
أمراض الءلب.
 /2الصةةةداع ،إن الصللداع والتللوتر أح للد هثللار الضللغوط التللش وجللدت بشلل ل بيللر وقللد يءللود ى للذا
الصداع إلا أمراض مستعصية يصعب عقجيا.
 /3السرطان ،إن للضغوط النمسية تأثير علا حدوث حاات السرطان.
 3/2المكونات الرئيسية لضغوط العمل:
ح للدوث ث للقث م ون للات رايس للية لض للغوط العم للل ي للش منظم للات األعم للال ى للش المثيل لرة وااس للتجابة
والتماعل.
 /1المثيرة :تتمثل يش الءوة المسببة للضغوط والتش تضمش الشعور بالضغط النمسش ،وعلا سبيل
المثللال ي ل ن تعطللل أحللد المعللدات الرايسللية لإلنتللاج يللش وقللت يمثللل عللامقً مثي ل اًر بالنسللبة لم ارقللب
اإلنتاج يش أحد المصانب.
 /2االستجابة :تتمثل يش ردود يعل نمسية أو جسمانية أو سلو ية تجاه الضلغط وملن المم لن أن
ت للون ااسللتجابة أو رد المعللل يللش ش ل ل نللوع مللن اإلحبللاط الللذي يحللدث نتيجللة لوجللود عللااق بللين
السلوك واليد الموجو للو .وملن المم لن أن ت لون يلش شل ل نلوع ملن الءللق ،أي اإلحسلاس بعلدم
ااسللتعداد لقسللتجابة بصللورة مقامللة للموق ل تمام لاً مثللل حالللة الءلللق التللش تنتللاب الطالللب الللذي
يش ك يش أنو قد استعد بالءدر ال ايش لمواجية ااختبار.
 /3التفاعةةل :وىللو نتللاج الللتقحم بللين العوامللل المثي لرة للضللغط وش ل ل ااسللتجابة لللو وعلللا سللبيل
المثللال ي ل ن الضللغط الللذي يواجيللو الم ارقللب الجللوي نللاتج عللن تماعللل مر للب البياللة والتنظلليم مللب
مشاعره الشخصية واستجابتو.
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 4/2نماذج تحميل وقياس ضغوط العمل:
احتل موضوع تحليل وقياس ضغوط العمل حي اًز ملموسلاً ملن ي لر البلاحثين وبلدأت جيلود
مختلمة تبذل يش سلبيل الوصلول إللا نملاذج مءبوللة للتعاملل ملب المشل لة .وتوللد علن تللك الجيلود
أي ا اًر مختلمة ،ومن أبرز تلك الجيود يش ىذا المجال النماذج الثقثة التالية:
أوالً :نموذج لمراحل ردود الفعل تجاه ضغوط العمل:
اختص ىذا النموذج بمحاولة بيان مراحل ردود يعل الملرد تجلاه ضلغوط العملل .وقلد حلدد
يش ىذا النموذج ثقثة مراحل متميزة للرد يعلل اإلنسلان تجلاه ضلغوط العملل ،تصلور تللك الم ارحلل
الثقثة مجموعة ردود المعل النمسية والجسلدية والم ارحلل ىلش (مرحللة اإلنلذار أو التنبيلو للخطلر -
مرحلة المءاومة  -مرحلة اإلنياك).
وقللد أطلللق علللا ىللذا النمللوذج (نمللوذج الت يل العللام لألع لراض المتزامنللة) ويءصللد ب لمللة
علام أي رد المعللل الللدياعش ألي مللن مسلببات ضللغط العمللل ي للون للو تللأثيرات علللا أجلزاع مختلمللة
من الجسم سواع يسيولوجية أو سي ولوجية.
وتعنش لمة الت ي  ،التعامل مب مسلببات الضلغط ويءصلد بلاألعراض المتزامنلة أي ردود
المعل الدياعية للجسم والتش تظير أو تحدث يش وقت واحد.
وىذا النموذج لو عققة بين ل مرحلة من المراحل الثقثة وبين المستوى العادي لمءاومة
ضغط العمل.
وويء لاً لمللا يشللير إليللو ىللذا النمللوذج ،ي ل ن مرحلللة اإلنللذار أو التنبيللو للخطللر تعتبللر ىللش رد
المعل األولا للجسم لحالة الضغط التش يواجييا.
ويترجم الجسم ىذه المرحلة يش شل ل تماعلل المر بلات ال يماويلة يلش جسلم اإلنسلان والتلش
تبللدأ يللش الظيللور يللش شل ل تللوتر األعصللاب وارتمللاع ضللغط الللدم وزيللادة معللدل التللنمس و يللر ذلللك
من األعراض( .حريم1997،م).
ومب استمرار حالة الضغط واإلجياد ينتءل المرد من مرحللة اإلنلذار إللا مرحللة المءاوملة
ويللش ىللذه الحالللة يشللعر المللرد بللالءلق والتللوتر واإلرىللاق ملليثرات لمءاومللة جسللم المللرد للضللغوط
الواقعة عليو ،وعادة ما تتسم ىذه الحاللة بضلع التر يلز وعلدم صلماع اللذىن وبالتلالش ضلع أو
عدم سلقمة الءل اررات المتخلذة بسلبب علدم إم انيلة الملرد السليطرة عللا متغيلرات المواقل المختلملة
ب ح ام.
ومب حلول اإلرىاق وانييار المءاومة ينتءل المرد إلا المرحلة الثالثة وىش مرحللة اإلنيلاك،
ويش ىلذه المرحللة تظيلر العديلد ملن األملراض المتوللدة علن ضلغوط العملل مثلل الءرحلة والصلداع
وارتماع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأملراض الءللب ،لملا يشل ل تيديلدات مباشلرة للملرد والمنظملة
علا حد سواع .ما يم ن ييم ىذه المرحلة علش إنيا تمثل ااحتراق النمسش وتظير ىلذه المرحللة
نتيجة للمشلل يلش الت يل ملب ضلغط العملل .أي أنلو يم لن الءلول بلأن الملرد يعلانش ملن الضلغوط
إذا تعللرض لمثيللر الضللغوط ،وىنللا ابللد أن تصللدر عنللو اسللتجابة مللا ليللذه الضللغوط يي للون الءلللق،
واذا لم يستطب المرد معالجة الضغوط بطريءة أو بأخرى ي نو يدخل مرحلة ااحتراق النمسش.

5

Egypt . J. of Appl. Sci., 29 (9) 2014

524

وااحتراق النمسش يمثل مزيج من بعض الخصااص المردية وحاات العمل واأليراد اللذين
يعانون من ااحتراق النمسش الباً ما ي ون لدييم توقعات ير واقعية سواع من عمليم أو قدراتيم
لتحءيق األىدا المر وب يييا( .أبو خليل 2002،م).
وقد استخلص من النموذج ثقثة نتااج عامة ىش:
 / 1لضغوط العمل ردود يعل أ يدة علا األيراد و ل ىذه الضغوط تجعليا تنع س علا األيراد.
 / 2علا الر م من أن جميب األيراد بق استثناع يظيرون ردود يعل نتيجة لضلغوط العملل الواقعلة
علييم ،إا أن ىنلاك اخلتق يلش شل ل تللك اللردود نظل اًر لوجلود اختقيلات ويلروق بلين األيلراد
يش محيط العمل ونوعية وحدة الضغوط التش يتعرضون ليا.
 /3إن لعءل اإلنسلان وجسلمو حلدوداً يم لن مءاوملة واحتماللو وان زيلادة تللك الضلغوط إللا ملا بعلد
ذلك الحد يولد العديد ملن األملراض والسللوك المرتبلك والءل اررات الخاطالة ملا يليثر يلش النيايلة
علا يمية أداع المرد لعملو (حريم1997 ،م).
ثانياً :نموذج لمسببات ضغوط العمل:
اختص ىذا النموذج بمحاوللة تحديلد مجموعلة ملن العواملل المسلببة لضلغوط العملل وويءلاً
ليل للذا النم للوذج ق للد ت للم تءس لليم العوام للل المسل للببة لض للغوط العم للل إل للا مجملللوعتين رايس لليتين ىمل للا
(مجموعة الخصااص والمراحل التنظيمية ومجموعة متطلبات الوظيمة وخصااص الميام).
وتشمل ل مجموعة من تللك المجملوعتين الرايسلتين عللا علدد ملن المجموعلات وملن ثلم
ي ل ن المجموعللة الرايسللية األولللا تشللمل علللا ثللقث مجموعللات يرعيللة وىللش (السياسللات التنظيميللة
واليي ل التنظيمش والمراحل التنظيمية).
وتشمل المجموعة الرايسية الثانية علا خمسة مجموعلات يرعيلة ىلش (تجييلز بيالة العملل
المادي للة ،الس للقمة والص للحة الميني للة ،عقق للات العم للل الشخص للية ،متطلب للات الوظيم للة ،متطلب للات
الدور).
ثالثاً :نموذج لتحميل ضغط العمل:
تتبنللا يلسللمة النمللوذج بشل ل عللام علللا أن ضللغوط العمللل تنبللب بصللمة أساسللية مللن ثقثللة
مصادر رايسية ىش (المصادر التنظيمية ،المصادر الوظيمية ،المصادر الشخصية).
وتسيم ىذه المصادر الثقثلة مجتمعلة يلش خللق أشل ال مختلملة ملن الضلغوط عللا الملرد،
ول ن حدة ىذه الضغوط تختل من شخص لخر بسبب ااختقيات والمروق المردية.
وعلا الر م من اخلتق حلدة ىلذه الضلغوط وبالتلالش تأثيرىلا عللا األيلراد إا أن ليلا يلش
النياية نتااج سلبية سلو ية ونمسية وأخلرى صلحية وجسلمانية عللا األيلراد وليلا لذلك نتلااج وهثلار
سلبية علا المنظمة التش ينتمش ليا ىياع األيراد .والمصادر الثقثة الرايسية للضغوط ىش-:
 /1المصادر التنظيمية تأت أوال وتتمثل ف :
 /1عبء العمل:
ويعنش زيادة أو انخماض حجم أعباع العمل المو ول للمرد ميمة الءيام بو ،يزيادة حجم
األعبللاع المو للول لمللرد م لا الءيللام بيللا إلللا معللدل أعلللا مللن المعللدل المءبللول تسللبب يللش
إحداث مستوى عال من الضغط.
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وبالمثللل ي ل ن تخملليض حجللم الميللام المو للول للمللرد ميمللة الءيللام بيللا إلللا معللدل أقللل مللن
المع للدل المءب للول يش للعر ذل للك الم للرد بع للدم أىميت للو ويمء للده ممارس للتو للعم للل ويش للعر بالمل للل يت للزداد
الشل وى ،وترتمللب معللدات الغيللاب والعزلللة ممللن حولللو ،ويتولللد لديللو شللعور بعللدم اانتمللاع أو الللواع
ليذا الموقب.
 /2نظم األجور والحوافز:
ويتلرابط ىللذا المصللدر مباشلرة ب حسللاس المللرد وشللعوره أنللو يحصللل علللا مءابللل عللادل لمللا
يءدمللو للمنظمللة مللن جيللد وخللدمات ،يضللع الرواتللب واألجللور وعللدم ياعليللة نظللم الحلوايز مءارنللة
بالمنظمللات المماثلللة ينمللش داخللل المللرد شللعو اًر باإلحبللاط وعللدم الر بللة يللش بللذل الجيللد ،وبالتللالش
يحللاول ابتللداع طللرق وأسللاليب يم للن لللو مللن خقليللا التيللرب مللن أداع العمللل المو للول لللو دون أن
يتعرض للمساعلة ويزداد إحساسو بالعزلة عن المنظمة وتنتابو حاللة ملن حلاات القمبلااة وترتملب
معدات يابو بعذر وبدون عذر (ىيجان1998،م).
 /3تبييم األداء:
لعملي للة تء للويم األداع ال للوظيمش ى للديان أساس لليان ،األول يتمث للل ب للالح م عل للا ال ثي للر م للن
الء اررات المتعلءة بالمصير الوظيمش للعاملين الء اررات المتعلءة بتوزيب الم ايآت أو النءلل والترقيلة
والمصللل ومنيللا مللا يخللص التعللر علللا العللاملين المتمي لزين و يرىللا ،أمللا اليللد الثللانش ييتعلللق
بتطوير العاملين من خقل التعجيل بتحسين األداع وتحديد يرص التدريب والتنميلة ويسلاعد لذلك
علا التطوير الذي يم ن من خقلو التخلص من عوااق العمل( .ىيجان1998 ،م).
 /4طبيعة العمل:
تولد طبيعة العمل ضغوطاً بأش ال مختلمة وتختل حدة ىذه الضغوط باختق طبيعة العمل.
 /5أساليب التنظيم:
تتمثل ىذه الضغوط أو المش قت بوجود ىيا لل تنظيميلة ضلعيمة أو علدم وجودىلا أصلقً
مملا يترتلب عليلو عللدم وضلوح ا
ااختصاصلات والواجبلات والمسلليوليات المعطلاة ل لل وظيملة .ومللن
ىللذه الضللغوط مللا يحللدث عللادة بللين وحللدات ااستشللارة ووحللدات التنميللذ ،أو مللا يظيللر نتيجللة لعللدم
وجود إدارة للمعلومات وبالتالش مواجية المنظمة لإلدارة لعدم ااستءرار بيالش داخليلا مملا يليدي إللا
حالة من عدم التأ د من ااتخاذىا لء ارراتيا اإلدارية( .اللوزي2003 ،م).
 /6غموا الدور:
ويعنش ىذا أن العامل يواجو علدة صلعوبات عنلدما ي تنل عمللو ملوض يلش اللدور ،إذ
ا يتسللنا لللو أداع عملللو علللا الوجللو األمثللل ممللا يخلللق لللو حالللة مللن التللوتر ،والشللعور بالضللغط
النمسش( .ماىر2005 ،م).
ويءصد بغموض الدور اايتءار إلا المعلوملات علن الصلقحيات والواجبلات والمسليوليات
وعدم وضوحيا واختقطيا عند الممارسة بصقحيات وواجبات أخرى .يمثق قد يءوم بعدة أعمال
تنميذية بينما يءتصر دوره يش اإلش ار العام .ويزداد الغموض عندما ا تتوير لدى المرد
معلومات ايية عن الدور المناط بو وما ىش حدود سلطاتو ومسيولياتو.
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وعندما ت ون المنظمات ثيرة ومعءدة ييحدث ملوض اللدور بلدرجات أ بلر ملن يرىلا و
يحدث ىذا الغموض عنلدما تحلدث تغيلرات ت نولوجيلة أو عنلدما يغيلر أحلد األيلراد عمللو أو وجلود
نءص يش المعلوملات اللواردة ملن اإلدارة العليلا أو عنلدما يخملا بعلض المريوسلين معلوملات علن
المشر وسيلة للسيطرة علا األحداث.
 /7تعارا الدور:
ويعنللش ذلللك تعللارض دور المللرد مللب مماىيمللو وقيمللو الشخصللية أو مللب ظرويللو أو ااثنللين
معاً ،وليذا يطلق البعض علا ىذا المصدر صراع الدور.
ومن أمثلة تعارض الدور ملب الظلرو الشخصلية للملرد اللذي يحلتم عليلو دوره للعملل يلش
ورديات عمل مسااية أو السمر لمسايات بعيدة أو التغيب عن منزلة لمترات طويلة علا الر م من
تعارض ذلك مب دوره زوج أو أب.
 /8المستببل الوظيف :
إن إحساس المرد بأن يرص الترقش والتءدم والنمو الوظيمش داخل المنظمة التش ينتمش ليا
ضعيمة أو تح ميا معايير أخرى بخق ماعة األداع يعتبلر أحلد المصلادر الياملة لضلغط العملل
حيللث تتعللارض مللب طموحللات المللرد ومحاولللة تأ يللد مسللتءبلو المينللش ،وتولللد عوااللق النمللو التءللدم
المينش حالة من القمبااة وال سل والتراخش مصحوبة بنوع من الخمول والعزلة.
 /2المصادر الوظيفية ثانيا وتشتمل عمى:
 /1بيئة العمل المادية:
ويءصلد بلذلك ظلرو العملل الماديلة ملن حيلث تحضليرات م لان العملل والموقلب والمسللاية
واإلضاعة والتيوية والضوضاع والخصوصلية وملا شلابو ذللك ملن اعتبلارات ،وتغيلر ظلرو العملل
تمثل عوامل ضغط علا المرد علا اعتبلار أن علدم تلواير تللك الظلرو بالشل ل المناسلب تسلبب
يش زيادة حدة ضغط العمل (عاشور1985 ،م).
 /2احتياطات السالمة والصحة المهنية:
إن إحسللاس المللرد بأنللو يللر همللن علللا حياتللو أثنللاع أدااللو لعملللو يعتبللر مللن أىللم مصللادر
ضللغوط العمللل ،وتظيللر هثللار ىللذا المص للدر علللا وجللو الخصللوص يللش الوظ للاا التللش تع للرض
بطبيعتي للا الع للاملين ييي للا ألخط للار ميني للة ت لليثر عل للا ص للحتيم أو حي للاتيم .م للا ى للو الح للال ي للش
الوظاا التش يتعامل أصحابيا ملب ملواد يماويلة خطلرة أو يتعرضلون إلشلعاعات أو لازات وملا
شابو ذلك (عاشور1985 ،م).
 /3المسئولية عن الغير:
وتلليدي الوظللاا التللش تتميللز بطبيعتيللا بالمسللاولية عللن أرواح أو أم لوال الغيللر إلللا زيللادة
ضغوط العمل بالنسبة ألصحابيا .ياأليراد الذين تسلتلزم طبيعلة أعملاليم التعاملل والمحايظلة عللا
مبالغ نءدية مملو ة للغير عادة ما يعانون بمرور الوقلت ملن التلوتر الشلديد وتلزداد للدييم معلدات
الشك والعصبية وتظير علييم أملراض الءرحلة المعويلة ،و لذا يعلانا العلاملون يلش وحلدات العنايلة
المر لزة بالمستشللميات مللن الشللد العصللبش والتللوتر نتيجللة لمسلليولياتيم عللن أرواح تحللت رعللايتيم ا
تحتمل مواقميم الصحية أي خطأ أو تءصير (عاشور1985 ،م).
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 /4ضغوط الوقت:
ويءصللد بللذلك أن األيلراد الللذين تلرتبط طبيعللة وظللااميم بمواعيللد محللددة يللش أوقللات محللددة
بذاتيا للتسلم أو ااستقم ي ونوا عرضة لضغوط العملل وملا يملرزه ملن تلأثيرات سللبية بشل ل أ بلر
عن األيراد العاملين يش ير ىذه المجاات( .عاشور1985 ،م).
 /5صنع الب اررات:
يش ضوع المدى الذي يسمح للمرد ييو بالمشار ة يش عملية صنب الء اررات بالمنظمة التش
ينتمش ليا يتحدد المدى الذي يعتبر معو ىذا العنصر أحد العناصر الميثرة يش ضغط العمل.
يالء اررات التش تمرض علا األيراد من أعلا دون مشار ة منيم يلش عمليلة صلنعيا تعتبلر
من مصادر ضغوط العمل لسببين علا األقل ىما:
 /1ينمو لدى المرد إحساس بعدم أىميتو يش المنظمة التش يعمل بيا وأنو قدر ميمل لليس ألي لاره
أو ه اراللو قيمللة تللذ ر وليللذا يءللد اسللتبعد مللن عمليللة المشللار ة يللش عمليللة المشللار ة يللش صللنب
الءرار.
تزيللد حللدة الضللغوط إذا مللا انللت الء ل اررات ا تخللدم بش ل ل يعللال علللا األقللل مللن وجيللة نظللر
 /2ا
المللرد ،اليللد الللذي صللدرت مللن أجلللو .األمللر الللذي يعنللش مءاومللة واعتلراض مللن جانللب المللرد
علا ىذه الء اررات مما يضع يش النياية من حدة ضغوط العمل (عاشور1985 ،م).
 /3المصادر الشخصية تأت ثالثا وتشتمل عمى:
 /1المشكالت األسرية:
وتولد تلك المش قت انع اسات وتمثل ضغوطاً عللا الملرد أثنلاع أداالو لعمللو .وتتعلدد وتتنلوع تللك
المشل ل قت وتختلل ل م للن ي للرد لخ للر إل للا الم للدى ال للذي ق للد يس للتحيل مع للو حص للر ى للذا الن للوع م للن
المشل قت ،ولعللل مللن أبرزىللا الخقيللات الزوجيللة وحللاات اانمصللال الميق لت أو الطللقق ،مللرض
أحد أيراد األسرة ،أو وياة أحد أيراد األسرة (العديلش2000 ،م).
 /2المشكالت االقتصادية:
وتشمل أحياناً المش قت المالية والتش تولد بالتأ يد ضغوطاً عللا الملرد أثنلاع أداالو لعمللو
ومن المم ن أن ت ون المش قت ااقتصادية ىش مش قت علا مستوى الملرد نمسلو بسلبب عجلز
موارده المالية عن مواجية متطلبات حياتو أو مش قت اقتصادية.
تلليدى تلللك المصللادر الثقثللة السللابءة تنظيميللة ووظيميللة وشخصللية مجتمعللة يللش إحللداث
درجات مختلمة الحدة ملن ضلغوط العملل .وتتلرجم تللك الضلغوط يلش شل ل نلوع ملن الءللق والتلوتر
واإلحباط ينتاب المرد لحل تلك الضغوط.
إا أن حللدة ىللذه الضللغوط تختل ل مللن يللرد لخللر بسللبب عامللل ااختقيللات المرديللة بللين
األيراد أو ملا يعلر اصلطقحياً بلل"الءدرة عللا التوايلق" ،وتللك ااختقيلات بلين األيلراد تعلد بالتلالش
بمثابلة عوامللل وسلليطة مللن المم للن أن ت للون عللا تخميل أو عامللل تصللعيد لحللدة ضللغوط العمللل
(بدر1993 ،م).
 5/2الدراسات الساببة:
تول للد طبيع للة العم للل ض للغوطاً مختلم للة وتختلل ل ح للدتيا ب للاختق طبيع للة العم للل وتع للددت
الدراسات واختلمت جوانبيا لدى ل منيم ويا ما يلش بعض من ىذه الدراسات:
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 1/5/2دراسةةة بسةةطا1988( ،م) ويي للد يللش د ارسللتو حللول ضللغوط العمللل لللدى معلمللش مرحلللة
التعليم األساسش مصادرىا واانمعاات النمسية والسلبية المصاحبة ليا ،علا مجموعة من معلملش
ومعلمللات مرحلللة التعللليم األساسللش بالمرحلللة اابتداايللة والمرحلللة اإلعداديللة بمحايظللة الءللاىرة يللش
العللام الد ارسللش 1987م – 1988م .إن معظللم المعلمللين يعللانون مللن ضللغوط العمللل ويتعرضللون
لقنمعللاات النمسللية السلللبية مثللل الغضللب والءلللق وقلللة الحيلللة ،واإلنزعللاج ،أو تثبلليط العللزم .وأىللم
ثقثللة أبعللاد لمصللادر ضللغوط العمللل ،مللا يللدر يا المعلمللون مللن عينللة البحللث ،تتمثللل يللش ثايللة
المصول وحالة الحجرات يش المدرسلة ،ومشل قت تتعللق بلالنمو المينلش للمعللم ،ومشل قت تتعللق
بالتقميللذ .و شللمت النتللااج إن درجللة إحسللاس معلم للش المرحلللة اإلعداديللة بضللغوط العمللل ت للزداد
بازديللاد عللدد الحصللص التللش يءللوم بتدريسلليا المعلللم .مللا وجللدت الد ارسللة أن المتخللرجين حللديثا أو
صغار السن من المعلمين أ ثر إحساساً بضغوط العمل.
 2/5/2دراسة عسكر1988( ،م) قلد قلام عسل ر بد ارسلة  244ملن العلاملين بءطلاع المصلار
بدولة اإلمارات العربية المتحدة .و ان أبرز نتااجيا أن مية العمل والنملو والتءلدم المينلش ونوعيلة
العم للل والروتيني للة الت للش تح للم س للير العم للل ،وع للدم وج للود الحري للة ال ايي للة للعام للل أثن للاع ممارس للتو
لوظيمتللو وصلراع الللدور و موضللو مللن أىللم العوامللل المسللببة للضللغوط لللدى ىللياع العللاملين .ولءللد
أظيللرت إحللدى الد ارسللات علللا عينللة مللن العللاملين ب حللدى المنظمللات إن مللوض الللدور أو عللدم
ماية المعلومات المتعلءة بالوظيمة تمثل مصد اًر لضغط العمل.
 3/5/2دراسةةةة الهنةةةداو 1994( ،م) يللش د ارسللة لتحديللد العققللة بللين طبيعللة العمللل والضللغوط
المتولدة عنو يش أ ثر من  130مينة .وتي د الينداوي إلا أن ىنلاك ميلن توللد بطبيعتيلا مسلتوى
عللال مللن ضللغط العمللل ،يللش حللين أن ىنللاك ميللن أخللرى تولللد بطبيعتيللا مسللتويات منخمضللة مللن
ض للغط العم للل وتي للد الد ارس للة عل للا أن للو يختلل ل إدراك األيل لراد لمس للببات ض للغوط العم للل بحس للب
طبيعتيم ،ويختل إد ار يم لتلك المسببات بحسب أعمارىم .إذ تشير النتااج إلا أنو لما انخمض
عملر العللاملين يل نيم يشلعرون بمسللتوى مللن ضللغط العملل أ بللر ممللا يشللعر بلو العللاملون مللن بللار
السن.
 4/5/2دراسةةة عسةةكر وعبةةد ا 1988( ،م) يللش د ارسللة عس ل ر وعبللد اى حللول مللدى تعللرض
العل للاملين لضل للغوط العمل للل يل للش بعل للض الميل للن ااجتماعيل للة مثل للل (التل للدريس ،التم ل لريض ،الخدمل للة
ااجتماعية ،الخدمة النمسية) وعققة ذلك بمتغيرات الخبرة والجنس والجنسية والحالة ااجتماعيلة.
حاولللت الد ارسللة التعللر علللا تللأثير الخبلرة التللش يءضللييا المللرد يللش المينللة .و للذلك جنسلليتو ونللوع
جنسو وحالتو ااجتماعية يم ن أن ت ون ذات تأثير علا مدى تعرضو لضغوط العمل يش الميلن
األربب .أ دت الدراسة بالنسبة لمتغير الخبرة المينية بأن المرق الوحيد يلش التعلرض للضلغوط بلين
العللاملين ظيللر يللش مينللة التللدريس .مللا تشللير النتللااج إلللا أن ياللة المتللزوجين ىللم األ ثللر تعرضللا
للضغوط مءارنة بغير المتزوجين وخاصة يش مينة التمريض والخدمة ااجتماعية.
والخقصة إن ظاىرة ضغوط العمل حظيت باىتمام العديد من الباحثين يش مجاات
مختلمللة ولللم تظيللر د ارسللة معينللة تي للد علللا أن متغي لرات بعينيللا أقللوى يللش التللأثير دون
أخرى ،سواع انت ديمو رايية أو وظيمية ،ولم يثبت أييا أ ثر تأثي اًر علا مستوى ضغوط العمل.
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 /3منهجية البحث:
يللش ىللذا الجللزع سلليتم تنللاول مشل لة البحللث ،والمللروض ،واألىللدا  ،واألىميللة ،يضللق عللن مجتمللب
وعينة البحث واألساليب اإلحصااية التش استخدمت يش التحليل.
 1/3مشكمة البحث:
اىتم للت اإلدارة ي للش المنظم للات الحديث للة بأس للاليب وط للرق تحمي للز الع للاملين واث للارة دوايعي للم
وتحءيللق الرضللا الللوظيمش ،وتنميل للة مشللاعر الللواع التنظيل للمش لللدييم إن تحءيللق التنظلليم ألىدايللو ا
يللأتش إا بوج للود ق للوى عاملللة ملتزم للة ومخلص للة ألى للدا التنظلليم ،ومءتنع للة بالسياس للات اإلداري للة،
ومتعاونل للة وواثءل للة يل للش قيادتيل للا اإلداريل للة ،و ارضل للية وهمنل للة بمسل للتءبليا الل للوظيمش (الطجل للم والس ل لواط،
1995م) .وأص للبح تحءي للق المنظم للة ألى للداييا بماعلي للة و م للاعة يتطل للب وج للود أيل لراد ل للدييم اتج للاه
إيجابش نحو المينة والمنظمة لتعينيم وتساعدىم علا تحمل ضغوط العمل لدييم.
وق للد حظ للش موض للوع ض للغوط العم للل باىتم للام مت ازي للد م للن الب للاحثين خ للقل العء للود الثقث للة
الماضللية ،ويرجللب ىللذا ااىتمللام إلللا مللا يللنجم علن ضللغوط العمللل مللن هثللار علللا سلللوك العللاملين
وملوقميم تجللاه عمليللم وميسسللاتيم ،ويعللد موضللوع ضلغوط العمللل مللدخقً مللن المللداخل المعاصلرة
لد ارس للة المنظم للات الحديث للة ي للش العل للوم ااجتماعي للة ،وذل للك ألن تل للك المنظم للات تس للعا لتحءي للق
أىداييا من خقل الجيود البشرية ،واإلنسان يمثل أىم وأ لا عناصر اإلنتاج يييا .ومن ثم ،يل ن
الخلل الذي يصيب اإلنسان نتيجة لضغوط العمل ينع س بش ل مباشر علا أداع المنظمة وعللا
قدرتيا علا الت ي مب الظلرو البيايلة المتغيلرة وضلمان بءاايلا واسلتمرارىا .ويم لن بللورة مشل لة
البحث من خقل األسالة التالية:
 /1ماىية العققة بين عبع العمل وضغوط العمل
 /2ماىية العققة بين موض الدور الوظيمش وضغوط العمل.
 /3ماىية العققة بين األمان الوظيمش وضغوط العمل.
 /4ماىية العققة بين بياة العمل المادية وضغوط العمل.
 2/3أهمية البحث:
تنبللب أىميللة ىللذا البحللث مللن ضللرورة التعللر علللا مسللببات ضللغوط العمللل يللش شللر ات
ال مبيللوتر بوايللة الخرطللوم حتللا يم للن معالجتي للا والللتخلص مني للا ،ومللن المع للرو أن الش للر ات
والميسسات تتعامل مب موضوع ضغوط العمل بعدم ااىتمام والقمبلااة ر لم ملا يحلدث ملن هثلار
سلبية علا صحة العامل وانتاجيتو .ونظ اًر لنلدرة الد ارسلات المتعلءلة بضلغط العملل وتطبيءاتيلا ملن
الناحيللة العمليللة يللش المنظمللات يل ن ىللذا البحللث بجانبيللو النظللري والعملللش يحللاول أن يلءللا الضللوع
عل للا مس للببات ض للغط العم للل وم للدى ت للأثيره عل للا العنص للر البش للري باعتب للاره مح للو اًر رايس للياً ي للش
العمليات اإلنتاجية.
ت من أىمية ىذا البحث يش دراسة ضغوط العمل المختلمة و يمية التعاملل معيلا ومحاوللة
التوصللل إلللا مءترحللات للتعامللل م للب ىللذه المش ل لة والتحءيللق ييي للا .إض للاية إلللش ذلللك األخ للذ يللش
الحسبان حءيءة ىذه الضلغوط و يميلة العملل عللش تقيييلا ملب العللم بلأن ىلذه الضلغوط قلد تتسلبب
يش إصابات للعاملين أو أعطلال يلش الما ينلات .وملن المعلرو أن ال مبيلوتر ملن أ ثلر األعملال
التش تحتاج إلا تر يز عالش جداً خوياً من ضياع بعض البيانات أو إتقييا.

11

Egypt . J. of Appl. Sci., 29 (9) 2014

530

 3/3أهداف البحث:
يسعا ىذا البحث إلا تحءيق األىدا التالية:
 /1التعر علا م ونات ضغط العمل بالنسبة للموظمين ومصادره يش شر ات ال مبيوتر.
 /2مسللاعدة متخللذي الءلرار يللش وضللب ترتيبللات تنظيميللة مناسللبة للحلد مللن الثللار السلللبية لضللغوط
العمل.
 /3معرية أسباب ضغوط العمل التش يعانش منيا العاملون يش شر ات ال مبيوتر ومعالجتيا.
 /4معري للة الث للار الس لللبية واإليجابي للة الت للش تخلمي للا ض للغوط العم للل عل للا أداع الع للاملين ش للر ات
ال مبيوتر ومعالجتيا.
 4/3فروا البحث:
يختبر ىذا البحث أربعة يروض ىش:
 /1أن ىناك عققة إيجابية ذات دالة إحصااية بين عبع العمل وضغوط العمل.
 /2أن ىناك عققة إيجابية ذات دالة إحصااية بين موض الدور الوظيمش وضغوط العمل.
 /3أن ىناك عققة إيجابية ذات دالة إحصااية بين األمان الوظيمش وضغوط العمل.
 /4أن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بين بياة العمل المادية وضغوط العمل.
 5/3مجتمع البحث:
لص للعوبة الوص للول إل للا الع للدد الحءيء للش للش للر ات العامل للة يل لش مجلللال ال مبي للوتر بواي للة
الخرطوم وعدم وجلود تصلني للشلر ات المسلجلة للدى المسلجل التجلاري العلام وأن ىلذه الشلر ات
تعمل يش مجاات مختلمة .ولذلك يءد تم اعتماد عينلة ميسلرة ملن  216وحلدة معاينلة ملن 108
شلر ة وشلملت العينلة مللوظمين اثنلين ملن للل شلر ة تعملل يلش مجللال ال مبيلوتر بوايلة الخرطللوم،
و ان للت نس للبة ااس للتجابة  %100ويعتب للر ذل للك ع للدداً مء للد اًر يم للن أن يعط للا نت للااج ذات دال للة
إحصااية.
 6/3أداة البحث:
ييمللا يخللتص بللأداة البحللث والمتمثلللة يللش ااسللتبانة يءللد تللم التشللاور مللب الخب لراع يللش ىللذا
المجللال مللن األسللاتذة والبللاحثين ذوي الخب لرة وال مللاعة المينيللة والمختصللين يللش علللم اإلحصللاع و
اإلدارة يش جامعة الجزيرة ،حيث تم اخذ عدد ( )33مبحوث للمسح التمييدي لمعرية مدى تطابق
النتااج مب يرضيات البحث ،ومن ثم استخدام اختبار (ألما ورنباخ) لأداة بغلرض قيلاس ااتسلاق
الللداخلش ألسللالة ااسللتبيان والتعللر علللا درجللة ثبللات إجابللات المبحللوثين ،وقللد بلغللت قيمللة ألمللا
ورنباخ  0.82مما يشير إلا دقة األسالة يش اختبار إجابات العينة.
 7/3األساليب اإلحصائية:
بعد الحصول علا البيانات األساسية ليذه الدراسة عن طريق أداة ااستبيان ،تلم تحويلل
ىلذه البيانلات إللا رملوز رقميلة وادخاليلا يلش الحاسلب الللش ،ومعالجتيلا باسلتخدام برنلامج الحزملة
اإلحصلااية للعللوم ااجتماعيلة ) (SPSSللحصلول عللا نتلااج يم لن ملن خقليلا التحءلق ملن
صلحة المرضليات المختلملة ،ودعلم العديلد ملن النءلاط التلش وردت يلش الجلزع األول ملن البيانلات،
ولدراسة العققات اارتباطية بين متغيرات البحلث لتحديلد وجلود عققلة معنويلة بينيلا تلم اسلتخدام
اختبار). (Chi-square
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*إحصائية كا تربيع ) (²تحسب من خالل المعادلة:
/ Erc

C

 Orc  Erc 

2

C 1

R

)  ²( = 
R 1

بحيث:
الت رار المشاىد يش الص  rوالعمود Orc = c
الت رار المتوقب يش الص  rوالعمود Erc = c
ونللريض يللرض العللدم الءااللل بعللدم وجللود عققللة بللين المتغيلرات إذا للان مسللتوى المعنويللة أقللل مللن
.Sig < 0.05
/4عرا النتائج وتحميمها ومناقشتها:
يللش ىللذا الجللزع سللو يللتم تحليللل البيانللات األوليللة التللش تحصللل علييللا الباحللث مللن واقللب الد ارسللة
الميدانية ،وعلا ضوع ىذه البيانات تتم اإلجابة عن أسالة الدراسة ومن ثم اختبار المرضيات.
 :1/1/4التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب العمر
جدول رقم ( :)1التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب العمر
البيان
اقل من 20
من 30 -20
من40 -30
أ ثر من40
المجموع

النسبة الماوية
7.9
34.3
40.3
17.6
100

الت رار
17
74
87
38
216

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

تدل اإلحصااية بالجدول ( )1علا أن  %7.9من العلاملين تءلل أعملارىم علن  20سلنة،
بينما  %34.3تءب أعمارىم بين ( )30-20و %40.3تءب أعمارىم بين ( )40-30و%17.6
تزيد أعمارىم علن  40عاملا .وعنلد تءسليم وحلدات المعاينلة إللا يالات طبءلاً للعملر نجلد أن النسلبة
ترتم للب ب للين ال للذين أعم للارىم ب للين ( )40 – 30وى للذا ي للدل عل للا أن معظ للم األش للخاص ال للذين ت للم
استجوابيم والمسيطرة علا سوق عمل شر ات ال مبيوتر ىم من الشباب.
 :2/1/4التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب المؤهل العمم
جدول رقم ( :)2التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب المؤهل العمم
البيان
ثانوي
دبلوم
ب الوريوس
دراسات عليا
المجموع

النسبة الماوية
18.5
21.8
47.7
12
100

الت رار
40
47
103
26
216

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

ت للدل اإلحص للااية بالج للدول ( )2أن  %18.5م للن الع للاملين ل للدييم ميى للل علم للش ث للانوي بينم للا
 %21.8لللدييم دبلللوم و %47.7لللدييم درجللة الب للالوريوس و %12لللدييم د ارسللات عليللا .وعنللد تءسلليم
وحدات المعاينة إلا ياات طبءًا للميىل العلمش نجلد إن النسلبة ترتملب بلين اللذين مليىليم العلملش درجلة
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الب الوريوس ،وىذا يدل علا أنو ىنالك تر يز من جانب شلر ات ال مبيلوتر بتعيلين المالة المتعلملة ملن
المجتمب للعمل يش ىذا المجال الحساس الذي يحتاج إلا قدر من التعليم.
 :3/1/4التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب سنوات الخبرة
جدول رقم ( :)3التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب سنوات الخبرة
البيان
اقل من 5
10-5
أ ثر من 10
المجموع

النسبة الماوية
28.2
59.3
12.5
100

الت رار
61
128
27
216

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

نقحظ من الجلدول ( )3أن  %28.2تءلل خبلرتيم علن  5أعلوام بينملا  %59.3خبلرتيم
بين ( )10-5أعوام بينما  %12.5تزيد خبرتيم عن  10أعوام .وعند تءسيم وحدات المعاينة إلا
ياللات طبءلاً لسللنوات الخبلرة نجللد أن النسللبة ترتمللب عنللد الللذين سللنوات خبلرتيم يللش ىللذا المجللال بللين
( )10-5وىلذا يللدل عللا أن شللر ات ال مبيللوتر تر لز علللا تعيلين الللذين لللدييم خبلرة عمليللة بيلرة
وذلك لما يتمتب بو ىذا المجال من حساسية يش العمل ويحتاج إلا دراية وخبرة بيرة.
 :2/4عبء وضغوط العمل
جدول رقم ( :)4التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب ضغوط العمل
درجة الءياس

العبارة

راضش

ير راضش

إلا حد ما

الت رار

%

الت رار

ما ىو مدي رضاك واقتناعك بالعمل الذي تءوم بو

154

71.3

53

24.5

ما ىو مدي رضا مرعوسيك من العمل الذي تءوم بو

108

50

107

49.5

ما ىش مدي قناعتك يش العمل بالخارج أو أي شر ة

73

33.8

76

35.2

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

%

الت رار

%

9

4.2

1

0.5

67

31

يقحظ من الجدول رقلم ( )4أن نسلبة  %71.3ارضلون ،بينملا  %24.5ارضلون إللا حلد ملا
و %4.2ير ارضلون علن العملل اللذي يءوملون بلو وىلذا يلدل عللا أن الغالبيلة مءتنعلين بالعملل اللذي
يءومللون بللو .بينمللا نقحللظ أيض لاً يللش الجللدول رقللم ( )4أن نسللبة  %50ارضللون ،بينمللا  %49.5إلللا
حد ما و %0.5ير راضون عن مدي رضا المرعوسين عن العملل اللذي يءوملون بلو .بينملا نقحلظ
يللش الجللدول رقللم ( )4أيض لًا أن نسللبة  %33.8ارضللون ،و  %35.2إلللا حللد مللا بينمللا نسللبة %31
ير راضون باقتناعيم بالعمل بالخارج أو أي شر ة أخري.
جدول رقم ( :)5التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب حجم العمل
درجات الءياس
موايق بشدة
موايق
ا ادري
ير موايق
المجموع

النسبة الماوية
27.3
62
1.4
9.3
100

الت رار
59
134
3
20
216

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).
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سيتم تناول المرضية األولا والتش تنص علا أن ىناللك عققلة ذات داللة إحصلااية بلين
عبع وضغوط العمل وللتأ د من صحة ذلك سنءوم ب حصاع وصلما للجلدول رقلم ( )5بلأن نسلبة
 %27.3موايءللون بشللدة بللأن حجللم العمللل الللذين يءومللون بللو أ ثللر مللن الللقزم ،بينمللا ترتمللب ىللذه
النسللبة لتصللل إلللا  %62ينمللا نسللبة  %1.4ا يللدرون إذا انللت ىنالللك عققللة بللين حجللم العمللل
وضللغوط العمللل بينمللا نسللبة  %9.3تي للد بللأنيم يللر موايءللون .للذلك لتعضلليد ىللذه األرقللام لللدينا
الجللدول رقللم ( )6باسللتخدام مربللب للاي عنللد ال لربط بللين المتغي لرين حجللم العمللل والرضللاع والءناعللة
بالعمل قيمة اي تربيب ( 19.697بمعنوية  )0.003وىذه النتيجة تدعم المرضية األولا للدراسة
بأن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بين عبع العمل وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)6العالقة بين حجم العمل والرضا والبناعة بالعمل
إحصااية مربب اي
19.697

مستوي المعنوية

درجات الحرية

0.003

6

المصدر :نتااج المسح الميدانش 2014( ،م).
بينم للا يش للير الج للدول ( )7للل لربط ب للين المتغيل لرين حج للم العم للل والعم للل بالخ للارج قيم للة للاي تربي للب
( 37.291بمعنويللة  )0.000وىللذا يللدعم المرضللية األولللا بللأن ىنالللك عققللة إيجابيللة ذات دالللة
إحصااية بين عبع وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)7العالقة بين حجم العمل والعمل بالخارج
إحصااية مربب اي
37.291

مستوي المعنوية

درجات الحرية

0.000

6

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

وىذا يي د الدراسة التش قام بيا ابقن ( )1978لتحديد طبيعة العققة بلين علبع العملل
ومسلتوى الضلغط وقللد أظيلرت الد ارسللة وجلود عققللة ارتباطيلة طرديلة بلين ىللذين المتغيلرين .حيللث
إن زيادة حجم األعباع المو ول لمرد ما الءيام بيا إلا معدل أعلا من المعدل المءبول تتسبب يش
إحداث مستوى عال من الضغط.
 :3/4غموا الدور الوظيف وضغوط العمل.
 :1/3/4التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب التأكد من حدود السمطة
جدول رقم ( :)8التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب التأكد من حدود السمطة
درجات الءياس
موايق بشدة
موايق
ا ادري
ير موايق
ير موايق بشدة
المجموع

الت رار
14
70
74
53
5
216

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

النسبة الماوية
6.5
32.4
34.3
24.5
2.3
100

سليتم تنللاول المرضللية الثانيللة الءاالللة بللأن ىنالللك عققللة ذات دالللة إحصللااية بللين مللوض
الدور وضغوط العمل وللتأ د من صحة ذلك سنءوم ب حصلاع وصلما للجلدول رقلم ( )8بلأن نسلبة
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 %6.5موايءون بشدة علش ايتءار وظيملتيم إللا الوضلوح واألىلدا و %32.4موايءلون و34.3
 %ا يدرون و %24.5ير موايءون و %2.3ير موايءون بشده .ذلك لتعضيد ىلذه األرقلام
ل للدينا الج للدول رق للم ( )9باس للتخدام مرب للب للاي عن للد الللربط ب للين المتغي للرين ح للدود الس لللطة والرض للا
والءناعة بالعمل قيمة اي تربيب ( 25.306بمعنوية  )0.001وىذه النتيجة تدعم المرضية الثانية
للدراسة بأن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بين موض الدور الوظيمش وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)9العالقة بين التأكد من حدود السمطة والرضا والبناعة بالعمل
إحصااية مربب اي
25.306

مستوي المعنوية

درجات الحرية

0.001

8

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

بينملا يشللير الجللدول ( )10-4لللربط بللين المتغيلرين حللدود السلللطة والعمللل بالخللارج (قيمللة
للاي تربيللب  32.626بمعنويللة  )0.000وىللذا أيض لاً يللدعم المرضللية الثانيللة للد ارس لة بللأن ىنالللك
عققة ذات دالة إحصااية بين موض الدور الوظيمش وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)12العالقة بين التأكد من حدود السمطة والعمل بالخارج
إحصااية مربب اي

درجات الحرية

مستوي المعنوية

31.726

8

0.000

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

وتي د ىذه النتااج الدراسة التش قام بيا عس ر وأحملد ( )1988عللا  244ملن العلاملين
بءطللاع المصللار بدولللة اإلمللارات العربيللة المتحللدة .و للان أبللرز نتااجيللا أن ميللة العمللل والنمللو
والتءللدم المينللش ونوعيللة العمللل و الروتينيللة التللش تح للم سللير العمللل ،وعللدم وجللود الحريللة ال اييللة
للعاملل أثنلاع ممارسللتو لوظيمتلو وصلراع اللدور و موضللو ملن أىللم العواملل المسللببة للضلغوط لللدى
ىللياع العللاملين .ولءللد أظيللرت إحللدى الد ارسللات علللا عينللة مللن العللاملين ب حللدى المنظمللات إن
موض الدور أو عدم ماية المعلومات المتعلءة بالوظيمة تمثل مصد اًر لضغط العمل.
 :4/4األمان الوظيف وضغوط العمل
جدول رقم ( :)11التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب افتبار الوظيفة إل الوضوح واألهداف
درجات الءياس

الت رار

النسبة الماوية

موايق بشدة

15

6.9

موايق

49

22.7

ا ادري

72

33.3

ير موايق

71

32.9

ير موايق بشدة

9

4.2

216

100

المجموع

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).
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وتء للول المرض للية الثالث للة ب للأن ىنال للك عقق للة ذات دال للة إحص للااية ب للين األم للان ال للوظيمش
وضللغوط العمللل وللتأ للد مللن صللحة ذلللك سللنءوم ب حصللاع وصللما للجللدول رقللم ( )11بللأن نسللبة
 %6.9موايء ل للون بش ل للدة عل ل للش ايتء ل للار وظيم ل للتيم إل ل للا الوض ل للوح واألى ل للدا و %22.7موايء ل للون
و %33.3ا يلدرون و %32.9يللر موايءلون و %4.2يللر موايءلون بشللده .لذلك لتعضلليد ىللذه
األرق للام ل للدينا الج للدول رق للم ( )12باس للتخدام مرب للب للاي عن للد الل لربط ب للين المتغيل لرين اايتء للار إل للا
الوضلوح واألىلدا والرضلا والءناعلة بالعملل (قيملة لاي تربيلب  19.059بمعنويلة  )0.014وىلذه
النتيجة تدعم المرضية الثالثة للدراسة بأن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بلين األملان اللوظيمش
وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)12العالقة بين االفتبار إل الوضوح واألهداف والرضا والبناعة بالعمل
إحصااية مربب اي

درجات الحرية

مستوي المعنوية

19.059

8

0.014

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

بينمللا يشللير الجلدول ( )13لللربط بللين المتغيلرين اايتءللار إلللش الوضللوح واألىللدا والعمللل
بالخارج قيمة اي تربيب ( 59.549بمعنويلة  )0.000وىلذا أيضلاً يلدعم المرضلية الثالثلة للد ارسلة
بأن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بين األمان الوظيمش وضغوط العمل.
جدول رقم ( :)13العالقة بين االفتبار إل الوضوح واألهداف والعمل بالخارج
إحصااية مربب اي

درجات الحرية

مستوي المعنوية

59.549

8

0.000

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

واستش للعر الب للاحثون أىمي للة مشل ل لة ض للغوط العم للل وتأثيراتي للا المباشل لرة عل للا أداع الملللرد
والمنظمللة ،واحتللل الموضللوع حيل اًز ملموسلاً مللن ي للر البللاحثين وقللد بللذلت جيللودا مختلمللة يللش سللبيل
الوصول إلا نماذج مءبولة للتعامل مب المش لة.
 :5-4بيئة العمل المادية وضغوط العمل
جدول رقم ( :)14التوزيع التكراري النسب لمعينة حسب مالئمة بيئة العمل المادية
درجات الءياس

الت رار

النسبة الماوية

موايق

16

7.4

موايق بشدة

ا ادري

ير موايق

ير موايق بشدة

المجموع

7.4

16

1.9

4

112

51.9

216

100

31.5

68

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

وأخي ار تنص المرضية الرابعة علا أن ىنالك عققة ذات داللة إحصلااية بلين بيالة العملل
المادي للة وض للغوط العم للل .وللتأ للد م للن ص للحة ذل للك س للنءوم ب حص للاع وص للما للج للدول رق للم ()14
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بأن نسبة  %7.4موايءون بشدة علش أن ىناللك عققلة بلين بيالة العملل وضلغوط العملل و%7.4
موايءل للون و %1.9ا يل للدرون و %51.9يل للر موايءل للون و %31.5يل للر موايءل للون بشل للده .ل للذلك
لتعضيد ىذه األرقلام للدينا الجلدول رقلم ( )15باسلتخدام مربلب لاي عنلد اللربط بلين المتغيلرين بيالة
العمل المادية وضغوط العمل (قيملة لاي تربيلب  23.920بمعنويلة  )0.002وىلذه النتيجلة تلدعم
المرضية الرابعة للدراسة بأن ىنالك عققلة ذات داللة إحصلااية بلين بيالة العملل الماديلة وضلغوط
العمل.
جدول رقم ( )15العالقة بين مالئمة بيئة العمل المادية والرضا والبناعة بالعمل
إحصااية مربب
23.920

درجات الحرية

اي

8

مستوي المعنوية
0.002

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

بينم للا يش للير الج للدول ( )16للل لربط ب للين المتغيل لرين بيا للة العم للل المادي للة والرض للا والءناع للة
بالعمل (قيمة لاي تربيلب  23.834بمعنويلة  )0.000وىلذا أيضلاً يلدعم المرضلية الرابعلة للد ارسلة
بأن ىنالك عققة ذات دالة إحصااية بين بياة العمل المادية والرضا والءناعة بالعمل.
جدول رقم ( )16العالقة بين بين مالئمة بيئة العمل المادية والعمل بالخارج
إحصااية مربب
23.834

اي

مستوي المعنوية

درجات الحرية

0.000

8

المصدر :نتائج المسح الميدان  2214( ،م).

وتشير المصادر الوظيمية يش اإلطار النظري والذي يتضمن من بينيا بياة العمل المادية
ويءصد بذلك ظرو العمل المادية من حيث تحضيرات م ان العمل والموقلب والمسلاية واإلضلاعة
والتيوية والضوضاع والخصوصية وما شابو ذلك من اعتبارات ،وتغير ظرو العمل من العوامل
التش ضغط علا المرد علا اعتبار إن عدم تواير تلك الظرو بالش ل المناسب تسبب يش زيادة
حدة ضغط العمل( .عاشور1985 ،م) .وىذا يدعم المرضية الرابعة بأن ىنالك عققلة ذات داللو
إحصااية بين بياة العمل المادية وضغوط العمل.
 /5استنتاجات البحث:
أىم النتااج التش تم التوصل إلييا تتمثل يش:
 /1لما زاد حجم العمل لما أدي إلا ضغط العمل.
 /2ايتءار الوظيمة إلا الوضوح ييدي إلش ضغوط العمل.
 /3ايتءار الءناعة والرضا بالعمل ييدي إلا ضغوط العمل.
 /4عدم الشعور باألمان الوظيمش ييدي إلش ضغوط العمل.
بناء عمى االستنتاجات الساببة خمص البحث إلى التوصيات التالية:
ً
 / 1تيياة م ان العمل من إضاعة وتيوية ييما يساعدان يش العمل وعدم التعرض لضغوط
العمل.
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 / 2االتزام بعدد ساعات الدوام وعدم الخروج عن الءوانين التش تح م العمل بالءطاع الخاص.
 /3ريب مستوى التعليم للعاملين وضرورة مراعاة المستوى التعليمش عند شغل الوظاا مستءبقً.
 /4التر يز علا تعويض نءص الخبرات لأليراد الءياديين من خقل التلدريب وريلب مسلتوى التعلليم
من خقل الخطط والبرامج التدريبية للعاملين.
 /5ريللب الللوعش بأىميللة ىللد البءللاع وااسللتم اررية يللش العمللل عوضلاً عللن تعظلليم اللربح يللش المللدى
الءصللير والخللروج مللن الس لوق نتيجللة لعللدم االت لزام بللالءوانين التللش تح للم العمللل بالءطللاع مللن
خقل التدريب والتعليم والتعري بالضرر المترتب علا ذلك.
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ABSTRACT
This Study examined the impact of work stress in the computer
companies in Khartoum state. The research problem revolves around the
relationship between work load and work stress. And the relationship of role
ambiguity, job security, work environment, and on the other side the work
stress. The study aimed to shed light on the components of work stress and
the causes of work stress in computer companies. Also to become
acquainted with the results and consequences of work stress and to assist in
the decision of developing appropriate regulations to limit the negative
impact of work stress, as well as finding out the causes of work stress
experienced by workers in computer companies and to remove such causes.
Accordingly four hypotheses were developed and tested the relationship
between some independent variables like the work load, role ambiguity, job
security, and the work environment. The work stress was the dependent
variable. The research followed the descriptive, analytical and case study
methods. Data were collected via questionnaire instrument and secondary
sources, and then statistical techniques were used for the analysis. The study
explored that there is a positive relationship between increased workload
and work stress, and lack of job clarity leads to work stress, Lack of job
satisfaction and contentment lead to work stress, and the Job insecurity leads
to work stress. The study explained results and concluded with
recommendations of which the most important are that, The need to raise the
level of education and implementation of plans and training programs for the
workers in the computer companies; as well as creating a conducive
working environment that contributes in limiting work stress; finally,
commitment to the number of working hours and not to deviate from the
laws that govern work relations in the private sector.
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