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 شكـــر وتقديـــر
صولى اهلل عليوه  -ب العالمين، والصالة والسالم على المبعوو  رحموة للعوالمين، نبينوا محمود لحمد هلل ر ا

 داعيوواإ إلووى اهلل بالحكمووة والموعسووة الحسوونة، ومعلموواإ للبشوورية وهاديهووا إلووى طريووق اهلل المسووتقيم، -وسوولم
        ،وأصووووحابه والتووووابعين وموووون تووووبعهم بدحسووووان إلووووى يوووووم الوووودين آلووووهصوووولوات ربووووي وسووووالمه عليووووه وعلووووى 

 وبعد ....
نن ن   فرإِنَّمَن   شَنَر َ  وَمَن   }امتثواالإ لقولوه  تبوارت وتعوالى: فودنني أشوكر اهلل تبوارت  (40:)النمول { يَشْنَر   ِنََِْس

عانته لي على إتمام هذا الجهد المتواضع، والسير علوى درب العلوم بخطوى هادئوة  وتعالى على توفيقه وا 
بقوله عليه الصالة والسالم: " من ال يشكر الناس ال يشوكر  داءاقتوهذا كله من فضله وكرمه، و  ودافئة،

أكاديمية اإلدارة والسياسة فدنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى  (3/339ج 1954)رواه الترمذي في سننه حديث رقم"اهلل
دارتها لما تقدمه من برامج علمية راقية لخدمة أبناء هذا   للدراسات العليا الووطن بغزة ، ممثلة برئيسها وا 

جهودهم الحثيثة فوي رعايوة طلبوة الدراسوات العليوا وتقوديم كافوة الخودمات والتسوهيالت الالزموة ، ولالحبيب
 إلكمال دراساتهم العليا . 

أستاذ إدارة األعمال  ،/ يوسف عبد عطية بحرالدكتوراألستاذ   كما أتوجه بعميق شكري وتقديري إلى
حي  كان  ى يديه، ولقيت منه االهتمام والتشجيع البالغين؛الذي سعدت بالتتلمذ علبالجامعة اإلسالمية 

التساع أفقه العلمي وتوجيهاته المنهجية الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة إلى 
 متكاملة. حقيقةأن أصبحت 

  حاللو  عبد شعبان نبيلتور/ الدكو  أبو الروس علي ساميلدكتور/اعضوي المناقشة والشكر موصول ل 
ثرائها بمللتفضلهما  بقبول  رغم أعبائهما  السديدة، وتوجهاتهماساتهما القيمة حو مناقشة هذه الرسالة وا 

في  ةومساعدنصح لما قدمه من  سمير صافيضل/ لدكتور الفالوكما أتقدم بشكري الجزيل  األكاديمية،
  .المعالجات اإلحصائية

ن قاموا مشكورين بتحكيم ي لألساتذة األفاضل الذيإال أن أتقدم بشكري وعرفان وكما ال يسعني أيضاإ  
  الجزيل إلى الدكتور بالشكر  وأتقدمكما على مجتمع الدراسة، و  هالموافقتهم على تطبيق ،الدراسة أدوات

 .جهده الطيب وتوجيهاته السديدةعلى  محمد المدهون

شكري العميق لكل من  كما أتقدم بباقة من العرفان إلى جميع األصدقاء والزمالء، وأخيراإ أسجل
اللهم إن كنت أصبت ، تمام هذه الدراسة ولو بدعوة خالصة في سهر الغيبإشجعني وساعدني على 

ن كانت األخرى فحسبي أنني اجتهدت والكمال هلل وحدهبفبتوفيق منَت ثم   يتوفيق، وما عوِن أساتذتي، وا 
 .زالت وهفواتفهذا جهد بشر ال يخلو من  ،إال من عند اهلل

  ولي التوفيقواهلل
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 باللغة العربية ملخص الدراسة
 

هووودفت الدراسوووة إلوووى التعووورل علوووى ضوووغوط العمووول وعالقتهوووا باتخووواذ القووورارات اإلداريوووة فوووي وزارة الماليوووة 
العاملين في  لدي اتخاذ القرارات اإلدارية على  تؤثر والمعوقات التي العوامل والتعرل على  بقطاع غزة،
فووي وزارة الماليووة بقطوواع  ةاإلداريوو اتضووغوط العموول علووى اتخوواذ القوورار  ى أثووروالتعوورل علوو  وزارة الماليووة،

إجابووات المبحوووثين حووول مسووتوى ضووغوط العموول واتخوواذ القوورارات ترجووع إلووى المتغيوورات وكوول موون  ،غووزة
الجونس، العموور، المؤهول العلموي، المسوومى الووسيفي، سونوات الخبوورة فوي المسومى الوووسيفي الديموغرافيوة )
 .(ص، الراتبالحالي، التخص

حووواول مووون خاللوووه وصووول السووواهرة موضووووع ت تووويالتحليلوووي ال المووونهج الوصوووفي وقووود اسوووتخدمت الدراسوووة 
وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التوي تتضومنها  ،الدراسة

غووزة والبووال   بقطوواعارة الماليووة وز  متخووذي القوورار فوويموون مجتمووع الدراسووة  وتكووون  ،واآلثووار التووي تحوودثها
، الشثملة  العينث  اسثتددا  تث  حيث  ،م2014حسوب إحصوائيات عوام  وموسفوة اإ موسفو (150)عوددهم 

وبعود التأكود مون صودق وسوالمة االسوتبانة  ،اسوتبانة (30)عينوة اسوتطالعية حجمهوا وطبقت األداة على 
 ( اسووووتبانة بنسووووبة140اسووووترداد )علووووى مجتمووووع الدراسووووة وقوووود تووووم  اسووووتبانة( 150لالختبووووار تووووم توزيووووع )

(93.3%).  
، كبيرة بصورة همإجازات أيام ستدعاء العاملين ا يتمال وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

 عن الناتج ن الضغطأالعمل، و  خطوات ن كل موسل متخصص في عملة ويقوم بتنفيذه وفق تسلسلأل
 جيدة، اإلنسانية فالعالقات الوزارة العمل في زمالءبين  مهنية خالفات وجدمقبول، وال ي العمل عبء

أن األعمال الموكلة لدى للموسفين، و والقيم الشخصية الوزارة تجانس بين القيم السائدة في ويوجد 
 في العاملين الوزارة  يقومون فيها على أكمل وجه وبالوقت المناسب، حي  يتم إشرات يالموسفين ف

فساح  .يالوسيف والرقي مللتقد فرص على للحصول العاملين أمام لمجالا اتخاذ القرارات، وا 

 خالل من للعاملين في الوزارة  مناسبة عمل بيئة وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية: ضرورة توفير

ا بينهم من خالل فيم لموسفيها جتماعيةاال عالقاتالتنمي الوزارة أن  ضرورةو   مناسبة عمل توفير أدوات
 المقبولة الضغوط بتحديد مستويات الوزارة   في العليا اإلدارة اهتمامضرورة و  لزيارات،التنسيق ل

 أو خطة هنات تكون أن ويجب ،المناسبة تتعدى الحدود ال حتى السائدة الضغوط تراقب وأن والمعتدلة،

 ضرورة، لضارةا آثارها لتجنب مبكراإ  لها واالحتياط المتوقعة الضغوط السلبية بحجم للتنبؤ مناسب أسلوب

 من اإلدارية القيادات مهاراتال تنمية و ،القرارات اتخاذ عند العلمية األساليب تباعا أهمية على التركيز

 القرارات. اتخاذ تعترض المشاكل التي مع التعامل كيفية في تدريبية برامج خالل
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Abstract 
The study aimed to identify the pressures of work and its relationship to take administrative 
decisions in the Ministry of Finance in the Gaza Strip, and to identify the factors and 
constraints that affect the managerial decision-making have employed in the Ministry of 
Finance, And identify the impact of work on the managerial decision-making in the Ministry of 
Finance in the Gaza Strip under pressure, and all of the answers respondents about the level 
of the pressures of work and decision-making due to demographic variables (gender, age, 
educational qualification, Job Title, years of experience in the named current job, 
specialization, Salary ). 
The study used the descriptive analytical method which is trying through which describe the 
phenomenon under study, and the analysis of data and the statement of the relationship 
between the components and the views that arise around and operations that included the 
effects of that, and the study population of decision makers in the Ministry of Finance in the 
Gaza Strip totaling (150) male and female employees according to 2014 statistics, with the 
use of the overall sample, and applied the tool on an exploratory sample size (30) 
questionnaire, and after making sure of the sincerity and integrity of the questionnaire for the 
test have been distributed (150) identification of the study population has been recovered 
(140) questionnaire by (93.3%) . 
The study found a range of results, including: not being called working days  holiday greatly, 
because each employee who specializes in currency and is implemented in accordance with 
the sequence of action steps, and that the pressure caused by the workload acceptable, and 
there is no disagreements professional between co-workers in the ministry Relations 
humanitarian good , and there is homogeneity between the values prevailing in the ministry, 
and the personal values of employees, and that the work assigned to the staff of the ministry 
are the fullest and the right time, where is the involvement of employees in decision-making, 
and make way for operators to get the opportunities to provide and sophistication career 
The study concluded the following recommendations: the need to provide a suitable working 
environment for employees in the ministry through the provision of tools suitable work and the 
need to develop the ministry of social relations to their employees among themselves through 
the coordination of visits, and the need for attention of senior management in the ministry 
determine stress levels acceptable and moderate, and monitor the pressure prevailing so as 
not to exceed the appropriate limits, and there must be a plan or an appropriate method to 
predict the size of the negative pressures expected and reserve them early to avoid their 
harmful effects, the need to focus on the importance of following scientific methods when 
making decisions, and develop the skills of administrative leadership through training 
programs on how to deal with the problems encountered in making decisions. 
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 مقدمة:
ذا الموضوع من خالل استطالع آراء بعض المدراء في الوزارة حول الضغوط قد تم اختيار هل   

واضحة ومنسمة لديهم حول  مسمى  ضغوط العمل   ةالمستحدثة فوجد  أن هنات فقداناإ الستراتيجي
األخطاء اإلدارية ودرجة ممارستها بدون إيجاد وسيلة لعدم  رومتغيراتها المختلفة، فعادة ما تتكر 

فيل منها أو وقايتها،  كل ذلت دفعني للبح  في هذا الموضوع إليجاد ممارسات إدارية تكرارها، والتخ
فعالة لدى المدراء في الوزارة  تقوم على  فلسفة إدارية واضحة ودقيقة في مختلل النشاطات ومجاالت 

 .الماليةالعمل في وزارة 
 

 وفي منها الهروب أو، عليها التغلب نستطيع ال التي ضاغطةال مواقلبال مليء مجتمع في نعيش   

 الرئيسو  العمل، في الزائد العبء والتي تتمثل في ،المواقل هذه مع نتعايش أن نختار األحوال أفضل

 مسببات من أجدادنا يواجهه كان ما فدن لذا، و الوسيفي األمن تهددوكذلت  العالقات، تعددو  الغامض،

 معنا يعيش الضغط أضحى ولذلت أكثر أو ،قلأ أو ،أسبوع سل في اآلن له نتعرض قد عام في  الضغط

 (102 :2002اهلل،جاد  ) .األحيان من كثير   في ويتفاقم
 

 قبل من واهتمام بتركيز حسيت التي الموضوعات وأهم أبرز من العمل ضغوط موضوع يعتبرو    

 من نياتالسبعي من اإ بدء وذلت النفس وعلم ،التنسيمي السلوت مجال في والكتاب الباحثين من مجموعة

 والمنسمة الفرد من كل على اإليجابية و  السلبية وانعكاساته الموضوع هذا ألهمية وذلت ،المنصرم القرن

 وجوده منذ اإلنسان الزمت قضية بذلت نعني فدننا العمل ضغوط مفهوم عن نتحد  وعندما، والمجتمع

 (236: 2002)جوهر، .األرض هذه على
   
من الشعور باإلرهاق النفسي داخل العمل، األخص المديرين منهم،  املين وعلىيعاني كثير من الع   

الت أو اإلحساس بضغوط نفسية من العمل أو ما يرتبط به من مناخ تنسيمي، وتولد ضغوط العمل حا
وتتولد هذه الضغوط عادة من عوامل موجودة في العمل أو البيئة عدم االتزان النفسي والجسمي، 
زان النفسي والجسمي يسهر في العديد من مساهر االختالل في أداء المحيطة، ومحصلة عدم االت

مواجهة مشاكل ضغوط العمل ومعرفة أسبابها  الحديثة إلى تيدفع المنسما الذي العمل، األمر
والتعامل معها بالشكل الذي يجعل األفراد داخل المنسمة أقل عرضة لتأثير تلت الضغوط. 

 (.14 :2007)القحطاني،
 

 والتحديات المخاطر من لعدد اإلنسان مواجهة شقاء من صاحبه وما العمل هذا جراء من رتبت ولقد     

زاء ،الضغوط تلت له جلبت التي حياته في  وأن بعضها مع يتكيل أن اإلنسان استطاع المخاطر هذه وا 

 تعاسته عليها ترتب وشديد ،قاس   أثر والتحديات المخاطر هذه لبعض كان حين في ،لصالحه يسخرها
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 أغلب لدى الضغوط مصطلح استخدام وشيوع معها وتفاعله الضغوط لهذه اإلنسان تكيل ومع ،وفناؤه

 وضغوط عامة بصفة الضغوط بموضوع المهتمين بعض واجهها التي المشكالت أهم من فدن األوساط

 1998الهيجان،) .الضغوط لمعنى عليه متفق تعريل إلى التوصل محاولة هي خاصة بصفة العمل
:14) 

 ،ومحورها الذي تدور حوله باقي العمليات اإلدارية اإلدارية القرار جوهر العملية اتخاذعتبر يو        
تتطلب باستمرار التحديد الدقيق والواضح لها، وذلت  مواقل وتحديات كثيرة، اإلدارية حي  تواجه الهيئة

 ،ةحكوميالغير ؤسسات الم أو ،الحكومي بتنمية وتقييم البدائل، سواء كان ذلت على المستوى الوزاري
نما يتعدى ذلت ،فنجاح عملية صناعة القرار ال تقتصر على تحديد المشكلة  إلى وتحديد البدائل فقط، وا 

وجود  إلى توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد على تشخيص المشكلة في الوقت المناسب، باإلضافة
والخبرة  ،، وممن يتوفر فيهم المهارةمتأثرين به أيضاإ مشاركة فاعلة من ِقبل المعنيين بصناعة القرار، وال

وذلت من خالل  اإلدارية، كون عملية صناعة القرار تمثل ُلب العملية المشاركة،  هذه الالزمة لممارسة
بشرية،  أو مجتمع من المجتمعات، سواء كانت مادية أي التركيز على أن االستغالل الناجح لموارد

 (87: 2002)جوهر، .صناعة القرار يعتمد على مدى النجاح في
 

 برسم السياسة تقوم التي الفلسطينية، الوطنية السلطة في السيادية المؤسسات إحدى المالية وزارةوتعد     

 مع السياسات المالية، يتفق بما الحكومي االستثمار وتوجيه تنفيذها، على واإلشرال للدولة، المالية

 إدارة الدين إلى باإلضافة الوطني، لالقتصاد النقدية والسياسة يةالمال السياسة بين التكامل وتحقيق

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013)وزارة المالية ،والخارج.  الداخلي الحكومي
 

في وبناءإ على ما سبق سيقوم الباح  بدراسة متأنية ودقيقة حول متغيرات الدراسة والتي تتمثل    
األعباء الوسيفية، وصراع الدور، وغموض الدور، وتدني فرص التقدم والنمو الوسيفي، والمسئولية 

في  على اتخاذ القرارات اإلدارية  اتجاه اآلخرين، وبيئة العمل المادية، لما لتلت المتغيرات من أهمية
 .وذلت لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعلوزارة المالية، 

 

 اسة: الدر  مشكلة
ضرورة التي تدعو إلى ( 2007على الدراسات السابقة كدراسة )مسلم،  ومن خالل اطالع الباح    

وكدراسة  ،االحساس بضغوط العمل التي يعاني منها العاملين المتمثلة في الروتين وقلة فرص النمو
شاركة وعدم الم هصراع الدور وغموض التي أسهرت أن هنات ضغط عمل مصدره( 2001)السباعي، 

عالقة الضغوط باتخاذ القرار كدراسة  عنفي اتخاذ القرارات، هذا من جانب ضغوط العمل، أما 
أسهرت أن هنات عالقة عكسية بين ضغوط العمل واألداء في المستويات فقد ( 2003)الكبيسي، 

http://www.mof.gov.ps/
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التي أكدت على  (Boswell,2002) ودراسةالمرتفعة مما أوصت بضرورة التخفيل من عبء العمل، 
 رورة مرعاه ضغط العمل من خالل التخفيل من اإلرهاق في العمل.ض
     

ومن خالل كوني أعمل في اإلدارة العامة لضريبة الدخل بوزارة المالية، وجد أن هنات تحديات     
ومن خالل استطالع   ومشاكل ناجمة عن ضغط العمل وأن هذه الضغوط لها عالقة بالقرارات اإلدارية،

( على الموسفين في الدوائر المختلفة في 30لين  حي  تم توزيع استبانة عددها )آراء بعض المسئو 
%(، وأن األهدال 88الوزارة، وجدت أن هنات تحديات ومشاكل ناجمة عن ضغط العمل بنسبة )

%(، وأن الصالحيات الممنوحة للموسفين 95المرجوة من تحقيقها في سل الضغوط ال تحقق بنسبة )
نتيجة المركزية التي يقوم عليها النسام اإلداري وضعل  %(،50تها إلى )ضعيفة حي  وصلت نسب

، وألن هنات تنقالت كبيرة من دائرة قاعدة المعلومات التي تمكن النسام اإلداري من النمو كماإ ونوعاإ 
حي  ووصلت تلت النسبة إلى  ارتفاع معدل دوران العمل بشكل ملحوسإلى دائرة مما يساعد على 

 من ستنتج أن هنات قلة اهتمام  بالضغوط  التي تواجه العاملين مما يؤثر على سلسلة%( مما ي80)

اإلدارية، وأن هنات العديد من القرارات ال تعتمد على مدعمات وأدوات سليمة مما يوثر على  القرارات
 تطوير مستوى قراراتهم.

  
 

الموضوع في وزارة المالية  هذا م بدراسةتحتاج الى االهتمافي البيئة الفلسطينية الدراسات  زالت ماو      
ضغوط العمل اختيار الباح  لمشكلة الدراسة والتي بعنوان: "القرار، لذا تم  وباألخص لصانعي

  وعالقتها باتخاذ القرارات اإلدارية في وزارة المالية بقطاع غزة".
 

 

 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: و 
 ؟بقطاع غزة   في وزارة  المالية  اإلداريةاتخاذ القرارات ب العملضغوط علقة ما 

 الدراسة: متغيرات
 القرارات اإلدارية. اتخاذ  :التابع المتغير
 اآلتية: المتغيرات المتغير هذا من ويتفرع العمل ضغوط :المستقل المتغير

 األعباء الوسيفية -
 الدور صراع -
 الدور غموض -
 .يفيالوس والنمو التقدم تدني فرص -
 اآلخرين تجاه المسئولية -
 بيئة العمل المادية -
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 فرضيات الدراسة:
 يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات القابلة للبح  وهى كالتالي:   ،من واقع مشكلة الدراسة    

 بين مستوى (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناتاألولى : ةالرئيس الفرضية

 وزارة  المالية  بقطاع غزة.  في ةاإلداري اتوبين اتخاذ القرار  العمل ضغوط
 األولى العديد من الفرضيات التالية:  ةالرئيس من الفرضية وينبثق

 األعباء الوسيفية مستوى بين (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات-1

 واتخاذ القرارات في وزارة  المالية. 
واتخاذ القرارات  صراع الدور بين (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات-2

 في وزارة  المالية. 
غموض الدور واتخاذ القرارات  بين (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات-3

 في وزارة المالية. 
 والنمو التقدم فرص بين تدني (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات-4

 اتخاذ القرارات في وزارة المالية. الوسيفي وعملية
بين السرول المادية واتخاذ  (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات-5

 القرارات في وزارة  المالية.
 اآلخرين تجاه بين المسئولية (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هنات -6

 واتخاذ القرارات في وزارة  المالية.
 

 الفرضية الرئيسة الثانية:
 اتلضغوط العمل على اتخاذ القرار  (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر هنات   

 في وزارة المالية بقطاع غزة. ةاإلداري
 

 :الثالثة ةالرئيس الفرضية

 حول المبحوثين إجابات بين (α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة اتذ فروق هنات    

 المؤهل العلمي،العمر، ، الجنس) الديموغرافية المتغيرات إلى ترجع القرارات واتخاذ ضغوط العمل مستوى
 (.التخصص، الراتب الشهري ، في المسمى الوسيفي الحالي سنوات الخبرة المسمى الوسيفي،

 

 :اسةالدر  أهداف

 واتخاذ القرارات في وزارة  المالية.  متغيرات ضغوط العمل بينعالقة على الالتعرل -1
 إلى ترجع القرارات واتخاذ ضغوط العمل مستوى حول المبحوثين إجابات بين الفروق إبراز -2

سمى )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوسيفي، سنوات الخبرة في الم الديموغرافية المتغيرات
 الوسيفي الحالي ، التخصص، الراتب الشهري(.
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 وزارة المالية فيفي التغلب على ضغوط العمل الخروج بمجموعة من المقترحات التي تساهم  -3
  .قطاع غزة ب
 وعملية العمل، موضوع ضغوط من لكل جديدة إضافة في الدراسة هذه نتائج تسهم أن الباح  يأمل -4

 الدراسة موضوع وزارة المالية  من كل في القيادات اإلدارية تواجه التي كالتالمش وتحديد القرارات اتخاذ

 هذه وتوصيات نتائج خالل من وذلت عام بشكل وبقية  الوزارات الحكومية األخرى  خاص بشكل

 .الدراسة
 

 :الدراسة أهمية
 :ةيمكن استعراض أهمية الدراسة في النقاط التالي

مما تساعدهم على  لومات عن القرارات اإلدارية المتبعة،تزود الدراسة متخذي القرارات بمع -1
 وزارة المالية. مستوى الوسيفي في الاالرتقاء ب

 .غزة بقطاع وزارة المالية التعرل على واقع عمليات صنع القرار اإلداري في  الدراسة تحاول -2

 ت اإلداريةاتخاذ القرارا وفي غاية األهمية وهو موضوع تعالج كونها من الدراسة أهمية تنبع -3

في وزارة  لها العاملين يتعرض العمل التي بضغوط عالقته ومدى في وزارة  المالية، للعاملين
 المعطيات والمتغيرات الحالية. سل في كبيرة لجهود تحتاج التي المرحلة هذه في وخاصة ،المالية

 يلمتخذ إيجاد الحلول المالئمة  ، وفي تنمية مهارات الموسفين ضغوط العمل توضيح أثر  -4
 القرارات 

 في وزارة المالية   في متخذي القرارات بيئة في العمل ضغوط مشكلة على تسلط الدارسة الضوء -5

 القرارات. اتخاذ عملية على تأثيرها الضغوط ومدى هذه أهم تناقش نهاإ حي  غزة، قطاع
القرارات  ضغوط العمل واتخاذقاعدة معلوماتية يمكن للباحثين في مجال  تعتبر هذه الدراسة  -6

 . االستفادة منها
 حدود الدراسة:

 م.2014-2013هذه الدراسة في العام  طبقت: يــــــانــــالحد الزم
 هذه الدراسة على وزارة المالية بقطاع غزة.  تيأجر : يــــــكانـــالحد الم

 غزة.طبقت هذه الدراسة على مجتمع الدراسة وهو وزارة المالية بقطاع  ري:ــــــــــالحد البش

 القرارات اتخاذب وعالقتها العمل الدراسة الحالية على التعرل على ضغوط اقتصرت :الحد الموضوعي

 . بقطاع غزة اإلدارية في وزارة المالية
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 الفصل الثاني

اإلطار الفلسفي واملبادئ األساسية لضغوط 
 العمل وعملية اختاذ القرارات اإلدارية

 

 :ثلثة مباحثويتكون من 
 ا
 

 ضغوط العمل :  حث األولـــلمبا -
 القرارات اإلدارية  :المبحث الثاني  -
 : نبذة مختصرة عن وزارة المالية  المبحث الثالث -
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 المبحث األول

 ضغوط العمل
 

 مقدمة: 
 الموسل يزيد العمل متطلبات تأثير وتحت األحيان بعض وفي ل،العم في وقته جل الموسل يمضي   

 عند ينتهي ال العمل أن إلى باإلضافة بالعمل، تتعلق التي المهام بعض إلنجاز وذلت العمل، تساعا من

 المنزل، إلى عمله ومعاناة هموم الموسل يحمل أن إلى األمر يمتد بل  ،للمنسمة الرسمي الدوام نهاية

 أن نجد اهن ومن األسرية، حياته في تؤثر عمله في ضغوط من الموسل له يتعرض ما أن يعني وهذا

 أحدا  أو مواقل من به يمر ما ألن بعض، في بعضها تؤثر مترابطة حلقة عن عبارة الموسل حياة

 (70: 2000 المشعان، ) .أدائه درجة على وبالتالي عمله على ينعكس بالمنزل ضاغطة أو محيطة

  
 تعريفات ضغوط  العمل:

 والكتاب الباحثين من للعديد لتعاريلا واختلفت العمل ضغوط لموضوع والمصطلحات المفاهيم عددت   

 إلى اإ أساس ذلت ويرجع الجميع به يقبل المفهوم لهذا ودقيق محدد تعريل هنات فليس المجال، هذا في

 .األخرى العلوم من بكثير العمل ضغوط موضوع ارتباط

 
 ما إذا يتفاقم قدو  اله المسببة المشكالت بزوال يزول قد مؤقتاإ  الراحة بعدم شعور بأنها الضغوطتعرل    

 (  37 : 1997 الغيص،) .الموسل وطاقات قدرات تفوق التي  المشكالت تلت اشتدت

 بالشعور وتتسم اإلنسان تنتاب واجتماعية وذهنية نفسية حالة" بأنها (67: 1995)عسكر،يعرفها و     

 القدرة وعدم لتعاسةوا بالضيق بالشعور تتسم كما، االحتراق إلى يصل قد الذي والبدني الجسمي واإلرهاق

  ."عامة بصفة المجتمع أو المنسمة أو النفس عن رضا عدم من ذلت يصاحب وما التأقلم على

 األفراد عمل بيئة في تتواجد التي المثيرات من مجموعة" بأنها (23: 2002)عليان،ابوزيد، ويعرفها     

 النفسية حالتهم في أو العمل، في راداألف سلوت في تسهر التي األفعال ردود من مجموعة عنها ينتج والتي

 ".الضغوط تحوي التي عملهم بيئة في األفراد تفاعل نتيجة ألعمالهم أدائهم في أو والجسمانية،

 ويترتب اجتماعية أو بيئية ألوضاع تقويم عملية عن عبارة"بأنها   (97: 2000) محمد،ويعرفها     

 البيئة في المتطلبات تكون بينما ينتج الضغط وأن اضيع،المو  هذه نحو األفراد قبل من فعل ردود ذلت على

   .للفرد المتوفرة والمصادر القدرات تتحملها أن من أكبر العمل أو
بالشعور  وتتسم اإلنسان تنتاب واجتماعية وذهنية نفسية بأنها حالة (68: 1991يري،ض) الخ ويعرفها   

 القدرة وعدم بالضيق والتعاسة بالشعور تتسم كما ،االحتراق إلي يصل قد الذي والبدني الجسمي واإلرهاق

  أو المنسمة. النفس عن رضا عدم من ذلت يصاحب وما التأقلم على
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 في بما بها يعمل التي البيئة أو ،نفسه الفرد في لعوامل نتيجة تحد  الفرد لدى ذاتية تجربةالضغوط ف    

 على سلوكية أو ،نفسية أو ، جسمية نتائج أو آثار حدو  العوامل هذه على يترتب حي ، المنسمة ذلت

دارتها اآلثار هذه معالجة يستلزم مما للعمل ئهأدا على بدورها تؤثر الفرد  .سليمة بطريقة وا 

 
 نفسياإ  اختالالإ  الضغط هذا محل الفرد لدى تحد  ذاتية تجربة" بأنها  (97: 2000)المشعان،ويعرفها    

 نتيجة الضغط هذا ويحد  الدم ضغط ارتفاع أو القلب ضربات وياإ عض اختالالإ  أو اإلحباط، أو القلق أو

  ".نفسه الفرد أو المنسمة أو الخارجية البيئة مصدرها يكون قد لعوامل
 حالة في تتسبب والتي وبيئته الفرد بين التفاعالت من مجموعة"أنها ب (67: 1995) المير، ويعرفها   

 التي بالدرجة العمل ضغوط تقاس اإلجرائية الناحية من لقوالق كالتوتر سارة غير وجدانية أو عاطفية

 ضغوط قياس أداة فقرات من فقرة كل عن إجاباتهم خالل من األساسية المدارس مديرو عليها يحصل

 ."المهني والتطور للمدير، والمشكالت الدور، وغموض الدور، صراع الخمسة بمصادره العمل
 التي األفراد عمل بيئة في تتواجد التي المثيرات من مجموعة" بأنها( 67: 1998ويعرفها ) هيجان،   

النفسية  حالتهم في أو في العمل، األفراد سلوت في تسهر التي األفعال ردود من مجموعة عنها ينتج
 .الضغوط تحوي التي عملهم بيئة في تفاعل األفراد نتيجة ألعمالهم أدائهم في أو والجسمانية،

 ل إجرائياإ: بأنها "حالة من التوتر والمضايقة نتيجة مجموعة منويعرل الباح  ضغوط العم  
 ."المتغيرات التي تحيط بالعاملين مما يؤثر على إنتاجيتها وعدم القيام باألدوار بالشكل المناسب

 
 جمع النقاط التالية : تأنها التعاريف السابقة  يتضح من

 .الفرد يتعرض لها التي االحتياجات أو األعباء أو الفرص من مجموعة عن عبارة الضغوط أن -

 .فردية وسيفية، تنسيمية، بيئية، رئيسية مصادر أربعة وهي -

 .جسمانية سلوكية، تنسيمية، نفسية،  سلبية نتائج أو آثار ولها أربعة -

 ضمن الضغوطكانت  إذا يحد  اإليجابي والتأثير السلبي، التأثير جانب إلى إيجابي تأثير ولها -

 قدرة عن الضغوط هذه زادت إذا السلبي يحد  التأثير بينما اإلنجاز، على له حافزاإ  تصبحف الفرد قدرة

 .التحمل على الفرد

 
 (102: 2007)القحطاني،: لىإ العمل ضغوطعوامل  تنقسمو 

 سوواء العمول وعوبء المعلوموات، وتكنولوجيوا العمول سورول : مثول ذاتهوا، بالوسيفوة متعلقوة عوامل -1
 .وقصرها طولها حي  من العمل ساعات ثم ،نقصانه أو ادتهزي حي  من ذلت أكان
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 عون والمسوؤولية الودور، وغمووض الودور صوراع : وتشومل المنسموة فوي الفورد بودور متعلقوة عوامول -2
 .اإلدارية المكانة وبخاصة الوسيفية والمكانة الدور وصدمة اآلخرين،

 المرتبوة مون أقول مرتبوة إلوى اإلنوزال أو ، الكبيورة الترقيوة وتشومل: الووسيفي التطوربو متعلقوة عوامول -3
 وجوود وعودم المووسفين، مكافوأة دون يحوول الوذي للمنسموة الموالي والكسواد الووسيفي، واألموان الحاليوة،

 .الوسيفي للترقي فرص

 وعودم المباشور، المودير موع العالقوة :وتشومل العمول فوي اآلخورين موع العالقواتب متعلقوة عوامول -4

 .ملالع بيئة في الفرد انسجام

 األداء، وتقوويم القورار، اتخواذ فوي المشواركة :شوملتو  التنسيموي، والمنواخ البنواءب  متعلقوة عوامول -5
 .التنسيمية والثقافة

 خوارج يعملوون الوذين األزواج بعوض سرول  :ويشمل والعمل، البيت بين التداخلب متعلقة عوامل -6

 .العمل في التالي النجاح ثم الحياة، وأحدا  باألسرة، العمل وعالقة المنزل،
 

 (107: 2005حمد،و  حزمة بوأ: ) الموظف بشخصالعوامل والمصادر المتعلقة  : أوالً 

 مسببات نحو فعله وردود الضغوط من معاناته مستوى تحديد في هام دور للفرد الشخصية للخصائص   

 منها، من ةدرج أقل عند ينهارون وآخرون الضغوط، من عالية درجة يتحملون أشخاص فهنات  الضغوط

 داخل الفرد حياة بين ارتباط وجود خالصتها التنسيمي السلوت علماء قبل من مسلمة حقيقة وهنات

    .وخارجها المنسمة
 بيئة تكون مثلما العمل، بيئة في لديه التوتر خلق في مباشراإ  سبباإ  تكون قد بالفرد الخاصة البيئة إن   

 العمل ضغوط مصادر فدن وبالتالي ،الخاصة حياته في ضغطوال التوتر خلق في مباشراإ  سبباإ  المنسمة

 تأثر ومدى الشخصية، نمط هي أقسام ثالثة إلى تقسم أن يمكن للفرد الشخصية الخصائص عن الناتجة

نو  الفرد ومطالب وقدرات الحياتية، بالضغوط الفرد  ال العمل ضغوط مسببات أو مصادر عن الحدي  ا 
 ذلت سواء حياته، في لها يتعرض التي المؤثرات تجاه أفعاله وردود ذاته دالفر  فهم عن بمعزل يتم أن يمكن

 العمل لضغوط المصادر تمثل، و إيجاباإ  أو سلباإ  العمل أداء وتأثيرها على خارجه أو العمل نطاق داخل في

المصادر  هذه النفسية، وخصائصه الفرد لشخصية ومكمالإ  العمل بيئة في الضغوط روافد من آخر رافداإ 
 هذه بعض نجد حي  وعي، بغير أو منه بوعي ذلت سواءإ  الفرد، تصرفات على تدل األولى الدرجةب

 (37: 2007) العيني،  .خطورتها حجم وازدياد الفرد لدى الضغوط مشكلة تفاقم إلى تؤدي قد التصرفات،
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ومـن  عدمـه مـن بالضـغوط األفراد شعور في تسبب التي الشخصية العوامل من مجموعة  تحديدويمكن 
 -:العوامل هذه أهم

 العمل بيئة في الموجودة الضغوط تكون قد :العمل بضغوط للشعور كمسبب الفرد شخصية اختالل .-1 

 شخص دون بالضغوط يشعر بأنه للفرد الفرصة تعطي التي هي لألفراد المختلفة الشخصية أن إال واحدة،

 .أخر

 تفواوت الشوعور في دوراإ  ذلت ويلعب آخر، إلى فرد من القدرات تتفاوتحي    :األفراد قدرات اختالل -2

  (101: 2005)الشامان، .العمل بضغوط

 فوي الفرد بين اعتقاد تربط التي األدلة بعض توجد  :خارجي( أو داخلي)  األحدا  في التحكم مركز .-3

 لوداخليا الوتحكم فمركوز .بضوغوط العمول الشوعور وبوين بوه المحيطوة األحودا  علوى وسيطرته تحكمه مدى

 أن حوين فوي كبيورة بدرجوة بوه المحيطوة علوى األحودا  والسويطرة الوتحكم يسوتطيع نوهأ يعتقود الفورد أن يعنوي

 تحكموه عون خارجوة وقووى بعوامول يتحودد لوه يحود  موا أن الفورد يعتقود أن يعنوي الخوارجي الوتحكم مركوز

 (  18: 1988 عسكر،) .والفرصة الحس مثل وسيطرته

 حياتوه الشخصوية فوي أحودا  إلوى آلخور حوين مون الفورد يتعورض :الفورد ةحيوا فوي الضواغطة ألحودا ا -4
  .العمل إلى تأثيرها توتر ينتقل من تسببه بما األحدا  وهذه ،النفسي والضغط اإلثارة من قدراإ  تمثل

  ( 162 ، 2005 العميان،)
 الماليوة راقاألو  بورصوة فوي تودهور حودو  أو األبنواء حودأ مورض أو الطوالق أو الزوجوة أو الوزوج فوفواة

 جرينبرج،) .عليه الواقعة بالضغوط الفرد إحساس زيادة على تساعد أن يمكن المؤلمة األحدا  من وغيرها

 ( 262 : 2004 بارون،

 أن أطورال إال الشخصوية، العالقوات مون العديود تكووين العمول أداء متطلبوات مون :الشخصوية العالقات .5

 وجود أو الصراعات ،أو بالعدوانية العالقات هذه تميز إلى دييؤ  مما استغاللها، يسيئون قد العالقات هذه

 الحريوة إلوى اإلسواءة إلوى بعوض العالقوات توؤدي قود كموا العالقوة، أطورال أحود ترهوق سياسوية منواورات

 بدرجوة الشخصوية العالقوات حجوم يزيود وقود المعلوموات الشخصوية، سورية علوى الحفواس عودم أو الشخصوية

 الوذي الحود إلى كبيرة بدرجة العالقات هذه تقل وقد تحملها، يمكن ال ثارة عاليةإ يمثل الذي الحد إلى عالية

 (94: 2007)مسلم، .الفرد قبل من واغتراب انفصال يمثل

 البدنيوة السواهرة التغيورات مون نووع يصواحبه أن بود ال التووتر مون نووع أي :والبدنيوة النفسوية الحالوة  .6

 هوذه آثوار يوتلمس أن من الممكن فدنه الضغط من بحالة الفرد يمر عندماف الداخلية، الفسيولوجية والتغيرات

 التنفس، معدل وزيادة الدم، ضغط ارتفاع وزيادة، القلب ضربات زيادة من جسمه في يجري ما على الحالة

 نتوائج محدثوة بوبطء العمول ضوغط عون الناجموة اآلثوار وتتطوور تلوت الحلوق، وجفوال العورق، وتصوبب

 (84: 2001) السباعي،.وسلوكية سيةنف واضطرابات فسيولوجية
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 المصادر الفردية لضغوط العمل إلى : بالعوامل والمصادر المتعلقة  :ثانياً 

 :الوقت إدارة سوء

 ما السبب هذا أن ومع العمل، ضغوط إلى المؤدية الفردية المساهر أهم من الوقت إدارة سوء يعتبر   

 حي  من العمل، بيئة في ذاته الفرد إلى يعود عامالإ  بارهباعت عنه نتحد  هنا فدننا العمل، بأعباء يرتبط

 من سابقاإ  عنه تحدثنا الذي العمل عبء أن فمع .العمل أعباء غياب في حتى وقته تنسيم على قدرته عدم

 أو رئيساإ  سواء الموسل قدرة عدم حي  من وذلت  الوقت عنصر يتضمن قد العمل، ضغوط أسباب

 فدن – المهام هذه إلنجاز الكافي الوقت وجود عدم بسبب أو للمهام نتيجة ته،بالتزاما الوفاء على مرؤوساإ 

نما المهام، هذه نقصان أو بزيادة يرتبط ال قد الوقت إدارة سوء  قدرته لعدم نتيجة ذاته الشخص إلى يعود وا 

 (124: 2003) الكبيسي،.أثناء العمل الوقت هذا تنسيم على
 :الشخصي الصراع

 لمودة اليووم فوي العمول فوي سواعات ثمواني إلوى سوبع مون نقضوي فونحن حياتنوا مون ءاإ جوز  العمول يسوتغرق   

 ينواهز موا أي العمل، في عاماإ، وأربعين وخمسة أربعين بين تتراوح ولمدة األسبوع، في أكثر أو أيام خمسة

 موع العمول فوي نقضويه الوقوت هوذا مون جوزءاإ  فودن الحوال وبطبيعوة حياتنا خالل العمل في ساعة ألل المائة

 صوداقات معهوم نكوونن وبالتوالي ،وأنشوطتنا اهتمامنوا نشواطرهم معهوم نعمول الوذين هوؤالء وبعوض اآلخورين،

 عالقوات بوأن القوول يمكون لوذا وبينهم بيننا المتعارضة المصالح لوجود نسراإ  معهم نختلل وبعضهم حميمة

 تكوون قود أو حسوناإ، سويراإ  تسوير حينموا والودعم الووسيفي للرضوا مصودراإ  تكوون فقود األهميوة غايوة فوي العمول

 (55 :2002)جوهر،الخالفات. أو الصراعات تنشب عندما الرضا وعدم الشديد للضيق مصدراإ 
     :العملبضغوط المصادر المتعلقة : ثالثاً 

 :الدور غموض أواًل : 

 أو فيوه، يعمول الوذي القسوم أو المنسموة فوي دوره عن معلومات الفرد يملت ال عندما الدور غموض ينشأ   

  .العمل لضغوط رئيسياإ  مصدراإ  التنسيمية األهدال تعارض يمثلف غامضة، العمل أهدال تكون عندما
 توؤدي االسوتقرار فاسوتراتيجية الضوغط، مسوببات تتضومن المنسموة السوتراتيجيات المختلفوة األشوكال أن أو

 أفوراد علوى والتوسوع النموو اسوتراتيجية تفرض بينما اإلنجاز، دافع إشباع وعدم العمل في والفتور الملل إلى

 أو النشواط أوجوه تقلويص اسوتراتيجيات أن حوين فوي مونهم، الكثيور يتحملهوا ال قود وتحوديات جهووداإ  المنسمة

 (97: 2000) المشعان، .بالفشل والعاملين العليا اإلدارة شعور إلى تؤدي بعضها تصفية
 ويمثول معينواإ، مركوزاإ  يشوغل الفرد الذي من المتوقعة السلوت أنماط من مجموعة إلى الدور كلمة تشيرو    

 من أي في الغموض يوجد أن ويمكن .وكيل متى الفرد، يعمل بماذا يتعلق فيما التأكد عدم الدور غموض

 ألداء المشورل تقيويمأو  السولطة، مصوادرأو  القواعود،أو  الفورد، مسوئولية سوواء كانوت التاليوة المجواالت

 (124: 1997) الغيص، .ن الوسيفيواألما التنسيمية التغيراتأو  الفرد،
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 العواملين بوسوائل المتعلقوة المعلوموات كفايوة وعودم الودور غموض أن الدراسات إحدى أوضحت وقد هذا 

 لوديهم بوأن يشوعرون مونهم فقوط % 10 أن حوين فوي العواملين لثلو  بالنسوبة العمول لضوغوط اإ مصودر  يمثول

 إلوى يوؤدي الغمووض هوذا أن الدراسوة مون ويتبوين .بهوا يعملوون التوي والشوركة وسائفهم عن كافية معلومات

 .النفس في والثقة الرضاء وانخفاض واألهمية الجدوى بعدم والشعور التوتر زيادة
 (74: 2000د الجواد،ب) ع

 يعورل ال عنودما ويحود  المنسموات فوي الرئيسوية العمول ضوغوط مصوادر مون الدور غموض يعتبرو      

 يحقوق بوضووح منوه يفهوم ال ولكون منوه متوقوع هوو موا يعورل قود أو نوهم الغير يتوقعه الذي ما بوضوح الفرد

 التي المعلومات إلى وافتقاره ،لديه واضحة غير يؤديها أن يجب التي العمل مطالب نإ حي  منه المطلوب

 والسياسوات واإلجوراءات العمول فوي ومسوئولياته سولطاته حودود تبوين التوي المعلوموات لوه تبين أن شأنها من

حساسوه بوه المنووط العمول أداء إلوى يوؤدي مموا نسموة،بالم الخاصوة  فوي الرضوا وعودم النفسوية بالضوغوط وا 

 (101: 2005وي،ا) الهند .العمل
ويحود   الحجوم كبيورة المعقودة المنسموات فوي الغمووض يحود  أنبو احتموال الباحو  أن  هنوات ويورى   

 مون الوواردة في المعلومات نقص يوجد عمله، األفراد حدأ يغير تكنولوجية، تغيرات تحد  عندما الغموض

 كأسولوب أو األحودا  علوى كوسويلة للسويطرة  مرؤوسويهعون  معلوموات المرؤوسوون يخفوي العليوا، اإلدارة

 وزعزعوة العمول عون رضواه تودهور فوي مباشورة يتجسود تووتر سولبي الفورد عنود أعليهم، وهذا ينش  لمضايقةل

 .بنفسه وباآلخرين ثقته
 :الدور صراع:  ثانياً 
 ذلوت ويرجوع ،بهوا يقووم التوي الوسيفوة أو الودور موع وقدراتوه إمكاناتوه بتعوارض الفورد شوعور بأنوه لويعور    

 الصادرة والتوجيهات األوامر لتعارض أو لوسيفته، سليم توصيل وجود لعدم أو الوسيفي لدوره فهمه لعدم

  (98: 2003) عبد الباقي، .خاطئة أو صائبة تكون قد التي ومفاهيمه إدارته من إليه

 التي الدور مجموعة من إليه تأتي التوقعات من لمجموعة بدوره  القيام عند المنسمة في الفرد يتعرضو    

 الضغوط هذه قوة على حدته تتوقل نفسياإ  صراعاإ  له فتخلق متضاربة التوقعات هذه تكون ما إليها، ينتمي

الفورد  تعورض بوه دويقصو الودور، صوراع الضوغوط مون النووع هوذا علوى ويطلوق  شخصويته قووة وعلوى
 االمتثوال الصوعب مون يجعول إلحوداهما واالمتثوال واحود آن فوي الدور توقعات من متعارضتين لمجموعتين

   (67، 1988)عسكر، :يلي فيما نوجزها أشكال عدة الصراع هذا ويتخذ، لألخرى

 لقيواما مرؤوسويه مون  -موثالإ  - العمول رئويس يطلوب عنودما ويحود  :للـدور الواحـد المرسـل صـراع   -أ

 .متعارضين بواجبين

بعضوها  موع الودور مجموعوة أعضواء توقعوات تتعوارض عنودما ويحود  :الـدور مرسـلي بـين الصـراع -ب
 العليوا، اإلدارة قبول مون متعارضوة لتوقعوات الوسوطى اإلدارة رجال تعرض عند أو معين، دور تجاه البعض

 .الدنيا واإلدارة
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  ومتعوددة مختلفوة بوأدوار لقيوامهم نسوراإ  األفوراد بوين شوائع اعالصر  من النوع وهذا :األدوار تعدد صراع  -ج 
 تبعواإ  السولوت فوي تغيورات أو الوبعض موع بعضوها متوافقوة غيور سولوكية اإ أنماطو وهوذا يتطلوب حيواتهم خوالل

 .الدور نسام في وسيفة من ألكثر الفرد نتيجة لشغل ذلت يحد  ما وغالباإ  للموقل،

 القوائم بهوا يتمسوت التوي القويم موع اآلخورين، توقعوات تتعوارض اعنودم ويونجم :الشخصـي الـدور صراع  -د

 .بالدور

 يسوتطيع ال متعوددة جهوات مون لتوقعات معرضاإ  الفرد يكون عندما ويحد  : الدور في اإلفراط صراع -هو

 على الدور صراع آثار أيضاإ، وتتجسد الوقت بضغوط الصراع من النوع هذا ويرتبط لها، االستجابة الفرد

 .االجتماعية الحاجات إشباع وقلة الدم ضغط وارتفاع القلب ضربات زيادة يف الفرد
 ،إلنجازهوا كبيورة سورعة تتطلوب كثيورة مهوام بوأداء الفورد يقووم عنودما  العمول فوي الودور صراع  ويسهر     
 إلوى باإلضوافة وسيفتوه، مهوام مون جوزءاإ  أدائها ويعتبرهوا في رغبته بعدم المهام لهذه أدائه عند الفرد ويشعر

 الفرد عمل تداخل ذلت وأمثلة .الفرد يؤديها أخرى ادوار أو مهام ومتداخلة مع متشعبة تكون المهام هذه أن

وبالتوالي  نفسوه، إلوى محببوة يعتبرهوا وال الوسيفة، هذه في الشخصية اهتماماته عدم أو العائلية، واجباته مع
 واقعاإ  الفرد يكون الدور حينما صراع يسهر لتكذ عليه، الواقعة وبالضغوط عمله من باالستياء الفرد يشعر

 الباقي، متناقضة. )عبد بوسائل القيام يطلبون منه رئيس من أكثر من أوامر ويتلقى قيادة، من أكثر تحت

2003 ، 333) 
 

 (177: 1998 )هيجان، -وتتعدد صور صراعات الدور في المنظمات كما يلي:

  .العمل مطالب أولويات تعارض -

 .المنسمة متطلبات مع الفرد جاتحا تعارض -

 .المنسمة تعليمات مع الزمالء مطالب تعارض -

 .بها يعمل التي المنسمة قيم مع الفرد قيم تعارض -
 

  :العمل ء: عبثالثاً 

 ةآدميو هوو العمول وعوبء بالضوغوط، الفورد وشوعور الودور يتضومنها التوي األعبواء بوين عالقوة هنات       
 هموا أساسوين شوكلين العمول عوبء ويتخوذ ،محودد وقوت فوي إنجازهموا الفورد مون يطلوب اللتوان العمل ونوعية

 الوقوت فوي إنجازهوا يسوتطيع ال بمهوام الفورد قيوام الودور عوبء زيوادة وتعني ،انخفاضه أو الدور عبء زيادة

 الموسل أن الدراسات بعض أثبتت وقد  ،الفرد يمتلكها ال عالية مهارات تتطلب المهام هذه أن أو المحدد،

 الضغوط.  من عال مستوى من يعاني الدور عبء في كبيرة  زيادة يتحمل ذيال
 (91: 2004روبرت، جيرالد،)

 المطالوب هوذه وتورتبط العمول، ضوغوط  لمسوببات والهامة األساسية المجموعة العمل مطالب تمثلو       

 بوه يقووم الذي العمل نوع عن الدراسات وتكشل معين، عمل ألداء بها القيام يجب التي المحددة باألنشطة
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 ونووع لمقودار الهاموة المحوددات مون يعتبورحيو   وأعبواء، ومسوئوليات واجبوات مون يتضومنه وموا الفورد،

 الضغط

 من مختلفة ألشكال -والعلماء المهندسين من - عرضة أكثر اإلدارة رجال أن تبين قد، و له يتعرض الذي

 من بدرجة للضغط قوياإ  مصدراإ  تعتبر األفراد نع المسئولية أن أو ،العمل أعباء زيادة بسبب العمل ضغوط

 (104: 1998) هيجان،.األشياء عن المسئولية

 العمول أعبواء فوي الزيوادة  وتمثول العمول، عون العواملين رضوا تودني إلوى توؤدي العمول، أعبواء زيوادة نإ   

ن للضوغط، مصودراإ   سواهرة صوبحت عنودما خاصوة األفوراد مون لكثيور مشوكلة تمثول العمول أعبواء انخفواض وا 

 (69: 1999)فلمبان،.الملل إلى ويدفع لقدراتهم تحدياإ  يمثل ال العمل أن إلى ذلت ويرجع مستمرة،
 

 
 

 كمي ونوعي :  ءعب عبء العمل إلىوينقسم 
 ، الضوغوط من مصادر مصدراإ  طاقته فوق بأعباء الفرد تحميلو  الدور عبء انخفاض أو زيادةتعتبر    
 نجوازهإ يسوتطيع مموا أكثور بأعموال الفورد القيوام مون يطلوب حي  الكمية احيةالن من األعباء زيادة تكون وقد

  .الخاصة وقدراته استعداداته تالئم ال بأعمال القيام الفرد من يطلب المحدد، كأن الوقت في
 ( 260 : 2004 روبرت، جيرالد،)

 الوسيفيوة بالضوغوط الموؤثرات أحود العمول كميوة نقصوان أو العمول كمية زيادة تعتبرالكمي:   العمل عبء

 فزيوادة ضويق، وقوت فوي المهوام تعودد أو إنجازهوا المطلووب المهوام زيوادة فوي تتمثول العمول كميوة وزيوادة

مكانوات قودرات مون لديوه متوافر هو مما أكبر بقدر بالشخص المناطة  والمهام الواجبات  اخوتالالإ  تحود  وا 

 حداثته أو تأهيله قلة حي  من له ةالموكل العمل مهام مع الفرد قدرات تناسق لعدم وذلت الفرد، داخل اإ نفسي

ذا ،العمول طبيعوة موع مؤهالتوه تناسوب عودم أو  فدنوه الفورد علوى ضوغطإا تسوبب العمول كميوة زيوادة كانوت وا 

 قدراته من أقل تكون مهاماإ  الفرد إلى يسند عندما وذلت أيضاإ  العمل كمية انخفاض حالة في ضغطاإ  يواجه

 .له المتاح الوقت تستوعب ال بحي  قليلة العمل كمية أن يشعر عندما أو واستعداداته
 (100: 1994) فرج اهلل،

 المطلوبوة المهوارات بوأن الفورد يشوعر عنودما ويحود النووعي:  العمول عوبء  نوعيواإ  الودور أعبواء زيوادة   

 بالنسوبة مولالع هوذا ألداء الالزموة القودرة إلوى يفتقور الفورد أن أي قدراته، من أكبر معين أداء مستوى إلنجاز
  ( 55: 1996 فلمبان، ) .النوعي العمل لعبء

 

   :ينقسم أعباء العمل إلى نوعين هماوكذلك 
ن ، للضغط  تمثل مصدراإ  العمل أعباء إن الزائد:  عبء العمل -1  مشكلة يمثل العمل أعباء انخفاض وا 

 لقودراتهم تحوديا يمثول ال العمول أن إلوى ذلوت ويرجوع مسوتمرة، سواهرة عندما يصبح خاصة األفراد من لكثير

 ( 80 ، 1992 )محمد، اإلنتاج. خطوط لعمال بالنسبة الحال هو كما إلى الملل ويدفعهم
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 وطاقاتوه قدراتوه السوتيعاب كوال غيور قليول عمول لديوه الموسول أن بوه يقصود النواقص: عوبء العمول-2
 بعودم شوعوراإ  موا يسوبب هوذاو  بهوا، المكلول والواجبوات المهوام مون كبورأ إمكانوات لديه يكون أي واهتماماته،

 لوىإ بهوم يوؤدي مموا األفوراد حمواس واهتموام اسوتثارة إلوى يوؤدي ال القليول العمول هوذا نأل والملول االرتيواح

  (171: 1998 )هيجان، .في العمل أهميتهم بعدم لشعورهم وذلت والقلق اإلهمال

 

 :المادية العمل ظروف :رابعاً 
 حي  العمل، ضغوط مصادر من تعتبر التي الوسيفي الدور ءأعبا من المادية العمل سرول وتعتبر    

الدراسات  تشير حي  العمل، عن رضاه على وبالتالي ،العمل لبيئة الفرد تقبل درجة على السرول تؤثر
 وهنات بعمله الفرد تربط التي الجذب قوة على تؤثر المادية العمل سرول سوء أو جودة درجة أن إلى

 هذه تكون أن ينبغي حي  العمل، في الفرد ضغوط في تتسبب قد التي يةالماد العوامل من مجموعة

 من وتخفض واإلرهاق والملل التعب وتقليل وتحسينه اإلنتاج سرعة على العامل لتساعد مواتية العوامل

 والكثافة الضوضاء، واإلضاءة ومصادر الحرارة، درجة مثل العمل إلصابات تعرضه احتماالت

 (207: 1994)فرج اهلل، .الواحدة المنسمة في األفراد والجماعات مع لعالقاتا ومطالب االجتماعية،
نو        أو ضوضاء، عالية، حرارة رطوبة،درجة إضاءة، تهوية، من المادية العمل سرول اختالل ا 

 ونسراإ  .وسروفه العمل مناسبة بعدم الشعور تؤدي إلى أن يمكن كالغازات كيميائية مواد مع التعامل

 من أساسياإ  مصدراإ  تكون أن يمكن فدنها البدنية الفرد وسالمة األمور وصحة هذه بين الوثيق لالرتباط

 ( 165: 2005 )العميان، .العمل ضغوط مصادر

 لذلت ،عمله عن ورضاه إنتاجيته، على عمله في الفرد يقضيها التي العمل ساعات عدد تؤثرحي        

 العمول لسواعات الجيود التنسويم عودم نإ حيو  لعمول،ا ضوغوط مصوادر مون مصودراإ  العمول سواعات تعتبور

 إلوى توؤدي موا غالبواإ  اليوميوة العمول سواعات زيوادة أن إلوى إضافة والتوتر، باإلجهاد الفرد إصابة إلى يؤدي

 .واألخطار الحواد  معدالت بزيادة العمل ساعات زيادة وترتبط صحته واعتالل العامل إرهاق

 الغياب إلى يؤدي مما األفراد يعتري الذي واإلجهاد لإلرهاق نتيجة يابالغ معدالت ارتفاع إلى إضافة     

فوي   اجتماعيوة أضورار إلوى األحيوان بعوض فوي  توؤدي وقود ،الزيوادة لتلوت فعول كوردة العمول عون التوأخر أو
 على تؤثر وبالتالي الستكمالها المنزل إلى العمل أعباء بعض نقل إلى بالفرد تؤدي أو ،بأسرته الفرد عالقة

 (79: 1999 )السالم، .أيضاإ  والفرد األسرة ضغط إلى يؤدي مما األسرة رامجب
 

 الوظيفي  التطوير والنمو : خامساً 
 وتهديود غمووض، مون يكتنفوه لموا العمول وذلوت لضوغوط رئيسوياإ  مصودراإ التطوير والنمو الووسيفي   يمثل   

 عودم فيتمثول والمهوارات  للمعوارل موتقواد الرسومية، غيور للتنسيموات وتفتيوت للعواملين، المكتسبة للمصالح
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 االقتصادي االنحسار ويزيد ،عنه االستغناء أو بالفصل مهدد بأنه الفرد يشعر عندما للفرد الوسيفي األمان

 البطالة. زيادة وأيضاإ  األفراد على الشعور هذا من الوسائل وقلة

 وموا العمول فوي الضوغوط مصوادر أحود يعتبور الووسيفي األموان عودم أن القوول يمكون سوبق موا علوى وبنواء

لضوغوط  تعرضوه وعودم ونشواط بحيويوة بودوره يقووم لكوي للفورد الووسيفي األمان توفير المنسمات من يتطلب
  (80:  1999السالم، ).الوسيفي األمان عدم

ن     لهم اإلنتاجية الكفاية ورفع العاملين أداء تحسين في الرغبة تفرضه العاملين تحفيز بدراسة االهتمام وا 

 العمال رغبات تحقيق عدم فدن ذلت خالل واقتصاد، ومن وفعالية بكفاءة المشروع أهدال تحقيق يكفل بما

شباع  فوي السولبية الحووافز وجوود إلوى إضوافة العمول، بضوغوط اإلحسواس إلوى بهوم يوؤدي سوول حاجاتهم وا 

 إلى بهم تؤدي بيةالسل الحوافز هذه معينة، رغبة تحقيق على العاملين ح  يكفل بما والتخويل العقاب مبدأ

 األجور أن ذلت من ويتضح أعمالهم ونتائج مجهوداتهم على أثراإ سلبياإ  له يكون مما الطمأنينة وعدم القلق

 (137: 2000)محمد ،.السالبة العمل ضغوط عوامل من تكون أن يمكن والحوافز
  ا أو أم الترقيوةالضوغوط  مثول الفورد علوى نفسوها الضوغوط بعوض الووسيفي  والتقودم النموووقود يفورض    

 عنودما أو بواآلخرين، يقوارن نفسوه عنودما أو معوايير، لنفسوه الفورد يضوع عنودما عوادة هوذا ويحود  ،إلنجواز

 نأ العتقوادهم الضوغوط لهوذه بالراحوة بعوض األفوراد ويشوعر ،معوين هودل لتحقيوق محودداإ  وقتاإ  لنفسه يضع
 علوى يجابيوةإ دفع قوة تحقق أو ضغوطاإ  لقتخ األهدال إذا كانت ما ويتوقل دافعة قوة تعد الحاجة إشباع

   ( 404: 2001 حسن،) .تحقيقها األهدال واحتماالت واقعية مدى
 ، المسوتقبل فوي لوه المتاحوة والترقوي النموو لفورص معرفتوه نتيجوة عودم بالضوغوط الفورد شوعور يرجوع وقد   

 واالسوتياء باإلحبواط شوعوراإ  ردالفو لدى يولد وهذا الوسيفية، حياته خرآ في نهأ سنه وشعوره تقدم مع خاصة

 (334 : 2003 الباقي، )عبد .للمنشأة باالنتماء الشعور في يتولد انخفاض كذلت عمله، من

 (94: 2005ويم،ت)الالوظيفي:  التطويرب المتعلقة الضغوط مسببات
 تمر مسببات الضغوط المتعلقة بالتطوير الوسيفي بثال  مراحل وهي:

 مون انتهائوه بعود عملوه فوي الفورد التحواق بمجورد تبودأ التوي المرحلوة وهوي: فيوةالوسي الحيواة بودء مرحلوة  -أ
 إلى إما المرحلة هذه في الضغط مسببات وترجع عمل ضغوط المرحلة هذه في ويحد  يميةو التع المراحل

 ةالقدر  عدم أو ومنفراته، العمل مغريات بين التوازن عدم أو العمل، ألداء الالزمة والمهارات المعارل نقص
 مؤهالت مع يتفق ال قد بعمل القيام أو العمل، زمالء مع التكيل صعوبة أو العمل، مسئوليات تحمل على

 .وقدراته الفرد

 تبودأ متوى أو المرحلوة هوذه ماهيوة علوى اتفواق أو تحديود هنات وليس : الوسيفي النمو منتصل مرحلة  -ب

 التحوول، فتورة الوبعض عليهوا ويطلوق اتوبالمر  أعلى إلى المرحلة هذه في الناس أغلب ويصل تنتهي ومتى

 العمول أعبواء زيوادة :اآلتوي المرحلوة هوذه فوي الضوغوط مسوببات ومون .الوذات معرفة فترة أو األزمة، فترة أو
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 المعوارل تقوادم األقوران، بوين التنوافس شدة واالنتباه، اليقسة إلى الشديدة الحاجة التأكد، وعدم التغير وكثرة

  .التخصص ورجال اآلخرين على االعتماد يادةز  الوقت، ضغوط والمهارات،

 المنصوب فقود مون الخوول المرحلوة هوذه فوي الضوغوط مسوببات ومونالتقاعود  :  الوسيفوة نهايوة مرحلوة  -ج

 والشوعور األصودقاء، وفقود الوزمالء تورت الودخل، ومصوادر التقاعود  التفكيور المختلفوة، والمزايوا والسولطة،

  .العمل ترت بعد الفراغ أوقات استغالل في التفكير بالوحدة،

 

 اآلخرين تجاه : المسئوليةسادساً 

 األفوراد بوين التفاعول أسواس علوى وتقووم التعقيد، بال  تكنولوجي اجتماعي نسام عن عبارة إن المنسمة    

 هذا عن ينشأ أن المتوقع فمن الرسمية، غير أو الرسمية سواء الجماعات داخل وتفاعلهم البعض، بعضهم

 (94: 2005الدوسري،) .العمل منها في الضغط مسببات من دالعدي التفاعل
 .العمل في ومشاغبة عدائية شخصيات وجود -

 .العمل في الخصوصية وافتقاد االجتماعية الكثافة ارتفاع -

 .والجماعة األفراد مصالح عن الدفاع على قدرتها وعدم القيادة ضعل -
 مفتووح نسوام عون عبوارة المنسموةو  الفورد بهوا يتمسوت التوي القويم موع معاييرهوا وتبواين الجماعوة، ضوغوط -

 تحود  التوي تلوت علوى الفورد لهوا يتعورض التوي الضوغوط نقصور أن الصوعب من يصبح البيئة، مع يتفاعل

 والتقاليود والعوادات القويم ومعوه يوأتي المنسموة إلوى الفورد يوأتي فعنودما، العمول ساعات خالل المنسمة داخل

 ضوغوط علوى توؤثر بودورها وهوي يعيشوها، التوي الحيواة ضوغوط ومعوه أتييو أو المجتموع، اكتسوبها مون التي

األسور،  مقودمتها فوي وتوأتي الحيواة، البيئيوة للضوغط ضوغوط المسوببات بوين ومون، بهوا التوي يتوأثر العمول
 وانتشووار الوودخل، مسووتويات وانخفوواض المسووتقبل، فووي واتجاهاتهووا السووائدة االقتصووادية السوورول

 (137: 2005)السايع،البطالة.

 ومكافوأتهم، تحفيوزهم، فوي  آخورين عون المسوئولين األفوراد فوان عوام بوجوه اآلخورين  تجواه المسوئولية -

 هي المنطقة في المديرين ن وسائلدف لذلت غيرهم، من أكثر ضغوطاإ  يواجهون (بهم واالتصال وعقابهم،

 المديرين والمشرفين عاتوتوق اتجاهات كذلت المنسمة وقراراتها، لسياسات اإلنسانية التكاليل تتحمل التي

 الوذي اإلشورافي كوذلت األسولوب علويهم، يشورفون الوذين العواملين وأ بالموسفين عالقاتهم طبيعة على تؤثر

 مووسفيهم نحوو يجابيوةإ الموديرين نسورة موا كانوت إذا نوهأ ذلوت ،المووسفين لهؤالء قيادتهم في المديرين يتبعه

 رضواهم وزيوادة المووسفين معنويوات رفوع علوى يوؤثر ذلوت ندفو العمل، يحبون أنهم اعتبار على ويعاملونهم

 النتيجوة ندفو سولبية، النسورة كانوت موا إذا فانوه وبالمقابل عليهم، العمل ضغوط يقلل من وبالتالي ،الوسيفي

  .العمل في يعانونها التي الضغوط ودرجة الموسفين لمعنويات بالنسبة سلبية أيضاإ  تكونس
 ( 180: 1998 )هيجان،
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 التوي الضوغط مسوببات اإ موننوعو التنسيموي الهيكول داخول الفورد موقوع يحوددالهيكـل التنظيمـي:   :سـابعاً 

 بيئة العمل، إلى باإلضافة الخارجية البيئة من تأتيه لضغوط يتعرض حي  العليا اإلدارة رجل لها يتعرض

 مشوكلة يواجوه مواك واالقتصادية واالجتماعيوة، السياسية السرول في والتغيير المنافسة مشاكل يواجه فهو

 الوسوطى اإلدارة رجوال يعواني بينموا العواملين، ومشواكل الصوعبة، القورارات واتخواذ وتوزيعهوا، المووارد تدبير

السولطات  بوين التووازن عدم فهي التنسيم من األدنى المستويات عند أما الشكوى الدور، صراع ضغوط من
 عليهم.  رتؤث التي القرارات اتخاذ في المشاركة وعدم والمسئوليات،

 اإلدارة فرجول لهوا، التوي يتعورض الضوغط مسوببات اإ موننوعو التنسيموي الهيكول داخل الفرد موقع يحدد    

 المنافسوة مشواكل يواجوه فهوو العمول، بيئوة باإلضوافة إلوى الخارجيوة البيئوة من تأتيه لضغوط يتعرض العليا

 واتخاذ وتوزيعها الموارد تدبير مشكلة هيواج كما ،واالقتصادية واالجتماعية السياسية السرول في والتغير

الودور،  صوراع ضوغوط مون الوسوطى اإلدارة رجوال يعواني بينموا ،العواملين الصوعبة ومشواكل القورارات
 التنسيموي شوكل الهيكول نأ تبوين كموا، علويهم توؤثر التوي القورارات اتخواذ فوي المشواركة وعودم والمسوئوليات

 بين الزائد واالعتماد المالئم غير ونطاق اإلشرال العمل سيموتق التخصص في واإلفراط الشديدة والمركزية

 (107: 2001)السباعي، .لضغوط العمل المسببة العوامل من المنسمة وحدات
 

 مون الجوانوب ناآلخوري مون الفورد يتلقاهوا التوي االجتماعيوة المسواندة تورتبط :االجتماعيـة : المسـاندةثامنـاً 

 بالراحوة الشوعور إلى المساندة االجتماعية مفهوم ويشير .جتماعيواال النفسي واالستقرار للصحة المختلفة

بالجماعوات  الرسومي غيور أو الرسومي خوالل اتصواله مون الفورد يتلقاهوا التوي المعلوموات أو والمسواعدة
 فوي زميله العامل مساعدة أو الترقية في تخطى الذي صديقه العامل لشكوى استماع لذلت ومثاالإ ، واألفراد

 .أخر عمل عن البح  في عمله من فصل الذي زميله الفرد مساعدة أو جديدة، مهارات تعلم

 ( 271 :1988 )عسكر، 
 أو صوعوبات يواجه إليه حينما اللجوء يستطيع اإ قريب أو اإ صديق بجواره يجد حينما باألمان يشعر فالفرد    

 الصداقة وجو ،ومرؤوسيه ديرالم بين العالقة اإلنسانية أهمية تأتي هنا ومن .مشورة إلى يحتاج أو مشكلة

  .الفرد يواجهها التي الضغوط مقدار من يخفل نأ شأنه من ذلت نأل ،العمل في الزمالء بين
 (94: 2004 روبرت، وبارون جيرالد، جريندبرج)
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 :المتعلقة بالمؤسسة ) المنظمة ( : المصادر ثانياً 

السوائدة  والمعتقدات القيم وتشمل ام منسمة تصل التي الخصائص من مجموعة : هي المنظمة ثقافة-1
 التوفيق الفرد يستطيع ال عندما الضغوط وتحد  والتكنولوجية، المادية والنواحي واألخالقيات المنسمة في

 يؤديوه الوذي والعمول للجهود مناسوباإ  األجر يكون أن والحوافز يجب األجر مانس  المنسمة وثقافة ثقافته بين

 فوي الفورد أداء مسوتوى فيقول الجهود بوذل فوي رغبوة إلوى يوؤدي والحووافز فضوعل األجوور المنسمة، في الفرد

 أداء تقيويم فوي العدالوة عودم فودن ثوم ومون األداء، لتقيويم عديودة طورق حيو  يوجوداألداء  تقيويم مانسو ،عملوه

 (107: 2006) العتيبي، .شديدة نفسية ضغوط إلى يؤدي في المنسمة العاملين
 

  متونقالإ  أو المختلفوة الوسوائل سولم صواعداإ  الموسول يسولكها التوي ريوقالط بوه : ويقصد المهني المسار-2
 علوى تودخل أن التوي يمكون المحتملوة والتغيورات والتنميوة، والتطووير للترقيوة، أماموه المتاحة والفرص بينها،

 فيالوسي التغيرات االستقرار هذه للتطوير ومواجهة واستعداده المستقبلية تطلعاته إلى باإلضافة اذه.مهنته

 والطمأنينوة لألمون الموسول فقودان إلوى ذلوت يوؤدي حيو  المنسموة، داخول لألفوراد المتكورر النقول خالل من

 يكون قد الوسيفي االستقرار وعدم .أو االبتكار اإلبداع على القدرة وعدم والتشويش االرتبات إلى يؤدي كما

 . واضح بدون مبررات لمنسمةا في ومتالحقة متكررة تغييرات إجراء بينها من سبب من ألكثر ناتجاإ 
 (327: 2006)عمار،

 
  -:العمل ضغوط أنواع

 سلبية وضغوط إيجابية ضغوط وهي الضغوط من نوعان يوجد
 بالقودرة الفورد يشوعر حيو  إيجابيوة انعكاسوات لهوا التوي المفيودة الضوغوط وهوي : اإليجابيوة  الضوغوط  -1 

نجواز اإلنتواج علوى يجابيوة نفسوية اإ آثوار  لهوا أن كموا ،بسورعة المهوام وا   شوعور مون لديوه تولوده فيموا تتمثول وا 

 هوي بتفووق تنفوذ التوي المهوام نإ حيو  العمول، إنتاجيوة علوى مجملوه فوي هوذا ويونعكس.والسورور بالسوعادة

 إنجازها فدن زمني إطار تحديد بدون أنجزت لو حتى فهي المحددة غير أما، لتنفيذها زمني بدطار المحددة

 (37: 2004)غنام، .ولةمقب وغير سيئة بطريقة يكون

 ما اختبار اجتياز مثل الضغوط المرغوب فيها عديد منلل العامل يتعرض قد الوسيفي المستوى وعلى    

 مثاليوة ضوغوط إلوى الحاجوة الكتواب بعوض أوضوح وقود مباشور رضوا يحووز أن أو للترقوي تدريبيوة دورة أو

 تحوذير كوأداة أو كمنبوه تسوتخدم هواأن هوو للضوغوط فعالوة وسيفوة إيجواد نوهم الهودل نإ حيو  للوسيفوة،

 الضغوط وتتمثل المشاكل، هذه وآثار حدة تقليل إلى باإلضافة واألفراد لها المنسمة تتعرض التي للمشاكل

 -: فيما يلي الموسفين بين تحد  التي اإليجابية 

 .وقوته النشاط حجم ارتفاع -

 .الدوافع زيادة -
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 .الضغوط تحت االنفعال وعدم الهدوء تعلم -

 .المشاكل وتحليل إدرات على ةالقدر  -

 .التصرل على القدرة زيادة -

 .واالسترجاع والتركيز التذكر على القدرة زيادة -

 .المستقبل نحو التفاؤل -

 
 وهوي أداة ،المواجهوة خطووط تحديود علوى تجعول الفورد قوادر اإليجابيوة  ن الضوغوطأالباحو   ويورى   

 الضورر، مون ممكون قودر بأقول اآلخورين موع ضوةالمواقول المتعار  لحول الودافع تووفير نحوو للفورد مسواعدة
 هوذه اختلوت إذا بحيو  معوه، العواملين علوى الواقعوة الضوغوط مسوتويات لتقودير المؤشورات هوذه وتسوتخدم

 .لها االحتياط العمل يجب بيئة في سلبية ضغوط بوجود ينبه ذلت فدن وساءت المؤشرات
 

 ومون اإلنسوان ونفسوية صوحة علوى السلبية االنعكاسات ذات المؤذية الضغوط وهي .السلبية الضغوط-2

نتاجيتوه أدائه على تنعكس ثم  وعودم باإلحبواط ثمنهوا الواقوع فوي نودفعالتوي  الضوغوط تلوت مثول العمول فوي وا 

 (94: 2004)القبالن،  .العمل قضايا تجاه السلبية النسرة إلى باإلضافة العمل عن الرضا
 موع التعامول على  وتركز لألفراد والمرض األذىو  الضرر تسبب والتي المفضلة غير وتعتبر الضغوط   

 عنهوا ينوتج التوي االسوتثارة مون كثيور أو قليل عن ويعتبر هذا  الضغط  عبارة ،السلبي بمفهومها الضغوط

 الناحيوة مون سوواء بوالفرد ضوارة آثواراإ  السولبية الضوغوط وتفورزالفورد  جسوم أو عقول علوى ضورر أو أذى

 (39: 2007. )القحطاني،النفسية أو الصحية
 

 :  ىوتنقسم الضغوط السلبية إل
 ويكوون الفورد لهوا يتعورض التوي الضوغوط مون القودر ذلت عن عبارة وهي المنخفضة السلبية الضغوط -1

 تحودي علوى الحوافز أو الودافع لديوه تخلوق ال أنهوا كموا ،األداء علوى الفورد تحموس ال فهوي ،اإ تأثيرهوا محودود

 (66: 2005)الهنداوي،.الصعاب
 

 لوه، الفورد وتحمول قودرة عون يزيود الوذي السولبية الضوغوط مون القودر ذلوت وهوو الزائـدة السـلبية الضـغوط-2

 تكون فعندئذ ،في العمل مباشر رئيس من اضطهاد أو مرض نتيجة متزايدة لضغوط الفرد فعندما يتعرض

 تكوون دقو نتوائج إلوى تؤديوان المنخفضوة أو المتزايودة السولبية الضوغوط مون وكول.متزايودة السولبية الضوغوط

 فورد مون وتختلل والتوتر واالنفعال واألرق والقلق الطبع حدة مثل تأثيرها قوة حي  مختلفة من أو متشابهة

 المقارنوة خوالل مون وذلوت السولبية والضوغوط اإليجابيوة  الضوغوط مون كول بين التفرقة يجب أنه كماآلخر، 
  .السلبية الضغوط على والتعرل اإيجابياته وأهم اإليجابية  الضغوط على التعرل بهدل وذلت بينهما

  (127: 1991) الخضيري،
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 نتائج ضغوط العمل
 : الفرد على الضغط نتائج :أوالً 

السولبي   الجانوب يسهور مواجهتهوا يسوتطع ولوم ومتكورر قووي بشوكل   الفورد لودى الضوغط اسوتجابة تثوار عنودما
 وبعضوهم األفوراد بوين حودتها للتخت ضارة وسلوكية ونفسية، فسيولوجية، نتائج إلى يؤدي ثم ومن ضغطلل

 أضوعل نإ حيو  الشخصوية وخصائصوهم الجسومية لقووتهم تبعواإ  النواس اخوتالل إلوى يرجوع وهوذا الوبعض

 يتعورض ثوم ومون بالضوغط يتوأثر مون أول هوو الجسوم فوي لإلنسوان العضووي أو الحيووي النسوام فوي جوزء

 (64: 2005: )الهنداوي،من كل في الفرد على المحتملة الضغط نتائج وتكمن التلل أو لالنهيار
 

 واالضوطرابات الضوغط بوين قويوة عالقوة هنات أن الدراسات من عدد تبين حي  : الفسيولوجية النتائج - أ
 ومون بالضغط  يرتبط األمراض من  % 50 من أكثر أن عن تكشل الطبية البحو  أن كما ،الفسيولوجية

 والصوداع والربوو، الودم، وسوكر المعودة، قرحوة الودم، ضوغط ارتفواع القلبيوة، األزموات األموراض، هوذه بوين

 هوذه ألن التكيول، أمراض األمراض هذه على البعض ويطلق المفاصل، والتهاب السهر، وآالم النصفي،

 (40: 2003)اللوزي،.الميكروبات أو العدوى طريق عن تنشأ ال األمراض
 

 علوى بوأثره اهتماموه من أكثر للضغط الفسيولوجية بالنتائج اإ اهتمام هنات أن يالحس :النفسية النتائج -ب

 يصاحبها ما عادة الضغط من العالية المستويات أن القول يمكن ذلت ومن (السيكولوجية) العقلية، الصحة

 إلى تؤدي الحاالت وهذه األهمية وقلة بالملل، والشعور واالنفعال، والغضب، واالكتئاب، والقلق، اإلحباط،

 وعودم القورارات، واتخواذ العمول فوي التركيوز علوى القودرة وضوعل لفورد،ل والعواطفي النفسوي الموزاج فوي تغيور

 أثر من لهم لما اإلدارة رجال منها يعاني عندما خاصة المنسمة على تنعكس شت بال النتائج وهذه الرضا،

 (64: 2003)المعشر،.المنسمة في العاملين بقية على ينعكس اجتماعي
 

 ثوم ومون والفسويولوجية النفسوية النتوائج من وضوحاإ  أكثر لنتائجا هذه تعتبر حي :  النتائج السلوكية – ج

 ،هوالتوأخر عنو العمول عون الغيواب النتوائج هوذه بوين ومون األداء على العمل ضغوط آثار تحليل في تساعد
 في اإلفراط أو الشهية فقد النوم، في اإلفراط أو واألرق والمخدرات، العقاقير وتناول التدخين، في واإلسرال

 واالسوتياء، األفوراد علوى واالعتوداء الوذهن، وشورود الحوواد ، فوي للوقووع والميول العمول، تورت ،الطعوام

 تقتصور ال الفورد علوى الضوغط نتوائج بوأن المنطلوق هوذا مون ونؤكود .الضوغط حواالت أقصوى فوي واالنتحوار

 آخور لمضواع أثور النتوائج لهوذه أن كموا العمول، خوارج حياتوه علوى أيضواإ  تونعكس وحوده الفورد علوى أثارهوا
 (127: 2003)عسال،.تفاقمها حالة في الضغط مسببات من تصبح أنها حي 
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 : المنظمة على الضغط : نتائجثانياً 

 بهوا الموجوودة البشورية الجهوود خوالل مون نشواطها بأوجوه والقيوام أهودافها تحقيوق إلوى المنسمات تسعى    

 نتيجوة اإلنسوان يصويب قود خلول أي فودن ثوم ومون فيهوا اإلنتواج عناصور وأغلى أهم يمثل اإلنسان فدن لذلت

 البيئيوة السورول موع التكيول علوى قودرتها وعلوى المنسموة أداء علوى مباشور بشوكل يونعكس العمل لضغوط

 أفرادهوا تعورض جوراء مون المنسموة يصويب الوذي العطوب نإ حيو  هوا،ئوبقا اسوتمرارها وضومان المتغيورة

 تضعل شت بال والتي الباهسة المباشرة وغير اشرةالمب التكاليل من مختلفة أشكاالإ  يحملها العمل لضغوط

 .لالنهيار تعرضها وبالتالي التنافسي مركزها من
 

 خفضوها علوى العمول وتحواول التكواليل هوذه علوى التعورل إلوى تسوعى التوي هوي هنوا الواعيوة واإلدارة   

 إمكانيات من يهالد ما تبذل وأن تستطيع، ما بقدر العمل ضغوط لمواجهة المالئمة االستراتيجيات ووضع

 .المنسمة وازدهار وتطور استقرار إلى الوصول أجل من وذلت ومادية بشرية
 .(198: 2003)سعادة ، واخرون،

 
 - :عن طريق ما يلي يتم الضغوط علج أن يرى من وهناك

 اإ ايجاب العمل ستنعكس في ورؤسائه زمالئه مع يجابيةإ عالقات الفرد بناء نإ :االجتماعية المساندة  -1
 اقتضت إذا عمله من حمل جزء في بمساعدته إما إليهم، حاجته عند له سنداإ  يكونون حي  نفسيته، على

 .الالزم والتشجيع المعنوي  الدعم تقديم أو عمله، أداء كيفية في إرشاده أو الضرورة،
 (44: 2002) الصماوي،

 إدارة ذلوت الضوغوط ومون إدارة أسواليب التدريبيوة الودورات خوالل مون الفورد يكتسوب حيو   :التـدريب  -2

 يسوتطيع لون بودونهاو  الزموة لعملوه، مهارات الفرد إلكساب موجه بعضها أن كما األولويات، وتحديد الوقت

 .للوسيفة الالزمة الكمبيوتر والبرامج استخدام على كالتدريب فعالة، بصورة عمله انجاز الفرد
 ( 1998 : 288 )هيجان، 

 مون وسالمته، لذا بصحته تهتم منسمته بأن الفرد يشعر أن المهم من  :ةوالسلم األمن مستوى رفع  -3

والرطوبوة  مون الحورارة مقبولوة مسوتويات وذات الضوارة، الموواد مون خاليوة العمول بيئوة كوونت أن الضوروري
 (91: 2007)الغيص، .واإلنارة والضوضاء

 مون لهوا أفرادهوا يتعورض التوي الضوغوط خفوض فوي المسواهمة المنسموة بدمكوان :العمـل تصـميم إعـادة-4

 أعبواء خفوض وزيوادة أو الودور، وصوراع الودور، غمووض مشوكالت تمنوع بحيو  الوسوائل تصوميم خوالل

 (31: 2005)الجندي، .العمل سرعة من تسهل حديثة تكنولوجيا واستخدام العمل،
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 :  القرارات يضغوط العمل وتأثيرها على متخذ

 أو موادي توأثير كول" وهوو الضوغط اإلداريب القورار تخوذم علوى الواقعوة العمول ضوغوطيمكن أن نسومي    

 إلى ويؤدي والعاطفي النفسي توازنه ويعيق ،القرار يمتخذ سلوت على مؤثرة أشكاالإ  يأخذ معنوي أو نفسي

 الرشيد بالسلوت القيام وأ جيد القرار بشكل اتخاذ على غير قادر يجعله نفسي قلق وأ عصبي توتر إحدا 

 (18: 2003. )عريشة،المنشأة في القرار متخذ التي تواجه والتنفيذية يةاإلدار  المواقل تجاه

 شوأنه مون ويكوون المنشوأة فوي المودير الذي يتخوذه القرار جودة على يؤثر اإلداري الضغط ندف هنا ومن   

 اروباسوتمر  .المنشأة في النشاط تحكم التي والنوع الكم والزمن عوامل وعلى واإلنتاجية اإلنتاج على التأثير

 إلوى واالتجواه منوه الهوروب والوى معوه التوافوق عودم إلوى مقود يودفعه القورار يمتخوذ علوى اإلداري الضوغط

 أحودا  وتسويطر بيووم يووم واإلدارة ،الفعول ورد الفعول سياسوة تقووم علوى التوي اإلداريوة اللحسوة سياسوات

 السياسوات ولحسيوة عفويوة القورارات تصوبح ثوم ومون القورار يعلوى متخوذ العاطفيوة وانفعاالتهوا اللحسوة

 .البعيد وأ المتوسط وأ القريب المستقبل في ممتدة رؤية مستقبلية وأ إستراتيجية بدون عشوائية

 (187: 2003)عبد الوهاب،
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  لمبحث الثاني ا
 اإلدارية اتخاذ القرارات

 مقدمة:
 جتمواععلمواء االيعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات األهمية التي شغلت بوال    

وبخاصة المضطلعين منهم بعلم االجتمواع أو اإلدارة أو الونفس أو السياسوة وتنطلوق األهميوة مون أمورين 
أساسووويين: أمووور أكووواديمي وأمووور مجتمعوووي ويتمثووول األمووور )األكووواديمي( فوووي افتقوووار الدراسوووات االجتماعيوووة 

المجتمعووي فووي بصووفة عامووة إلووى دراسووات معمقووة ومفصوولة عوون مثوول هووذا الموضوووع، كمووا يتمثوول األموور 
أهمية هذا اللون من المجتمعات بالنسبة للقائمين على أمر المجتمعات مخططين أو منفذين مع تسوابق 
المجتمعات خاصة النامية منها في الدخول في مضمار التنمية والتحدي  وثمة فرق بين كول مون صونع 

  (91: 2008)طبش، .القرار واتخاذ القرار
 : ات اإلداريةالقرار  تعريف

إال سلسوولة مترابطووة،  إن عمليووة اتخوواذ القوورارات هووي جوووهر العمليووة اإلداريووة، فقوورارات اإلدارة مووا هووي   
والقووورارات التوووي تصووودر مووون  ،المؤسسوووة وكووول قووورار يسوووبقه قووورار، ويتبعوووه قووورار، إلوووى أن تتحقوووق أهووودال

ن اتخواذ قورار أ، أي تتبعها قرارات يوتم اتخاذهوا فوي المسوتويات اإلداريوة األدنوى المستويات اإلدارية العليا
  .يكون سوى نتيجة اتخاذ سلسلة أخرى متصلة من القرارات ما، ال

       -ويجمل الباحث العديد من التعريفات حول القرارات اإلدارية منها:
البت النهائي واإلرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما ال يجب فعله للوصول  :اتالقرار  -

القرار  محددة ونهائية، على أن هنات بعداإ آخر يمكن أن يضال إلى مفهوم لى نتيجةا  لوضع معين و 
قسم قسمين رئيسيين: قسم ينتج من تزاوج التمعن والحساب والتفكير، وقسم فأفعال كل منا يمكن أن ت

آخر ال شعوري تلقائي إيحائي وينتج عن القسم األول ما يسمى قرارات، أما القسم الثاني فينتهي إلى 
 (94: 2004آنية. ) غنام ،أفعال 

 

: هي العملية المتضمنة التوي بهوا وصول شوخص واحود إلوى أن يقووم باالختيوار الوذي يوؤثر اإلداري القرار
فووي سوولوت اآلخوورين بالمنسمووة فووي مسوواهمتهم لتحقيووق أهوودافها، إن مفهوووم صوونع القوورار ال يعنووي اتخوواذ 

اموول متعووددة: نفسووية، سياسووية، اقتصووادية القوورار فحسووب وانمووا هووو عمليووة معقوودة للغايووة تتووداخل فيهووا عو 
 (74: 2005،ي) الخضر  واجتماعية وتتضمن عناصر عديدة.

 طبقواإ  مشوكلة محوددة لحول المتاحوة البودائل بوين المفاضولة"  بأنهوا القورارات اتخواذ عمليوة تعريول ويمكون

 علوى المتاحة البدائلبين  من األمثل البديل اختيار" بأنها تعريفها يمكن وكذلت ،"تحقيقها المراد لألهدال

 (67: 1988)عسكر، .المفاضلة عملية تفيد وحقائق علمية أسس
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هي العملية المتضمنة التي بها وصل شخص واحد إلى أن يقوم  (101: 2004) سلمان، ويعرفها
باالختيار الذي يؤثر في سلوت اآلخرين بالمنسمة في مساهمتهم لتحقيق أهدافها ومن وجهة نسرنا فان 

هو سلسلة االستجابات الفردية أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل األنسب في مواجهة  صنع القرار
نما هو عملية معقدة للغاية تتداخل  ،موقل معين، إن مفهوم صنع القرار ال يعني اتخاذ القرار فحسب وا 

 فيها عوامل متعددة: نفسية، سياسية، اقتصادية واجتماعية وتتضمن عناصر عديدة. 
 

 عرل الباح  القرارات اإلدارية إجرائياإ: بأنها "اختيار ما بين البدائل المتاحة الختيار البديل األمثلوي -
 ."لحل مشكلة ما لتصحيح المسار المطلوب وفقاإ آلليات عمل محددة

 

 (67: 1992: )محمد ،ريف في العناصر التاليةاوتتشابه التع
متتابعوة تشوكل أسولوباإ منطقيواإ فوي الوصوول إلوى حول  تبواع عودة خطوواتااتخاذ القرار يتم من خالل  -1

 أمثل.
بديلوة يجوب تحديودها وتحليلهوا ومقارنتهوا علوى هودى قواعود أو  لها حلوولموقل أو مشكلة عامة  أي -2

 مقاييس محددة.
ن طريقة اكتشوال البودائل وتحديود قواعود االختيوار واختيوار الحول األمثول تعتمود كليوة علوى هودل أو إ-3

 .ل يمكن تحقيقها، والمعيار الرئيسي لقياس مدى فعالية القرارمجموعة أهدا
    :اإلدارية القرارات مستويات اتخاذ

منسمووووه، وهووووى المسووووتوى االسووووتراتيجي،  ي أييمكوووون تصوووونيل القوووورارات وفقوووواإ للمسووووتويات التنسيميووووة فوووو
 .التشغيليالمستوى و  ،مستوى المعرفة اإلداري،المستوى و 

 :المستوى االستراتيجيو 1

إن المشكلة الرئيسية على هوذا  ،وتحدد هذه القرارات األهدال والموارد والسياسات الخاصة بالمنسمة    
والتكيول بوين  المواءموةبالمنسموة والبيئوة وتحقوق  المستوى مون القورارات تتعلوق بوالتنبؤ بالمسوتقبل الخواص

رين على مستوى اإلدارة العليوا من المدي ةيقوم بها غالباإ مجموعه صغير  إن هذه العملية ،المنسمة والبيئة
 (185: 2004)العيتبي،. ةوغير روتيني ةيتعاملون مع مشكالت معقد والذين

  : مستوى اإلدارة -2

 بكفاءة وفعالية استخدام الموارد، والرقابة على مستوى أداء الوحودات اإلداريوة وتتعلق بصفه أساسيه    

وفووى إطووار  ديرين فووي اإلدارة الوسووطي فووي المنسمووةويووتم اتخوواذ هووذه القوورارات عوون طريووق الموو ،بالمنسمووة
 (11: 2002،جوهر .)السياسات العامة واألهدال المقررة على المستوى االستراتيجي
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 : مستوى المعرفة -3

للمنتجوات والخودمات، وأسواليب االتصوال  وتتعامل هذه النوعية من القرارات مع تقييم األفكوار الجديودة   
 . جميع أجزاء المنسمة اليب توزيع المعلومات فيبالمعرفة الجديدة، وأس

 

 : المستوى التشغيلي -4

مون القورارات بتنفيوذ األعموال والمهوام المحوددة بواسوطة اإلدارة العليوا والوسوطي،  ويتعلق النوع األخير    
 .اليومي معايير للمنافسة واستخدام الموارد المتاحة، وتحقيق الرقابة على التشغيل واألداء وتحديد

 (159: 2008)مسعود،  
 :اإلدارية في عملية اتخاذ القراراتالصعوبات التي تواجه المؤسسات  -

  تشخيص المشكلةفي صعوبة  -1

 يتشتت جهدو  ،تحديد األسباب بالنتائجعندما ال تكون واضحة أو قابلة ل يصعب تشخيص المشكلة  

يلتبس األمر  كنها غير واضحة وقدفي عالج مشكالت وهمية تخفي وراءها مشكالت حيوية ول اإلدارة
 . العرضية بين المشكلة الحقيقية وبين سواهرها أو على اإلدارة أو يصعب التمييز

 اإلدارة إلى وجود مشكلة ما هي عقبة تحول دون تحقيق األهدال تقديم دليل يرشد صعوبة في -2

فدذا كان اإلنجاز  ،النتائج وعن مما يستدعي توفير المعلومات الدقيقة والمستمرة عن األهدال ،المنشودة
مؤشراإ لوجود مشكلة حالت دون اإلدارة وهدفها  الفعلي يقل عن الهدل المخطط فدن ذلت يعتبر

 (149: 2000) حجي، .المنشود
الفرعية أو العرضية على أساس  صعوبة وضوح مؤشر للتمييز بين المشكلة وسواهرها الرئيسية أو -3

المشكلة  أما، يترتب على معالجتها جميع سواهرها المشكالت األخرى الحقيقية هي التي أن المشكلة
  .الذاتية مع بقاء المشكالت األخرى عالجها إلى اختفاء أو زوال آثارها المالية الفرعية فهي التي يؤدي

 (99: 2003)عسكر،
المعلومات  إن جودة القرار اإلداري تتوقل على دقة ووفرة  :قلة المعلومات أو عدم دقتها صعوبة  -4

 أو احتماالت المستقبل ،فالمعلومات الدقيقة الواحدة سواء عن المحاضر ،أساسها التي اتخذ على

  تفهم المواقل بدقة لمدلوالتها ذات أهمية كبيرة لإلدارة إذ تمكنها من والدراسات التحليلية لها والمبينة
 (64: 2004ت،)مال .ووضع التنبؤات وتشخيص المشكالت تشخيصاإ يساعد على حلها

تحقيقها أو قد يتناقض نتائج  قد تتناقض األهدال التي تسعى اإلدارة إلى :تناقض األهدال والنتائج -5
ولهذا فدن اإلدارة قد تجد نفسها مضطرة  ،أخرى عمل ما لتحقيق األهدال مع خطط وبرامج أهدال

 (64: 2005)ياسين،  .للتغاضي عن تحقيق النتائج المثلى
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 :اإلدارية القرارات مراحل صناعة
  :مراحل وهي كالتالي وتتمثل في خمس
 :تشخيص المشكلة :المرحلة األولى

ينبغي على المدير إدراكها وهو بصدد التعرل على المشكلة األساسية  ومن األمور المهمة التي    
 بين تحديده لطبيعة الموقل الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمية المشكلة، وعدم الخلط وأبعادها، هي

      .بشأنها أعراضها وأسبابها، والوقت المالئم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال والمناسب
 (96: 2002)جوهر،         

 :جمع البيانات والمعلومات :المرحلة الثانية
 ، واقتراح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جمع البيانات والمعلومات ذاتاإ حقيقي اإ فهم إن فهم المشكلة   

الحصول على  لصلة بالمشكلة محل القرار، ذلت أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير فيا
من مصادرها المختلفة، ومن  اإ زمني أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والمالئمة

رن الحقائق واألرقام ويخرج ويقا ،اإ بتحليلها تحليالإ دقيق ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها، ثم يقوم
 (67: 1987)عليوة،.تساعده على الوصول إلى القرار المناسب من ذلت بمؤشرات ومعلومات

 

 :وتقويمها المرحلة الثالثة: تحديد البدائل المتاحة
وضع المنسمة، والسياسات التي تطبقها،  منها ويتوقل عدد الحلول البديلة ونوعها على عدة عوامل   

مكانياتها المادية، والوقت المتاح أمام متخذ تي تلتزموالفلسفة ال  واتجاهات المدير متخذ القرار، يبها وا 

يرتكز على  القرار وقدرته على التفكير المنطقي والمبدع، الذي يعتمد على التفكير االبتكاري الذي
والتوصل إلى عدد  وترتيبها مما يساعد على تصنيل البدائل المتواترة ،التصور والتوقع وخلفية األفكار

 (192: 2003)العمري، .محدود منها

 :المرحلة الرابعة: اختيار البديل المناسب لحل المشكلة
 موضوعية لمعايير واعتبارات اإ متاحة واختيار البديل األنسب وفقعملية المفاضلة بين البدائل ال وتتم   

للهدل أو األهدال المحددة،  يق البديلتحق وأهم هذه المعايير، رإليها المدير في عملية االختيا يستند
اتفاق البديل مع أهمية ، و تحقيقها فيفضل البديل الذي يحقق لهم األهدال أو أكثرها مساهمة في

جراءاتها المنسمة وأهدافها وقيمها ونسمها ، قبول أفراد المنسمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذهو ، وا 
والقيم وأنماط  ،والتقاليد الخارجية للمنسمة مثل العادات مدى مالءمة كل بديل مع العوامل البيئيةو 

 ،البيئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكل بديل السلوت واألنماط االستهالكية وما يمكن أن تفرزه هذه
تباع البديل اكفاءة البديل، والعائد الذي سيحققه و  ،المحيطة المعلومات المتاحة عن السرول البيئيةو 

 ( 91 :2005،)ياسين .المختار
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 :متابعة تنفيذ القرار وتقويمه :المرحلة الخامسة
أحسن  إلى القرار يتوصلمتخذ القرار اختيار الوقت المناسب إلعالن القرار حتى  ويجب على   

فاعليتها،  وعندما يطبق القرار المتخذ، وتسهر نتائجه يقوم المدير بتقويم هذه النتائج ليرى درجة النتائج
 (91: 2002)جوهر،.لقرار في تحقيق الهدل الذي اتخذ من أجلهومقدار نجاح ا

 القرارات أو مساعديهم القدرة على تحري الدقة والواقعية في يالمتابعة تنمي لدى متخذ وعملية   

واقتراح سبل  مواقع القصور ومعرفة أسبابها اكتشال التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على
 .عالجها

تنمية روح المسؤولية لدى المرؤوسين  لت أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد علىويضال إلى ذ   
 (65: 2005،ي.) الخضر القرار ة في اتخاذكوحثهم على المشار 

 

 : أنواع القراراتـ 

منسموات األعموال المعاصورة  يمكون التفرقوة بوين أكثور مون نووع مون القورارات التوي يتخوذها المودراء فوي   
 : ألنواع على ما يليوتشتمل هذه ا

 :القرارات المبرمجة / غير المبرمجة -1

من حي  طبيعتها، وكذلت  إن المشكالت والفرص التي تقابل المديرين في منسمات األعمال تختلل   
تتسم بأنها  المدراءهنات مشكالت تواجه  وبناء على ذلت فدن  ،من حي  المعرفة والخبرة السابقة بها

 للتعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة ةمجهودات غير عادي   ال تحتاج إلىحي ةبسيطة وغير معقد

 (120: 2005) المعشر، .لحلها
 

بهوا، فهوي  ةسوابق ةللمودير خبور  نإكموا أن مثول هوذه المشوكالت ال تحتواج إلوى معلوموات جديودة حيو     
ات مشكالت تواجه المدير ناحية أخرى، فدن هن ومن  ،يصبح القرار الخاص بها روتينياإ متكررة ومن ثم 

 ةنها غامضة أو غيور مألوفوة ولويس للمودير خبور إجديدة حي   بالتعقيد والصعوبة، وتحتاج إلى معلومات
النوع من المشكالت قد ينطوي على متغيورات متنوعوة ومتداخلوة، ولهوا مون  كما أن مثل هذا  ،بها ةسابق

 و غيوور متكووررة وتحتوواج إلووى دراسووة وتحليوولأ ةوالمتشووابكة، وموون ثووم فهووي غيوور روتينيوو اآلثووار المتنوعووة

 (25: 2004)حريم، .ووضع بدائل وتقييمها واتخاذ القرار المناسب لها

يمكن أن نفرق بين نوعين من القورارات هموا القورارات المبرمجوة والتوي تطلوق  ضوء ما سبق فدننا يوف   
 ةسوابق ةوالمتكوررة والتوي للمودير خبور المتكوررة أو الروتينيوة أو المرتبطوة بالمشواكل البسويطة  علوى القورارات

بهوا، وال  ةكافيو ةسوابق ةوهنوات القورارات غيور المبرمجوة، التوي لويس للمودير خبور  ،في التعامل معهوا ةوكافي
النوع األول مون القورارات يمكون برمجتوه عون طريوق نسوم المعلوموات  فهذا يمكنه التنبؤ بآثارها أو نتائجها

يتطلووب نسووام  القوورارات والخوواص بووالمواقل الجديوودة والمعقوودة فدنووهالمنسمووة، أمووا النوووع الثوواني موون  فووي
 (87: 2002،)ماهرمعلومات جيد بجانب مهارة عالية من المديرين عند اتخاذها. 
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 -: غير المتوقعة / القرارات المتوقعة -2

الوبعض بينموا يمثول  ةالقرارات اإلدارية من حي  أن بعضها يمثل قرارات متوقع كما يمكن التفرقة بين   
للقيووام  فوالقرارات غيور المتوقعوة ال تعطوى عوادة متخوذ القوورار الوقوت الكوافي ة،قورارات غيور متوقعوو اآلخور

ويتمثول ذلوت  ،الضوغوط القورارات تحوت توأثير يكما أنها تضع عادة متخذ ،بمراحل عملية اتخاذ القرارات
 (78: 2005)ياسين، اتخاذ قرارات مفاجئة لمواجهة أزمة مفاجئه مع بعض العمالء. في
تنفيذي محدد  القرارات المتوقعة فهي تستمد مباشرة من الخطة أو كنتيجة تحويل الخطة إلى برنامج أما 

األخيوور موون القوورارات  . ويالحووس أن مقوودار الضووغوط التووي يتعوورض لهووا موودير المنسمووة عنوود اتخوواذ النوووع
  .األول من القرارات النوع يعتبر أقل بكثير بالمقارنة بالضغوط التي يتعرض لها عند اتخاذ

 (91: 2002ي،فاي)جودة، وال
 

 :طويلة األجل / القرارات قصيرة -3

من حي  المدى الزمني الذي يرتبط به في المستقبل، إلى قرارات قصيرة  أيضاإ  يمكن تقسيم القرارات   
 القرارات التي يتخذها المدراء في منسمات األعمال خاصة علىف ،طويلة األجل األجل وأخرى

قصيرة في  ةلمستويات اإلدارية األقل تتسم عادة بأنها قصيرة األجل، أي تنصب على فترات زمنيا
 (143: 2005) الشامي،.المستقبل

بالمستقبل ومتغيراته ، وتكون  وعادة تتالزم مع القرارات طويلة األجل درجات عالية من عدم التأكد   
كما أن طبيعة القرارات  ،وتتزايد احتماالت التغيير هنات صعوبة في توفير المعلومات الكافية والدقيقة،

القرارات قصيرة  وعلى العكس، فدن  ةمرتبطة بمتغيرات عام ةاستراتيجي طويلة األجل تميل إلى أن تكون
لها،  ةالكافية والتفصيلية األكثر دق د واليقين، ويمكن توفير المعلوماتياألجل تتزايد معها درجة التأك

 (99: 2002ي،فاي)جودة، وال .عليها مكن عادة التحكم والسيطرةوترتبط بمتغيرات ي
 

 : ةالقرارات االبتكاري -4

إن مجوال  ،االبتكاريوةقرارات األفكوار النيورة أو  هنات نوع رابع من القرارات اإلدارية والذي يطلق عليه   
كثيووراإ مووا تتولوود لوودى وموون هنووا ف ،باإلبووداع واالبتكووار والتجديوود يغنوو العموول اإلداري هووو فووي الواقووع مجووال

 وتوأتى غالبواإ  ،الجديدة والخالقة والتي يجب أن يتم ترجمتها إلى قرارات في موقول معوين المدير األفكار

للقودرة علوى التخيول  مثل هذه األفكار المبتكرة مون الخبورة والممارسوة واالحتكوات بوالمواقل أو توأتى نتيجوة
  .لألمور والمواقل المحيطة يلية الثاقبةالتي يتحلى بها المدير أو من خالل النسرة التحل

 (1998:223 )هيجان،
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واالنصورال  وهوي تتعلوق بالمشوكالت البسويطة المتكوررة كتلوت المتعلقوة بالحضوور :القـرارات التقليديـة-5
القورارات يمكوون البوت فيهووا  جوازات، وكيفيوة معالجووة الشوكاوى. وهوذا النوووع مونوتوزيوع العمول والغيوواب واإل

  .والمعلومات التي لديه ة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المديرعلى الفور نتيج
 (30: 1999)الفضايلة ،

 :القرارات التكتيكية -6
ن كانت     ،في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية وأكثر فنية وتفصيالإ  وتتصل بأنها قرارات متكررة وا 

 (39: 1999حوشي،. ) الالرؤساء الفنيين والمتخصصين ويوكل أمر مواجهتها إلى
 :الحيوية لقراراتا-7

الرأي على نطاق  بمشكالت حيوية يحتاج في حلها إلى التفاهم والمناقشة وتبادل هذه القرارات تتعلق   
بدعوة مساعديه ومستشاريه من  واسع، وفي مواجهة هذا النوع من المشكالت يبادر المدير متخذ القرار

إلشرات من  هذا المديرالمشكلة، وهنا يسعى  جتماع يعقد لدراسةاإلداريين والفنيين والقانونيين إلى ا
حرية المناقشة مع توضيح نقاط  اإ طرال في مؤتمر، وأن يعطيهم جميعاأل يعنيهم أمر القرار من جميع

 (61: 1999)الحوشي،.والضعل القوة
 (69: 2005)الجندي،: اإلداري اتخاذ القرار معوقات 

د مما يالتأك إن اتخاذ القرار أمر يتعلق بالمستقبل الذي يتميز بعدمتقبلية: د بالقرارات المسيعدم التأك -1
على مدى تطابق  تتوقل نتيجتها ةسيحد  فيه، أي إن عملية اتخاذ القرار بحدن ذاتها مخاطر 

المشاكل في ذاتها تكون هي  الفتراضات التي يتم تصورها عن المستقبل بالمستقبل ذاته، لذا فدن هذها
 .لية اتخاذ القرارالمبرر لعم

 .حلها صحيح لمشكلة تختلل عن تلت التي نريد ارللمشكلة، ويترتب عليه قر  التشخيص الخاطئ-2
 .إمنا باكراإ أو متأخراإ  في وقت غير مالئم اتاتخاذ القرار  سرعة-3
 األمر أن يفكر متِخذ القرار تفكيراإ منطقياإ مستخدماإ التحليل استخدام التخمين، في حين يتطلب-4

 .العلمي
 .الجهد األكبر للتحديد الواضح للمشكلة التركيز على التوصل إلى حل، في حين أن المطلوب بذل -5
 .الرئيسية على التوصل للمشكلة القدرةالواضح للمشكلة، أو عدم  القرار عن التحديد يعجز متخذ-6

ي إلى اتخاذ قرار غير األمر الذي يؤد ،للمشكلة اإللمام بجميع الحلول الممكنةمما يؤدي إلى عدم 
 .سديد

 القيام بعملية تقييم سليمة بين البدائل المتاحة لحل المشكلة، بسبب التزامه عجز متخذ القرار عن-7

متوقعة لجميع غير نتائج  مما يؤدي إلى  بارتباطات سابقة تحتم عليه ضرورة ترجيح بديل محدد
 .الحلول الممكنة
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 المبحث الثالث
 ة المالية بقطاع غزةنبذة مختصرة عن وزار 

 
 الفلسطينية وزارة المالية

 جوزءاإ  إدارة الموال وسوائل تعتبور حيو  والحكوموات، والمؤسسوات األفراد لدى الحياة عصب المال يشكل   

 المؤسسوة أو عالقوة الفورد فوي جوداإ  حساسواإ  الموالي الجانب يكون ما وغالباإ  الجهات، تلت فشل أو نجاح من

 فرد كل يعتبر الذي المال العام بددارة األمر تعلق إذا حساسية أكثر األمر يكونو  المحيط، مع الحكومة أو

 العوام بالمال والتصرل طرق جباية على طالعاال يشكل هنا ومن فيه، حق صاحب أو مالكاإ  المجتمع في

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013)وزارة المالية ، .مؤسسات و أفراداإ  للمجتمع حقاإ 
   :تعريف بوزارة المالية

 برسم السياسة تقوم التي الفلسطينية، الوطنية السلطة في السيادية المؤسسات إحدى هي المالية وزارة   

 السياسات المالية،مع  يتفق بما الحكومي االستثمار وتوجيه تنفيذها، على واإلشرال للدولة، المالية

 إدارة الدين إلى باإلضافة الوطني، لالقتصاد النقدية والسياسة المالية ياسةالس بين التكامل وتحقيق

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013)وزارة المالية ، .والخارجي الداخلي الحكومي
 

المال العام  ددارةي ببأنها " أحدى المؤسسات السيادية التي تعنالباحث وزارة المالية إجرائيًا:  ويعرف
بكفاءة وفعالية من خالل تنمية اإليرادات وترشيد النفقات باالستعانة بأنسمة مالية شفافة ونزيهة، 

 ."مدعمة بدجراءات رقابية
 

  :نشأة الوزارة
 فقود أو الماليوة، الطبيعيوة بموواردهم يتحكموون الفلسوطينيون يكون لوم اإلسورائيلي االحوتالل سونوات طووال   

 أصودرت الجوانوب، كموا كافوة مون الفلسوطيني المجتموع حيواة علوى اإلسورائيلي االحوتالل طةسول سويطرت

 كافوة علوى المحتلة لتسيطر المناطق في سارية كانت قوانين وعدلت ألغت التي المختلفة العسكرية أوامرها

 العائودات ذلوت تحصويل فوي بموا الفلسوطيني، المجتموع بشوؤون والتصورل للحكوم الممنوحوة الصوالحيات

عادة المختلفة، والضرائب  .على المناطق اإلحتاللية السيطرة تضمن أوليات وفق توزيعها وا 
مون  المحليوة الجبايوة تشوكله موا ونسوبة الفلسوطينية، لألراضوي المدنيوة اإلدارة موازنوات علوى اإلطوالع أما   

 جدا تتعلق عامة لوماتمع خالل من إال عليها اإلطالع يمكن ال التي األسرار من دائما كان فقد إيراداتها،

 السولطة تسولم المختلفوة بعود الصورل أوجوه علوى تفصويلها دون والقطواع للضوفة اإلجموالي المحلوي بالنواتج

 الوطنيوة السولطة فوي منواطق الداخليوة الماليوة اإلدارة فوي للصوالحيات ( 1994 ) عوام الفلسوطينية الوطنية

 توم المجتموع، مون وتحصيل اإليورادات الضرائب بجباية االقتصادي باريس اتفاق وفق وخولت الفلسطينية،

 الفلسوطيني، القوومي فوي الصوندوق سوابقاإ  العواملين مون جوزء موع السوابقين المدنيوة اإلدارة مووسفي دموج

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/
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 الحكوموة رؤيوة علوى بنواء الووزارة تشكيل هيكلية وتم الجديدة، الفلسطينية المالية وزارة إلدارة جدد وموسفين

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013مالية ،)وزارة ال المالية. لإلدارة
 

 رسالة الوزارة 
 بأحكوام مسترشودة وفعاليوة بكفواءة الماليوة الفلسوطينية الوطنية سياسة السلطة بتطبيق المالية وزارة تعنى   

 وضوع خوالل مسوتدامة مون اقتصوادية تنميوة تحقيوق أجول مون وذلت ،منطلقاتها تحديد في األساسي القانون

دارة  اإلنفواق أولويوات  صونع السياسوات فوي والمسواهمة العوام، الودين تشومل التوي  العاموة األمووال وا 

 المجلس مع بالتعاون الوثيق وذلت مالية، مسؤولية مالئم، تنسيمي عمل إطار وجود وضمان االقتصادية،

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013،)وزارة المالية  العالقة. ذات والجهات الفلسطيني التشريعي
 :أهداف الوزارة

 -يمكن إجمال أهدال وزارة المالية على النحو التالي:
 واإلشرال على تنفيذها.  رسم السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية -1
ارته إلى أعلى المعايير والمنهجيات المعتمدة االرتقاء بأداء النسام المالي الفلسطيني وبشفافية إد -2

 دوليا.
 إدارة الدين الحكومي الداخلي و الخارجي. -3
تحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية خدمة لالقتصاد الوطني وذلت بالتنسيق مع  -4

 سلطة النقد الفلسطينية وجميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة.
نفاقها والرقابة عليها.اإلشرال ع -5  لى جميع الموارد المالية لخزينة السلطة الوطنية وحفسها وا 

 (www.mof.gov.ps 22/12/2013)وزارة المالية ، مهام واختصاصات الوزارة
 ام التاليووووووة:لتحقيووووووق الرسووووووالة واألهوووووودال المعلنووووووة آنفوووووواإ تعموووووول الوووووووزارة باألسوووووواس علووووووى تحقيووووووق المهوووووو 
وضووع الخطووط لتفنيوود السياسووة الماليووة للدولووة ومتابعووة تحقيووق وتحصوويل اإليوورادات العامووة وتوريوودها   -1

للتشوريعات الماليوة  للخزينة و اإلشرال على صورل النفقوات العاموة وتنسويم الحسوابات المتعلقوة بهوا وفقواإ 
 المعمول بها.

ه االستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية مين السيولة وتوجيأ. إدارة التدفقات النقدية لت2
 والنقدية.

. دراسة األوضاع المالية والنقدية واالقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات المالية واإلجراءات 3
 .الضريبية

. إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها 4
 ديثها. وتح

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/
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النقد الفلسطينية بما يحقق االنسجام بين السياسات المالية والنقدية   . التعاون والتنسيق مع سلطة5
 خدمة لالقتصاد الوطني.

. إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واألنسمة واالتفاقيات وأي مواضيع أخرى ترتب التزامات 6
 مالية.

دارة . 7 ألحكام القوانين واألنسمة  شؤون التقاعد المدني والتعويضات وفقاإ إدارة وتسوية الرواتب وا 
 المعمول بها.

    .ومحاسبياإ  . التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر مالياإ 8
المحاكم في عليها  وىإقامة دعا  . دراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة أو تتطلب9

 تصة و متابعتها.المخ
 .. التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بخصوص تجهيز بالغ الموازنة العامة10
الحكومية   . وضع التعليمات والمعايير والنماذج المطلوبة إلدارة المالية ضمن الوزارات والمؤسسات11

 و تدريب المسئولين الماليين في الوزارات على تطبيقها واستعمالها.
. التدقيق و الرقابة على جميع المعامالت المالية بما يتضمن االلتزام بالمبادئ المحاسبية المعتمدة 12

 وتتبع الوزارة مبدأ الشفافية والمساءلة خالل جميع مراحل عملها. قانونياإ 
كما تراقب ، نجاز الموازنات الخاصة بها. التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إل13
 ارة تنفيذ المصروفات وفق الموازنات و األوامر المالية المقررة و المعتمدة .الوز 
 . اإلشرال والمراقبة على صناديق المال الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية.14
. االلتزام بمبدأ استعمال حساب الخزينة الموحد في ما يتعلق بديرادات ومصروفات الجهاز 15

 .الحكومي
و الخدمات المشتركة لمختلل وزارات و مؤسسات السلطة من خالل دائرة اللوازم  . تأمين اللوازم16

السلع   بما يحقق الحصول على أفضل ،1998( 9العامة من خالل تطبيق قانون اللوازم العامة رقم )
حكام الرقابة للمحافسة على المال العام.  والخدمات وبأقل تكلفة وا 

 تشريعات المالية نافذة المفعول.. مراقبة و متابعة تطبيق أحكام ال17
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 مقدمة 
حيو  قوام الباحو  بتقسويمها إلوى  ،ة بموضووع الدراسوةنعرض فيما يلي أهم الدراسات السابقة ذات العالق 

 هووذه تنوواول وسوويتم ،وحوورص علووى ترتيبهووا حسووب توواري  النشوور ،عربيووة وأخوورى أجنبيووةمحليووة و دراسووات 

 .عليها التعقيب ثم ومن حسب حداثتها الدراسات
 

 -المحلية:الدراسات   :أوالً 
 (2014دراسة )أبو سلوت،  -1

لمناطق التعليمية التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة إلدارة التغيير بعنوان: " درجة ممارسة مديري ا
 من وجهة نظر مرؤوسيهم، وعلقتها بضغوط العمل لديهم". 

قد هدفت الدراسة التعرل إلى درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية التابعة لوكالة الغو  بمحافسات 
قتها بضغوط العمل لديهم، والكشل عن طبيعة غزة إلدارة التغيير من وجهة نسر مرؤوسيهم، وعال

العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية إلدارة التغيير ودرجة ضغوط العمل 
لدى مرؤوسيهم، ومعرفة داللة الفروق في متوسطات تقديراتهم تبعاإ لمتغيرات )النوع، المؤهل العلمي، 

 مية، المسمى الوسيفي(.عدد سنوات الخدمة، المنطقة التعلي
وقد تكون ، ولتحقيق أهدال الدراسة استخدم الباح  المنهج الوصفي التحليلي مستخدماإ استبانتين

و  جميع مديري المدارس والمشرفين التربويين العاملين بالمدارس التابعة لوكالة الغ منمجتمع الدراسة 
( ليستقر مجتمع الدراسة على 322هم )م( والبال  عدد2014-2013بمحافسات غزة للعام الدراسي )

% تقريباإ من مجموع مجتمع 80.8( أي بنسبة 236كما بل  عدد االستبانات المستردة )(، 292)
 الدراسة.

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
ارة التغيير من أن درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية التابعة لوكالة الغو  بمحافسات غزة إلد

وسي مديري المناطق التعليمية التابعة ؤ نسر مرؤوسيهم كبيرة، وأن درجة ضغوط العمل لدى مر  وجهة
 لوكالة الغو  بمحافسات غزة كانت قليلة.

وبناءإ على النتائج سالفة الذكر يوصي الباح  بما يلي: إشرات مديري المدارس والمشرفين التربويين 
ارة المنطقة التعليمية، وصياغة أهدال عملية التغيير، والتخطيط له، وعقد في عملية وضع الرؤية إلد

الدورات التدريبية لتعزيز ثقافة التغيير لدى العاملين في المناطق التعليمية، ومنح مديري المناطق 
التعليمية المزيد من الصالحيات التي تمكنهم من تحدي  األنسمة واللوائح وتطوير الهياكل التنسيمية 

 ما يتناسب مع متطلبات إدارة التغيير.ب
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 (2013 ،السكني)دراسة  -2

ضغوط العمل واستراتيجيات مواجهتها وعلقتها بالتوافق النفسي لدى العاملين وقت األزمات بعنوان: "
 "في محافظتي غزة والشمال

ق النفسوي لودى هدفت الدراسة إلى التعرل على ضوغوط العمول واسوتراتيجيات مواجهتهوا وعالقتهوا بوالتواف
، كما هدفت أيضاإ على فحص عالقوة وأثور عودد مون األزمات في محافستي غزة والشمال العاملين وقت

المتغيرات االجتماعية، والديموغرافية، والسياسية، على ضغوط العمل واسوتراتيجيات مواجهتهوا وعالقتهوا 
و عالقتهوا هوي: الجونس المؤهول بالتوافق النفسي، والمتغيرات التي يسعى  البح  لفحوص مودى تأثيرهوا أ

طبيعووووة العموووول، الحالووووة  العلمووووي، مسووووتوى الوووودخل، المسوووومى الوووووسيفي، سوووونوات الخبوووورة، مكووووان العموووول،
 .ولتحقيق هذه األهدال أتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلياالجتماعية، 

اإلرشاد النفسوي،  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية: أن العاملين وقت األزمات في مجال
البح  االجتماعي، الصحافة، واإلسعال والطوارئ في قطاع غوزة يعوانون بدرجوة متوسوطة مون ضوغوط 
العمل، وأيضاإ وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين التوافق النفسي الكلي وضغوط العمل لودى 

ئية بووين التوافووق النفسووي العوواملين وقووت األزمووات فووي قطوواع غووزة، وجووود عالقووة طرديووة ذات داللووة إحصووا
 .الكلي وأبعاده وأبعاد استراتيجيات مواجهة الضغوط لدى العاملين وقت األزمات في قطاع غزة

وتوصوولت الدراسووة إلووى مجموعووة موون التوصوويات التاليووة: ضوورورة وجووود بوورامج متابعووة موون أخصووائيين  
وافز مجووزي لموون يحصوول نفسويين موون أجوول التخفيوول موون التوووتر الناشووئ فووي بيئوة العموول، وضووع نسووام حوو

موونهم علووى مؤهوول علمووي متقوودم موون أجوول تحسووين التوافووق النفسووي وتعزيووز الثقووة بووالنفس، ضوورورة العموول 
علوووى تحسوووين سووورول العمووول للوووذين يعملوووون فوووي البيئوووات الخطووورة والمنووواطق السووواخنة خصوصووواإ وقوووت 

 األزمات.
 

 (2012دراسة )أبو رحمة،  -3
 غزة" بمحافظات التربويين المشرفين لدى الوظيفي ابالرض وعلقتها العمل "ضغوط  :بعنوان

 توواجههم التي العمل ضغوط لمستوى التربويين المشرفين تقدير درجة عن الكشل إلى سةر الدا هذه هدفت

 الدارسوة مجتموع وتكوون التحليلوي، الوصوفي المونهج الباحو  واسوتخدم لديهم الوسيفي الرضا درجة ومعرفة

 الدارسوة عينوة أموا غوزة بمحافسوات الغوو  ووكالوة والتعلويم التربيوة وازرة مون التربوويين المشورفين جميوع من

 إليهوا توصولت التوي النتوائج أهوم ومن ، (% 92 ) نسبته ما أي تربوية ومشرفة مشرفاإ  (189) من فتكونت

 بنسوبة العمول ضوغوط مون متوسوط مسوتوى إلوى غوزة محافسوات فوي التربويوون المشورفون يتعورض سوةر الدا

  العمول ضوغوط لدرجوة الدارسوة عينوة تقودير متوسوطات فوي ذات فوروق توجود وال (% 63.34 ) مئويوة
α≤(أو حكوميوة المدرسوة ونووع الجونس لمتغيور تعوزى توواجههم التوي0.05 ) مسوتوى عنود إحصوائية داللوة 
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 ذات فوروق وتوجود التعليميوة، والمنطقوة تربووي كمشورل الخدموة ≥α) سونوات وعودد (الغوو  لوكالوة تابعوة

 التي العمل ضغوط لدرجة التربويين المشرفين تقديرات متوسطات في0.05 ) )مستوى عند صائيةإح داللة

 .فأعلى ماجستير لصالح العلمي المؤهل لمتغير تعزى تواجههم
 الغوو  ووكالوة والتعلويم التربيوة وزارة توولي أن ضورورة  :الدارسوة بهوا خرجوت التوي التوصويات أهوم ومون

 لدى فيرااإلش العمل سير على سلبية وانعكاسات تأثيرات من له لما ،خاصة أهمية العمل ضغوط موضوع

 يوتم إصوالحيةإ  تربويوةإ  سياسوةإ  الغوو  ووكالوة العوالي والتعلويم التربيوة رةُ اوز  تتبننوى أن، التربوويين المشورفين

 المشورفين عودد زيوادة وخصوصواإ  ومتطنلباتوه، فيرااإلشو العمول سورول إلوى التسوهيالت إدخوال بموجبهوا

لى الذين المعنلمين أعداد من الواحد المشرل عبء لخفض بويينالتر     .عليهم اإلشرال يتون

 

 (2011 دراسة )ملخة، -4
بعنــوان: " المســايرة والمغـــايرة وضــغوط العمـــل لــدى رجــال الشـــرطة العــاملين بالمباحـــث العامــة فـــي 

 محافظات غزة"
 الفئوة لودى بأبعادهوا العمول وضوغوط المغوايرة - المسوايرة سولوت مسوتويات معرفوة إلوى الدارسوة هودفت

 الباح  حددها والتي المتغيرات بعض ضوء في المستويات تلت تحديد في المؤثرة والعوامل المستهدفة

 القطواع محافسوات علوى مووزعين العاموة المباحو  مون عنصور (202) الدراسوة عينوة أفوراد عودد بلغوت وقد

 المسايرة مقياس :وهما دارسته لتطبيق أداتان باح ال استخدم وقد ،رفح ،خانيونس ،الوسطى ،غزة ،الشمال

 .والمغايرة
 -للعمور تعوزى المسوايرة سولوت فوي إحصوائياإ  دالوة فوروق توجود ال :التاليوة النتوائج عون راسوةالد أسوفرت وقود

 لودى (العمول مجوال ،العمول لمكوان ،العمول لسواعات ،العسوكرية للرتبة ،العلمي للمؤهل ،االجتماعية للحالة

 سولوت فوي إحصوائياإ  دالوة فوروق توجود ال ، غزة قطاع بمحافسات العامة بالمباح  العاملين ةالشرط رجال

 لمكوان -العمول لسواعات -العسوكرية للرتبوة -العلموي للمؤهول – االجتماعيوة للحالوة -للعمور)تعوزي المغوايرة

 العواملين لصوالح ( 0.05 ) داللوة مسوتوى عنود إحصوائيا دالوه فوروق يوجود فانوه العمول مجوال عودا (العمول

 رجوال لودى ، ذلت وغير اإلشارة بمجال العاملين ثم العمليات ثم التحقيق ثم اإلداريين يليهم التحري بمجال

 العمل ضغوط في إحصائياإ  دالة فروق توجد ال، غزة قطاع بمحافسات العامة بالمباح  العاملين الشرطة

 لمكوان ،العمول لمجوال ،العسوكرية لرتبوةل ،العلموي للمؤهول، االجتماعيوة للحالوة - للعمور تعوزي( بأبعواده

 .(العمل
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 (2009دراسة )أبو العل،  -5
 وزارة في العاملين المدراء على تطبيقية التنظيمي دراسة الوالء على وأثرها العمل بعنوان: " ضغوط

 غزة" قطاع الداخلية في

والتعرل على  التنسيمي الوالء درجة على العمل ضغوط مستوى أثر على التعرل إلى الدراسة هذه هدفت
 والوالء العمل ضغط في المتوسطات فروق على التعرل وأيضاإ  العمل، ضغوط من تزيد التي األسباب

 .والوسيفية الشخصية للمتغيرات تعزي والتي غزة بقطاع الداخلية وزارة في للعاملين التنسيمي

 العشوائية العينة أسلوب على زيعالتو  عملية واقتصرت المعلومات لجمع االستبانة الباح  استخدم وقد

 من الوطني واألمن الداخلية وزارة مدراء من مدير( 147)يضم الدراسة مجتمع أفراد عدد أن حي  الطبقية،

 .والعسكرية منها المدنية والمديريات واإلدارات األجهزة مختلل

 بوجه سهر المدراء به يشعر الذي العمل ضغوط مستوى إن :أهمها النتائج من لعدد الدراسة خلصت ولقد

 الضغوط على تأثيراإ  العوامل أكثر هو العمل عبئ وأن % 53.13 النسبي الوزن بل  حي  ضعيل، عام

 لدى التنسيمي الوالء من عالية درجة وجود إلى الدراسة خلصت كما التنسيمية، الثقافة ثم الدور، صراع ثم

 مستوى أثر حول العينة مفردات بين فروق دوجو  عدم إلى الدراسة خلصت كما ،% 82.49 بنسبة المدراء

 .والوسيفية الشخصية للمتغيرات تعزي التنسيمي الوالء درجة على العمل ضغوط

 العامة الثانوية درجة يحملون الذين و عام بشكل الوزارة في للمدراء تدريبية برامج بعقد الدراسة اوصت وقد

 الجامعية، الدراسة إكمال على وتشجيعهم رىاألخ باألجهزة مقارنة مرتفعة نسبتهم حي  خاص بشكل

 توفير ذلت، على وتشجيعهم والتميز اإلبداع من مزيد لتقديم الداخلية وزارة في والعاملين المدراء وتشجيع

 بالصورة العمل لتسيير احتياجات من يلزم ما توفير خالل من الحالية البيئة من أفضل عمل بيئة

 .الصحيحة
 

 (2009 السقا، ) دراسة -6

 قطاع العاملة في المصارف على ميدانية القرارات دراسة   اتخاذ عملية على العمل ضغوط أثر" بعنوان

   ".غزة

 العاملوة فوي المصوارل اإلداريوة القيوادة تواجههوا التوي العمول ضغوط برزأ على التعرل إلى الدراسة هدفت

 القورارات اتخاذ عملية لها على قعةالمتو  واآلثار العمل ضغوط مستوى على التعرل إلى و غزة، قطاع في

 االجتماعيوة، الحالوة الجونس، المتغيورات الديموغرافيوة بوين العالقوة معرفوة إلوى وكوذلت اإلدارية، القيادة لدى

 .الشهري الراتب العمر، الخبرة، الوسيفي، سنوات المسمى العلمي، المؤهل األسرة، أفراد عدد

 فوي متخوذي القورارات فئوة مون الدراسوة مجتموع تكوون حيو  ،التحليلوي الوصوفي المونهج الدراسوة واسوتخدمت

 من مكونة عينة عشوائية على الدراسة وطبقت ،فرداإ  166 عددهم والبال  غزة قطاع في العاملة المصارل

 .اإ فرد 116
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 :أهمها النتائج مجموعة من الدراسة إلى توصلت وقد

 اآلخورين المركوز تجواه المسوئولية مجال احتل حي  مقبوالإ  يعد العينة أفراد لدى العمل ضغط مستوى أن - 

 األول.

 أن كما بينت. القرارات اتخاذ عملية على العمل لضغوط مقبول بمستوى مؤشرات وجود النتائج أسهرت  -

 .0.05 مستوى داللة عند القرارات اتخاذ وعملية العمل ضغوط بين إحصائية داللة ذات عالقة هنات

 العمول تعوزى ضوغط مستوى عن المبحوثين إجابات متوسطات بين ئيةإحصا داللة ذات فروق توجد ال -

 الخبورة، الووسيفي، سونوات المسومى العلموي، المؤهول األسورة، أفوراد عودد االجتماعيوة، الحالوة الجونس، إلوى

 .الوسيفي والمسمى األسرة أفراد عدد متغير باستثناء الشهري  الراتب العمر،

 اتخاذ وعملية العمل، ضغوط موضوع يخص فيما البشري ادربالك االهتمام من بمزيد الدراسة أوصت

جراء القرارات،  المؤثرة األخرى العوامل وكذلت المختلفة، العمل ضغوط تأثيرات حول األبحا  من المزيد وا 

 .القرارات اتخاذ عملية في
 (  2009 )بنات، دراسة  -7

 منطقـة قطـاع فـي الفلسـطينية االتاالتصـ شـركة في الموظفين أداء على وأثرها العمل ضغوط" :بعنوان

 ":غزة
 ضوغوط العالقوة بوين وطبيعوة الووسيفي واألداء العمول ضوغوط مسوتويات على التعرل إلى الدراسة هدفت 

 الوصوفي، المونهج الدراسة واستخدمت.الفلسطينية االتصاالت بشركة العاملين لدى الوسيفي واألداء العمل

 إلوى الدراسوة توصولت وقود، العشووائية بالطريقة تم اختيارهم ةوموسف اإ موسف ٢٥٠ الدراسة عينة بلغت حي 
 :أهمها النتائج بعض

 األموان الووسيفي، المهنوي، والتقودم النموو مجواالت عون ناتجوة داخليوة عمول لضغوط نو الموسف يتعرض -

 .التنسيمي الهيكل األداء، تقييم الدور، مةءمال عدم

 السياسية، الضغوط الثقافية، الضغوط مجاالت عن ناتجة خارجية عمل لضغوط الموسفين يتعرض كما -

 .االقتصادية الضغوط

 وتقييم األمان الوسيفي، لمجاالت واألداء الداخلية العمل ضغوط بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود  -

 .المجاالت لباقي إحصائية داللة ذات عالقة وجود وعدم األداء،

دة فرص الترقية وزيادة الدرجات الوسيفية، االهتمام أكثر وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية: زيا
بتقييم اإلداء من خالل مستوى الموضوعية والعدالة، وتكثيل البرامج التدريبية حول كيفية التعامل مع 

 ضغوط العمل.
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 ( 2008 )مطر،  دراسة  -8

 ":غزة قطاع في األهلية ساتالمؤس في اإلدارية  تالقرارا فعالية على وأثره التنظيمي التطوير" بعنوان

المؤسسوات  فوي اإلداريوة القورارات فعاليوة علوى التنسيموي التطووير أثور علوى التعورل إلوى الدراسوة  هودفت
 القورار  اتخواذ إلوى توؤدي التوي العوامول أهوم علوى التعورل إلوى أيضواإ  هودفت كموا غوزة، قطواع فوي األهليوة

 نتائج إلى الدراسة  وتوصلت ذلت، دون تحول التي الصعوبات أهم تحديد مع األهلية بالمؤسسات الفاعلة

 الفورارات وفاعليوة التنسيموي مجواالت التطووير جميوع بوين إحصوائية داللوة ذات عالقوة وجوود أهمهوا عديودة

 إجابوات فوي الفوروق بعوض وجوود أسهورت  الدراسوة  كموا غوزة، قطواع فوي األهليوة المؤسسوات فوي اإلداريوة

 .الشخصية تعود للمتغيرات  التنسيمي التطوير التمجا بعض في الدراسة   عينة فراد أ
 

 (  2008، )مسعود دراسة -9

 "غزة قطاع في العاملة الوطنية المصارف في القرارات اتخاذ في الخطأ أسباب تحليل" بعنوان :  
 فوي القورارات اإلداريوة اتخواذ فوي الخطوأ وأسباب والمشاكل الصعوبات على التعرل لىإ الدراسة هذه هدفت

 العوامول خوالل مون ،وذلت القرارات اتخاذ على المؤثرة العوامل ومناقشة ،غزة قطاع في الوطنية صارلالم

 القورارات اتخواذ علوى وتوؤثر الخطوأ إلوى توؤدي التوي األخورى والعوامول المنسموة ثقافوة وعوامول الشخصوية

 الحوذر، فوي اإلفراط مات،المعلو  نسم اإلداري، القرار تطبيق الذات، تبرير الذهني، التناقض  في والمتمثلة

 كافوة الدراسوة عينوة وشوملت "والتأجيول الودفاعي، التجنوب الغيور، أموام المسوئولية الشخصوية، المسوئولية

 ،غوزة قطواع فوي الوطنيوة المصوارل جميوع فوي القورارات متخوذي فئوة مون المكوون الدراسوة مجتموع مفوردات
 أسوباب لوىإ توؤدي التوي العوامول فوي األولوى المرتبوة احتول الودفاعي التجنوب نأ إلوى الدراسوة نتوائج وأشارت

 الثامنوة المرتبوة الغيور مأموا المسوئولية مجوال واحتول ،المعلوموات نسوم الشخصوية، ثوم المسوئولية يليه الخطأ

 اإلدارة ممارسوة تطبيوق واقوع حوول إحصوائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة أيضاإ  وأسهرت ،واألخيرة

 مون والوسيفيوة الشخصوية للخصوائص تعوزى الخطوأ أسباب إلى تؤدي التي ملللعوا واإلدارة الوسطى العليا

 واقع حول إحصائية داللة ذات فروق توجد حين في اإلشرال، نسام لخبرة، سنوات العمر، ، حي  الجنس

 المؤهل لمتغيري تعزى الخطأ أسباب لىإ تؤدي التي للعوامل الوسطى واإلدارة العليا اإلدارة ممارسة تطبيق

 فوي القورارات اتخواذ فوي الخطوأ أسوباب بتحليول باالهتموام الدراسوة وأوصوت  ،الووسيفي والمسومى يالعلمو

 .غزة قطاع في الوطنية المصارل
 

   2007) ، مسلم (دراسة -10
 ."غزة محافظات في التقنية الكليات في وآثارها المهنية الضغوط مصادر"بعنوان : 

 عليها في التغلب وطرق عليها، المترتبة واآلثار ية،المهن الضغوط مصادر تحديد إلى الدراسة هدفت

 لمتغيرات وفقاإ  الدراسة مجاالت في الفروق إلى التعرل ومحاولة غزة، محافسات في التقنية الكليات

 جهة  العمل، التخصص مكان العلمي، المؤهل األسرة، أفراد عدد االجتماعية، الحالة العمر، )الجنس،
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 جميع من الراتب الشهري(، وتكون مجتمع  الدراسة الخبرة، سنوات عدد الوسيفي، المسمى اإلشرال،

 الدراسة وطبقت وموسفة، (موسفاإ 634 ( عددهم البال و  غزة، محافسات في التقنية الكليات في العاملين

 موسفاإ وموسفة. ) 249 ( من مكونة طبقية عشوائية عينة على

 أنها تشكل العاملون يعتبرها ال إجمالي بشكل الضغوط مصادر أن وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الروتين في مصادرها تتمثل أهم وكان منها العاملون يعاني مهنية ضغوط باستثناء بالضغط، إحساسا لهم

 لمكافأة تشجيعية تتوفر حوافز ال أخرى، مؤسسات في أمثالهم من العاملين رواتب األعمال، في

 ارتباط عملهم، أماكن في طموحات العاملين تحقيق صعوبة محددة، توالترقيا النمو فرص المجتهدين،

 .ارتباطها بالكفاءة من أكثر الوسيفية بالشواغر الترقيات فرص
العاملين،  رواتب تحسين الزمن، من فترة كل العمل إثراء بضرورة المبحوثة الكليات أوصت الدراسة وقد

 فيما يتعلق العاملين عند الوعي زيادة املين،الع وتطوير نمو فرص زيادة فعال، حوافز نسام وضع

 الضغوط. لمواجهة المالئمة الطرق على وتدريبهم المهنية الضغوط بموضوع
 

 (2006، عمار)  دراسة -11
 في الجامعات واألكاديمية اإلدارية الهيئة لدى العمل ضغط مستوى على الداخلية المتغيرات بعض ثر"أ 

 ".غزة بقطاع الفلسطينية

 محل وعلى الجامعات الفرد على ثارهآو  ونتائجه العمل ضغط مصادر على التعرل إلى لدراسةا هدفت

 مجتمع بهم العاملونكون  والتي اإلسالمية الجامعة األزهر، جامعة ، األقصى جامعة وهي الدراسة

 تمعالمج من % 30 ما نسبته أي اإ فرد  447  الدراسة عينة وبلغت اإ فرد  1486  عددهم وبل  الدراسة

 مستوى بين إحصائية داللة ذات وجود فروق عدم الدراسة أسهرت :الدراسة نتائج أهم من كانو  األصلي

 أفراد عدد االجتماعية، الحالة الجنس، : العمر، التالية الشخصية المتغيرات وبين بالضغط الشعور

 كما الجامعة، في العمل مكان الخبرة، سنوات المؤهل العلمي، الوسيفي، المسمى التخصص، األسرة،

 التنسيمية المتغيرات لبعض يعزى العمل بضغوط الشعور في مستوى اختالل وجود الدراسة أسهرت

 العالقات والكمي، النوعي الدور عبء الدور، مالئمة عدم الدور، الدور، غموض صراع  والوسيفية

 األمان المادية، عملال بيئة التنسيمي، الهيكل اآلخرين، تجاه المسئولية سرول العمل، الشخصية،

 .الوسيفي

 :الدراسة توصيات أهم من وكان 

الجامعوات  فوي العواملين عواتق علوى الملقوى والنووعي الكموي الودور هيكول فوي تغييور إحودا  ضورورة
 الترقيوات وربطهوا وقواعود أسوس توضويح الوسيفوة، ومتطلبوات الفورد خصوائص بوين التوفيوق الفلسوطينية،

 .باألداء مباشرة
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  (2005، عسافدراسة ) -12
 وبيرزيت النجاح جامعتي في الهيئة التدريسية أعضاء عند النفسي والضغط التوتر مجاالت" بعنوان: 

  ."األقصى انتفاضة أثناء
عند  واالجتماعية  والنفسية األكاديمية بآثاره النفسي التوتر مستوى على التعرلهدفت الدراسة على 

 نسر وجهة النفسي من والضغط التوتر درجات بين قرو ف اتهن كان إذا وما التدريسية الهيئة أعضاء

 حملة من التدريسية الهيئة أعضاء جميع على الدراسة فيها مجتمع واشتمل التدريسية، الهيئة أعضاء

 هيئة عضو   450  عددهم بل  والذين وبيرزيت النجاح في جامعتي والماجستير الدكتوراة  شهادة

 .تدريس هيئة عضو   225   قوامها ةعين على وأجريت الدراسة تدريس،

  % 58.7   بمعدل كان التدريسية الهيئة أعضاء عند التوتر النفسي مستوى أن الدراسة نتائج وكانت
 الهيئة أعضاء إحساس بين قوية ايجابية عالقة هنات وأن النفسية، في االعتبارات عالياإ  يعتبر وهذا

 .والراتب فيها يعملون التي والكلية همسكن ومكان النفسي والضغط التدريسية بالتوتر
 عند ومساهره آثاره النفسي، التوتر بموضوع االهتمام زيادة وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية: 

 إدارات على أن كما معها، التعامل وكيفية الساهرة هذه لشرح ندوات التدريسية وعمل الهيئة أعضاء

 األقصى. انتفاضة خالل الصعبة السرول هذه في لعاملينل معاملتها في النسر تعيد الجامعات أن
 

     (2005، سبت أبو) دراسة -13

 قطاع في  الفلسطينية الجامعات في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعلومات نظم دور"  :بعنوان 

   ".ة غز
 الجامعوات فوي قوراراتال متخوذي لودى القورارات صونع عمليوة فوي الونسم هوذه دور تقيويم إلوى الدراسوة هودفت

 المعلوموات نسوم مكونوات بوين فوروق وجوود مدى استكشال على الدراسة وركزت .ة غز بقطاع الفلسطينية

 المعلوموات  نسوم لودائرة التنسيموي المسوتوى البيانوات قواعد - البرمجيات– المعدات الجامعات في اإلدارية

مون  195 مون الدراسوة عينوة وتألفوت البيانوات، لجموع اسوتبانه وصومم ،  مالنسوا فوي العواملين األفوراد كفواءة
 عدد اختيار في الطبقية العينة اعتماد وتم غزة، بقطاع الفلسطينية الجامعات على موزعة متخذي القرارات

 .العينة أفراد

 اإلداريوة المعلوموات نسوم  تمكونوا فوي اإ فروقو هنات أن إلى وتفسيرها النتائج تحليل بعد الدراسة توصلتو  

 المعلوموات نسوم لودائرة التنسيموي المسوتوى بوين جودإا قويوة عالقوة هنوات وأن اإلسوالمية، امعوةالج لصوالح

 نسم مكونات في عام بشكل حديثة ت تقنيا وجود و القرارات، صنع عملية في المعلومات واستخدام وجودة

  القورارات، عصون فوي كبيوراإ  اعتمواداإ  عليها يعتمدون النسم  مستخدمي جعلت الجامعات هذه في المعلومات

 – المناسب التوقيت - المالئمة - الدقة -المعلومات جودة بين قوية طردية عالقة هنات أن الدراسة أثبتتو 
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 الحاليوة المعلوموات نسوم أن الدراسوة وأسهورت .القرارات صنع عملية المعلومات في نسم واستخدام (الكمية

 النسام. ب ترتقي ال
 

 (2003  ،جودة) دراسة  -14

 شمال محافظات مستشفيات في العاملين والممرضات الممرضين لدى العمل ضغوط مصادر" :بعنوان

  ".الغربية الضفة

 فوي والممرضوات العواملين الممرضوين لودى العمول ضوغوط مصوادر علوى التعورل إلوى الدراسوة هودفت

 جونس،ال الدراسوة دور متغيورات علوى التعورل إلوى هودفت كما الغربية، الضفة شمال محافسات مستشفيات

 المستشوفى، نووع السوكن، مكوان الحالوة االجتماعيوة، التموريض، مهنوة فوي الخدموة سونوات العلموي، المؤهول

 عينوة اختيورت األهودال هوذه ولتحقيوق الممرضوة، الممورض أو بوه يعمل الذي القسم نوع المستشفى، مكان

 بشوكل غربيوةال الضوفة شومال محافسوات مستشوفيات العواملين فوي والممرضوات الممرضوين مون الدراسوة

 .ممرضاإ وممرضة 276  من وتكونت عشوائي،
 :اآلتية النتائج الدراسة أسهرت وقد 

 فوي مستشوفيات العواملين والممرضوات الممرضوين لودى العمول ضوغوط لمصوادر الكليوة الدرجوة أن - 

 .متوسطة كانت الغربية الضفة شمال محافسات

 العمول التوي ضوغوط مصوادر توسوطاتم فوي 0.05 مسوتوى عنود إحصوائية داللوة ذات فوروق توجود  -

 الخدمة، سنوات تعزى لمتغيرات الغربية الضفة شمال مستشفيات في والممرضات الممرضون لها يتعرض

 .القسم ونوع ومكان المستشفى، المستشفى، ونوع السكن، ومكان االجتماعية، والحالة

 التوي ضوغوط العمول صوادرم متوسوطات فوي  0.05  مسوتوى عنود إحصوائية داللة ذات فروق توجد ال  -

 الجونس، تعوزى لمتغيورات الغربيوة الضوفة شومال مستشوفيات فوي والممرضوات الممرضوون لهوا يتعورض

 .العملي والمؤهل
 

 (  2002، وآخرون )سعادة، دراسة -15
مستشفيات  في األقصى انتفاضة خلل والممرضات الممرضون لها يتعرض التي العمل ضغوط"بعنوان: 
 ."سطينيةالفل نابلس محافظة

 مستشفيات محافسة في والممرضات الممرضين تواجه التي العمل ضغوط قياس إلى الدراسةهذه  هدفت

 نوع سنوات الخبرة، الجنس، هي متغيرات ستة ضوء في األقصى انتفاضة خالل الفلسطينية نابلس

 جميع من سةمجتمع الدرا وتكون .األكاديمي المستوى السكن، مكان االجتماعية، الحالة المستشفى،

 ممرضاإ ) 422 ( بل  عددهم وقد نابلس محافسة مستشفيات في العاملين والممرضات الممرضين
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 ) % 34) بلغت مئوية بنسبة ممرضاإ وممرضة ) 144 ( بلغت منهم عشوائية عينة اختيار وتم وممرضة
 األصلي. المجتمع من

 الممرضين عند العمل غوطمن ض مرتفع مستوى وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد

 تبين كما % ٧٥,٦ بنسبة مرتفعة على درجة العمل لضغوط الكلية الدرجة حصلت حي  والممرضات،

 المستشفى نوع لمتغيرو  الذكور، ولصالح لمتغير الجنس تعزى العمل ضغوط مستويات في فروق وجود

 يسكنون الذين والممرضات الممرضين ولصالح مكان السكن ولمتغير الحكومية، المستشفيات ولصالح

 فأعلى. البكالوريوس درجة ولصالح المستوى األكاديمي ولمتغير نابلس مدينة خارج
 في التعامل والتصرل أساليب تتضمن والممرضات للممرضين تدريبية دورات بعمل الدراسة وأوصت

تاحة الطوارئ أوقات  بصورة رواتبهم رفعو  للممرضين والممرضات، واالنفعالي النفسي للتفري  المجال وا 

 خاصة. بصورة الطوارئ قسم في والمشتغلين عامة
 

 -:الدراسات العربية  :ثانياً 
 (2010 ،دراسة )الدوسري -1

ضــغوط العمــل وعلقتهــا بالرضــا الــوظيفي دراســة مســحية علــى األفــراد العــاملين فــي مراكــز بعنــوان: "
  "حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة

ضيح العالقة ما بين ضغوط العمل والرضا الوسيفي حي  يتكوون مجتموع الدراسوة هدفت الدراسة إلى تو 
 (423)هم مون دمن جميع األفراد العاملين في مراكوز حورس الحودود بمنطقوة المدينوة المنوورة ويتكوون عود

اإلحصووائية والتوي تحوودد  ئية مون مجتمووع الدراسوة حسووب البيانواتفورداإ، وقووام الباحو  باختيووار عينوة عشوووا
مون األفوراد العواملين فوي مراكوز حورس الحودود، حيو  أسوتخدم الباحو   (203)ألدنى لحجم العينوة الحد ا

 المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم االستبانة أداة لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى ضغوط العمل مرتفع، وأتضح أن عدد مون 

على مستويات الرضا الوسيفي بدرجة متوسطة، وأن أفراد الدارسة موافقون بدرجوة أفراد الدراسة موافقون 
منخفضوووة جوووداإ علوووى واحووود مووون مسوووتويات الرضوووا الووووسيفي وهوووو وجوووود الحووووافز التشوووجيعية كالترقيوووات 
والمكافوووآت، وأتضوووح عووودم وجوووود عالقوووة ذات داللوووة إحصوووائية مووون خوووالل معامووول ارتبووواط بيرسوووون بوووين 

لرضوا الووسيفي ممووا يوضوح أن ضوغوط العموول التوي يتعورض لهووا العواملين فووي ضوغوط العمول ومسووتوى ا
 حرس الحدود ال تؤثر على مستوى رضاهم الوسيفي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية: ضرورة تدوير العمل بين أفراد المراكز وبين أفراد 
تفضوويلية لألفووراد العوواملين فووي المراكووز  القيووادة والوحوودات األخوورى بالمنطقووة، والعموول علووى إضووافة نقوواط

بحرس الحدود عند إعداد بيانات األفراد لترقيات، وضورورة زيوادة عودد  األفوراد فوي مراكوز حورس الحودود 
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بموا يتناسووب موع عوودد المهووام، ضورورة عقوود دورات تدريبيووة للعواملين بحوورس الحوودود وخاصوة زيووادة القوودرة 
 ارئة والوقائية من الضغوط.على أداء العمل والتكيل في الحاالت الط

 
 (2010دراسة )خليفات، المطارنة،  -2

 إقلـيم فـي الحكوميـة األساسـية المـدارس مـديري لـدى الـوظيفي األداء فـي العمـل ضـغوط أثـربعنـوان: "

 "األردن جنوب
 المدارس مديري لدى وأثره على األداء الوسيفي العمل ضغوط هدفت الدراسة إلى التعرل على مستوى 

، والتعرل على مصادر ضغوط العمل في األداء الوسيفي تبعاإ نسرهم وجهة من األردن جنوب يمإقل في
 استبانتين ، قام الباحثان بتطويراالجتماعية والحالة والعمر، ، والخبرة العلمي، والمؤهل جنس،لمتغيرات ال

 .علمةوم معلماإ (985)  ومديرة مديراإ  ( 331 ) البالغة الدراسة عينة على توزيعها تم
 وهنات .متوسطاإ  كان المدراء لدى األداء في  الضغوط مستوى أن :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 والعمر والخبرة التعليمي والمستوى الجنس لمتغير تعزى العمل ضغوط لمستوى إحصائية داللة ذات فروق

 علوى المودراء يسواعد بموا المهنوي النموو فورص بتووفير الدراسوة توصوي ذلوت ضووء وفوي، االجتماعية والحالة
 .لديهم الضغوط مستوى من فعال مما يحد بشكل العمل إدارة

 
 

 (2008 الطحانية، دراسة ) -3

  "في األردن الرياضية االتحادات في العاملين األعضاء لدى مواجهتها وسبل العمل ضغوط"  :بعنوان
 فوي االتحوادات العواملين األعضواء لودى العمول ضوغوط مسوتويات علوى التعورل إلوى الدراسوةهوذه  هودفت

 لهوا، يتعرضوون الضوغوط التوي لمواجهوة يسوتخدمونها التوي األسواليب علوى والتعرل األردن، في الرياضية

 إيجواد بعد أجزاء ثالثة من استبانة مكونة استخدام تم حي  التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت

 وقود ،أعضواء 106  عوددهم البوال  عينوة الدراسوة أفوراد من المعلومات لجمع لها والثبات الصدق معامالت

 واالنحرافوات الحسوابية، المتوسوطات حسواب توم اإلحصوائي حيو  البرنوامج باسوتخدام البيانوات تحليول توم

 .spssمن خالل البرنامج اإلحصائي  االرتباط ومعامالت والتكرارات، المئوية، والنسب المعيارية،
 :يلي ما النتائج أسهرت وقد

العمول  لضوغوط المسوببة المصوادر أكثور وأن عوام، بشوكل متوسوطاإ  كوان العمول ضوغوط مسوتوى أن  - 
 فرص الدور، قلة غموض الوسيفي، العبء القرار، صنع في المشاركة عدم كانت التنازلي ترتيبها بحسب

 .المادية العمل بيئة الوسيفي، التطور

 فوي الطارئوة لمواجهوة المواقول جديودة مهوارات علوموت اليوومي، العمول أولويوات تحديود علوى الحرص أن  - 

 فوي العواملين قبول مون األسواليب المسوتخدمة أهوم كانت العمل، في الزمالء مع المشكالت ومناقشة العمل،

 .العمل ضغوط لمواجهة الرياضية االتحادات
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فسواح، و القورارات اتخواذ فوي العواملين إشورات بضورورة  الدراسوة وأوصوت  للحصوول ينالعوامل أموام المجوال ا 

 .الوسيفي والرقي للتقديم فرص على
 

 (2008 ، ودرويش السعد )دراسة  -4

   ".استكشافية دراسة  السعودية المراجعة  بيئة في العمل ضغوط ونتائج أسباب" بعنوان

 السوعودية، وتأثيرهوا المراجعوة بيئوة فوي العمول ضوغوط ونتائج أسباب على التعرلإلى  الدراسةهذه  هدفت

 مجموعة واختبار خالل صياغة من ذلت تحقيق على الدراسة وعملت العمل؛ بترت قراراتهم أو معلى أدائه

شوامل  نسوري إطوار إلوى الوصوول بهودل النسوري االسوتقرائي المونهج الدراسوة واسوتخدمت، الفوروض مون
 فوي تحليلويالوصوفي ال المونهج اسوتخدام توم كما العالقة ذات األدبيات مراجعة خالل من الدراسة لموضوع

 .المناسبة التعميمات إلى الوصول بغرض الجانب الميداني

 :مجموعة من النتائج أهمها إلى الدراسة توصلت وقد

 الموراجعين مون وتسورب العمول ضوغوط بوين وكوذلت المراجوع، وأداء العمول ضوغوط بوين عالقوة وجوود  - 

 .المهنة

 العكس وعلى العمل بضغوط  ر أقلبشعو  الوسيفي والمركز والخبرة، العمر، في المراجع تقدم يتصاحب -

 وعلوى أدائهوم علوى العمول ضوغوط توؤثر ؛ حي وسيفياإ  ومركزاإ  وخبرة سنإا األقل للمراجعين بالنسبة ذلت من

 .المهنة من تسربهم
 

 ( 2007 ،القحطاني ) دراسة -5

 مسـحية دراسـة – اإلداريـة القـرارات اتخـاذ علـى وأثرهـا العمـل وضـغوط االجتماعيـة الضغوط"بعنوان :  

 ".المكرمة مكة بمنطقة الجوازات ضباط على

اإلداريوة  القورارات واتخواذ االجتماعيوة الضوغوط بوين العالقوة علوى التعورل إلوى الدراسوةهوذه  هودفت    
 والتعرل اإلدارية القرارات اتخاذ عند الجوازات ضباط تواجه التي االجتماعية الضغوط برزأ على والتعرل

 الجووازات ضوباط نسور وجهوة مون اإلداريوة القورارات اتخواذ علوى االجتماعيوة وطللضغ المتوقعة اآلثار على

   نسوبته موا أي مفوردة  159مقودارها بسيطة عرضية عينة على الدراسة اشتملت وقد المكرمة مكة بمنطقة

 بدرجوة يواجهوون الجووازات ضوباط الدراسوة نتوائج أهوم مون وكوان ،المسوتهدل الدراسوة مجتموع مون % 50

 والمعوارل األصودقاء بعوض ضوغوط هوو اإلداريوة القورارات اتخواذ عنود واحود اجتمواعي ضوغط عامول عاليوة

 بدرجوة يواجهوون الجووازات ضوباط أن إلى الدراسة توصلت كما ،الخاصة مصالحهم قضاء في لمساعدتهم

 أصوحاب بعوض مجاملوة :أهمهوا اإلدارية القرارات اتخاذ عند اإ اجتماعي اإ ضغط عامالإ  عشر أربعة متوسطة

 خوارج الشخصوية الفورد عالقوات والتعليموات، األنسموة حسواب علوى االجتماعيوة المراكوز ذوي مون شوأنال

 .المراجعين لبعض الشخصية االعتبارات أصهاره، مع الشخصية الفرد عالقات العمل، نطاق
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 حودة تقليول شوانه من هو ما كل على العمل بالجوازات المسئولة القيادات على :الدراسة توصيات أهم ومن

 بمراعاة الضباط توجيه خالل من الجوازات ضباط لها يتعرض التي العمل وضغوط االجتماعية الضغوط

 .المراجعين بين والمساواة العمل بأنسمة والتقيد العمل عن واألسرية والقبلية الشخصية عالقاتهم فصل
 

  (2007، الثبيتي) دراسة  -6
 نظرهم وجهة من الفني أدائهم وتأثيرها على التربويين المشرفين تواجه التي اإلدارية الضغوط" :بعنوان

 ."السعودية العربية المملكةبالمكرمة  مكة بمدينة

 مكة المكرمة بمنطقة التربويين المشرفين تواجه التي الضغوط أبرز على التعرل إلى الدراسة   هذه هدفت

 يشوكل الجانوب الوذي وتحديود اآلخورين، موع وعالقاتوه المشورل وشخصوية التنسيميوة الجوانوب عون الناتجوة

 بوين الداللوة اإلحصوائية ذات الفوروق وتحديود التربوويين المشورفين علوى غيوره مون أكثور إداريواإ  ضوغطاإ 

 تحديد، و والخبرة السن والمؤهل متغير إلى تعزى تواجههم التي اإلدارية الضغوط حول المشرفين استجابات

فوي  أدائهوم علوى درجوة تأثيرهوا وبوين التربوويين شورفينالم تواجوه التوي اإلداريوة الضوغوط درجوة بوين العالقوة
 علوى توزيعهواتوم  بعمول اسوتبانه الباحو  قوام وقود التحليلوي، الوصوفي المونهج الباحو  اسوتخدم ، وقودالعمول

 التوي النتوائج أهم ومن مشرفا180عددهم والبال  المكرمة مكة بمنطقة التربويين المشرفين لكل شاملة عينة

  كبيوراإ   توأثيراإ  هنوات وأن التنسيميوة بالناحيوة متعلقوة إداريوة ضوغوطاإ  هنوات أن الدراسوة  إليهوا توصولت
 وجوود لدرجوة بالنسوبة داللوة إحصوائية ذات فوروق ووجوود، التنسيميوة بالناحيوة متعلوق اإلداريوة للضوغوط

 للمؤهول تعوزى اآلخورين موع المشورل وعالقتوه وشخصوية التنسيميوة بالناحيوة المتعلقوة اإلداريوة الضوغوط

 المشورل بشخصوية المتعلقوة الضوغوط اإلداريوة توأثير لدرجوة إحصوائية داللوة ذات فوروق ووجوود علموي،ال

 من التربوي المشرل صالحيات يتم تحديد أن وقد أوصت الدراسة بضرورة ،والعمر العلمي للمؤهل تعزى

يجاد واألنسمة، اللوائح خالل  .وتطوير أدائهم المشرفين لتأهيل نسام وا 
 
 ( 2007 ،قحطانيال ) دراسة -7

 مسـحية دراسـة – اإلداريـة القـرارات اتخـاذ علـى وأثرهـا العمـل وضـغوط االجتماعيـة الضغوط"بعنوان :  

 ".المكرمة مكة بمنطقة الجوازات ضباط على

اإلداريوة  القورارات واتخواذ االجتماعيوة الضوغوط بوين العالقوة علوى التعورل إلوى الدراسوةهوذه  هودفت    
 والتعرل اإلدارية القرارات اتخاذ عند الجوازات ضباط تواجه التي االجتماعية وطالضغ برزأ على والتعرل

 الجووازات ضوباط نسور وجهوة مون اإلداريوة القورارات اتخواذ علوى االجتماعيوة للضغوط المتوقعة اآلثار على

   نسوبته موا أي مفوردة  159مقودارها بسيطة عرضية عينة على الدراسة اشتملت وقد المكرمة مكة بمنطقة
 بدرجوة يواجهوون الجووازات ضوباط الدراسوة نتوائج أهوم مون وكوان ،المسوتهدل الدراسوة مجتموع مون % 50

 والمعوارل األصودقاء بعوض ضوغوط هوو اإلداريوة القورارات اتخواذ عنود واحود اجتمواعي ضوغط عامول عاليوة
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 درجوةب يواجهوون الجووازات ضوباط أن إلى الدراسة توصلت كما ،الخاصة مصالحهم قضاء في لمساعدتهم

 أصوحاب بعوض مجاملوة :أهمهوا اإلدارية القرارات اتخاذ عند اإ اجتماعي اإ ضغط عامالإ  عشر أربعة متوسطة

 خوارج الشخصوية الفورد عالقوات والتعليموات، األنسموة حسواب علوى االجتماعيوة المراكوز ذوي مون الشوأن

 .اجعينالمر  لبعض الشخصية االعتبارات أصهاره، مع الشخصية الفرد عالقات العمل، نطاق
 حودة تقليول شوانه مون هو ما كل على العمل بالجوازات المسئولة القيادات على :الدراسة توصيات أهم ومن

 بمراعاة الضباط توجيه خالل من الجوازات ضباط لها يتعرض التي العمل وضغوط االجتماعية الضغوط

 .العمل بأنسمة والتقيد العمل عن واألسرية والقبلية الشخصية عالقاتهم فصل
 
  (2006، الشامان)  دراسة -8

  بعض ضوء في الرياض مدينة في المشرفات اإلداريات لدى التنظيمية العمل ضغوط مصادر" : بعنوان
 ".السعودية العربية المملكة  المتغيرات

فوي  اتاإلداريو المشرفات لدى التنسيمية العمل ضغوط مصادر أهم على التعرل إلى الدراسة   هذه هدفت
  يوتم التوي المودارس عودد ،اإلشورال مكتوب التعليموي، فوروق العمور، المسوتوى علوى والتعرل ياضالر  مدينة

 ضوغوط تأثير درجة عن الكشل إلى سعت كما الشخصية، التدريبية،نمط البرامج الخبرة، عليها، االشرال

 وقود تحليلوي،ال الوصوفي المونهج الباحثوة استخدمت وقد على متغيرات الدراسة ، المتوقعة التنسيمية العمل

 (104) عوددهن والبوال  الريواض بمدينوة التربويوات المشورفات علوى طبقتهوا ةاسوتبان الباحثوة صوممت

 ضوغوط مصوادر مقدموة فوي توأتي واالتصوال العمول كميوة أن عون نتوائج الدراسوة  أسوفرت وقود ،اتمشورف

 أسفرت كما ،دراسةفراد الأ على اإ تأثير  الضغوط مصادر أضعل من الدور حين جاء في التنسيمية، العمل

 بعقود الدراسوة  أوصوت وقود العمور لمتغيور تعوزى إحصوائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة  عن نتائج

 علوى للتعورل اإلشورال  مكاتوب فوي العمل ضغوط بموضوعات االهتمام تثير التي المحاضرات والندوات

 .السلبية نتائجها مع للتعامل مهارات اإلفراد وتنمية أبعادها الساهرة وفهم
 
 (  2005العضايله، دراسة) -9

 "والتنظيمية الشخصية بالعوامل اوعلقته القرارات االدارية "بعنوان:  
 والتنسيمية دراسة الشخصية بالعوامل اوعالقته لى التعرل على القرارات اإلداريةهذه الدراسة إهدفت 

 بعض في العاملين لدى التنسيمي تزاماالل مستوى معرفةو  في األردن والخاص العام القطاع بين مقارنة

 و التنسيمي االلتزام مستوى بين العالقة بينهما، وبيان والمقارنة باألردن والخاص القطاع العام منسمات
 سنوات الخدمة، عدد الوسيفي، المركز العلمي، المؤهل الخدمة، مدة الديمغرافية السن، المتغيرات

 على موزعين فرداإ  480 عشوائية بحجم عينة على الدراسة هذه أجريت وقد الفردي، األداء ومستوى

 معلوماته. جمع في الباح  التي اعتمدها األداة االستبيان وكان مختلفة إدارية مستويات
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 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
 العينة. أفراد لجميع االلتزام من متوسط مستوى وجود -
 األداء الفردي. ومستوي الوسيفي والمركز تنسيميال االلتزام بين ايجابية عالقة وجود -
يجدون  العالية المؤهالت حملة أنو  القطاعين كال في العلمي والمؤهل االلتزام بين سلبية عالقة وجود -

 المتدنية. ذوي المؤهالت من أكثر عمل فرص
، االلتزام ىومستو  العمر بين ايجابية عالقة وجود بضرورة وأوصت الدارسة إلى التوصيات التالية:

 .االلتزام التنسيمي ومستوى الحالية الوسيفة في الخدمة مدة بين يجابيةإ عالقة وجودوضرورة 
 

 (2005، البشابشة) دراسة -10
 ".العربية البوتاس شركة في العاملين لدى اإلبداعي السلوك في العمل ضغوط مصادر ثربعنوان: "أ

 فوي لودى العواملين اإلبوداعي السولوت في العمل ضغوط مصادر اثر على التعرل إلى الدراسة هذه هدفت 

 .موسفواإ   769  البوال  الدراسوة مجتموع مون مفوردة  250  الدراسوة عينوة وشوملت العربيوة البوتواس شوركة
 المختلفوة العمول ضوغوط مصوادر بوين سولبية عالقوة ارتباطيوه وجوود :التاليوة النتوائج إلوى الدراسوة وتوصولت

 ضوغوط لمصوادر إحصوائية داللوة ذي ثورأ وجود المختلفة، اإلبداعي بأبعاده والسلوت الدراسة شملتها التي

 بالمصوادر المختلفوة التنسيموات اهتموام بضورورة الدراسوة وأوصوت .السولوت اإلبوداعي أبعواد فوي العمول

 العربيوة البوتواس شوركة فوي العواملين األفوراد علوى عمول ضوغوط خلوق فوي رئيسوي لهوا دور التوي األساسوية

والتنسويم  لألفوراد اإلبوداعي السولوت فوي سولبي توأثير ذات باعتبارهوا منهوا الوتخلص فوي تهمومحاولوة مسواعد
 .المنسمة أداء في وبالتالي

 

  (2004، سليمان) دراسة -11
 ."شمس عين جامعة في مستشفيات التنظيمي االنتماء على الوظيفية الضغوط أثر"بعنوان:  

 فوي مستشوفيات التنسيموي االنتمواء علوى الوسيفيوة الضوغوط الدراسوة إلوى التعورل علوى أثورهوذه هودفت 

 فوي العواملين مون 4578أصول مون مفوردة 400 مون عينوة علوى الدراسوة وطبقوت شومس  عوين جامعوة

 وتحديود الوسيفيوة الضوغوط التعورل علوى إلوى كوذلت الدراسوة هودفت وقود شومس، عوين جامعوة مستشوفيات

 لمسوببات النسوبية األهميوة علوى والتعورل يباالنتمواء التنسيمو الوسيفوة عالقوة علوى التخصوص نووع توأثير

 الوسيفية الضغوط بين جوهرية عكسية عالقة وجود إليها التوصل تم التي النتائج أهم من وكان الضغوط،

علوى  الوسيفيوة التخصصوات أو اإلداريوة المسوتويات مون ألي توأثير أي وجوود عودم التنسويم يبوين واالنتمواء
 حيو  مون التخصصوات الوسيفيوة فئوات بوين اختالفوات وجوود وتبوين التنسيموي، باالنتمواء الضوغوط عالقة

 التنسيموي الهيكول وضوغوط فوي العمول العالقوات ماعودا الضوغوط مصادر عن الناتجة الضغوط مستويات

 مستويات حي  من اإلدارية المستويات فئات بين اختالفات جوهرية فوجدت اإلداري للمستوى بالنسبة أما
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 كانوت ثوم ومون .العمول أداء أسواليب فوي التغيور ماعودا الضوغوط صوادرجميوع م عون الناتجوة الضوغوط

 بيئوة سورول تحسوين الضوغوط، إحودا  فوي تتسوبب التوي العمول أعبواء تخفويض بالعمول علوى التوصويات

 المناسوب فوي الشوخص وضوع علوى العمول الوسوائل، بتوصويل واالهتموام العمول بمكوان العمول الماديوة

 ينملالعوا توعيوة جميوع العمول، أعبواء حيو  مون الوسوائل بوين وازنالتو إحودا  محاولوة المناسوب، المكوان

 لودى اإليجابيوة  المشواعر علوى تنميوة والعمول التنسيميوة، الضوغوط بموضوع المباشورين الرؤسواء وخاصوة

 .المنسمة تجاه العاملين
 

  (2003دراسة )عبد الحافظ،  -12
ارات في بعض المؤسسات واقع صناعة القرار داخل مجالس األقسام ومجالس اإلد"بعنوان: 
 ."الحكومية

واقع صناعة القرار داخل مجالس األقسام ومجالس اإلدارات في  الدراسة الى التعرل على  هذه هدفت
بعض المؤسسات الحكومية، وأهم التحديات التي تواجه عملية صناعة القرار في القرن الحادي 

والوسائل التي يمكن من خاللها تدعيم أنماط والعشرين، وتوجهات اإلدارة المعاصرة في صناعة القرار، 
وقد استخدمت الدراسة ، السلوت اإليجابي لألفراد وتحقيق المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار

 .االستبانةالمنهج الوصفي، أما أدوات الدراسة فكانت 
 النتائج أهمها: مجموعة من إلى وقد توصلت الدراسة

تقبل الفرد للمشاركة في صناعة القرار، وبين مدى الفائدة التي  بين مدى ةوجود عالقة ارتباطي -
تعود عليه من المشاركة من جهة، ومدى ما يتوافر لديه من خبرة ومعلومات عن موضوع القرار 

 من جهة أخرى

وبين  بين عدد سنوات الخبرة للفرد في عضوية مجالس األقسام اإلدارية، ةوجود عالقة ارتباطي -
 المجالس.  هذه رارات التي تتخذ فيمشاركته في الق

 

 ( 2003 دراسة )الصفيان، -13

  ".اإلدارية  في الرياض القرارات بفاعلية التنظيمي التطوير  علقة: "بعنوان

 القرارات   لتكون التنسيمي التطوير عليها يستند التي األسس على التعرل الدراسة إلى هذه هدفت     

 متخوذي القورارات توجيوه في التنسيمي التطوير دور وتوضيح الرياض، طقةزات منافي  جو  فعالة اإلدارية

 اإلدارية اتخاذ القرارات دون تحول قد التي الصعوبات أهم تحديد مع فعالة، إدارية قرارات  التخاذ اإلدارية

 متوسوطة بدرجوة يسوتند الريواض زاتابمنطقوة  جوو  التنسيموي التطووير أن الدراسوة  نتوائج أهوم ومون.الفعالوة

 فوي دور متوسط له الرياض بمنطقة التنسيمي التطوير يعد كما اإلدارية، القرارات تفعل التي على األسس

 يوؤدي سوول اإلداريوة للعواملين المهوارات لتنميوة المسوتمر التودريب علوى العمل وأن القرارات متخذي توجيه
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 التنسيموي التطووير ويواجه داريةالقرار اإل اتخاذ عملية في التنسيمي التطوير دور تفعيل إلى عالية بدرجة

 قرارات . اتخاذ تعيق التي الصعوبات بعض
 

 ( 2003 ،)النوشان دراسة -14

 عدد في اإلدارية القيادات على مسحية دراسة القرارات اتخاذ عملية على وأثرها العمل ضغوط"بعنوان:  

 ."الرياض مدينة في والمدنية األمنية األجهزة من
 مدى على والتعرل اإلدارية، القيادات لدى العمل ضغط مستوى على التعرل ىإل الدراسة هذه هدفت

 على العمل ضغوط أثر على التعرل وكذلت القرارات اتخاذ عملية لخطوات اإلدارية القيادات تباعا

    مثلت عشوائية طبقية عينة الدراسة شملت ، وقداإلدارية القيادات لدى القرارات اتخاذ عملية خطوات

 القيادات لدى الضغط مستوى:التالية النتائج إلى الدراسة وخلصت ،األصلي الدراسة مجتمع من  % 5٠

 القيادات لدى أعلى الضغوط ومستوى ،الوسط من قلأ الرياض بمدينة والمدنية األمنية باألجهزة اإلدارية

 عملية وخطوات لعملا ضغوط بين عكسية ارتباط عالقة وجود األمنية، بالقيادات مقارنة المدنية اإلدارية

 متماثل القرارات اتخاذ عملية خطوات تباعا على العمل ضغوط تأثير الدراسة بينت كما القرارات، اتخاذ

 األدلة إصدار :الدراسة توصيات أهم من وكان .واألمنية المدنية األجهزة من كل في اإلدارية القيادات لدى

 متخصصة تدريبية دورات عقد العاملين، من مطلوبةال والنشاطات المهام تفاصيل توضح التي التنسيمية

 القيادات استقطاب على العمل ، الضغوط تخفيل عملية في أدائهم بمستوى لالرتقاء اإلدارية للقيادات

 .المنسمات في القيادية باألعمال للقيام المؤهلة
 

 (2003، المعشر) دراسة -15
 ."األردن شمال الحكومية في تاإلدارا في العمل وضغط التنظيمي الوالء"  :بعنوان

 وبلو  األردن، شومال الحكوميوة فوي اإلدارات فوي العمول وضوغط التنسيموي هدفت إلى التعورل علوى الووالء

 الدراسوة، مجتموع مون تقريبواإ  % 29  موسول يمثلوون  1200  الدراسوة فوي شواركوا الوذين العينوة أفوراد عودد

 فوي العامول القطواع منسموات بوين التنسيموي ءالووال علوى مسوتوى التعورل محاولوة إلوى الدراسوة وهودفت

 بوين الودور وغمووض الودور صوراع مسوتويات ومقارنوة قيواس بينها، األردن والمقارنة في الشمال محافسات

 وبعوض المتغيورات العمول وضوغوط التنسيموي الووالء بوين االرتباطيوة العالقوة طبيعوة العواملين، ومقارنوة

والمحافسوة  والجونس العمور مون لكول أن ي توصولت إليهوا الدارسوةالتو النتوائج أهوممون  وكوان الديموغرافيوة،
 أثوره التنسيمي والعمر والمستوى الوسيفة من لكل وكان العمل، بضغط اإلحساس على أثره العمل وطبيعة

 وكل التنسيمي الوالء من كل بين عالقة عكسية هنات أن الدراسة بينتو  العاملين، بضغط اإلحساس على

 محوددة مسوؤوليات المووسفين إعطواء الباحو  بضورورة أوصوى وقود الودور، ضوغموو  الودور صوراع مون

عالمهوم وواضوحة  ممون أكثور أو مجمووعتين موع بالعمول الموسول بقيوام السوماح عودم إلوى واالنتبواه ،بهوا وا 
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 المعنوية للعاملين، الروح بانخفاض المرتبط التنسيمي المناخ تحسين على العملو  مختلل، يعملون بشكل

 العمول روح وبو  فوي العمول بوأهميتهم إشوعارهم خوالل مون منسمواتهم تجواه المووسفين والء روتطووي تنميوة

 بين العالقة حول الدراسات من بمزيد الباح  بالقيام يوصيو  أعمالهم، تجاه بالمسؤولية والشعور الجماعي

 .أخرى قياس وطرق متغيرات تشمل بحي  التنسيمي والوالء وغموضه الدور صراع
 

 ( 2003 ،لنوشان)ا دراسة -16

 عدد في اإلدارية القيادات على مسحية دراسة القرارات اتخاذ عملية على وأثرها العمل ضغوط"بعنوان:  

 ."الرياض مدينة في والمدنية األمنية األجهزة من
 مدى على والتعرل اإلدارية، القيادات لدى العمل ضغط مستوى على التعرل إلى الدراسة هذه هدفت

 على العمل ضغوط أثر على التعرل وكذلت القرارات اتخاذ عملية لخطوات اإلدارية القيادات تباعا

    مثلت عشوائية طبقية عينة الدراسة شملت ، وقداإلدارية القيادات لدى القرارات اتخاذ عملية خطوات

 تالقيادا لدى الضغط مستوى:التالية النتائج إلى الدراسة وخلصت ،األصلي الدراسة مجتمع من  % 5٠
 القيادات لدى أعلى الضغوط ومستوى ،الوسط من قلأ الرياض بمدينة والمدنية األمنية باألجهزة اإلدارية

 عملية وخطوات العمل ضغوط بين عكسية ارتباط عالقة وجود األمنية، بالقيادات مقارنة المدنية اإلدارية

 متماثل القرارات اتخاذ عملية تخطوا تباعا على العمل ضغوط تأثير الدراسة بينت كما القرارات، اتخاذ

 األدلة إصدار :الدراسة توصيات أهم من وكان .واألمنية المدنية األجهزة من كل في اإلدارية القيادات لدى

 متخصصة تدريبية دورات عقد العاملين، من المطلوبة والنشاطات المهام تفاصيل توضح التي التنسيمية

 القيادات استقطاب على العمل ، الضغوط تخفيل عملية في ئهمأدا بمستوى لالرتقاء اإلدارية للقيادات

 .المنسمات في القيادية باألعمال للقيام المؤهلة
 

 ( 2003  ، الكبيسي) دراسة -17
 أداء علـى الضـغوط أثر هـذه وتحديد قطر بدولة العاملة البنوك في العمل ضغوط مصادر أهمبعنوان: " 

 "العاملين
 وتحديود قطور بدولوة العاملوة البنووت فوي العمول ضوغوط مصوادر أهوم رل علىهدفت هذه الدراسة إلى التع

التنسيميوة  المتغيورات مون مجموعوة ثورأ تحديود إلوى هودفت كموا ،العواملين أداء علوى الضوغوط ثور هوذهأ
 ارتفواع مسوتوى:التاليوة النتوائج الدراسوة وأسهورت .البنووت قطواع فوي العواملين تصوورات علوى والشخصوية

 :الضوغوط مصوادر هوذه أهوم ومون قطور فوي العاملوة البنووت فوي الموسفوون منها عانيي التي العمل ضغوط

 اإلدارات بين التنسيق الموسفين، ضعل إلى الموكلة المهام صعوبة نجازها،إ المطلوب العمل كمية ارتفاع

 غمووض متناقضوة، وتوجيهوات تلقوي أوامور الموراجعين، موع المشواكل األداء، تقيويم فوي التمييوز ، واألقسوام

 فالمسوتويات ،واألداء العمول ضوغوط بوين عالقوة عكسوية الدراسوة وأسهورت الترقيوة فورص محدوديوة الودور،
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 إلوى الدراسوة وخلصوت، المووسفين أداء علوى التوأثير السولبي فوي تسواهم العمول ضوغوط مون المرتفعوة

 كوم مون خفيضالت للموسفين، الترقية فرص من المزيد واألجور وتوفير الرواتب تحسين :التالية التوصيات

 موسول كول وواجبوات مهوام وتحديود وسيفوي وصول بطاقوات إعوداد من المووسفين، نجازهإ المطلوب العمل

 .العدالة مستوى وتطوير األداء بتقييم ، االهتمام واضح بشكل
 

   (2002، زيد أبو) دراسة -18
 ."األردن في والخاصة الحكومية الجامعية المكتبات في العاملين لدى العمل ضغوط" :بعنوان

 الجامعيوة المكتبوات فوي العواملين لودى العمول ضوغوط مصوادر علوى التعورل إلوىهوذه الدراسوة  هودفت

 توأثير معرفوة العواملون، لهوا يتعورض التي العمل ضغوط متغيرات وتحليل األردن، في والخاصة الحكومية

 العاملين أن دراسةالتي توصلت إليها ال النتائج ومن أهم ،العمل بضغط اإلحساس على المتغيرات بعض

 األدوار غمووض منهوا كثيورة لعوامول نتيجوة العمول ضوغوط مون يعوانون األردن فوي الجامعيوة المكتبوات فوي

 وبيئة الوسيفي والوصل وطبيعته العمل وخصائص والترفيع والترقية القرار اتخاذ في والمشاركة وصراعها

 أن .فيهوا للعواملين ضوغوطاإ  تسوبب الجامعيوة المكتبوات في العمل مثبطات أنو  الوسيفي، واالستقرار العمل

 المزيد بدعطاء الباح  وأوصى .الموسفات من أكثر ضغوط من يعانون الجامعية المكتبات في الموسفين

 التعامل في فاعلة إدارية أساليب وتطوير ، مناسبة عمل بيئة توفير خالل من العمل لسرول االهتمام من

 تووفيرو  والمعنويوة، الحووافز الماديوة تووفيرو  المهنيوة، مشوكالتهم وحول وتقديرهم حاجاتهم وفهم العاملين مع

 مهواراتهم تطووير مون يتمكنووا لكوي التدريبيوة للعواملين والودورات والموؤتمرات النودوات فوي المشواركة فورص

 .الوسيفية
 

 ( 2002،السالم) دراسة  -19
 المملكةفي  – اإلداريات لمشرفاتل بالرضا الوظيفي وعلقتها التنظيمية العمل ضغوط عوامل"  :بعنوان

 ."السعودية العربية

المشورفات  لهوا تتعورض التوي التنسيميوة العمول لضوغوط الرئيسوة العوامول معرفوة إلوى الدراسوة  هوذه هودفت
 لودى المشورفات الووسيفي الرضوا مسوتوى علوى والتعورل التربووي، اإلشرال مكاتب في العامالت اإلداريات

 أفوراد هواار ي ،والودمام كموا وجودة الريواض :مودن مون كل في التربوي االشرال بمكات في العامالت اإلداريات
 طبقت استبانة عن عبارةوكانت األداة الدراسة   في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت.الدراسة 

، الودمام و وجودة منواطق الريواض فوي التربويوات المشورفات مون ( 240 ) عوددها عشووائية عينوة علوى
 مون عوامول تعود اإلدارية المشرفة به تقوم الذي العمل كمية أن العديد من النتائج أهمها سةاالدر  وتوصلت

 لوه الوذي تتعورض الودور غموض يعد كما اإلداريات، المشرفات لها تتعرض التي التنسيمية العمل ضغوط

 مجوال ي فويالمهنو والنموو التطوور يعتبور كموا التنسيميوة، العمول ضوغوط عوامول أحود اإلداريوة المشورفة
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 عون تخفيول العوبء الدراسوة  توصويات أهوم ومون.التنسيميوة العمول ضوغوط عوامول أحود التربووي اإلشورال

 الودورات مون خوالل التربوويين للمشورفين المهنوي بوالنمو واالهتموام جودد مشورفين بتعيين التربويين المشرفين

عطواء والمعنووي الموادي بوالتحفيز واالهتموام  تتضومن العقوبوات أكثور صوالحيات التربووي المشورل وا 

 .والترقيات
 

   (2002 واليافي، جودة،) دراسة  -20
 مصر جمهوريةب الثقافة وزارة  في العاملين فراداالا  لدى الوظيفي الرضا وعلقتها العمل ضغوط" :بعنوان

 العربية"

 خدمتاسوت وقود .لودى الفورد الووسيفي الرضا وعالقته العمل ضغوطإلى الكشل عن  دراسة هذه ال  هدفت

 من عشوائية عينة على وزعت استبانة عن عبارة الدراسة  أداة وكانت التحليلي الوصفي المنهج الباحثتان

 .العربيوة مصور الثقافوة بجمهوريوة وزارة  فوي يعملوون الوذين والمشورفين والمودراء العواملين مون ( 130 )

 ووجوود الدراسوة ، علويهمالمطبقوة  فوراد األ لودى متوسوطة عمول ضوغوط وجوود عون البحو  نتوائج وأسوفرت

 عودم مسوتوى بوين عالقوة ووجوود ،الووسيفي رضواه وعودم ، منسموة سول فوي للعمول الفورد توجوه بوين عالقوة

 والمكانوة الووسيفي الرضوا عودم بوين متوسوط جوهريوة فوروق ووجودت.العمول ضوغوط وبوين الووسيفي الرضوا

 أهم ومن .الوسيفي والمركز رالعم وبين ضغوط العمل متوسطات بين جوهرية فروق وجدت كما .الوسيفية

 فوي يسواهم مموا مرونوة أكثور والقواعود الضووابط واألنسموة جعول الدراسوة  بهوا خرجوت التوي التوصويات

 لمعرفوة األولويوة إعطواء يجوب أنوه كموا الرضوا الووسيفي عودم مون أو العمول ضوغوط مون سوواء التخفيول

تاحوة ،الترقيوات فوي الفورص وتكوافؤ ، العواملين توقعوات  ووضووح القورارات اتخواذ فوي للمشواركة المجوال وا 

يجاد األدوار  طبيعوة بوين التوافوق ومراعواة المتبوادل والتقودير أسواس االحتورام  علوى تقووم جيودة عمول بيئوة وا 

 ويرفوع العمول بضوغوط الشوعور مون يقلول ذلوت كول العالقات االجتماعيوة وتنمية الموسفين راتوقد الوسيفة

 .الوسيفي الرضا من
 

 (2002  ، واليافي جودة) دراسة -21
 ".ميدانية دراسة – الوظيفي الرضا وعدم البيروقراطي بالتوجه وعلقتها العمل ضغوطبعنوان: "

 وعودم الرضوا ،الفورد لودى البيروقراطوي بالتوجوه اوعالقتهو العمول ضوغوط دراسوة إلوى الدراسوة هوذه هودفت

 الثقافوة وزارة يعملوون فوي فورداإ  130  علوى ةاالسوتبان وزعوت وقد ، الشخصية الخصائص وبعض الوسيفي

 وبين الوسيفي الرضا مستوى عدم بين عالقة وجود :التالية النتائج وأسهرت ، العربية مصر جمهورية في

 عودم الووسيفي، والمركوز العمور العمول وبوين ضوغوط متوسوطات بوين جوهريوة فوروق وجوود العمل، ضغوط

 سونوات وعودد االجتماعيوة، لحالوةوا وبوين الجونس، العمول ضوغوط متوسوطات بوين جوهريوة فوروق وجوود

 وبوين بيروقراطيوة منسموة فوي للعمول الفورد توجوه عالقوة بوين توجود ال العلموي، التحصويل ومسوتوى الخدمة،
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 للوقوول موسفيهوا لجميوع اسوتبيان بودجراء الحكوميوة تقووم المؤسسوات بوان الدراسة وأوصت .العمل ضغوط

 نأبو الدراسوة أوصوت كموا ،العمول وضوغوط يفيالووس الرضوا حوول وميوولهم وتصووراتهم انطباعواتهم علوى
 مون سوواء التخفيول فوي يسوهم مموا مرونوة أكثور والقواعود واألنسموة الضووابط المؤسسوات الحكوميوة تجعول

تاحوة الترقيوات فوي الفورص تكوافؤ ثورأ االعتبار بعين األخذو  ،الوسيفي الرضا عدم من أم ضغوط العمل  وا 

يجاد األدوار ووضوح األداء يموتقي القرارات اتخاذ في للمشاركة المجال  أساس على تقوم جيدة بيئة عمل وا 

 ، حيو المووسفين وقودرات الوسيفوة بوين طبيعوة التوافوق ومراعواة ورؤسائهم الموسفين بين والتقدير االحترام

 .الرضا الوسيفي ورفع العمل بضغوط الشعور تقليل على ذلت كل ثرأ
 

 (  2001 السباعي، دراسة ) -22
 السعوديات والفنيات اإلداريات لدى إدارتها واستراتيجية ومصادرها مستوياتها العمل ضغوطبعنوان: 

 .السعودية الجامعات في العاملت
 لدى إدارتها واستراتيجية ومصادرها مستوياتها العمل ضغوطالدراسة إلى التعرل على هذه هدفت 

 الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وقد ،السعودية الجامعات في العامالت السعوديات والفنيات اإلداريات

 ثال  على موزعة وفنية إدارية موسفة 996 الدراسة مجتمع مجموع وبل  إلجراء هذه الدارسة المسحي

 .المملكة في جامعات

 عينة أفراد من الموسفات هب تشعر التي الضغوط مستوى أن وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 من مرتبة الموسفات لدى للضغوط المسببة المصادر أهم أنو   نسبيإا اإ منخفض عام بوجه كان الدراسة

 قرارات اتخاذ في المشاركة عدمو  العمل عبءو  الوسيفي التطور فرص محدودية هي األقل إلى األكثر

 سنة 29 من عمرإا األقل الموسفات أنو  هغموضو  الدور صراعوكذلت  المادية العمل بيئة سرول.العمل

 في الكبيرات الموسفات من أكثر الدور، غموض الدور، صراع مصدرها عمل وطضغ بمستوى يشعرن

 .السن
 من أكثر عمل ضغوط بمستوى يشعرن أعلى التعليمي مستواهن اللواتي الموسفات أن وأوصت الدراسة

 محدودية العمل، عبء عن الناتجة الضغوط مصادر في أدنى التعليمي مستواهن اللواتي الموسفات

 .المادية العمل بيئة سرول العمل، قرارات اتخاذ في المشاركة عدم لوسيفي،ا التطور فرص
 

 (2001، أيوب) دراسة -23
 السـعودية المنشـتت في االستراتيجيةالقرارات  اتخاذ عملية لخصائص العليا اإلدارة أفراد نظرة: "بعنوان 

 . "الكبرى

تتخذ  التي االستثمارية الطبيعة ذات تيجيةاإلسترا القرارات من عدد على التركيز إلى هذه الدراسة هدفت
العالقة  تحديد ثم ،معاإ  والطويل القصير األجل في أدائها على تؤثر والتي ،الكبرى السعودية تآفي المنش
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  ، وقدالعملية بهذه ترتبط التي العوامل بعض وبين ستراتيجيةاال القرارات هذه اتخاذ عملية بين الموجودة
 توزيعها بشكل تم استقصاء قائمة طريق عن المعلومات جمع تم حي  الوصفي األسلوب الباح  استخدم

الوصفي  التحليل الباح  استخدم وقدى كبر  سعودية ةأمنش 100 في مديرين ةثالث على عشوائي
 . اإلحصائي

 السياسوي والتعوارض والسولوت والشومول الشود ببعود تتعلق أبعاد خمسة في القرار اتخاذ عملية تحديد تم وقد

 عمليوة بوين العالقوةو  اإلسوتراتيجية القورارات اتخواذ فوي والالمركزيوة الجانبيوة واالتصواالت القرارات اتخاذ يف

 العليوا اإلدارة أفوراد وعمور أفراد المنشاة وعمر ةأللمنش االقتصادي النشاط ونوع اإلستراتيجية القرارات اتخاذ

 خصوائص تشومل العوامول مون ومجموعة يمي،التعل المستوى في لديهم الخبرة ىومستو  التعليمي ومستواهم

 ،القورار متخوذي وخصوائص ةأالمنشو وحجوم الداخليوة البيئة بالمؤسسة وخصائص المحيطة الخارجية البيئة
 تختلول اإلسوتراتيجية عمليوة اتخواذ القورارات أن توصولت الدراسوة إلوى مجموعوة مون النتوائج أهمهوا: وقود

 ،وخبوراتهم التعليموي العليوا ومسوتواهم اإلدارة أفوراد عمر لباختال وكذلت صادياالقت النشاط نوع باختالل
 ،الخارجيوة البيئوة وكوذلت اتخواذ القورارات عمليوة علوى تأثير لها الداخلية البيئة خصائص نأ الدراسة وبينت
 .السعودية العربية المملكة المؤسسات في تفيد التي التوصيات من العديد عرض إلى الباح  خلص وقد
 

 ( 2001عزام،)ال دراسة -24
اإلدارية  في األجهزة الحكومية في  للقراراتبعنوان: "الضغوط المهنية  في األردن إمكانية التطبيق 

 ."المملكة األردنية الهاشمية
لتطبيق القرارات اإلدارية  في  ةالالزم تالدراسة إلى التعرل على اإلمكانات واالستعداداهذه هدفت 

ردنية الهاشمية من حي  توافر البنية التحتية، وتوافر البرمجيات، األجهزة الحكومية في المملكة األ
 كأداة للدراسة. ةستباناالوالقوى البشرية ،واعتمد الباح  في دراسته على 

  مجموعة من النتائج أهمها:وتوصلت الدراسة إلى 
لإلدارة الباح  عن الكفاءة والفاعلية في تنفيذ إعمالها في سل  القرارات االدارية  مطلب أساسي -

 محدودية الموارد، وزيادة الطلب على الخدمات.

من المشاريع المهمة لترسي  مبادئ ضة االلكترونية في األردن  يسير مشروع تطبيق الحكوم -
 ر.لة والمشاركة في اتخاذ القراءمن خالل تعزيز الشفافية، والمسا ةالديمقراطي

 وأوصت الدراسة

في األردن من المشاريع المهمة لترسي  مبادئ الديمقراطية من  ةيعد مشروع الحكومة االلكتروني -
 لة والمشاركة في اتخاذ القرار.ءخالل تعزيز الشفافية والمسا

مشروع الحكومة االلكترونية، وبين هة الحكومية القائمة على تنفيذ ال يوجد اتصال فعال بين الج -
 وائر الحكومية، نتيجة عدم وضوح االختصاصات وتداخلها.الد
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 ( 2000 المشعان،) دراسة -25

  المتوسطة". المرحلة في الكويتيين وغير الكويتيين المعلمين لدى العمل في الضغوط بعنوان: "مصادر 
 مرحلةفي ال الكويتيين وغير الكويتيين المعلمين لدى العمل ضغوط مصادر بح  إلى الدراسة هذه هدفت

 .الكويتيين من غير 363 منهم ومعلمة معلماإ   745  من الدراسة عينة تكونتو  الكويت،ب المتوسطة

 ضغوط مصادر في وغير الكويتيين الكويتيين المعلمين بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج وأسهرت

 دالة فروق توجد كما ،نالكويتيي من غير العمل للضغوط تعرضاإ  أكثر الكويتيين المعلمين نإ إذ العمل،

 ال وكذلت المعلمين، من العمل بضغوط أكثر شعوراإ  المعلمات نإ ذإ والمعلمات، المعلمين بين إحصائياإ 
 باستثناء الخبرة، وفئات العمرية الفئة حي  من ضغوط العمل مصادر في إحصائياإ  دالة فروق يوجد

 أما ، األخرى الفئات من العمل ضغوطل تعرضاإ  أكثر فأعلى ٤٥ العمرية الفئة نإ إذ المهني الضيق

 الفئة نأ فنجد الوقت   من الخبرة وفئة سنة(  34 - تعرضا أكثر سنوات (إدارة وصعوبات الدور غموض

 وضع المعلم بدصالح الدراسة وأوصت .األخرى الخبرة وفئات العمرية الفئات من العمل لضغوط  العمرية

 واجتماعياإ  صحياإ ونفسياإ  ورعايته مهنياإ  بالمعلم واالهتمام الحياتية، بمتطلباته اإليفاء يستطيع حتى مادياإ 

 العمل أداء في كفاءته من رفعل العملية المعلم مهارات بزيادة أوصت وكذلت

عوداد  العمول وتبصويرهم قيوتع التوي الضوغوط موع التعامول كيفيوة فوي للمعلموين تدريبيوة وبورامج دورات وا 

 .الضغوط هذه على بللتغل العلمية واألساليب بالطرق
 

 : الدراسات األجنبيةثالثاً 
 (Glazer & Gyurak, (2007))دراسة جلزير -1

"Sources of occupational stress among nurses in five countries" 
 "بلدان خمسة في الممرضات بين ضغط العمل مصادربعنوان: "

 مختلفوة مون بلدان ةخمس من ممرضات مسلخ بالنسبة العمل ضغط مفهوم دراسة إلى الدراسةهذه  هدفت

 بريطانيوا، إسورائيل، إيطاليوا، هنغاريا، من الممرضات عينة وكانت .العمل ضغط في تجاربهن تحديد أجل

 لوت تسوبب التوي أكثور األسوباب هوو موا :التوالي السوؤال علوى باإلجابوة مونهن واحودة كول قاموت وقود .وأمريكوا

 ولقود .العمول لضوغوط داخليوة وخارجيوة مصوادر وجوود إلوى النتوائج وأشوارت عملوت  فوي القلوق أو الضوغط

 كمصوادر المرضوى ونووع معينوة، مهوام أداء :وهوي ، الممرضوات بوين مشوتركة ضغط مصادر هنات كانت

 أسباب أحد العمل طاقم لدى المهارات قلة أن أوضحت اتالبريطاني اتالممرض أن إلى باإلضافة . .ثابتة

 وغيواب المتودني، الراتوب :هموا العمول لضوغط مصودرين إلوى أشورن الهنغاريوات والممرضات العمل، ضغط

 .الموارد
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 ( 2005آخرون،  و ألوري ماك (دراسة  -2
"The level of decision-making among workers institutions service roads 

of the United States of America" 
  "خدمه الطرق بالواليات المتحدة األمريكية ساتبمؤس العاملين لدى اتخاذ القرارات  مستوى" :بعنوان

دراكهم فهم العاملين  ىومد الطرق هدفت الدراسة الى التعرل على   مستوى العمل و تحديد التجاهات وا 

 األمريكية، وتحديد المتحدة بالواليات خدمات الطرق قطاع في العاملين جمهور لدى التنسيمي االلتزام

درات التنسيمي االلتزام مستوى بين العالقة  بناء في العمال، والمساهمة هؤالء العمل لدى ومفهوم العمل وا 

 المتحدة بالواليات الطرق خدمات بقطاع العاملين التنسيمي لدى االلتزام مستوى برفع خاصة استراتيجيات

 شركات سبع كبرأفي  يعملون فرداإ  199 من مكونة عشوائية عينة الدراسة استهدفت األمريكية ، وقد

 لجمع اليدوي البريد بواسطة وزع الذي االستبيان وقد استخدم األمريكية، المتحدة بالواليات الطرق خدمات

  -، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: % 63 االستجابة وكانت نسبة البيانات
 .لديهم االلتزام التنسيمي ومستوى بالعمل االشترات بين متوسطة عالقة وجود -
 .التنسيمي االلتزام الوسيفي ومستوى والرضا بالعمل المشاركة بين عكسية عالقة ودوج -
 الفرد به يقوم الذي العمل عن الرضا ىالتنسيمي ومستو  االلتزام مستوى من كل بين موجبة عالقة وجود -

 الفرد. به يقوم الذي العمل فهمه لطبيعة ىومد
 التنسيمي للفرد. لتزاماال ومستوى العمل ضغط بين عكسية عالقة وجود -
 
 (2002) وولسون دراسة بوزويل -3

 

"Relations between stress and work outcomes: The role of felt 

challenge, job control, and psychological strain" 

 ، ومراقبة العمل، والضغط التحدي تشمل نواحي العمل ونتائج العمل العلقات بين ضغوطاتبعنوان: " 
 "النفسي

 تشومل نوواحي العمول بنتوائج متباينوة عالقوة ذات العمول ضوغوطات مون نوعوان الدراسوة هوذه افترضوت لقود

 باإلرهواق إيجابيوة تتعلوق أخورى وعالقوة مرضوية، وغيور مرضوية نتوائج إلوى وتوؤدي واإلعاقوات التحودي

 نتائج إلى التحدي ضغط أن يؤدي خاللها من يمكن آلية يعتبر الملموس التحدي أن افترضت كما .النفسي

 مونموسفواإ   461  مكونوة عشوائية عينةعلى  الدراسة شملتوقد  السيطرةو  الوسيفي التحكم على مرضية

 نووعي إن النتوائج وأسهورت.الفرضويتين لهواتين دعموا المتحودة األمريكيوة الواليوات فوي الجامعوات مووسفي

 إلى باإلضافة .النفسي باإلرهاق اارتبط اهمليك ولكن مختلفة، بطريقة نتائج العمل على أثرهما كان الضغط

 العمل ضغط ولكن ونتائجه، العمل ضغط على المباشر األثر له كان الوسيفي الشعور بالتحدي فدن ذلت،

 دراسوات البواحثين مون عودد ىأجور  لقودو السويطرة،  الووسيفي الوتحكم علوى يرتكوز يكون لوم المتعلوق بالتحودي
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 بتجميع الباح  قام وقد ، التنسيمي الوالء – تقل ضغوط العملمس بشكل المتغيرين هذين تناولت وأبحا 

 .المتغيرين هذين بين العالقة تناولت التي الدراسات في وجد نقص ولكن الدراسات، تلت من عدد أكبر
 

 (  2001ديلوريا، ) دراسة -4
Administrative decisions at the level of workers in the US federal 

institutions: a comparative study between the contracting workers, 

officials. 
 

 مقارنة دراسة :األمريكية المؤسسات الفدرالية في العاملين لدى القرارات االدارية   مستوى"  بعنوان:

 ."الرسميين والعاملين المتعاقدين العاملين بين
 المكاتب في لعاملينا لدى لاللتزام المختلفة المستويات إلى التعرل على  معرفة الدراسة  هذه هدفت 

 وطبيعة العمل قيادة رئيس طبيعة بمتغير ربطه خالل من األمريكية الحكومية الحكومية والمؤسسات

 مدي معرفةو  بين المجموعتين، المهنة بطبيعة وعالقته االلتزام مستوى اختالل مدى المهنة ،ومعرفة

 مدى التنسيمي، ومعرفة االلتزام على مستوى المهنة وطبيعة ياالجتماع التعليم طبيعة اختالل تأثير

 المجموعتين. التنسيمي لدى االلتزام مستوى على الديمغرافية العوامل تأثير
 األجهزة متعاقداإ مع موسفاإ  13 و رسمياإ  حكومياإ  موسفاإ  85 من مكونة عينة على الدراسة وقد طبقت

وتوصلت الدارسة إلى  مختلفة مهنية ذات طبيعة توياتمس على االستبيان توزيع تم حي  الحكومية
 : مجموعة من النتائج أهمها

 الحكومي فالموسل طبيعة المهنة، اختالل عن ناتج التنسيمي االلتزام مستوى بين عالقة وجود -

مهام  ووضوح الوسيفي االستقرار إلى ذلت ويعزى ،المتعاقد من الموسل أعلى مستوى لديه يوجد الرسمي
 واستقرارها. لديه العمل

 يعمل التي المهنة تجاه وليس ملتزماإ  فيه يعمل الذي المكان تجاه ملتزماإ  المتعاقد الموسل اتجاه يكون -

 بها.
 الرسمي، للموسل التنسيمي مستوى االلتزام على العمل لرؤساء القيادة نمط لطبيعة يجابيإ تأثير يوجد -

 .الموسل المتعاقد على تأثير يوجد ال بينما
 .للموسفين وااللتزام التنسيمي العرقي، التأثيرو  االجتماعي التعليم لطبيعة ايجابي تأثير وجود -
 .كال المجموعتين في التنسيمي االلتزام مستوى على للجنس تأثير يوجد ال -
 بالموسفين خاص االلتزام التنسيمي مستوى على العمل في الخبرة العلمي، للمؤهل تأثير وجود -

 المتعاقد. على الموسل التأثير هذا يوجد ال بينما الرسميين
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 (2000دراسة كولن وجونس ) -5
.(Collins&Jones,2000): 

"Stress the perceptions of social work lectures in Britain" 

 في االجتماعي محاضري العمل بين واإلجهاد بالضغط والشعور الوظيفي الرضا فحصبعنوان: " 

 ".ةالمتحد المملكة
 محاضوري العمول بوين واإلجهواد بالضوغط والشوعور الووسيفي الرضوا فحوص إلوي الدراسوة هوذه هودفت

 الدراسوة عينوة حيو  تكونوت االسوتبانة، استخدام تم الغرض هذا ولتحقيق المتحدة، المملكة في االجتماعي

 محاضوري أن إلوي الدارسوة وقود توصولت بريطانيوا، فوي االجتمواعي العمول فوي يعملوون محاضوراإ  522 مون

 لتلوت مشوابهة الضوغوط مون ومجموعوة الرضوا الووسيفي مون عاليوة بمسوتويات يتمتعوون االجتمواعي العمول

 يعوانون االجتمواعي العمول محاضوري مون% 25 أن عوام، وبينوت بشوكل البريطاني المجتمع في الموجودة

مشواكل  أنهوا ىعلو أساسوي بشوكل واإلجهواد الضوغوط إلوى ينسور ال بوأن وأوصوت الدراسوة والقلق، الكآبة من
 .والعمل والبيت المؤسسية والمستويات القسم تفاعالت عن هذه المشاكل ناتجةولكن  فردية،

 
 التعقيب على الدراسات السابقة: رابعًا: 

 -بين الدراسات: التشابه  أوجه ( أ

 ضغوط وهو لهذه الدراسة األول المتغير في عام بشكل الدراسات هذه أغلب مع الدارسة هذه تتفق -

 باتخاذ المتعلقة للدراسات بالنسبة أما في المنسمات الضغوط مستوى على التعرل في وتحديداإ  لالعم

في  المؤثرة العوامل على والتعرل اإلدارية القرارات التخاذ العلمية اختيار المراحل حول تدور فهي القرارات
 القرار. اتخاذ على عملية بيئيةال العوامل وتأثير اتخاذها، في الكمية األساليب استخدام وواقع اتخاذها،

 استخدمت اغلب الدراسات المنهج الوصفي التحليلي  في جمع البيانات  الالزمة للدراسة وتحليلها. -

 -االختلف بين الدراسات: أوجه ( ب

غزة ، وهى  بقطاع وزارة المالية أن هذه الدراسة  تناولت اآلثار المترتبة على الضغوط المهنية في  -
 . بالقطاع الحكومي قطاع غزة فية )على حد علم الباح ( التي أجريت الدراسة الوحيد

هنات تضارب واختالل بين نتائج الدراسات فيما يختص بوجود فروق جوهرية بين ضغوط العمل 
 وتأثيرها على متخذي القرارات.

 وجه االستفادة من الدراسات السابقة :أ ج(
السابقة من معلومات وتوصيات وتوجيهات هامة استفاد  الباح   كثيراإ مما تضمنته الدراسات  -

ومفيدة، وأطلع علي األدب االداري المتعلق بالدراسة، وتم االستفادة من أدوات الدراسة المستخدمة " 
و فروضها،  أهدافها و الدراسة أسئلة صياغة فيو  ،كاالستبيانات والمناهج وكذلت األساليب التحليلية
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 موضوع عن وأوسع أعمق فكرة وتكوين المقدمة، كتابة في عليها ولالحص تم التي النتائج تفسير فيو 
 .وطريقة اختيار عينة الدراسة والتعامل مع متغيرات الدراسة الدراسة،

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها. تدعيم بعض اآلراء المتعلقة باإلطار النسري للدراسة، -

 :نهاأ في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز د( ما ت
 القرارات اتخاذو العمل   ضغوطالعالقة بين  معرفة إلى تهدل أنها في السابقة عن الدراسات تتميز -

طالع الباح  علم حد وعلىبقطاع غزة وزارة المالية  في اإلدارية  الدراسات من دراسة تطرقت أن يتم لم وا 

 هذا في الدراسات أول من وتعد من القطاع الحكومي، الكبير وهذا المجتمع الموضوع هذه لمثل السابقة

 تم وأن يسبق لم التي الجديدة المواضيع من الموضوع كون في الدراسة أهمية هذه يزيد مما المجال

 دراستها.
 متغيرات لقياس ثر في ضغوط العملؤ بالجوانب اإلدارية واالجتماعية  التي ت الدراسة  اهتمت -

 .ا لها من خصوصية تميزها عن البيئات األخرىالدراسة والتي تنطبق على البيئة الفلسطينية لم

 خلصة وتعقيب على الدراسات السابقة:
رات الحكومية  في سل ما اباستقراء سريع ألدبيات الدراسات السابقة تسهر أهمية ضغوط العمل للوز 

 يشهده المجتمع الفلسطيني بمختلل شرائحه ومؤسساته من تحوالت اجتماعية وثقافية متالحقة وبالذات،
في أوساط التقلبات المتغيرة  في متطلبات العمل المختلفة  وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه، و 

  جوانب مختلل على آثار من لهما ضغوط العمل، لماموضوع  أهمية مدى السابقة الدراسات من يتضح
 .وسرول العمل
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 
 

 .مقدمة 

 راسة. منهج الد 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .صدق االستبيان 

 .ثبات االستبيان 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
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 :مقدمة
جراءاتهوا محووراإ     نجواز الجانوب التطبيقوي مون الدراسوة، إيوتم مون خاللوه  رئيسواإ  تعتبر منهجية الدراسوة وا 

لبيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلوى النتوائج التوي وعن طريقها يتم الحصول على ا
المتعلقووة بموضوووع الدراسووة، وبالتووالي تحقووق األهوودال التووي تسووعى إلووى  األدبيوواتيووتم تفسوويرها فووي ضوووء 

 تحقيقها. 
الدراسوووووة، وكوووووذلت أداة الدراسوووووة وعينوووووة ومجتموووووع  متبوووووعنهج الللمووووو تنووووواول هوووووذا الفصووووول وصوووووفاإ حيووووو     

األدوات التوي كموا يتضومن  ،، ومدى صدقها وثباتهواوكيفية بنائها وتطويرهاإعدادها ة وطريقة المستخدم
وينتهووي الفصوول بالمعالجووات اإلحصووائية التووي اسووتخدمت فووي اسووتخدمها الباحوو  لجمووع بيانووات الدراسووة، 

 يلي وصل لهذه اإلجراءات. اواستخالص النتائج، وفيملبيانات تحليل ا
 

 :منهج الدارسة
 وصول خاللوه مون الوذي يحواول التحليلوي الوصوفي المونهج تم استخدام الدراسة أهدال تحقيق جلأ من   

 التي والعمليات حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الساهرة

يسوعى لوصول  "المونهج الوذي بأنوه التحليلوي الوصوفي المونهجويعورل  تحودثها التوي واآلثوار تتضومنها
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسوير المونسم لوصول سواهرة أو  أوالسواهر أو األحدا  المعاصرة، 

سوة والسوواهر راوتتطلب معرفة المشاركين فوي الد مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  التي

 
 ين للمعلومات:يالباحث مصدرين أساسستخدم أوقد 

مصووادر البيانووات  ى: حيوو  اتجووه الباحوو  فووي معالجووة اإلطووار النسووري للدراسووة إلووالمصــادر الثانويــة .1
الثانويوووة والتوووي تتمثووول فوووي الكتوووب والمراجوووع العربيوووة واألجنبيوووة ذات العالقوووة، والووودوريات والمقووواالت 

ت موضوع الدارسة، والبحو  والمطالعوة فوي مواقوع والتقارير، واألبحا  والدراسات السابقة التي تناول
 اإلنترنت المختلفة.

ــة .2 : لمعالجووة الجوانووب التحليليووة لجووأ الباحوو  إلووي جمووع البيانووات األوليووة موون خووالل المصــادر األولي
لهذا الغرض.  اإلستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا إ

 
درسوها الباحو ، وبنواءإ علوى مشوكلة الدراسوة يعرل بأنه جميوع مفوردات السواهرة التوي ي مجتمع الدراسة:

موسفواإ  (150)وأهدافها فدن المجتمع المستهدل هم موسفوو وزارة الماليوة فوي قطواع غوزة والبوال  عوددهم 
 .من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية في وزارة المالية م2014وموسفة حسب إحصائيات عام 
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علوووى جميوووع أصوووحاب القووورار فوووي وزارة  الشووواملةينوووة قوووام الباحووو  باسوووتخدام طريقوووة الع عينـــة الدراســـة:
إسوووتبانة الختبوووار االتسووواق الوووداخلي والصووودق  (30)، حيووو  توووم توزيوووع عينوووة اسوووتطالعية حجمهوووا الماليوووة

إسووتبانة  (150)وبعود التأكوود مون صوودق وسوالمة االسووتبانة لالختبوار تووم توزيوع  ،البنوائي وثبوات اإلسووتبانة
 (% 93.3) استبانة بنسبة (140)على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

 

 ( 1جدول )
 الدراسة عينة توزيع 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 5.0 7 مدير عام

 3.6 5 مكلل مدير عام

 1.4 2 نائب مدير عام

 2.1 3 مكلل نائب مدير عام

 27.1 38 مدير دائرة

 18.6 26 مكلل مدير دائرة

 7.9 11 رئيس قسم

 34.3 48 سممكلل رئيس ق

 100.0 140 المجموع

 
ضغوط العمل وعالقتها باتخاذ القرارات اإلدارية في وزارة  "تم إعداد إستبانة حول  :أداة الدراسة

  .المالية بقطاع غزة
 الدارسة من قسمين رئيسيين: هذه االستبانةتتكون و 

، العمر، المؤهل العلمي، الجنسوهو عبارة عن البيانات الديموغرافية عن المستجيب )القسم األول: 
 (.المسمى الوسيفي، سنوات الخبرة في المسمى الوسيفي الحالي، التخصص، الراتب

 

 فقرة، مقسم إلى قسمين: (57) ، ويتكون منمجاالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 مجاالت: (6) ( فقرة، موزع على40، ويتكون من )المجاالت المتعلقة بضغوط العمل: أوالً 

 ( فقرات.7المجال األول: األعباء الوسيفية، ويتكون من )
 ( فقرات.7، ويتكون من )صراع الدورالمجال الثاني: 
 ( فقرات.7، ويتكون من )غموض الدورالمجال الثال : 
 ( فقرات.7، ويتكون من )تدني فرص التقدم والنمو الوسيفيالمجال الرابع: 

 ( فقرات.6ويتكون من ) ،المسئولية تجاه اآلخرينالمجال الخامس: 
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 ( فقرات.6، ويتكون من )بيئة العمل الماديةالمجال السادس: 
 

 ( فقرة.17، ويتكون من )المجاالت المتعلقة باتخاذ القرارات اإلدارية: ثانياً 
 خطوات بناء اإلستبانة:

دارية في وزارة ضغوط العمل وعالقتها باتخاذ القرارات اإل" لمعرفة قام الباح  بدعداد أداة الدراسة    
 -، واتبع الباح  الخطوات التالية لبناء اإلستبانة :المالية بقطاع غزة"

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالسوتفادة منهوا فوي و  اإلداري األدباإلطالع على  -1
 بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 .وفقراتها اإلستبانةاريين في تحديد أبعاد استشار الباح  عدداإ من أساتذة الجامعات والمشرفين اإلد -2
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
المحكموووين مووون أعضووواء هيئوووة التووودريس فوووي الجامعوووة  السوووادة ( مووون12توووم عووورض اإلسوووتبانة علوووى ) -5

 العليا.ديمية السياسة والدراسات واكاوجامعة االزهر، اإلسالمية، 
في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقورات اإلسوتبانة مون حيو  الحوذل أو اإلضوافة والتعوديل،  -6

 .في أخر الرسالة يبين ذلت (2) قملحو ( فقرة، 57اإلستبانة في صورتها النهائية على ) رلتستق
 

 -كما يلي:تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان وقد 
 

  (2جدول )
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة  قليلة قليلة جداً  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 

" وبذلت يكون الوزن النسبي في هذه الحالة  قليلة جداإ ( لالستجابة " 1اختار الباح  الدرجة )
 % وهو يتناسب مع هذه االستجابة.(20)هو
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 ان:صدق االستبي
(، كما يقصد بالصدق 105: 2010يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،أن "صدق االستبانة  

"شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها 
د تم التأكد (. وق2001من ناحية ثانية، بحي  تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات وآخرون، 

 من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 صدق المحكمين "الصدق الظاهري":   -1

 أو الساهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عددإا الباح  يختار أن هويقصد بصدق المحكمين " 

( حي  تم عرض اإلستبانة على مجموعة من 107: 2010" )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكلة
(، وقد 1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )  ،دارة االعمالإفي  اإ متخصص  (12)المحكمين تألفت من 

استجاب الباح  آلراء المحكمين وقام بدجراء ما يلزم من حذل وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، 
 (.2انسر الملحق رقم ) -وبذلت خرج االستبيان في صورته النهائية 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityي : االتساق الداخلأوالً 

 هيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلي
هذه الفقرة، وقد قام الباح  بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلت من خالل حساب معامالت 

 للمجال نفسه.االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية 
 نتائج االتساق الداخلي -
" والدرجة الكلية  األعباء الوسيفيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 3جدول )وال

وبذلت يعتبر   (α ≤ 0.05)للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. اإ المجال صادق
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 (3ل )جدو
 " والدرجة الكلية للمجال األعباء الوظيفيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

لرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 344. .كبيرة بصورة إجازاتي أيام للعمل استدعائي يتم  .1

 0.000* 507. .مناسبة أعتبرها المطلوبة مني  األعمال  .2

 0.000* 353. الدوام. أثناء راحة وقت على الحصول ستطيعأ  .3

 0.000* 444. .إضافية أوقات يستنزل به ال أقوم الذي العمل حجم  .4

 0.000* 458. البعض. ببعضها مرتبطة  ومسئوليات واجبات عدة عن مسئول أنا  .5

 0.000* 602. بدقة. بعملي للقيام تخولني كافية صالحيات لدي  .6

 0.000* 647. مل ال تزداد تعقيداإ مع مرور الوقت.أعباء الع  .7

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
" والدرجة الكلية  صراع الدورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 4جدول )وال

وبذلت يعتبر  (α ≤ 0.05)ة للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوي
 لما وضع لقياسه. اإ المجال صادق

 (4جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال صراع الدورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 510. العمل في الوزارة. زمالء وبين بيني مهنية خالفات يوجد  .1

 0.000* 364. خالية من التناقضات. العليا والسياسات القرارات  .2

 0.000* 545. نفسي. من أتوقعه ال ما إنجاز اآلخرون مني يتوقع  .3

 0.000* 376. مسئولة في الوزارة. جهة من  أوامر استقبل  .4

 0.000* 544. زمالئي. ألحد صالحياتي أفوض عندما بالضيق شعور ينتابني  .5

 0.000* 447. العائلية. حياتي متطلبات مع تتعارض العمل ال متطلبات نأ أرى  .6

 0.000* 473. بمن حولي. المباشر والموسفين مديري بين مأزق في نفسي أجد  .7

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة *
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" والدرجة الكلية ر غموض الدو معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 5جدول )وال
وبذلت يعتبر  (α ≤ 0.05)للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه. اإ المجال صادق
 (5جدول )

 " والدرجة الكلية للمجال غموض الدورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

رتب
لل

اط
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 529. بها. أقوم التي الوسيفة مع يتناسب العلمي  مؤهلي  .1

 0.003* 232. الزمالء في الوزارة. مع االختصاصات تداخل من أعانى  .2

 0.000* 550. واضحة. الحالية وسيفتي في سلطتي حدود  .3

 0.000* 636. يع.للجم مفهومة الوزارة   في واألوامر واإلجراءات القواعد  .4

 0.000* 633. للوزارة.  اإلجرائية الخطة تتبع الوسيفية األعمال  .5

 0.000* 542. .لها المحدد الوقت من أكثر بأعمال تكليفي يتم  .6

7.  
المكلل  إلنجاز األعمال واسعة صالحيات تفوض العليا اإلدارة
 بها .

.622 *0.000 

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
 
"  تدني فرص التقدم والنمو الوسيفيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 6جدول )لوا

 (α ≤ 0.05)والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. اإ وبذلت يعتبر المجال صادق
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 (6جدول )
" والدرجة الكلية  تدني فرص التقدم والنمو الوظيفياالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  معامل

 للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 579. بالشواغر الوسيفية. ارتباطها من أكثر بالكفاءة  الترقي فرص ترتبط  .1

 0.000* 444. المستقبل. خالل لمهنيا للتطور  مساراإ  وسيفتي تحدد  .2

 0.000* 668. .موضوعية الحالية وسيفتي في والتقدم الترقية فرص  .3

 0.000* 728. العمل. وتطوير لتحسين األفكار اإلبداعية لتقديم الفرصة الوزارة تمنحني  .4

 0.000* 758. بها. أقوم التي المميزة األعمال عن الوزارة تعلم  .5

 0.000* 794. وسيفتي. في مهارات جديدة تعلم في لي احةالمت بالفرص  أشعر  .6

 0.000* 537. .بتميز نجاز األعمالإ في يرغب فيه أعمل الذي العمل فريق  .7

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
 
" والدرجة  المسئولية تجاه اآلخرينمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 7جدول )وال

وبذلت  (α ≤ 0.05)الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. اإ يعتبر المجال صادق

 (7جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال المسئولية تجاه اآلخرينمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 بي الفقرة م
مل

معا
ون

رس
 

باط
لرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 723. .الموسفين من العديد تطوير مسئولية عاتقي على يقع  .1

 0.000* 579. العمل. أجواء في سائدة االجتماعية العالقات  .2

 0.000* 530. ..الحاجة عند ولآلخرين لي المساعدة يد الزمالء يمد  .3

 0.000* 697. ن في الوزارة.الموسفي من مناسب عدد أداء على أشرل  .4

 0.000* 685. معي. العاملين للموسفين والمشورة الرأي تقديم علي يتحتم  .5

 0.000* 508. ما. مشكلة تواجهني عندما العمل في رئيسي إلي التوجه يمكنني  .6

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
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" والدرجة الكلية  بيئة العمل الماديةكل فقرة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين يوضح ( 8جدول )وال

وبذلت يعتبر  (α ≤ 0.05)للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. اإ المجال صادق

 (8جدول )
 الدرجة الكلية للمجال" و  بيئة العمل الماديةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 661. بالموسفين. الواحدة الغرفة عدم اكتساس  .1

 0.000* 707. جيد. بشكل تعمل المكتب أجهزة  .2

 0.000* 693. مناسبة. المكتب داخل والترتيبات الديكورات طبيعة  .3

 0.000* 804. عمل  مناسبة.ال في المستخدمة األدوات  .4

 0.000* 737. والسالمة. األمان مؤهل بوسائل عملي  .5

 0.000* 679. عملي. مناسبة لطبيعة مكتبي في والتهوية اإلضاءة  .6

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
 
" والدرجة  قرارات اإلداريةاتخاذ المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح ( 9جدول )وال

وبذلت  (α ≤ 0.05)الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. اإ يعتبر المجال صادق

 (9جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال اتخاذ القرارات اإلداريةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 المشكلة على التعرل بغرض بها أعمل التي الداخلية البيئة مسح يتم في الوزارة 

 بوضوح.
.636 *0.000 

 0.000* 683.   قرار.  أي اتخاذ قبل إليه المراد الوصول الهدل تحديد يتم  في الوزارة   .2

 0.001* 399. العمل. تواجه التي المشكلة لحل واحد حل في العاملين تفكير  تحصر الوزارة   .3

 0.000* 756. تمهيداإ  وتصنيفها المشكلة وتحليلها عن المطلوبة والمعلومات البيانات جمع يتم في الوزارة   .4
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 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

لرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 .لحلها

 المشكلة على التعرل بغرض بها أعمل التي للمنسمة الخارجية البيئة مسح يتم في الوزارة   .5
 ضوح.بو 

.730 *0.000 

 0.000* 760. .اإلدارية اتخاذ القرارات  في الحديثة التقنية باألساليب تستعين الوزارة   .6

 0.000* 794. قرار. اتخاذ تتطلب التي المشكلة أسباب تبح  الوزارة عن    .7

 0.000* 720. األخرى والدوائر األقسام المعلومات  مع وتبادل واالتصال التنسيق عملية تسهل الوزارة   .8

 0.000* 765. مستمر القرارات وقت حدوثها . تتابع الوزارة بشكل   .9

 0.000* 788. قرار حاسم . اتخاذ تتطلب التي المشكلة لمواجهة استعدادها  تبدى الوزارة   .10

11.  
 من ممكن عدد راء العاملين لتطوير أكبرآو  العلمية بالوسائل تقوم الوزارة باالستعانة

 المتاحة.  البدائل
.773 *0.000 

12.  
 الدوائر مختلل بين بصنع القرارات المتعلقة المعلومات تبادل عملية تسهل الوزارة 

 واألقسام.
.700 *0.000 

 0.000* 742. القرار. واتخاذ لصنع الالزمة والمعلومات البيانات تقديم علي الوزارة مرؤوسيها  تشجع  .13

14.  
 القرارات اتخاذ عند ل المختلفةالبدائ بين المفاضلة أسلوب على تعتمد الوزارة  

 اإلدارية.
.823 *0.000 

15.  
 التطورات  مع يتالءم بما القرارات  اإلدارية لتعديل الكافية المرونة الوزارة  لدى يتوفر

 0.000* 739. المختلفة.

16.  
 القرارات اتخاذ كيفية والمستمر للعاملين على المتخصص بالتدريب تقوم الوزارة 

 0.000* 687. وفعالة. مةبطريقة سلي اإلدارية

17.  
 فاعلية لضمان القرارات  الالزمة التخاذ المعلومات كافة على للحصول الوزارة  تسعى

 0.000* 809. اإلدارية. القرارات

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *
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 Structure Validity البنائي: الصدق ثانياً 
قاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهدال التي تريد األداة يعتبر الصدق البنائي أحد م

 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة. ىالوصول إليها، ويبين مد
 

عند أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياإ يبين ( 10جدول )وال
 لقياسه. تلما وضع ةوبذلت يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادق α= 0.05مستوى معنوية 

 (10جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة

 المجال
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 572. .األعباء الوسيفية

 0.000* 431. .صراع الدور

 0.000* 678. .غموض الدور

 0.000* 780. .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.000* 622. .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.000* 538. .بيئة العمل المادية

 0.000* 909. .ضغوط العمل

 0.000* 860. اتخاذ القرارات اإلدارية.

 . (α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة *           
 

  :Reliabilityثبات اإلستبانة 
."متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو "

 .(97: 2010)الجرجاوي،
ويقصد به أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي 

 ( 2002)القحطاني،  .نسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة"درجة اتساقه وا
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 وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خلل:
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

مبينوة فوي جوودول اسوتخدم الباحو  طريقوة ألفووا كرونبواخ لقيواس ثبوات اإلسووتبانة، وكانوت النتوائج كموا هووي 
(11.) 

 (11جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.646 0.417 7 .األعباء الوسيفية

 0.827 0.683 7 .صراع الدور

 0.770 0.593 7 .غموض الدور

 0.878 0.771 7 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.854 0.729 6 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.908 0.825 6 .بيئة العمل المادية

 0.922 0.850 40 .ضغوط العمل

 0.963 0.928 17 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.960 0.921 57 جميع المجاالت معا

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*
موون ( أن قيمووة معاموول ألفووا كرونبوواخ مرتفعووة لكوول مجووال 11ضووحة فووي جوودول )ضووح موون النتووائج المو يت

(. 0.921( بينموووا بلغوووت لجميوووع فقووورات اإلسوووتبانة )0.417,0.928حيووو  تتوووراوح بوووين )مجووواالت الدراسوووة 
بينمووا بلغووت لجميووع  (0.646،0.963وكووذلت قيمووة الصوودق الووذاتي مرتفعووة لكوول مجووال حيوو  تتووراوح بووين )

 ( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.0.960فقرات اإلستبانة )
( قابلوة للتوزيوع. ويكوون الباحو  قود 2وبذلت تكون اإلستبانة في صوورتها النهائيوة كموا هوي فوي الملحوق )

الدراسوة مموا يجعلوه علوى ثقوة تاموة بصوحة اإلسوتبانة وصوالحيتها لتحليول  استبانةتأكد من صدق وثبات 
 ار فرضياتها.أسئلة الدراسة واختب عنالنتائج واإلجابة 
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: األساليب
 Statistical Package for theتوم تفريو  وتحليول اإلسوتبانة مون خوالل برنوامج التحليول اإلحصوائي 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test مرنولس - اختبار كولمجورول تم استخدام

 (.12في جدول )، وكانت النتائج كما هي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 
 (12جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.764 .ضغوط العمل

 0.348 ية.اتخاذ القرارات اإلدار 

 0.782 جميع مجاالت االستبانة معا

ت الدراسووة مجوواالجميووع ل (.Sig)( أن القيمووة االحتماليووة 12موون النتووائج الموضووحة فووي جوودول ) يتضووح

 حيو هوذه المجواالت يتبوع التوزيوع الطبيعوي، وبذلت فودن توزيوع البيانوات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبر

 فرضيات الدراسة.  عنإلجابة سيتم استخدام االختبارات المعلمية ل

 األساليب اإلحصائية التالية:

 اإلحصائية التالية: األساليبتم استخدام وقد 

 لوصل عينة الدراسة. (: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

  المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. -2

 رفة ثبات فقرات اإلستبانة.(، لمعCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3

موا إذا  لمعرفوة K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سومرنول - اختبوار كولمجوورول -4

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
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: حيو  ( لقيواس درجوة االرتبواطPearson Correlation Coefficientمعامول ارتبواط بيرسوون ) -5

. وقود توم اسوتخدامه لحسواب االتسواق الوداخلي قوة بوين متغيورينيقوم هوذا االختبوار علوى دراسوة العال

 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

( لمعرفوووة موووا إذا كانوووت متوسوووط درجوووة االسوووتجابة قووود T-Test) فوووي حالوووة عينوووة واحووودة Tاختبوووار  -6

لتأكوود موون أم زادت أو قلووت عوون ذلووت. ولقوود تووم اسووتخدامه ل 3وصوولت إلووي الدرجووة المتوسووطة وهووي 

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفووة مووا إذا كووان هنووات Independent Samples T-Test) فووي حالووة عينتووين Tاختبووار  -7

 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تفروقا

معرفوة موا ( لOne Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -8

 إذا كان هنات فروقات ذات داللة إحصائية بين ثال  مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Stepwiseاالنحدار المتعدد باستخدام طريقة  -9
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 اخلامس  الفصل

 حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 
 

 مقدمة. 
  البيانات الديموغرافية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
 فقرات االستبانة تحليل. 
 .اختبار فرضيات الدراسة 
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 مقدمة:
، وذلت من خالل اإلجابة عن فرضيات الدراسة ختباراو تحليل البيانات يتضمن هذا الفصل عرضاإ ل   

أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، 
النوع، العمر، المؤهل العلمي، المسمى )التي اشتملت على  ات الديمغرافيةالبيانوالوقول على 

لذا تم إجراء المعالجات (، الوسيفي، سنوات الخبرة في المسمى الوسيفي الحالي، التخصص، الراتب
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  الدراسة، إستبانةاإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

 للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS)اعية االجتم
 البيانات الديموغرافية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
 الديموغرافيةالبيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

  (13جدول )
 الجنسعينة الدراسة حسب توزيع 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 75.7 106 ذكر

 24.3 34 أنثى

 100.0 140 المجموع

و إناث %24.3 الباقي بينماذكور،  من عينة الدراسة% 75.7ما نسبته ( أن 13يتضح من جدول )
حتاج الى التعامل مع الجمهور بشكل مستمر تن طبيعة العمل في وزارة المالية أيعزو الباح  و 

باإلضافة إلى الليل  منباإلضافة إلى العمل في المعابر قد يستغرق ساعات متأخرة ر، ومباش
التوزيع  الطبيعي وتعتبر النسبة طبيعية  ومتوافقة مع  ،فئة الذكورمما يستلزم  الكشوفات الميدانية،

                    دراسةو  (2009 السقا، مع دراسة) نتائج هذه الدراسة اتفقتو ، لإلحصاء الفلسطيني
  (. 2009 )بنات، دراسة ، واختلفت مع (2008 )الطحانية،
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 

 (14جدول )
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  
 النسبة المئوية % العدد العمر

 2.1 3 سنة 25أقل من 

 12.1 17 سنة 30إلى أقل من  25من 

 34.3 48 سنة 35إلى أقل من  30من 

 22.9 32 سنة 40ى أقل من إل 35من 

 28.6 40 سنة فأكثر 40

 100.0 140 المجموع

 

وبينما ، سنة 35أعمارهم أقل من  من عينة الدراسة% 48.5ما نسبته ( أن 14يتضح من جدول )
 الفئة على وزارة المالية  اعتمادويعزو الباح  ذلت إلى  ،سنة 35هم أكثر من ر % تتراوح أعما51.5

، كال عدد كبير من الموسفين ولتغطية مواقعهم تم تعيين عدد كبير من الموسفينوذلت الستن الشابة
 .(2001 السباعي، دراسة ) و، ( 2003)المعشر،  دراسة  مع واتفقت

 :عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 (15جدول )

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 8.6 12 دبلوم فما دون

 78.6 110 بكالوريوس

 12.9 18 ماجستير

 - - دكتوراه

 100.0 140 المجموع

 يحملووووون درجووووة الوووودبلوم فمووووا دون، الدراسووووة موووون عينووووة% 8.6( أن مووووا نسووووبته 15)يتضووووح موووون جوووودول 
وال يوجووود أحووود مووون  ،% يحملوووون درجوووة الماجسوووتير12.9يحملوووون درجوووة البكوووالوريوس، بينموووا  %78.6و

ألن المووسفين موا  علميواإ  مؤهلوة فئوة هوي المبحوثوة الفئوة أن يبوين وهوذا مقبولوة نسوبة وهوذهحملوة الودكتوراه، 
 ، حيو فوي الموؤهالت العلميوة األخورى  زمالئهوم مون أكثور العمول فوي ضغوط يواجهوندون البكالوريوس 

 الدراسوات شوهادات  حملوة أن ، بينموا  ( 2002العينوة )المغيودي،  أفوراد بوين الضوغوط فوي فوروق وجودوا

 وجد  ( حي 2002، دراسة )المشعان وجد ما عكس على وذلت لبقية الزمالء التوتر من يعانونال  العليا
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 السوباعي، دراسوة ) اتفقوت موعو ، الجوامعيين غيور المدراء من للضغوط عرضة أكثر الجامعيين المدراء أن

 الموسفات من أكثر عمل ضغوط ستوىبم يشعرن أعلى التعليمي مستواهن اللواتي الموسفات أن( 2001

 التطوور فورص محدوديوة العمول، عوبء عون الناتجة الضغوط مصادر في أدنى التعليمي مستواهن اللواتي

  اختلفوت موع دراسوةو ،  الماديوة العمول بيئوة سورول العمول، قورارات اتخواذ فوي المشواركة عودم الووسيفي،
 .العمل بضغط اإلحساس على ثرأ أي كاديميواأل دارياإل لطبيعة العمل يكن لمأنه  (2006)عمار، 

 

 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 

 (16جدول ) 
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 5.0 7 مدير عام

 3.6 5 مكلل مدير عام

 1.4 2 نائب مدير عام

 2.1 3 مكلل نائب مدير عام

 27.1 38 دائرة مدير

 18.6 26 مكلل مدير دائرة

 7.9 11 رئيس قسم

 34.3 48 مكلل رئيس قسم

 100.0 140 المجموع

 
من % 45.7وأن  ،إلدارة العليامن ا من عينة الدراسة% 12.1ما نسبته ( أن 16يتضح من جدول )

 عالقة ( وجود2001ا، واتفقت مع دراسة )ديلوري% من اإلدارة الدنيا، 42.2 وبينما ،اإلدارة الوسطى

 لديه يوجد الرسمي الحكومي فالموسل طبيعة المهنة، اختالل عن ناتج التنسيمي االلتزام مستوى بين

 لديه مهام العمل ووضوح الوسيفي االستقرار إلى ذلت ويعزى المتعاقد من الموسل أعلى مستوى

 .واستقرارها
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 الوظيفي الحالي عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمىتوزيع  -

 

 (17جدول )
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 10.7 15 سنوات 5أقل من 

 40.7 57 سنوات10إلى أقل من  5من 

 19.3 27 سنة 15إلى أقل من  10من 

 29.3 41 سنوات فأكثر 15

 100.0 140 المجموع

 وبينما ،سنوات 10أقل من سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة% 51.4ا نسبته م( أن 17يتضح من جدول )
راجع إلى أن وزارة المالية  تساند  الباح  ذلت أنهويعزو  ،سنوات 10أن سنوات خبرتهم أكثر من  48.6%

، 2007وخاصة بعد استنكال العديد من الموسفين بعد عام  ،من الخريجين الجدد للعمل اإ كبير  اإ وتستقطب عدد
وخاصة في سل السرول االقتصادية الصعبة الراهنة التي يمر  ومؤقتة، ،بحي  توفر لهم فرص عمل دائمة

 العمر، في المراجع تقدمن أعلى   (2008 ، ودرويش السعد واتفقت مع دراسة )  بها الشعب الفلسطيني.

 األقل للمراجعين بالنسبة لتذ من العكس وعلى .العمل بضغوط  بشعور أقل يتصاحب الوسيفي والمركز والخبرة،

 المهنة من تسربهم وعلى أدائهم على العمل ضغوط تؤثر وسيفيا؛ حي  ومركزا وخبرة سنإا
 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  -

 (18جدول )
 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد التخصص

 17.1 24 إدارة أعمال

 66.4 93 محاسبة

 0.7 1 اقتصاد

 15.7 22 أخرى

 100.0 140 المجموع

 % تخصصهم66.4 تخصصهم إدارة أعمال، الدراسة من عينة% 17.1( أن ما نسبته 18)يتضح من جدول 
تخصصهم غير ذلت "هندسة، تكنولوجيا معلومات،  %15.7، بينما اقتصادتخصصهم  %0.7، محاسبة

أن  ذلت ويعزو الباح  ،لوم مالية ومصرفية، قانونعالقات عامة، برمجة، إدارة مالية، إدارة تكنولوجية، ع
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الن طبيعية العمل  المحاسبية نسراإ  وزارة المالية  تساهم في استقطاب المؤهالت الجامعية ذات التخصصات 
 مؤسسات  أو اإ أشخاصكانوا ألى الحسابات ومراجعة القيود مع العمالء سواء إالوزارة تحتاج  يف

 اتبعينة الدراسة حسب الر توزيع  -
 

 (19جدول )
 عينة الدراسة حسب الراتبتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الراتب

 17.9 25 شيقل 1000-2000

 44.3 62 شيقل 2001-3000

 24.2 34 شيقل   3001-4000

 13.6 19 فأكثر 4001

 100.0 140 المجموع

 
 ،فأقل شيقل 3000من  يتراوح راتبهم الدراسة من عينة% 62.2( أن ما نسبته 19)يتضح من جدول 

على السلم الوسيفي و سلم  األساس في تعتمد نهاإ حي ، فأكثر شيقل 3001 % يتراوح راتبهم من37.8
 .الخبرة سنوات وعدد العلمي المؤهل لى إالوزارات مع النسر  يالرواتب المعمول به ف

 
 : تحليل فقرات االستبانة
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة ينة واحدة لع Tتم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة 

  أم ال. 3الدرجة المتوسطة وهي  ىقد وصلت إل
حسب مقيواس ليكورت  الدرجة المتوسطةوهي تقابل  3متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 المستخدم.
 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة

الفرضية الصوفرية ويكوون فوي هوذه فدنه ال يمكن رفض  (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
وهوى الدرجوة المتوسوطة حول الساهرة موضع الدراسة ال يختلل جوهريواإ عون  األفرادالحالة متوسط آراء 

( فيوتم رفوض الفرضوية الصوفرية وقبوول الفرضوية 0.05أقول مون  Sig) Sig < 0.05أموا إذا كانوت  ، 3
، وفوي هوذه الحالوة  3وهوى الدرجة المتوسوطة عن يختلل جوهرياإ  األفرادآراء ة بأن متوسط البديلة القائل

 .3وهووى الدرجووة المتوسووطة يمكوون تحديوود مووا إذا كووان متوسووط اإلجابووة يزيوود أو يوونقص بصووورة جوهريووة 
ة موجبوة فمعنواه أن المتوسوط الحسوابي لإلجابوقيموة االختبوار فدذا كانوت  ،وذلت من خالل قيمة االختبار

 والعكس صحيح.الدرجة المتوسطة يزيد عن 
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 األعباء الوظيفية " تحليل فقرات مجال "
وهى المتوسطة  99 ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار 

 (.20النتائج موضحة في جدول )و  ،أم ال  3
 (20جدول )

 " األعباء الوظيفيةفقرة من فقرات مجال " لكل  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت

ال
 

 1 0.000* 13.16 83.14 4.16 .كبيرة بصورة إجازاتي أيام للعمل استدعائي يتمال   .1

 3 0.000* 14.03 78.57 3.93 .مناسبة أعتبرها المطلوبة مني  األعمال  .2

 7 0.000* 3.63- 53.48 2.67 الدوام. أثناء راحة وقت على الحصول ستطيعأ  .3

 6 0.147 1.05 61.88 3.09 .إضافية أوقات يستنزل به ال أقوم الذي العمل حجم  .4

5.  
 ببعضها مرتبطة  ومسئوليات واجبات عدة عن مسئول أنا

 البعض.
4.08 81.58 16.91 *0.000 2 

 4 0.000* 12.24 78.27 3.91 بدقة. بعملي للقيام تخولني كافية حياتصال لدي  .6

 5 0.000* 3.44 66.38 3.32 أعباء العمل ال تزداد تعقيداإ مع مرور الوقت.  .7

  0.000* 6.93 65.28 3.26 جميع فقرات المجال معاً  

 (α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة * 
 مكن استخالص ما يلي:( ي20من جدول )

 4.16كبيرة " يساوي  بصورة إجازاتي أيام للعمل استدعائي يتمال " األولى المتوسط الحسابي للفقرة  -
وأن القيمة   13.16ختباراال، قيمة %83.14 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من 

             الة إحصائياإ عند مستوى داللةلذلت تعتبر هذه الفقرة د 0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).
(α ≤ 0.05) وهى الدرجة المتوسطة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن

بأن  النتيجة تفسير هذه ويمكن وهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 3
 عن الناتج الضغط العمل، ولكن خطوات تسلسلتنفيذ وفق ويقوم ب هكل موسل متخصص في عمل

 الحصار بسبب غزة قطاع في في الوزارة  العمل حجم انخفاض نتيجة العينة أفراد عند مقبول العمل عبء

غالق المعابر بشكل مستمر اإلسرائيلي  .في اآلونة األخيرة وا 
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أي أن  2.67الدوام " يساوي  أثناء راحة وقت على الحصول ستطيعأ"  الثالثة المتوسط الحسابي للفقرة -
( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،3.63-، قيمة االختبار %53.48المتوسط الحسابي النسبي 

، مما يدل على أن (α ≤ 0.05) لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة 0.000
وهذا يعني أن هنات  3وهى لدرجة المتوسطة اعن  انخفضمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 

 واضحة رؤية تقديم المدراء قدرة عدم على يدل مما ،من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة قليلةموافقة 

بسبب انشغال الموسفين بشكل مستمر مع  نسبياإ، متوسط العبء مستوى أن رغم العمل ءعب حول
 هذه (، واتفقت2005 دراسة)الدوسري، مع النتائج هذه فتاختل حي المراجعين الدائمين ولضيق الوقت، 

  .(2007 مسلم، ) ودراسة  (،2006)عمار، ( ودراسة2001)السباعي، دراسة مع الدراسة

 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.26بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 

       لذلت يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).تمالية القيمة االحوأن  ،6.93 %، قيمة االختبار65.28
مما يدل على أن متوسط درجة ، (α ≤ 0.05)" دال إحصائياإ عند مستوى داللة  األعباء الوظيفية" 

وهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة  3وهى الدرجة المتوسطة االستجابة لهذا المجال يختلل جوهرياإ عن 
 عاتق على الملقاة الواجبات النتيجة لتراكم هذه وُتعزى ت هذا المجالمن قبل أفراد العينة على فقرا

 عمل طبيعة إلى باإلضافة إلتمامه اليومية العمل ساعات معه يكفي يعد الوزارة ،والذي لم في العاملين

 هذا العمل، ضغط يزيد األمر الذي ،العمل مكان المراجعين في وكثرة بالوزارة  دوماإ  المراجعة المرتبط

 سقل ضمن أعمالهم إلنجاز دوماإ  ويعملون ، مع الوقت صراع في أنهم العاملين حساسإ إلى إلضافةبا

 طاقاتهم مما يدلل  من أكبر اإ جهد األحيان أغلب في الوزارة  تتوقع ، وبالتاليةمحدد مواعيد لمقابلة زمني

           مع دراسة تواتفق، العمل لضغوط كمصدر الكمي الدور عبء من يعانون ال  عينتهم أفراد أن
 هي األقل إلى األكثر من مرتبة الموسفات لدى للضغوط المسببة المصادر أهم( على 2001 السباعي، )

 العمل بيئة سرول العمل قرارات اتخاذ في المشاركة عدم العمل عبء الوسيفي التطور فرص محدودية

 .رالدو  غموض الدور صراع المادية
 

 " لدورصراع اتحليل فقرات مجال "  -
الدرجووة المتوسووطة لمعرفووة مووا إذا كانووت متوسووط درجووة االسووتجابة قوود وصوولت  Tتووم اسووتخدام اختبووار 

 (.21النتائج موضحة في جدول )و  ،أم ال 3وهى 
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 (21جدول )
 صراع الدور "لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
العمل  زمالء وبين بيني مهنية خالفات يوجدال 

 في الوزارة.
4.19 83.71 12.03 *0.000 1 

 7 0.001* 3.12- 54.14 2.71 خالية من التناقضات. العليا والسياسات القرارات  .2

3.  
 من هأتوقع ال ما إنجاز اآلخرون مني يتوقع
 نفسي.

2.72 54.35 -3.00 *0.002 6 

 4 0.000* 3.91 68.49 3.42 مسئولة في الوزارة. جهة من  أوامر ستقبلأ  .4

5.  
 أفوض عندما بالضيق شعور ينتابنيال 

 زمالئي. ألحد صالحياتي
4.18 83.62 13.61 *0.000 2 

6.  
 متطلبات مع تتعارض العمل ال متطلبات أن أرى

 العائلية. حياتي
3.37 67.39 3.70 *0.000 5 

7.  
المباشر  مديري بين مأزق في نفسي أجدال 

 بمن حولي. والموسفين
3.92 78.41 10.33 *0.000 3 

  0.000* 11.17 70.00 3.50 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤ 0.05) المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة* 
 

 ( ما يلي:21من جدول )يتضح 
ساوي " ي العمل في الوزارة زمالء وبين بيني مهنية خالفات يوجدال  "األولى للفقرة المتوسط الحسابي 

وأن  ،12.03االختبار  ، قيمة%83.71 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.19
       لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 

(α ≤ 0.05) وهى الدرجة المتوسطة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
 نأ ويعزو الباح  ذلت ،وهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة من  قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  3

لى موسفي الوزارة  بين جيدة اإلنسانية العالقات والقيم  ،الوزارةالسائدة في وجود تجانس بين القيم ، وا 
 ،وزارتهمويندمجوا مع  لكي يتفاعلوا، وأن الموسفين يحتاجون إلى وقت كال   ،للموسلالشخصية 

 واآلراء المتنوعة، والمعارل، االتجاهات، يبحكم أنها تتعامل مع عدد كبير من موسفين من ذو  فالوزارة
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فهي تتعامل مع كل الموسفين بنفس  جلها،أفقد يتعارض ذلت مع قوانينها،وأحكامها التي أنشئت من 
 .من الموسفين القيم ال تميز بين موسل وأخر، وهذا مما يخلق تضارب في القيم والمعتقدات

 2.71 ساوي" ي خالية من التناقضات العليا والسياسات القرارات " الثانية للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،3.12-ختباراال، قيمة %54.14 ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ

0.05لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة  0.001تساوي   ، مما يدل على
وهذا يعني أن  ،3وهى الدرجة المتوسطة عن  انخفضأن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 

 وجود عةى ليدل اللتوسط للم القيل فراد العينة على هذه الفقرةمن  قبل أ قليلةهنات موافقة 

اللوظفينالدور صراع ينفذهم التي واللهم  ،السيمسمت بين التعمرض يعكس الذي األلر ،لن

وبسبب ، وظيف  كل وأهداف ولسئوليمت ،وواجبمت ،لتطةبمت وضوح اللدراءويرجعذلكلعد 
في اإلدارات واألقسام المختلفة في الهيكل التنسيمي وجود سياسة واضحة بين الموسفين  عدم
 يتم تبادل اآلراء والمقترحات إلزالة العقبات التي تواجههم،ال حي   سياإ،أأو ر  سواء أفقياإ، للوزارة

في  اإ واضحاإ غياب ويخلق ،بأول حل المشاكل والعقبات أوالإ عدم العمل، و  فشلوهذا يؤدى إلى 
الموجودة وغياب بعض األنسمة والقوانين  افتقادمما يؤدي إلى توبة بعض القوانين واللوائح المك

سياسات االختيار إلى النسر  مما يعيداالستراتيجيات الشاملة والهامة بشكل مكتوب وواضح 
لع واتفقتكمنسومة متكاملة تتضمن تكامل وترابط األنشطة الوسيفية المكونة لها والمؤثرة فيها، 

  لع تشمبهوت،( 2006 ،)علمر دراس  لع ادتةفت النتيج  هذهو  (2003،النوشمن) دراس 
  (2002 ، هللا )جمددراس 

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.50بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلت يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،11.17االختبار قيمة و %، 70.00
مما يدل على أن متوسط ، (α ≤ 0.05) " دال إحصائياإ عند مستوى داللةراع الدورص"  مجال

وهذا يعني أن هنات  3وهى الدرجة المتوسطة درجة االستجابة لهذا المجال يختلل جوهرياإ عن 
الدور  صراع مستوى أن على يدل مما ،من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال كبيرةموافقة 
 األوامر الوزارة  في العاملين استقبال ويعزو الباح  ذلت إلى ،الدراسة عينة أفراد بين نسبياإ  متوسط 

 مبادئهم ضد هو بما القيام إلى األحيان بعض في واضطرارهم مسئولة جهة من أكثر من والتعليمات

 ستطيعي وما الموسل هيعتقد ما بين الصراع ينشأ وهنا منهم خوفاإ  أو مسئوليهم إرضاء بغية الشخصية

 والمبادئ ،القيم مع تتناسب ال لبأعما القيام أن وجدوا حي  فعالإ، منه يطلب ما وبين ،لعمله تقديمه

(  2007القحطاني، ، واتفقت مع  دراسة ) الموسفين لدى للضغوط رئيسي مصدر هو ،الخاصة
 والتقيد لالعم عن واألسرية والقبلية الشخصية عالقاتهم فصل بمراعاة الضباط إلى ضرورة توجيه
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  (2005التويم،) دراسة نتائج مع النتيجة هذه اختلفت وقد .المراجعين بين والمساواة العمل بأنسمة

 صراع األدوار بين الموسفين. وجود تبين حي ( 2006عمار،) ودراسة

 " غموض الدور تحليل فقرات مجال " -

الدرجوة المتوسووطة  ىوصولت إلولمعرفوة موا إذا كانوت متوسووط درجوة االسوتجابة قود  Tتوم اسوتخدام اختبوار 
 (.22النتائج موضحة في جدول )و  .3وهى 

 

 (22جدول )
 " غموض الدور لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
 أقوم التي الوسيفة مع يتناسب ي العلم مؤهلي
 بها.

4.09 81.71 11.14 *0.000 1 

2.  
الزمالء  مع االختصاصات تداخل من أعانىال 

 في الوزارة.
3.51 70.29 5.01 *0.000 3 

 2 0.000* 9.58 76.12 3.81 واضحة. الحالية وسيفتي في سلطتي حدود  .3

4.  
 مفهومة الوزارة   في واألوامر واإلجراءات القواعد

 جميع.لل
3.46 69.29 5.66 *0.000 4 

 5 0.000* 5.54 68.92 3.45 للوزارة.  اإلجرائية الخطة تتبع الوسيفية األعمال  .5

6.  
 المحدد الوقت من أكثر بأعمال تكليفي يتمال 
 .لها

3.01 60.29 0.16 0.438 7 

7.  
إلنجاز  واسعة صالحيات تفوض العليا اإلدارة

 المكلل بها . األعمال
3.25 65.00 3.13 *0.001 6 

  0.000* 7.77 67.19 3.36 جميع فقرات المجال معاً  

 . (α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة* 
 ( ما يلي:22جدول ) يتضح من

 4.09ساوي " يبها  أقوم التي الوسيفة مع العلمي يتناسب مؤهلي " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  ،11.14 ، قيمة االختبار%81.71 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5 )الدرجة الكلية من

            لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
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(α ≤ 0.05) ، وهى عن الدرجة المتوسطة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد
ن بعض المدراء أ ليدل مما ،وهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  3

 وسيفي وصل وجود ،عدم  ميقومون بتفويض بعض األعمال للموسفين في مجال دون اختصاصه

، حي  األولى األخذ بمبدأ الشهادة العلمية، واضحة عمل آلية وضوحعدم و  واضح لجميع الصالحيات
ن تؤخذ بعين أو  ،المهنيةوالخبرات  بشرط إتاحة الفرصة لجميع من يحمل نفس المؤهالت العلمية،

أنها قد يتخللها بعض التجاوزات التي تخرجها  ذلتوبالرغم من  ،والثقافة العامة درجة المعرفة، االعتبار
وذلت  ،حدأأو ضد  للوسيفة لصالح الموسفينمن خالل تفضيل بعض  عن مسارها الحيادي،
وزارة  أن برغمأو الكفاءة المهنية  بدون النسر إلى المؤهل العلمي، حزبية، أو العتبارات شخصية،
ن المعايير التي يتم إحي   اختيار موسفيها، فيتباع األسس العلمية السليمة االمالية تحرص على 

والتخصص  ،العلمية والشهادات وضعها الختيار المتقدمين لشغل الوسائل دقيقة مثل التأهيل العلمي،
 ولم  (1999، )السبيعودراسة  ( 2005)البشابشة، ، دراسة نتائج مع النتائج هذه اتفقت وقد، الدقيق

 مجتمع أفراد لدى الدور غموض مستوى الرتفاع وذلت ( 2007)مسلم، دراسة مع النتائج هذه تتوافق

 أداء في كفاءته من للرفع العملية لمالمع مهارات بزيادة ( 2002 )المشعان، ، واتفقت مع دراسةالدراسة

عداد العمل  العمل وتبصيرهم تعوق التي الضغوط مع التعامل كيفية في للمعلمين تدريبية وبرامج دورات وا 

 .الضغوط على للتغلب العلمية واألساليب بالطرق

 

 3.01 ساوي" ي لها المحدد الوقت من أكثر بأعمال تكليفي يتمال  " السادسةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.16 ، قيمة االختبار%60.29أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
مما يدل ، (α ≤ 0.05)دالة إحصائياإ عند مستوى داللة غير لذلت تعتبر هذه الفقرة  0.438تساوي 

وهذا  3وهى متوسطة عن الدرجة ال ال يختلل جوهرياإ على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة 
 أن لىإيعزو الباح  ذلت   من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة متوسطةيعني أن هنات موافقة 

صالحيات  العليا اإلدارة لمنح واضحة باإلضافةغير  واآلليات والصالحيات محددةغير  المسئوليات
حي   بالموسفين اآلخرين، مقارنة اءاألعب وذلت لزيادة للمدراء، اإلجازات أيام االستدعاءاتكثيرة يعمل ب

 ودراسة (، 2007 ، )مسلم دراسة مع ، اتفقتبه مكلل هو ما بأداء يسمح ال عندهم العمل وقتن إ

  .(1999العضايلة، دراسة) مع واختلفت (  2003 ، )الشامان ودراسة ، ( 2006 ، )عمار

 

المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، وأن 3.36بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
            لذلت يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.77 %، قيمة االختبار67.19

مما يدل على أن متوسط درجة ، (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  إحصائياإ  " داالإ  غموض الدور "
وهذا يعني أن هنات موافقة  ،3وهى لمتوسطة عن الدرجة االمجال يختلل جوهرياإ  االستجابة لهذا
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 لدى واضحة صورة عدم توافر إلى ذلت ويرجع ،المجال من  قبل أفراد العينة على فقرات هذا متوسطة

 في وسيفة كل مساهمة ومدى ،وسيفة الخاصة بكل والمسئوليات األهدال عن في الوزارة  العاملين

 ذلت يكون وقد أعمالهم ألداء السليمة الطريقة معرفتهم إلى عدم باإلضافة ككل، الوزارة أهدال تحقيق

طريقة  وضوح وعدم اللبس يسبب الذي األمر وتضاربها ،المسائل ببعض القرارات المتعلقة لتعدد نتيجة
 .األمور هذه مثل مع التعامل

 
 " تدني فرص التقدم والنمو الوظيفيتحليل فقرات مجال "  -

وهوى الدرجة المتوسوطة  ىإل كان متوسط درجة االستجابة قد وصل لمعرفة ما إذا Tتم استخدام اختبار 
 (.23النتائج موضحة في جدول ) ،أم ال   3

 (23جدول )
 "تدني فرص التقدم والنمو الوظيفي لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
 ارتباطها من أكثر بالكفاءة  الترقي فرص ترتبط

 بالشواغر الوسيفية.
2.47 49.35 -5.06 *0.000 7 

2.  
 خالل المهني للتطور  مساراإ  وسيفتي تحدد

 المستقبل.
3.45 69.06 6.14 *0.000 2 

3.  
 الحالية وسيفتي في والتقدم الترقية فرص

 .موضوعية
2.91 58.13 -1.02 0.155 5 

4.  
 األفكار اإلبداعية لتقديم الفرصة الوزارة تمنحني
 العمل. وتطوير لتحسين

2.96 59.14 -0.47 0.321 4 

 6 0.016* 2.17- 55.83 2.79 بها. أقوم التي المميزة األعمال عن الوزارة تعلم  .5

6.  
مهارات  تعلم في لي المتاحة بالفرص  أشعر
 وسيفتي. في جديدة

3.05 61.01 0.55 0.292 3 

7.  
جاز إن في يرغب فيه أعمل الذي العمل فريق

 .بتميز األعمال
3.65 72.95 7.19 *0.000 1 

  0.292 0.55 60.65 3.03 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة * 
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 ( ما يلي:23من جدول )يتضح 
       بتميز نجاز األعمالإ في يرغب فيه أعمل الذي العمل فريق "السابعة  فقرةللالمتوسط الحسابي  -
 7.19، قيمة االختبار%72.95 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.65ساوي " ي

ة لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى دالل، 0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
(α ≤ 0.05) ، وهى الدرجة المتوسطة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن

أن  ذلت إلى يعزو الباح و ، أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة من قبل  3
ب واتفقت مع دراسة األعمال الموكلة لدى الموسفين يقومون فيها على أكمل وجه، وفى الوقت المناس

فساحو  ،القرارات اتخاذ في العاملين إشرات ضرورة (2008 )الطحانية،  للحصول العاملين أمام المجال ا 

 .الوسيفي والرقي للتقديم فرص على
 بالشواغر الوسيفية ارتباطها من بالكفاءة أكثر الترقي فرص ترتبط " األولى للفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  5.06-، قيمة االختبار %49.35المتوسط الحسابي النسبي أي أن  2.47ساوي " ي

 ≥ α)لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة  0.000 تساوي (Sig).االحتمالية 

وهى الدرجة المتوسطة عن  انخفضمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، (0.05
 قة ذلكإلىويعزوالبمح ،من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة قليلةموافقة وهذا يعني أن هنات  3

لى إذلت و  لةلوظفينفيالوزارة، بملنسب  األلنالوظيفي بعد  النسبي الشعور وأالترقي فرص وجود
نه يتم اختيار الوسائل وقبولها بحسب الوصل الوسيفي الوارد أيجمعون على  الموسفين الن معسم أ

غير مما يدل على أن اإلجراءات والقوانين التي تحكم عمليه اختيار الموسفين  إعالن الوسيفة، في
 مجموعة من المهارات، نيمتلكو ن الموسفين إحي   ،وااللتزام بها ويتم التشديد عليها، واضحة،
االت لمج المعرفة المتخصصةو  ، والحزم،ألمور العملمثل الفهم العميق الشامل  ،المهنيةوالسمات 

 وجود(  2009 مع دراسة )بنات، هذه النتيجة اتفقتو ، ، والقدرة على تحمل المسؤوليةالعمل المختلفة

 األداء، وتقييم األمان الوسيفي، لمجاالت واألداء الداخلية العمل ضغوط بين إحصائية داللة ذات عالقة

 .المجاالت لباقي إحصائية داللة ذات عالقة وجود وعدم

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.03 القول بأن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن -
           لذلت يعتبر مجال  0.292 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  0.55 %، قيمة االختبار60.65

، مما يدل (α ≤ 0.05)دال إحصائياإ عند مستوى داللة غير "  تدني فرص التقدم والنمو الوظيفي "
وهذا  ،3وهى الدرجة المتوسطة يختلل جوهرياإ عن ال لى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ع

 ويعزو الباح  ذلت إلى شعورل، هذا المجامن قبل أفراد العينة على  متوسطةيعني أن هنات موافقة 

 بالترقي طموح أي الصعب تحقيق فمن ،جديدة وسائل يجدوا أن عليهم فيجب الترقية أرادوا الموسفين إذا

 إحساسهم بأن إلى باإلضافة هذا ، للترقية الهيكل التنسيمي مةءمال عدم إلى ذلت يرجع وقد الوزارة  داخل

 وعدم إلى باإلضافة توفر الشاغر على اعتمادهم بقدر أقدميتهم أو كفاءتهم، على تعتمد ال الترقي فرص
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 المادية الحوافز غيابو  ( 2002،)الهمشري،  دراسة له خلصت ما وهذا الوزارة في الترقية معايير وضوح

 بضغط العاملين إحساس من زادت عوامل مهمة كلها المهني التطوير وفرص والترفيع الترقية وفرص

ودراسة  ، (2005الدوسري، دارسة)و (2001السباعي، ) دراسة مع النتائج هذه اختلفت وقدالعمل، 
 التي بينت أن( 2003 دراسة )الصفيان،  واتفقت مع، (2007مسلم،) دراسة و    (2006عمار،)

 التدريب على العمل وأن القرارات متخذي توجيه في دور متوسط له الرياض بمنطقة التنسيمي التطوير

 في التنسيمي التطوير دور تفعيل إلى عالية بدرجة يؤدي سول اإلدارية للعاملين المهارات لتنمية المستمر

 .قراراتال اتخاذ تعيق التي الصعوبات بعض التنسيمي التطوير واجهوي اإلدارية اتالقرار  اتخاذ عملية

 " المسئولية تجاه اآلخرين تحليل فقرات مجال "

الدرجوة المتوسووطة  ىلمعرفوة موا إذا كانوت متوسووط درجوة االسوتجابة قود وصولت إلو Tتوم اسوتخدام اختبوار 
 (.24النتائج موضحة في جدول )و  أم ال. 3وهى 

 (24جدول )
 " المسئولية تجاه اآلخرين لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)سابي وقيمة االحتمال المتوسط الح
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1.  
 من العديد تطوير مسئولية عاتقي على يقع

 .الموسفين
3.45 68.92 4.97 *0.000 5 

 3 0.000* 8.26 72.95 3.65 العمل. أجواء في سائدة االجتماعية تالعالقا  .2

3.  
 عند ولآلخرين لي المساعدة يد الزمالء يمد

 ..الحاجة
3.51 70.22 6.19 *0.000 4 

 6 0.038* 1.78 63.48 3.17 الموسفين في الوزارة. من مناسب عدد أداء على أشرل  .4

5.  
 املينالع للموسفين والمشورة الرأي تقديم علي يتحتم
 معي.

3.91 78.26 11.81 *0.000 2 

6.  
 عندما العمل في رئيسي إلي التوجه يمكنني
 ما. مشكلة تواجهني

4.15 83.02 15.65 *0.000 1 

  0.000* 11.74 72.79 3.64 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة * 
 



  

92 

 ي:( ما يل24من جدول )يتضح 
"  ما مشكلة تواجهني عندما العمل في رئيسي إلي التوجه يمكنني " السادسة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 ، قيمة االختبار%83.02 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.15ساوي ي

صائياإ عند مستوى لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إح 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،15.65
الدرجة المتوسطة عن مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد ، (α ≤ 0.05)داللة 
 وهذا يعني أن هنات موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 3وهى 

والضعل  القوة، معرفة نقاط من خالل  بطريقة مناسبة العمل يوجهون المدراءن أ ذلت يعزو الباح و 
تقوم على تفهم و ، للعاملين، ومحاولة تالقى الضعل من خالل برامج تدريبية متخصصة لديهم

متخذي القرارات على تالفى نواحي القصور  ذلت ويساعد بأول قبل تفاقمها، مشكالت الموسفين أوالإ 
 في المستقبل.
 فيهواالوذي ينشوأ فوي الغالوب  زارة،بوالو  دارات المختلفوةاإل العمول بوين عالقوات وضووح  عونوفوي الكشول 

وضووح  عودم إلوى ترجوع قود التوي قسوام المختلفوةبوين األ االتصواالت ضوعلمموا ي  افيما بينه األقسام تنافس
 )القحطاني، ، واتفقت مع دراسةالعمل ضغوطل اإ مسبب اإ عنصر  بالروتين ويكون  اتصافهو  التنسيمي الهيكل

 فوي الوروتين فوي مصوادرها تتمثول أهوم وكوان لعواملونمنهوا ا يعواني مهنيوة ضوغوط  وجوود( إلوى 2007

 المجتهودين، لمكافوأة تشوجيعية تتووفر حووافز ال أخورى، مؤسسوات فوي أمثوالهم من العاملين رواتب األعمال،

 الترقيات فرص ارتباط عملهم، أماكن في طموحات العاملين تحقيق صعوبة محددة، والترقيات النمو فرص

 رتباطها بالكفاءة.ا من أكثر الوسيفية بالشواغر
 المووسفين فوي الووزارة " يسواوي مون مناسوب عودد أداء علوى " أشورلالرابعوة المتوسوط الحسوابي للفقورة  -

وأن القيموووة االحتماليووووة  ،1.78 ، قيموووة االختبوووار%63.48أي أن المتوسوووط الحسوووابي النسوووبي  3.17
.(Sig تساوي )داللة  لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى 0.038(α ≤ 0.05) مموا يودل ،

وهوذا يعنوي أن هنوات  3وهوى الدرجوة المتوسوطة على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 العمول ضوغط مسوتوىويعزو الباح  ذلوت إلوى أن  ،من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة متوسطةموافقة 

 مسئولون الوزارة  في القرار متخذي غلب فئةأ نإ ي ح بالمركزية تتسم اآلخرين تجاه المسئولية عن الناتج

 يؤدنهوا، التوي المهوام علوى والرقابوة عملهوم بموضووعية، تقيويم حيو  مون المووسفين مون كبيور عودد عون

 الووزارةحيو  البود مون وجوود أسوس تتبعهوا   ،عودم وجوود جهوة متخصصوة، و الوسيفيوة بوأمورهم واالهتموام
مووة ءأن مالل االسترشوواد بدحصووائيات السوونوات السووابقة، حيوو  وموون خووال ،الضووروريةلتحديوود احتياجاتهووا 
ن لعملوة واحودة، حيو  أن ي، و يمثول ذلوت وجهوالووزارةعلوى أداء هوذه  توأثير مهوم جوداإ  الموسل لوزارته له

دارتهوا وثقافتهواعون اسوتراتيجيات  المووسفينالوجه األول يتمثل في والء و رضوا  بشوكل  الووزارة بهيكلهوا وا 
واتفقوووت موووع دراسوووة  ،معهوووا الموسووولعووون أداء و قووودرات  الووووزارةاني يتمثووول فوووي رضوووا عوووام، و الوجوووه الثووو

 المطلوبوة والنشاطات المهام تفاصيل توضح التي التنسيمية األدلة إصداربضرورة ( 2003 )النوشان،
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 عمليوة فوي أدائهوم بمسوتوى لالرتقواء اإلداريوة للقيوادات متخصصوة تدريبيوة دورات عقود العواملين، مون
 .المنسمات في القيادية باألعمال للقيام المؤهلة القيادات استقطاب على العملو  غوط،الض تخفيل

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.64 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
           لذلت يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،11.74 %، قيمة االختبار72.79

مما يدل على أن متوسط ، (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  إحصائياإ  " داالإ  المسئولية تجاه اآلخرين "
وهذا يعني أن هنات موافقة  ،3وهى الدرجة المتوسطة المجال يختلل جوهرياإ عن  درجة االستجابة لهذا

 ازدادت نه كلماأ إلىالباح  ذلت  وويعز  ، المجال كبيرة من  قبل أفراد العينة على فقرات هذا

 العمل، بضغوط احساسهم زاد كلما عليهم التي تقع األعمال عن سواء الوزارة  يف العاملين مسئوليات

 ،لحسة آخر حتى المهام هذه أداء يؤجل منهم فالكثير بعضهم تؤرق قد مسئولية من المهام تلت ألن وذلت
افتقار  فدن كذلت ، أحدهم يسلم أن من والخول بالذنب اإلحساس بعضهم لدى هذه المهام تولد وقد

 أو لسبب اآلخرين تجاه ممارسة مسئولياتهم من تمكنهم التي للصالحيات الوزارة  في المسئولين بعض

 (، 2003)الشامان، دراسة مع اختلفت وكذلت العمل من ضغط معاناتهم زيادة إلى يؤدي قد آلخر

 (.2006)عمار، دراسة مع وتشابهت
 

 " بيئة العمل المادية " تحليل فقرات مجال
الدرجوة المتوسووطة لمعرفوة موا إذا كانوت متوسووط درجوة االسوتجابة قود وصولت إلوي  Tتوم اسوتخدام اختبوار 

 (.25النتائج موضحة في جدول )و  أم ال. 3وهى 
 (25جدول )

 " بيئة العمل الماديةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 5 0.000* 4.08- 51.51 2.58 بالموسفين. الواحدة الغرفة عدم اكتساس  .1

 1 0.000* 3.41 66.19 3.31 جيد. بشكل تعمل المكتب أجهزة  .2

 6 0.000* 5.86- 49.21 2.46 مناسبة. المكتب داخل والترتيبات الديكورات طبيعة  .3

 4 0.465 0.09 60.14 3.01 العمل  مناسبة. في المستخدمة األدوات  .4

 2 0.160 1.00 61.73 3.09 والسالمة. األمان مؤهل بوسائل عملي  .5

 3 0.299 0.53 61.01 3.05 عملي. مناسبة لطبيعة مكتبي في والتهوية اإلضاءة  .6

  0.104 1.27- 58.30 2.91 جميع فقرات المجال معاً  

 .(α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة * 
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 ( ما يلي:25من جدول )يتضح 
)الدرجة الكلية من  3.31ساوي " ي جيد بشكل تعمل المكتب أجهزة" الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
 (Sigقيمة االحتمالية ).وأن ال 3.41 ، قيمة االختبار%66.19 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5

، مما يدل على أن (α ≤ 0.05)لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة  0.000 تساوي
وهذا يعني أن هنات موافقة  3وهى الدرجة المتوسطة متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 العينة أفراد لدى ضغوطات وجود ح  ذلت إلى أن، ويعزو الباكبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 وضغوط المستخدمة التكنولوجيا بين موجبة ارتباطية عالقة وجود أثبت حي  ،للعمل المادية البيئة نتيجة

 مشاكل من تصحبه لما عبء العمل لزيادة أداة المكتب في المستخدمة التكنولوجياف لدى الوزارة، العمل

 عبء لزيادة سبباإ ويكون  لها الالزمة الصيانة توفر عدم أو ،تعطلها عند ل لهابدي وجود عدم أو ،كتعطيلها

هذه النتيجة  اختلفت وقد، الوزارة في العاملين لدى العمل بضغط اإلحساس زيادة وبالتالي ،الدور الكمي
  .(2007،لسة ) دراس  مع
  
 2.46ساوي " ي مناسبة المكتب اخلد والترتيبات الديكورات طبيعة " الثالثة للفقرةالمتوسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  5.86-، قيمة االختبار %49.21أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
مما يدل على أن ، (α ≤ 0.05)لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياإ عند مستوى داللة  0.000 تساوي

 وهذا يعني أن هنات ،3وهى رجة المتوسطة الدعن  انخفضمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
 إلتلم  اللطةوب  اللواد نقص بسبب ذلك ويرجع،من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة قليلة موافقة

تمر بها نتيج الضمئق اللملي التي لنمسب ،ال غير والتشطيبمت ،العلل في الضوضمء ووجود العلل
 الحرارة إلى باإلضافة والتهوية ،االضاءة وسوء ،فيه العاملين ةوكثر  ،العمل مكان مساحة ضيقالوزارة ول

( 2001)أيوب،  واتفقت مع دراسة والقلق، ،بالتوتر وشعورهم العاملين بدرهاق ذلت ببيتس قدو  ،الشديدة
 خلص وقد الخارجية البيئة وكذلت اتخاذ القرارات عملية على تأثير لها الداخلية البيئة خصائص دنب

 . السعودية العربية المملكة المؤسسات في تفيد التي التوصيات من العديد رضع إلى الباح 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 2.91 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -

 "لذلت يعتبر مجال  0.104 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  1.27- %، قيمة االختبار58.30
، مما يدل على أن متوسط (α ≤ 0.05)دال إحصائياإ عند مستوى داللة غير "  الماديةبيئة العمل 

 وهذا يعني أن هنات 3وهى الدرجة المتوسطة يختلل جوهرياإ عن ال درجة االستجابة لهذا المجال 
 ذات األدوات عدم وفرة إلى ذلت يعود وقد  ،هذا المجالمن قبل أفراد العينة على  متوسطة موافقة

لى العمل ألداء المناسبة دةالجو   واألجهزة المكاتب وقد تكون المواد، هذه وجود العمل لعدم توقل وا 

لطبيعة  مالئمة غير بطريقة أو ،بسهولة العمل أداء على تساعد ال بطريقة موجودة المكتب في الموجودة
 أهميةله  العمل نمكا مناسبة عدمو  الوزارة ، في العليا المراكز ذوي خاصة الموسل لمركز أو ،العمل
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 هذه اختلفت وقد ضعيل، المادية العمل بيئة مستوى أن على يدل مما ضغط العمل على تأثيره في كبيرة

دراسة و (  2007مسلم،) دراسة ومع(   2006عمار،) دراسة ( و 1999 السبيعي،) دراسة مع الدراسة
 .العمل بيئة في المطلوبة المادية اإلمكانات بتوفر (2004، القبالن)
 

 تحليل جميع فقرات "ضغوط العمل" بشكل عام

وهوى  الدرجة المتوسوطة ىلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل Tتم استخدام اختبار 
 (.26النتائج موضحة في جدول )و  أم ال. 3

 (26جدول )
 فقرات ضغوط العمللجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

ط ا البند
وس

لمت
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بي
سا

لح
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 11.22 67.42 3.37 ضغوط العمل

 .(α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *                          
)الدرجوة الكليوة  3.37 سواويي فقورات ضوغوط العمولالمتوسط الحسوابي لجميوع أن  (26من جدول )تبين 
القيمووة االحتماليووة وأن  11.22 االختبووار، قيمووة %67.42 ( أي أن المتوسووط الحسووابي النسووبي5موون 
.(Sig)  دالوة إحصوائياإ عنود مسوتوى داللوة  الفقوراتلوذلت تعتبور  0.000تسواوي(α ≤ 0.05) ، مموا يودل

ذا يعني أن هنات موافقة كبيرة وه 3وهى الدرجة المتوسطة على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن 
 .فقرات مجاالت ضغوط العمل بشكل عامقبل أفراد العينة على من 

 الدراسة بينت ذلت فيما عدا ،"اآلخرين تجاه المسئولية مصدر نتيجة واضح وهذا يدلل أن ضغط العمل 

 بضغط ذكري شعور يوجد وال ،مقبوالإ  يعتبر حي  العمل عبء عن ناتج عمل بضغط شعور يوجد ال انه

 ملحوس، بشكل اإ ضغط تمثل ال الوسيفي والنمو التقدم ان فرص كما الدور، وغموض الدور صراع

 أكثر وأن (،2008 مع دراسة )الطحانية،هذه النتائج ، واختلفت تعد مناسبة للعمل المادية والسرول

 العبء القرار، صنع في المشاركة عدم كانت التنازلي ترتيبها العمل بحسب لضغوط المسببة المصادر

 .المادية العمل بيئة الوسيفي، التطور فرص الدور، قلة غموض الوسيفي،
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 " اتخاذ القرارات اإلدارية تحليل فقرات مجال "
الدرجوة المتوسووطة  ىلمعرفوة موا إذا كانوت متوسووط درجوة االسوتجابة قود وصولت إلو Tتوم اسوتخدام اختبوار 

 (.27النتائج موضحة في جدول )و  أم ال. 3وهى 
 (27جدول )

 " اتخاذ القرارات اإلدارية لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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1.  
 بها أعمل التي الداخلية البيئة يتم في الوزارة مسح

 بوضوح. المشكلة على عرلالت بغرض
2.66 53.14 -4.27 *0.000 17 

2.  
 إليه المراد الوصول الهدل يتم  في الوزارة تحديد

   قرار.  أي اتخاذ قبل
3.10 62.00 1.27 0.103 7 

3.  
 واحد حل في تحصر الوزارة تفكير العاملين ال 
 العمل. تواجه التي المشكلة لحل

3.12 62.37 1.53 0.064 6 

4.  
 المطلوبة والمعلومات البيانات زارة معيتم في الو 

 .لحلها تمهيداإ  وتصنيفها المشكلة وتحليلها عن
2.91 58.14 -1.10 0.136 13 

5.  

 للمنسمة الخارجية البيئة مسح يتم في الوزارة 
 المشكلة على التعرل بغرض بها أعمل التي

 بوضوح.
2.78 55.57 -2.87 *0.002 16 

6.  
 في الحديثة قنيةالت باألساليب تستعين الوزارة 
 اإلدارية. اتخاذ القرارات 

2.89 57.84 -1.38 0.085 14 

7.  
 تتطلب التي المشكلة أسباب تبح  الوزارة عن  

 10 0.333 0.43 60.71 3.04 قرار. اتخاذ

8.  
 وتبادل واالتصال التنسيق مليةعتسهل الوزارة 
 1 0.000* 4.12 66.47 3.32 . األخرى والدوائر األقسام المعلومات مع

9.  
   مستمر القرارات وقت تتابع الوزارة بشكل

 حدوثها.
3.14 62.71 1.75 *0.041 4 

10.  
 التي المشكلة مواجهة استعدادها  تبدى الوزارة 

 قرار حاسم . اتخاذ تتطلب
3.17 63.45 2.15 *0.017 3 
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11.  

راء آو  العلمية بالوسائل تقوم الوزارة باالستعانة
 البدائل من ممكن عدد العاملين لتطوير أكبر

 المتاحة. 
2.92 58.43 -0.93 0.176 12 

12.  
 المتعلقة المعلومات تبادل عملية تسهل الوزارة 
 واألقسام. الدوائر مختلل بين بصنع القرارات

3.25 65.00 3.29 *0.001 2 

13.  
 البيانات تقديم الوزارة مرؤوسيها علي تشجع

 القرار. واتخاذ لصنع الالزمة والمعلومات
3.13 62.57 1.55 0.062 5 

14.  
البدائل  بين المفاضلة أسلوب على تعتمد الوزارة  

 اإلدارية. القرارات اتخاذ عند المختلفة
3.05 61.00 0.61 0.273 9 

15.  

 لتعديل الكافية المرونة الوزارة  لدى يتوفر
 التطورات  مع يتالءم بما القرارات  اإلدارية

 المختلفة.
2.98 59.57 -0.25 0.402 11 

16.  

والمستمر  المتخصص بالتدريب  تقوم الوزارة
 اإلدارية القرارات اتخاذ كيفية للعاملين على
 وفعالة. بطريقة سليمة

2.81 56.29 -2.18 *0.015 15 

17.  

 المعلومات كافة على للحصول الوزارة  تسعى
 القرارات فاعلية لضمان القرارات  الالزمة التخاذ

 اإلدارية.
3.06 61.29 0.79 0.215 8 

  0.358 0.36 60.41 3.02 لمجال معاً جميع فقرات ا 

 .(α ≤ 0.05)المتوسط الحسابي دال إحصائياإ عند مستوى داللة * 
 ( ما يلي:27من جدول )يتضح 

 المعلوموات موع وتبوادل واالتصوال التنسويق تسوهل الووزارة عمليوة" الثامنوة للفقورة المتوسوط الحسوابي  -
 ( أي أن المتوسووط الحسووابي النسووبي5الكليووة موون )الدرجووة  3.32سوواوي " ي األخوورى والوودوائر األقسووام
لوذلت تعتبور هوذه الفقورة ، 0.000 تسواوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  4.12 ، قيمة االختبار66.47%

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، (α ≤ 0.05)دالة إحصائياإ عند مستوى داللة 
وهووذا يعنووي أن هنووات موافقووة كبيوورة موون قبوول أفووراد العينووة علووى هووذه  ،3وهووى الدرجووة المتوسووطة زاد عوون 
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 بغورض بهوا أعمول التوي الداخليوة البيئوة مسوح يوتم فوي الووزارة " األولوى للفقورةالمتوسوط الحسوابي ، الفقورة
، قيمووة %53.14أي أن المتوسووط الحسووابي النسووبي  2.66سوواوي " يبوضوووح  المشووكلة علووى التعوورل

لذلت تعتبر هذه الفقرة دالوة إحصوائياإ عنود  0.000 تساوي (Sig).يمة االحتمالية القوأن  4.27-االختبار 
عوون  انخفووضممووا يوودل علووى أن متوسووط درجووة االسووتجابة لهووذه الفقوورة قوود ، (α ≤ 0.05)مسووتوى داللووة 

 واتفقوت، من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة قليلة موافقة وهذا يعني أن هنات 3وهى الدرجة المتوسطة 
، واتفقوت موع  العمول لضوغوط داخليوة وخارجيوة مصوادر وجوود (Glazer & Gyurak , (2007)) موع

المووسفين،  إلوى الموكلوة المهوام صوعوبة نجازهوا،إ المطلووب العمول كميوة ارتفاع (2003 ، )الكبيسي دراسة
 قوي أوامورتل الموراجعين، موع المشواكل األداء، تقيويم فوي التمييوز ، واألقسوام اإلدارات بوين التنسويق ضوعل

 ضغوط بين عالقة عكسية الدراسة وأسهرت الترقية فرص محدودية الدور، غموض متناقضة، وتوجيهات

 .الموسفين أداء على التأثير السلبي في تساهم العمل ضغوط من المرتفعة فالمستويات واألداء العمل
 

سابي النسبي يساوي ، وأن المتوسط الح3.02 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
 "لذلت يعتبر مجال  0.358 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  0.36 %، قيمة االختبار60.41

، مما يدل على أن متوسط (α ≤ 0.05)دال إحصائياإ عند مستوى داللة غير "  اتخاذ القرارات اإلدارية
 وهذا يعني أن هنات 3وهى طة الدرجة المتوسيختلل جوهرياإ عن ال درجة االستجابة لهذا المجال 

 الموسفين مشاركة كلما قلت، ويعزو الباح   انه ا المجالمن قبل أفراد العينة على هذ متوسطة موافقة

 التي بالتقارير اإلدارة اهتمام عدمل ذلت يعود وقد العمل، ضغوط زادت درجة كلما القرارات اتخاذ عملية في

 قرار إصدار أي قبل برأيهم األخذ عدم وكذلت ومشاكلهم هموحاجات ،العمل سير عن يقدمها المسئولين
 مشاكل على للتعرل الدورية والمستمرة اللقاءات بعقد اإلدارة اهتمام عدم إلى باإلضافة هذا بعملهم، يتعلق

 األعمال تجاه بالمسئولية إحساسه وتقليل ،عنه اإلدارة ببعد مما تؤثر في شعور الموسل الموسفين  

 في المركزية درجة بين ايجابية عالقة( بوجود 2002دراسة )المشعان، له ما توصل وهذا ، التي يقوم بها

 الشعورومستوى  بالعمل الخاصة االجراءات وتحديد القرارات واتخاذ السياسات ورسم ،الخطط وضع

 .النفسي باالحتراق
 

 اختبار فرضيات الدراسة
 )الفرضية الرئيسة األولى( ات الدراسةاختبار الفرضيات حول العلقة بين متغيرين من متغير 

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية الصفرية
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية البديلة

الفرضية ال يمكن رفض  فدنه (α ≤ 0.05)أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
كانت الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا 
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Sig.(P-value)  أقل من مستوى الداللة(α ≤ 0.05)  فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
 .غيرين من متغيرات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متالبديلة القائلة بأنه 

 

مسـتوى بـين  0.05علقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  هناكالفرضية الرئيسة األولي : 
 .ضغوط العمل وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 0.000اوي ( تس.Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 645.-( أن معامل االرتباط يساوي 28جدول )يبين 
بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  (α ≤ 0.05)وهي أقل من مستوى الداللة 

           عند مستوى داللة إحصائية  ضغوط العمل وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة
(α ≤ 0.05). 

 (:28جدول )
 لقرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةضغوط العمل وبين اتخاذ ابين معامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

مسوتوى ضوغوط بوين  0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللوة  هنات
 العمل وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة.

-.645 *0.000 

 .(α ≤ 0.05) ال إحصائياإ عند مستوى داللةاالرتباط د        *
 وينبثق من الفرضية الرئيسة األولى العديد من الفرضيات التالية:

مســتوى األعبــاء الوظيفيــة وبــين بــين  0.05علقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  هنــاك
 .اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )310.-ل االرتباط يساوي ( أن معام29يبين جدول )
مستوى بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0.05وهي أقل من مستوى الداللة 

 عند مستوى داللة إحصائية  األعباء الوسيفية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة
(α ≤ 0.05) لضغوط مقبول بمستوى مؤشرات وجودب( 2009 ، السقا مع دراسة) هذه النتيجة اتفقت 

  .القرارات اتخاذ عملية على العمل

 (:29جدول )
 مستوى األعباء الوظيفية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةبين معامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)اليةاالحتم

مسووووتوى بووووين  0.05عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية عنوووود مسووووتوى الداللووووة  هنووووات
 .األعباء الوسيفية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

-.310 *0.000 

 .(α ≤ 0.05) االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة        *
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صراع الدور وبين اتخاذ القرار بين  0.05الداللة  علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى هناك
 .اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 0.467( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.007( أن معامل االرتباط يساوي 30جدول )يبين 
 بينوهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  (α ≤ 0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة 

       عند مستوى داللة إحصائية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة صراع الدور
(α ≤ 0.05)القرارات اتدمذ وعلةي  الدور صراع بين إحصمئي  دالل  ذات عالق  وجود. 

 
 (:30جدول )

 ة بقطاع غزةصراع الدور وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة الماليبين معامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

صوراع الوودور بوين  0.05عالقوة ذات داللوة إحصوائية عنوود مسوتوى الداللوة  هنوات
 .وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

0.007 0.467 

 
غموض الدور وبين اتخاذ القرار ن بي 0.05علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناك

 .اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة
 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن -416.( أن معامل االرتباط يساوي 31جدول )يبين 

بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  (α ≤ 0.05)وهي أقل من مستوى الداللة 
     عند مستوى داللة إحصائية ذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةوبين اتخا غموض الدور
(α ≤ 0.05)القرارات واتدمذ الدور غلوض بين إحصمئي  دالل  ذات عالق  وجود. 

 (:31جدول )
 غموض الدور وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةبين معامل االرتباط 

 الفرضية
 ونمعامل بيرس
 للرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

غمووض الودور بوين  0.05عالقة ذات داللة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة  هنات
 .وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

-.416 *0.000 

0.05االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة        * . 
 
 



  

101 

تدني فرص التقدم والنمو الوظيفي بين  0.05قة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عل هناك
 .وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن -536.( أن معامل االرتباط يساوي 32جدول )يبين 
تدني بين ا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية وهذ α= 0.05وهي أقل من مستوى الداللة 

عند مستوى داللة  فرص التقدم والنمو الوسيفي وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة
 الوظيفي والنلو التقد  فرص تدني بين إحصمئي  دالل  ذات عالق  وجود،(α ≤ 0.05)إحصائية )

 تاالقرار وعلةي اتدمذ
 

 (:32)جدول 
تدني فرص التقدم والنمو الوظيفي وبين اتخاذ القرار اإلداري                             بين معامل االرتباط 

 في وزارة المالية بقطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 توودني فوورصبووين  0.05عالقووة ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى الداللووة  هنووات
 .التقدم والنمو الوسيفي وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

-.536 *0.000 

 .(α ≤ 0.05) االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة        *
 

المسئولية تجاه اآلخرين والنمو بين  0.05علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناك
 .القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةالوظيفي وبين اتخاذ 

 0.000( تساوي .Sig، وأن القيمة االحتمالية )348.( أن معامل االرتباط يساوي 33يبين جدول )
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية المسئولية  (α ≤ 0.05)وهي أقل من مستوى الداللة 

      عند مستوى داللة إحصائية في وزارة المالية بقطاع غزةتجاه اآلخرين وبين اتخاذ القرار اإلداري 
(α ≤ 0.05) القرارات واتخاذ اآلخرين تجاه المسئولية بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود.  

 (:33جدول )
 المسئولية تجاه اآلخرين وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةبين معامل االرتباط 

 الفرضية
 عامل بيرسونم

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

المسوئولية تجواه بوين  0.05عالقة ذات داللة إحصائية عنود مسوتوى الداللوة  هنات
 .وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة اآلخرين

.348 *0.000 

 .(α ≤ 0.05) االرتباط دال إحصائياإ عند مستوى داللة        *
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بيئة العمل المادية والنمو الوظيفي بين  0.05علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناك
 .وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 482.( أن معامل االرتباط يساوي 34جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بيئة  (α ≤ 0.05)وهي أقل من مستوى الداللة 

           عند مستوى داللة إحصائية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة العمل المادية
(α ≤ 0.05) ،اتدمذالقرارات علةي  و لةعلل اللمدي  الظروف بين إحصمئي  دالل  ذات عالق  وجود.  

 

 (:34جدول )
 بيئة العمل المادية وبين اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزةبين معامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 للرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

بيئوووة العمووول بوووين  0.05عالقوووة ذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى الداللوووة  هنوووات
 .ارة المالية بقطاع غزةوبين اتخاذ القرار اإلداري في وز  المادية

.482 *0.000 

 .(α ≤ 0.05)االرتباط دال إحصائياإ عند         *
 مستوى داللة الفرضية الرئيسة الثانية:

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط العمل على اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة.
 يمكن استنتاج ما يلي:و  Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة

تدني على المتغير التابع "اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية هي:  المؤثرةتبين أن المتغيرات  -
غموض الدور. وأن باقي المتغيرات تبين أن ، بيئة العمل المادية، فرص التقدم والنمو الوسيفي

 تأثيرها ضعيل.
% من 43.5، وهذا يعني أن 0.435د الُمعدَّل= ، ومعامل التحدي0.448معامل التحديد =  -

التغير في اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة 
  .%56.5الخطية والنسبة المتبقية 

 (: تحليل االنحدار المتعدد لمعاملت االنحدار35جدول )
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tة اختبار قيم معاملت االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.396 0.852 0.254 المقدار الثابت
 0.000 4.310 0.308- تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.000 5.208 0.293 بيئة العمل المادية
 0.002 3.217 0.290- غموض الدور

 0.435معامل التحديد الُمعدَّل=  0.448 معامل التحديد =
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بيئة * 0.293+  تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي*  0.308 - 0.254اإلداري =  اتخاذ القرار
 .غموض الدور*  0.290 - العمل المادية

 

( تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " اتخاذ القرار اإلداري " 35من خالل جدول )
 كما يلي: Tحسب قيمة اختبار 

  بيئة العمل المادية -
  التقدم والنمو الوسيفيتدني فرص  -
 غموض الدور -

واتفقت مع دراسة ،و قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على اتخاذ القرار اإلداري في وزارة الماليةو 
 قضاء في لمساعدتهم والمعارل األصدقاء بعض ضرورة ضغوطالتي دعت إلى ( 2007 )القحطاني،

 عشر أربعة متوسطة بدرجة يواجهون تالجوازا ضباط أن إلى الدراسة توصلت كما الخاصة مصالحهم

 المراكز ذوي من الشأن أصحاب بعض مجاملة :أهمها اإلدارية القرارات اتخاذ عند اجتماعي ضغط عامل

 الفرد عالقات العمل، نطاق خارج الشخصية الفرد عالقات والتعليمات، األنسمة حساب على االجتماعية

 تأثيرات ثالثة هنات أن الدراسة وأسهرت ،المراجعين لبعض الشخصية االعتبارات أصهاره، مع الشخصية

 العام األداء ضعل :هي اإلدارية القرارات اتخاذ على العمل وضغوط االجتماعية للضغوط عالية

 بضغوط الشعور في مستوى اختالل وجود التي أكدت(  2006)عمار،   دراسةاتفقت مع و  ،للمؤسسة

 الدور، مةءمال عدم الدور، الدور، غموض صراع  لوسيفيةوا التنسيمية المتغيرات لبعض يعزى العمل

 الهيكل اآلخرين، تجاه المسئولية سرول العمل، الشخصية، العالقات والكمي، النوعي الدور عبء

 .المادية العمل بيئة التنسيمي،
 

بووووين متوسوووطات إجابووووات  (α ≤ 0.05)هنوووات فووووروق ذات داللوووة إحصووووائية الرئيســــة الثالثــــة:الفرضـــية 
، الجووونسثين حوووول مسوووتوى ضوووغوط العمووول واتخووواذ القووورارات ترجوووع إلوووى المتغيووورات الديموغرافيوووة )المبحوووو 

العموور، المؤهوول العلمووي، المسوومى الوووسيفي، سوونوات الخبوورة فووي المسوومى الوووسيفي الحووالي، التخصووص، 
 .(الراتب

 

صائية وهو " لمعرفة ما إذا كان هنات فروق ذات داللة إحلعينتين مستقلتينT  تم استخدام اختبار "
التباين اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلت تم استخدام اختبار " 

 3لمعرفة ما إذا كان هنات فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار يصلح لمقارنة  األحادي" 
 متوسطات أو أكثر.
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ت المبحوثين حول مستوى ضغوط بين متوسطات إجابا (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية
 .الجنس العمل واتخاذ القرارات ترجع إلى

المقابلة الختبار                     (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 35الموضحة في جدول )من النتائج 
"T -  0.05أقل من مستوى الداللة  "لعينتين مستقلتين ≥ α  " ذلت وب المسئولية تجاه اآلخرين " لمجال

يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا 
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد ، المجال تعزى إلى النوع وذلت لصالح الذكور

ستنتاج أنه ال توجد وبذلت يمكن ا α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت 

المبحوثين  إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنهو ، مجتمعة معا تعزى إلى النوع
 .مجاالت الدراسة من مجال كلل وذلت الجنس إلى تعزى القرارات اتخاذ وعملية العمل ضغط مستوى عن

 نوأ اتخاذ القرارات، عملية على العمل بضغط الشعور مستوى على الجنس تأثير عدمذلت إلى  ويعزى
 متماثلة، عمل من ضغوط يعاني فهو ،موسل أم موسفة كونه عن النسر بغض واحدة الموسل طبيعة

 ،عمار) ودراسة (،2007،مسلم) دراسة مع اتفقت النتيجة القرارات، وهذه اتخاذ على القدرات نفس ويمتلت
         ودراسة (،2002 ،وآخرون سعادة) دراسة مع واختلفت (،2002،واليافي جودة) ودراسة (،2006

 له توصل ما مع تتفق لم ، بينماالعمل ضغوط مجاالت يخص فيما وذلت (،2000 )المشعان،

 ،الموسفين من بالعمل المرتبطة وطللضغ تعرضاإ  أكثر الموسفات أن وجدوا ( حي 2002)المشعان،
أن يعزو الباح  و  اإلنا  من العمل بضغط أن االحساس (2005)عسال، أكدت دراسة عكسه وعلى
  (2009 ، السقا دراسة)واتفقت مع  عند حدو  ضغوط للعمل الموسفين والموسفاتال تميز بين  الوزارة
 إلى العمل تعزى ضغط مستوى عن مبحوثينال إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدال 

 تطبيق واقع حول إحصائية داللة ذات فروق وجودب ( 2008، )مسعود دراسةواختلفت مع  الجنس 

 إلى الجنس . ىتعز   الخطأ أسباب إلى تؤدي التي للعوامل واإلدارة الوسطى العليا اإلدارة ممارسة
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 النوع –"ن لعينتين مستقلتي -  T"اختبار نتائج  (:36جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 0.543 0.611 3.22 3.28 .األعباء الوسيفية

 0.880 0.151- 2.57 2.56 .صراع الدور

 0.901 0.125- 3.37 3.36 .غموض الدور

 0.409 0.829 2.95 3.06 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.035* 2.130 3.44 3.70 .ية تجاه اآلخرينالمسئول

 0.220 1.231 2.77 2.96 .بيئة العمل المادية

 0.274 1.098 3.31 3.39 .ضغوط العمل

 0.735 0.339- 3.05 3.01 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.589 0.542 3.23 3.28 جميع المجاالت معا

 α ≤ 0.05صائياإ عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطين دال إح *                   

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية
 العمر. العمل واتخاذ القرارات ترجع إلى

 ما يلي:( 37الموضحة في جدول ) النتائج  وتوضح
 ≤ 0.05أقول مون مسوتوى الداللوة " ألحوادي المقابلوة الختبوار" التبواين ا (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

α  " وبوووذلت يمكووون اسوووتنتاج أنوووه توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين  بيئوووة العمووول الماديوووة " لمجوووال
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى العمر وذلت لصالح الذين تتوراوح أعموارهم 

المجوواالت والمجوواالت مجتمعووة، فقوود تبووين أن القيمووة أمووا بالنسووبة لبوواقي ،و سوونة 40أقوول موون  -35موون 
وبوذلت يمكون اسوتنتاج أنوه ال توجود فوروق ذات  α ≤ 0.05أكبور مون مسوتوى الداللوة  (.Sig)االحتمالية 

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 
 موراأل ،الشوابة العمريوة الفئوة مون هم الدراسة فرادأ من % ٦٠ عن يزيد ما نأ لىإ يرجع وهذا ، إلى العمر

علوى  الموسولتوأثير هوام فوي مقودرة  لويس لوهن العمور أويعوزو الباحو  ذلوت إلوى  ،متقواربين يجعلهم الذي
كلموا كوانوا علوى قودرة  زاد العموركلموا  الووزارة  يالمووسفين فو، حيو  إن في اتخاذ القرارات ضغوط العمل
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 موع هوذه النتيجوة اتفقوتو ، مكون المووسفين مون أداء العمول لفتورة طويلوةي تحمل الضغوط مما كبر على أ

فووي  وكووذلت (،2000)المشووعان، ودراسووة ( 2006 ، )عموواردراسووة ( و 2007 )مسوولم، دراسووة
 مواو العمول  ضوغوط مجواالت يخص فيما (، 2002 ، واليافي )جودة دراسة مع واختلفت (2005)عسال،

 هذه توافقت وقد (2003 ، النوشان) دراسة مع النتيجة هذه اختلفتو  القرارات خاذات عملية مجاالت يخص

 1996)  الميور،) دراسوة وأيضواإ  ،( 1993،العتيبوي) دراسوةو (  2004األحمودي،)  دراسوة موع النتيجوة
 إجابوات متوسوطات بوين إحصوائية داللوة ذات فوروق توجودال  بأنوه (2009 ، )السوقا واختلفوت موع دراسوة

ال توجود أنوه  ( 2008، )مسوعود دراسوة ، واختلفوت موع للعمور العمول تعوزى ضوغط مسوتوى عن المبحوثين
 توؤدي التوي للعوامول واإلدارة الوسوطى العليوا اإلدارة ممارسوة تطبيوق واقوع حوول إحصوائية داللوة ذات فوروق

 التوي (2006)الشوامان،   دراسوةو ، العمور مون والوسيفيوة الشخصوية للخصوائص تعوزى الخطوأ أسوباب إلوى
 .العمر لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجودلى إ اشارت

 العمر – "التباين األحادي  اختبار" نتائج  (:37جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
 سنة 30

أقل  -30
 35من 

 سنة

أقل  -35
 40من 

 سنة

سنة  40
 فما فوق

 0.355 1.092 3.22 3.38 3.21 3.29 .األعباء الوسيفية

 0.273 1.312 2.47 2.56 2.56 2.75 .صراع الدور

 0.053 2.624 3.33 3.37 3.26 3.65 .غموض الدور

تدني فرص التقدم والنمو 
 .الوسيفي

3.04 2.98 3.10 3.04 0.184 0.907 

 0.362 1.075 3.66 3.79 3.58 3.50 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.023* 3.272 2.90 3.16 2.95 2.48 .ماديةبيئة العمل ال

 0.303 1.226 3.37 3.46 3.36 3.25 .ضغوط العمل

 0.455 0.877 2.91 3.17 3.02 3.00 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.386 1.020 3.24 3.37 3.26 3.17 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *         
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بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية
 العمل واتخاذ القرارات ترجع إلى المؤهل العلمي.

 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 38الموضحة في جدول ) النتائج و 
وبذلت يمكن  ،لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا α ≤ 0.05لداللة أكبر من مستوى ا" األحادي 

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلتجتمعة معا تعزى إلى المؤهل العلمي، المجاالت والمجاالت م

 القرارات اتخاذ وعملية العمل ضغط مستوى المبحوثين عن إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات

 العينة فرادأ راءآ نأ يعني وهذا، الدراسة مجاالت من لكل مجال وذلت العلمي المؤهل متغير إلى تعزى

 ذلت، غير وأ عالية علمية مؤهالت يحملون كانوا سواء متقاربة اتخاذ القرار وعملية العمل ضغوط حول

 ،وفكرياإ  علمياإ  متقاربون فهم فأعلى، البكالوريوس درجة حملة من هم العينة فرادأ غلبأن أ لىإ ذلت يرجعو 
 ،(2006،عمار) ودراسة ،(2002  واليافي ،جودة ودراسة) (2007 ،مسلم) دراسة مع اتفقت النتيجة وهذه
 ، خرونآسعادة، و  راسةود (، 2003 ، )الشامان دراسة مع واختلفت (، 1999 ، العضايلة ) ودراسة 

، (2002،النوشان) دراسة مع النتيجة هذه اتفقت فقد اتخاذ القرارات عملية مجاالت يخص فيما (، 2002
 عن المبحوثين إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدال بأنه   (2009 ، السقا دراسة)و 

الداللة  ذات الفروق وتحديد (2007بيتي،دراسة )الثو  ،العلمي المؤهل  إلى العمل تعزى ضغط مستوى
دراسة و  ،والخبرة إلى تعزى تواجههم التي اإلدارية الضغوط حول المشرفين استجابات بين اإلحصائية
 المتعلقة اإلدارية الضغوط وجود لدرجة بالنسبة داللة إحصائية ذات فروق جودبو  (2007)الثبيتي، 

 .العلمي للمؤهل تعزى اآلخرين مع المشرل وعالقته وشخصية التنسيمية بالناحية

 المؤهل العلمي – "التباين األحادي  اختبار" نتائج  (:38جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 ماجستير بكالوريوس دبلوم 

 0.895 0.111 3.29 3.26 3.21 .األعباء الوسيفية

 0.721 0.328 2.65 2.55 2.52 .صراع الدور

 0.962 0.038 3.37 3.36 3.32 .غموض الدور

 0.142 1.979 3.21 2.97 3.32 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.270 1.321 3.87 3.61 3.60 .المسئولية تجاه اآلخرين
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 0.096 2.379 3.28 2.85 2.99 .بيئة العمل المادية

 0.066 2.779 3.55 3.33 3.45 .ضغوط العمل

 0.134 2.041 3.27 2.96 3.18 رارات اإلدارية.اتخاذ الق

 0.055 2.968 3.47 3.22 3.37 جميع المجاالت معا

 

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية
 العمل واتخاذ القرارات ترجع إلى المسمى الوظيفي.

 ما يلي:( 39الموضحة في جدول ) النتائج  يتضح من
 ≤ 0.05أكبر مون مسوتوى الداللوة " المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

α  " وبوووذلت يمكوون اسووتنتاج أنووه ال توجووود  ، صوووراع الوودور، غموووض الوودور "األعبوواء الوسيفيووة لمجوواالت
ذه المجووواالت تعوووزى إلوووى فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطات تقوووديرات عينوووة الدراسوووة حوووول هووو

أموووا بالنسوووبة لبووواقي المجووواالت والمجووواالت مجتمعوووة، فقووود تبوووين أن القيموووة االحتماليوووة ، المسووومى الووووسيفي
(Sig.)  0.05أقوول موون مسووتوى الداللووة ≥ α  وبووذلت يمكوون اسووتنتاج أنووه توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية

الت مجتمعوة معوا تعوزى إلوى المسومى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسوة حوول هوذه المجواالت والمجوا
مكلول مودير  -نائب مدير عام -مكلل نائب مدير عامالوسيفي وذلت لصالح الذين مسماهم الوسيفي )

 العوام األداء بمسوتوى ةمباشور  ربطها محدودة وال يمكن الترقية فرص ان لىإ ذلت يرجع  (مدير عام -عام

 الفئة لدى واإلحباط بالضغط الشعور يولد وهذا ،الشخصية والمصالح الوساطة عنصر تدخل من والخشية

بونفس الضوغوط بغوض  توأثروني عملهوم بالمووسفين عنود قيوامهم  أنو رتبوة،  األقول الووسيفي المسومى ذات
جمويعهم يخضوعون لونفس و  المسومى الووسيفيتختلول بواختالل  الحيو  ، المسومى الووسيفيالنسر علوى 

 دراسوة موع النتيجوة هوذه اتفقوت، و خوتالل نووع الوسيفوة، موع ا بيئوة العمولألنهوم فوي نفوس  الضوغوط نسوراإ 
 )النوشان، ودراسة (، 2003 دراسة) الكبيسي، مع واختلفت  (، 2006 ،عمار) ودراسة (، 2007 ،)مسلم

 اتفقوت فقود القورارات اتخواذ عمليوة مجواالت فيموا يخوص ماأ العمل، ضغوط مجاالت يخص فيما ، (2003

 بضوغط احساسواإ  أكثور الووزارة فوي المودراء يودلل علوى أن( وهوذا 2005 دراسة)النوشوان، موع النتيجوة هوذه

 بوين إحصوائية داللوة ذات فوروق توجودال بأنوه   (2009 ، السقا دراسة) واختلفت مع ،  غيرهم من العمل

 دراسوة  ،وواتفقوت موع الوسيفي لمسومىل العمول تعوزى ضوغط مسوتوى عون المبحووثين إجابوات متوسوطات

 الضوغوط حوول المشورفين اسوتجابات بوين الداللوة اإلحصوائية ذات الفوروق تحديودأن  (2007)الثبيتوي، 

 ضورورةلوى التي دعوت إ  (2006)عمار،   دراسة و ،المسمي الوسيفي إلى تعزى تواجههم التي اإلدارية

 الجامعوات الفلسوطينية، فوي العواملين عواتق علوى الملقوى والنووعي الكموي الودور هيكول فوي تغييور إحودا 

 بواألداء، مباشرة الترقيات وربطها وقواعد أسس توضيحو  الوسيفة، ومتطلبات الفرد ئصخصا بين التوفيق
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 مون كبورأ قودر توجيوهو  العمول، الجماعي وفورق العمل وتعزيز العمل لجماعة متماست قوي ببناء االهتمامو 

 .النفسية للرعاية والعناية االهتمام
 الوظيفي المسمى – "التباين األحادي  اختبار" نتائج  (:39جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

مكلف رئيس 
 –قسم 

 رئيس قسم

مكلف مدير 
مدير  -دائرة

 دائرة

مكلف نائب مدير 
نائب مدير  -عام
مكلف مدير  -عام

 مدير عام -عام
 0.493 0.710 3.38 3.26 3.23 .األعباء الوسيفية

 0.938 0.064 2.53 2.58 2.56 .صراع الدور

 0.142 1.978 3.50 3.42 3.26 .غموض الدور

تدني فرص التقدم والنمو 
 .الوسيفي

2.88 3.02 3.61 7.803 *0.001 

 0.000* 8.129 3.92 3.78 3.40 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.002* 6.748 3.35 3.03 2.66 .بيئة العمل المادية

 0.000* 8.554 3.60 3.44 3.23 .ضغوط العمل

 0.031* 3.557 3.27 3.10 2.86 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.001* 7.515 3.50 3.34 3.12 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *         
بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية

 مل واتخاذ القرارات ترجع إلى سنوات الخبرة.الع

 ما يلي:( 40الموضحة في جدول )ن النتائج ميتضح 
  α ≤ 0.05أقول مون مسوتوى الداللوة " المقابلوة الختبوار" التبواين األحوادي  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  -

تنتاج أنووه توجوود وبووذلت يمكوون اسوو غموووض الوودور، المسووئولية تجوواه اآلخوورين، ضووغوط العموول " لمجوواالت "
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعوزى إلوى سونوات 

 .سنة فأكثر 15الخبرة وذلت لصالح الذين سنوات خبرتهم 
أكبووور مووون  (.Sig)أموووا بالنسوووبة لبووواقي المجووواالت والمجووواالت مجتمعوووة، فقووود تبوووين أن القيموووة االحتماليوووة 

وبذلت يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  α ≤ 0.05ة مستوى الدالل
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 ويرجوع . تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعوة معوا تعوزى إلوى سونوات الخبورة.

 فوي وهوذا يسواعد لضوغوط، ازداد توللمووسفين و  المهنوي المسوتوى يزيود الخبرة سنوات زيادة مع نهأ لىإ ذلت

 لوديهم ممون هوم فوراد العينوةأ مون % ٧٠ حوالي نإ وحي  القرارات، اتخاذ وعملية العمل صعوبات مواجهة

ن اخوتالل الخبورة بوين المووسفين يودلل أن أصوحاب و منطقيوة،  النتيجوة هوذه تعود ،فأقول خبورة سونوات 10 ا 
 النتيجوة هوذه ، واختلفوتةمقارنة بأصحاب الخبرة القليل تحمل الضغوط  ىلة لديهم القدرة علالخبرة الطوي

 )جوودة، (، دراسوة2002واخورون، سوعادة) ودراسوة (،2006 )عموار، ودراسوة (،2007)مسولم، دراسوة موع

 ودراسوة ( 2003  ،الشوامان ( دراسوة موع واتفقوت ( 2000 ، )المشوعان ودراسوة (، 2002 ، واليوافي

 القرارات اتخاذ عملية تمجاال يخص ما  ماأ العمل، ضغوط مجاالت يخص فيما (، 1999 ، العضايلة)

 نتوائج النتيجوة موع هوذه فوقتت لووم بينمووا (،2003 ، )النوشووان دراسووة موع النتيجوة هوذه اتفقووت فقود

 إحصوائية داللوة ذات فوروق توجودال بأنوه   (2009 ، السوقا )واختلقت موع دراسوة (2002،المغيدي)دراسة

 ،)مسوعود اتفقت مع دراسوةو  ،رةالخب سنواتو العمل  ضغط مستوى عن المبحوثين إجابات متوسطات بين
 واإلدارة الوسوطى العليوا اإلدارة ممارسوة تطبيوق واقوع حوول إحصوائية داللوة ذات فوروق  وجوودب ( 2008

  .لخبرة سنوات حي  من والوسيفية الشخصية للخصائص تعزى الخطأ أسباب إلى تؤدي التي للعوامل

 لخبرةسنوات ا – "التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:40جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 5أقل من 
 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

أقل  -10
 15من 

 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.691 0.488 3.30 3.21 3.29 3.17 .األعباء الوسيفية

 0.260 1.352 2.52 2.43 2.61 2.73 .صراع الدور

 0.012* 3.770 3.48 3.20 3.42 3.03 .غموض الدور

 0.335 1.140 3.12 2.97 3.07 2.75 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.007* 4.179 3.77 3.73 3.64 3.13 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.630 0.578 2.99 3.01 2.87 2.73 .بيئة العمل المادية

 0.023* 3.273 3.43 3.39 3.40 3.08 .ضغوط العمل

 0.331 1.150 3.15 2.91 3.02 2.85 إلدارية.اتخاذ القرارات ا

 0.074 2.368 3.35 3.25 3.28 3.01 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *         
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بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية

 اذ القرارات ترجع إلى التخصص.العمل واتخ
 ما يلي:( 41الموضحة في جدول )النتائج  يتضح من

  α ≤ 0.05أقول مون مسوتوى الداللوة " المقابلوة الختبوار" التبواين األحوادي  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  -
وبووذلت يمكوون اسووتنتاج أنووه توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين متوسووطات  غموووض الوودور" لمجووال "

 ديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى التخصص وذلت لصالح الذين تخصصهم إدارة أعمال.  تق
أكبووور مووون  (.Sig)أموووا بالنسوووبة لبووواقي المجووواالت والمجووواالت مجتمعوووة، فقووود تبوووين أن القيموووة االحتماليوووة 

بين متوسطات وبذلت يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.05مستوى الداللة 
 وجوود عودمو  تقديرات عينة الدراسة حوول هوذه المجواالت والمجواالت مجتمعوة معوا تعوزى إلوى التخصوص

 وقود التخصوص لمتغيور تعوزى العمل بضغط الشعور لمستوى الكلية الدرجة في إحصائية داللة ذات فروق

 تعوزى فوروق جوودو  تأثبتو الوذي (2002)المغيودي، دراسوة نتيجوة موع غيور متوافقوة النتيجوة هوذه جواءت

  .للتخصص

 التخصص – "التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:41جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 أخرى محاسبة إدارة أعمال 

 0.913 0.091 3.30 3.26 3.24 .األعباء الوسيفية

 0.201 1.624 2.43 2.62 2.48 .صراع الدور

 0.047* 3.137 3.12 3.39 3.49 .غموض الدور

 0.123 2.130 2.89 3.00 3.29 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.143 1.974 3.40 3.68 3.70 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.438 0.831 2.89 2.87 3.10 .بيئة العمل المادية

 0.318 1.157 3.27 3.38 3.44 .ضغوط العمل

 0.116 2.187 2.77 3.05 3.15 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.158 1.872 3.12 3.28 3.35 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *         
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بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مستوى ضغوط  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية
 .الراتب العمل واتخاذ القرارات ترجع إلى

 يمكن استنتاج ما يلي:( 42الموضحة في جدول )ن النتائج م 
 ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة " المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

α  " صراع الدور، غموض الدور، المسئولية تجاه اآلخرين " وبذلت يمكن استنتاج أنه ال توجد  للمجاالت
  .روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الراتبف

أقل من مستوى  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
متوسطات تقديرات عينة  وبذلت يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين α ≤ 0.05الداللة 

شيقل  3001الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة وذلت لصالح الذين تتراوح رواتبهم من 
يخص  فيما ( 2003 ،النوشان) دراسة مع واختلفت ( 2007 ،مسلم) دراسة مع النتيجة هذه اتفقتو ، فأكثر

 دراسة مع الدراسة هذه اختلفت قدف اتالقرار  اتخاذ عملية مجاالت يخص ما ماأ العمل، ضغوط مجاالت

اتفقت و   . 1997) العتيبي،)  ودراسة الشهري الدخل من كل بين عالقة وجود عدم في(   2004األحمدي،)
 عن المبحوثين إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجدأنه (  2009 ، السقا مع دراسة)

   .الشهري الراتب العمل ضغط مستوى
 الراتب – "التباين األحادي  اختبار"نتائج  (:42) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

1000-
2000 
 شيقل

2001-
3000 
 شيقل

3001-
4000 
 شيقل

4001 
شيقل 
 فأكثر

 0.037* 2.912 3.49 3.26 3.27 3.09 .األعباء الوسيفية

 0.574 0.666 2.56 2.56 2.61 2.44 .صراع الدور

 0.500 0.793 3.46 3.45 3.30 3.32 .غموض الدور

 0.025* 3.225 3.41 3.15 2.91 2.90 .تدني فرص التقدم والنمو الوسيفي

 0.097 2.151 3.84 3.79 3.55 3.49 .المسئولية تجاه اآلخرين

 0.040* 2.853 3.04 3.21 2.80 2.71 .بيئة العمل المادية

 0.016* 3.585 3.53 3.49 3.30 3.26 .ضغوط العمل

 0.047* 2.724 3.09 3.26 2.95 2.81 اتخاذ القرارات اإلدارية.

 0.013* 3.705 3.40 3.42 3.20 3.12 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياإ عند مستوى داللة  *     
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 مقدمة 
اإلدارية العمل وعالقتها باتخاذ القرارات  ضغوطبناء على الدراسة الميدانية التي قام بها الباح  حول 

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خالل البيانات التي قد و  ،في وزارة المالية بقطاع غزة
بالدراسات السابقة ذات  ومقارنتهاانة ومن ثم تم عرض وتفسير النتائج جمعها الباح  من اإلستب

 العالقة، ثم استخالص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وكذلت أهم التوصيات.
 النتائج :أوالً 

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية
 النتائج العامة للدراسة - أ

 

 ألعباء الوظيفيةامجال بالنسبة للمجال األول : 
، بأن كل موسل متخصص في عملة ويقوم كبيرة  بصورة إجازاتي أيام للعمل استدعائي يتمال  -

 انخفاض نتيجة  مقبول العمل عبء عن الناتج الضغط العمل، ولكن خطوات وفق تسلسل هبتنفيذ

غالق اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة وا   الحصار بسبب غزة قطاع في في الوزارة  العمل حجم
 .المعابر بشكل مستمر

 واضحة رؤية تقديم المدراء قدرة عدم على يدل مما الدوام أثناء راحة وقت على الحصول ستطيعأ -

بسبب انشغال الموسفين بشكل مستمر مع  نسبياإ، متوسط العبء مستوى أن رغم العمل عبء حول
 المراجعين الدائمين ولضيق الوقت.

 ع الدور "صرامجال بالنسبة للمجال الثاني: 
الموسفين    جيدة اإلنسانية العالقاتف العمل في الوزارة زمالء وبين بيني مهنية خالفات وجدتال   -

وأن الموسفين يحتاجون  ،للموسفين والقيم الشخصية  ،الوزارةتجانس بين القيم السائدة في ويوجد 
تتعامل مع عدد كبير من بحكم أنها  فالوزارة ،وزارتهمويندمجوا مع  إلى وقت كال لكي يتفاعلوا،

 واآلراء المتنوعة والمعارل، االتجاهات، يموسفين من ذو 

الدور من  صراع وجود على يدل في الوزارة مما خالية من التناقضات العليا والسياسات القرارات -
ينفذها المدراء ويرجع ذلت  التي والمهام السياسات، بين التعارض يعكس الذي األمر الموسفين،

سياسة واضحة وسيفة،  وهنات غياب  كل وأهدال ومسئوليات وواجبات، متطلبات، وضوح لعدم
 سياإ،أأو ر  سواء أفقياإ، للوزارةبين الموسفين في اإلدارات واألقسام المختلفة في الهيكل التنسيمي 

 . يتم تبادل اآلراء والمقترحات إلزالة العقبات التي تواجههمال حي  
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 " موض الدورغ: بالنسبة للمجال الثالث
ن بعض المدراء يقومون بتفويض ل أيدل مما بها أقوم التي الوسيفة مع العلمي يتناسب مؤهلي -

واضح لجميع  وسيفي وصل وجود عدم  ،مبعض األعمال للموسفين في مجال دون اختصاصه
 .عمل واضحة آلية وعدم وضوح الصالحيات

 محددةغير  إلى المسئولياتذلت  ويعزو لها المحدد الوقت من أكثر بأعمال تكليفي يتمال  -

كثيرة مما يعمل صالحيات  العليا اإلدارة لمنح واضحة باإلضافةغير  واآلليات الصالحيات
حي  إن  بالموسفين اآلخرين، مقارنة األعباء وذلت لزيادة للمدراء، اإلجازات أيام االستدعاءاتب

 .به مكلل هو ما بأداء يسمح ال عندهم العمل وقت

 " تدني فرص التقدم والنمو الوظيفي: جال الرابع بالنسبة للم
أن األعمال الموكلة لدى الموسفين و  بتميز نجاز األعمالإ في يرغب فيه أعمل الذي العمل فريق -

 اتخاذ القرارات، في العاملين حي  يتم إشرات ،يقومون فيها على أكمل وجه، وفى الوقت المناسب
فساح  .الوسيفي والرقي للتقديم فرص ىعل للحصول العاملين أمام المجال وا 

 وجود قة ويدللذلكعةى بالشواغر الوسيفية ارتباطها من بالكفاءة أكثر ةالترقي فرص ترتبط -

الوظيفي بعد  النسبي الشعور او الترقي فرص  بملنسب  األلن الوزارة، في ذلت و  لةلوظفين
سائل وقبولها بحسب الوصل نه يتم اختيار الو أيجمعون على  الموسفين الن معسم أ يرجع إلى

مما يدل على أن اإلجراءات والقوانين التي تحكم عمليه  الوسيفي الوارد في إعالن الوسيفة،
 نيمتلكو حي  إن الموسفين  ،وااللتزام بها ويتم التشديد عليها، واضحة،غير اختيار الموسفين 

 ، والحزم،مور العملألمثل الفهم العميق الشامل  ،المهنيةوالسمات  مجموعة من المهارات،
 .، والقدرة على تحمل المسؤوليةلمجاالت العمل المختلفة المعرفة المتخصصةو 

 " المسئولية تجاه اآلخرين ": بالنسبة للمجال الخامس
ونوجه ساعدهم ت المدراءن أ ويدلل  مشكلة تواجهني عندما العمل في رئيسي إلي التوجه يمكنني -

الضعل  ،والضعل للعاملين، ومحاولة تالقى رفة نقاط القوة،مع العمل بطريقة مناسبة من خالل 
بأول قبل  تقوم على تفهم مشكالت الموسفين أوالإ ، و من خالل برامج تدريبية متخصصة لديهم

 متخذي القرارات على تالفى نواحي القصور في المستقبل. ذلت تفاقمها، ويساعد
 عون النواتج العمول ضغط مستوىيدلل أن و   الموسفين في الوزارة من مناسب عدد أداء على أشرل -

 عون مسئولون الوزارة  في القرار متخذي غلب فئةأ نإ حي  بالمركزية تتسم اآلخرين تجاه المسئولية

 نهوا،و يؤد التوي المهوام علوى والرقابوة عملهوم بموضووعية، تقيويم حيو  مون المووسفين مون كبيور عودد

حيو  البوود مون وجووود أسوس تتبعهووا   ،عوودم وجوود جهوة متخصصووة، و الوسيفيوة بوأمورهم واالهتموام
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ومن خالل االسترشاد بدحصائيات السنوات السابقة، وتحليول  ،الضروريةلتحديد احتياجاتها  الوزارة
 الوزارة.على أداء هذه  تأثير مهم جداإ  الموسل لوزارته لهمة ءأن مالحي   ،عبء

 بيئة العمل المادية السادس: بالنسبة للمجال 
 المادية البيئة نتيجة العينة أفراد ضغوطات لدى وجود ويدلل ذلت جيد بشكل تعمل المكتب أجهزة -

 لدى الوزارة، العمل وضغوط المستخدمة التكنولوجيا بين موجبة ارتباطية عالقة وجود أثبت حي  للعمل،

 عدم أو كتعطل، مشاكل من تصحبه لما عبء العمل لزيادة أداة المكتب في المستخدمة فالتكنولوجيا

 .الدور الكمي عبء لزيادة ويكون سبباإ  لها الالزمة الصيانة توفر عدم أو تعطلها، عند بديل لها وجود

 

 العمل إلتمام المواد المطلوبة نقص بسبب ذلت ويرجع المكتب داخل والترتيبات الديكورات طبيعة -

مر بها الوزارة مناسبة، نتيجة الضائقة المالية التي تال غير والتشطيبات العمل، في الضوضاء ووجود
الشديدة،  الحرارة إلى باإلضافة والتهوية ضاءة،اإل وسوء فيه، العاملين العمل، وكثرة مكان مساحة ولضيق

 .والقلق بالتوتر، وشعورهم العاملين بدرهاق ذلت ببيتس وقد

 المتعلقة باتخاذ القرارات اإلدارية السابع: بالنسبة للمجال 
 مشاركة كلما قلتا المجال، ويعزو الباح   انه اد العينة على هذمن قبل أفر  متوسطة موافقة هنات -

 اإلدارة اهتمام عدمل ذلت يعود وقد العمل، ضغوط زادت درجة كلما القرارات اتخاذ في عملية الموسفين

 قبل برأيهم األخذ عدم وكذلت ومشاكلهم وحاجاتهم ،العمل سير عن يقدمها المسئولين بالتقارير التي

 .بعملهم ر يتعلققرا إصدار أي
 

 :الفروضنتائج اختبار  - ب

 أواًل: اإلجابة على الفرضية األولى:
في وزارة  ةاإلداري اتضغوط العمل وبين اتخاذ القرار بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  -

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة إحصائية  المالية بقطاع غزة
الوسيفية، وغموض الدور، وتدني فرص مستوى األعباء بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  -

اآلخرين، وبيئة العمل المادية، والمسئولية االجتماعية وبين  تجاهالنمو الوسيفي، والمسئولية 
 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة إحصائية  اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع غزة

 ثانيًا: اإلجابة على الفرضية الثانية:
لة إحصائية لضغوط العمل على اتخاذ القرار اإلداري في وزارة المالية بقطاع يوجد أثر ذو دال -

 غزة.
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 ثالثًا: اإلجابة على الفرضية الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال بيئة العمل  -

 سنة. 40أقل من  -35المادية  تعزى إلى العمر وذلت لصالح الذين تتراوح أعمارهم من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت  -
والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوسيفي وذلت لصالح الذين مسماهم الوسيفي 

 مدير عام(. -مكلل مدير عام -نائب مدير عام -)مكلل نائب مدير عام

حصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت توجد فروق ذات داللة إ -
غموض الدور، المسئولية تجاه اآلخرين، ضغوط العمل تعزى إلى سنوات الخبرة وذلت لصالح 

 سنة فأكثر. 15تهم االذين سنوات خبر 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال غموض  -
 إلى التخصص وذلت لصالح الذين تخصصهم إدارة أعمال. الدور تعزى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت  -
والمجاالت دون صراع الدور، غموض الدور، المسئولية تجاه اآلخرين مجتمعة معا تعزى إلى 

 يقل فأكثر.ش 3001الراتب وذلت لصالح الذين تتراوح رواتبهم من 

 
 التوصيات : ثانياً 

 والرحالت من خالل التنسيق للزيارات بين موسفيهافيما  اجتماعية تنمي الوزارة عالقاتن أ ضرورة -1

 اآلخرين مع بالتواصل وذلت العمل خارج مكان من الزمالء مع جيدة عالقات تنمية أو معهم الجماعية

  .األصدقاء حتى أو الزمالء مع ل العملوبح  مشاكالخارجي  العالم على واالنفتاح دوماإ 

أساليب  في والدقة والموضوعية الكفاءة وتوخي المختلفة القيادية المجاالت في ناالهتمام  بالموسفي -2
 بأسلوب أجل العمل من وتعزيزها السياسات ووضع واألهدال المسئوليات وتحديد السلطات تخويل

 .أفضل

 الموسل  خصائص بين للتوفيق المكان المناسب في لمناسبا الشخص وتعيين باختيار االهتمام -3

 التغلب على القادر الموسل  وتعيين الختيار معايير جديدة بديجاد العمل، ومحيط الوسيفة ومتطلبات

 بعبء الخاصة والمشكالت اإلشرال نطاق زيادة ومشكالت الدور، الدور وصراع غموض مشكالت على

 العمل.

 في اإلدارة فشل عند الحالي لعمله مغايراإ  عمالإ  هئإعطا أو جديدة إلى وسيفة الموسل نقل العمل على -4

 . الوسيفي فالتناوب لتوتره األسباب الوسيفية معالجة
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 في وتفانيه العمل عن رضاه زيادة إلى يؤدي ورغباته، مما حاجاته مع يتالئم بما تطوير الموسل  -5

نتاجيته أدائه تضعل التي األسباب من وغيرها لديه سيالنف القلق والتوتر أسباب من والتخلص ه،ءأدا  وا 

 العمل. في

 الئقة، وبجودة مناسبة عمل توفير أدوات خالل من الوزارة  يللعاملين ف جيدة مادية عمل بيئة توفير -6

دخال مكان العمل داخل الهدوء وتوفير حديثة، وآالت وأجهزة  في الجيدة اإلضاءة كتوفير تحسينات وا 

 .واألثا  المناسب التهوية توفيرو  المكاتب

 تراقب وأن والمعتدلة، المقبولة الضغوط بتحديد مستويات الوزارة   في العليا اإلدارة ضرورة اهتمام  -7

 بحجم للتنبؤ مناسبة خطة هنات تكون أن ويجب المناسبة تتعدى الحدود ال حتى السائدة الضغوط

 .الضارة آثارها لتجنب مبكراإ  لها واالحتياط المتوقعة الضغوط السلبية
 القيادات مهارات تنمية ،القرارات اتخاذ عند العلمية األساليب إتباع أهمية على التركيز ضرورة -8

 كيفية وفي القرارات، اتخاذ تعترض المشاكل التي مع التعامل كيفية في تدريبية برامج خالل من اإلدارية

 .غزة قطاع في وخصوصاإ  رارالمتغيرة باستم المحيطة البيئة سرول مع التعامل
قامة الوزارة قبل من الجماعي العمل روح غرس ضرورة -9  في الترفيهية والبرامج اللقاءات االجتماعية وا 

 .العامة المناسبات

وتقييم   لمناقشتها بين الموسفين الضغوط التى تواجه العمل عقد مؤتمرات علمية سنوية حول  -10
 مواجهتها .ل تتبع  األساليب واألدوات التي

موفر له كافة اإلمكانات )المادية،  تواجه العمل  يلمواجهة  الضغوطات الت تشكيل إدارة أو فريق -11
 مع تلت.كافة الصالحيات المناسبة التي تمكنهم من التعامل ان تعطي االدارة  العليا  والبشرية( 

، وذلت من سفين لحل مشكالتهم اإلدارات المختلفة والمو  بين  االجتماعي ضرورة تدعيم التفاعل -12
  خالل سيادة روح العمل كفريق والتعاون بين اإلدارات واألقسام المختلفة

ل الحصول على اإلمكانيات يسهلت الوزارة  في لمواجهة ضغوطات العمل وضع  ميزانية مستقلة  -13
 .المادية و البشرية المطلوبة من اإلدارات و األقسام األخرى 

"من خالل  رات المختلفةاداإل فيالعمل وتفويض السلطة لفريق  الصالحيات ضرورة إعطاء -14
إنشاء قسم خاص لهذا الفريق لضمان اتخاذ القرارات الهامة للتعامل مع المواقل الطارئة ضمن ما يراه 

 .اإ مناسب

 ،ةلروتينيا والقرارات  دون انغماس باألمورالقرارات الهامة، ضرورة أن يتبادل المدراء والمسئولين  -15
واختصاصاته لبعض  المدير تفويض بعض صالحياتوذلت من خالل  ،مهام اليومية واإلداريةوال

 العاملين أصحاب القرار. 



  

119 

وحثهم  ضغوطات العمل مجال  تسلط الضوء علىتوفير برامج ودورات تدريبية كافية  للعاملين   -16
ا، لمواكبة التطور المستمر حتى يستطيع على حضورها عند عقدها، والعمل على تحفيزهم باالنتسام به

 والمتغيرات المحلية والعالمية. العملالمدير المواءمة بين متطلبات 

 
 -: دراسات مستقبلية مقترحة :ثالثاً 

 على العمل وأثرها للضغوط الخارجية البيئة ومصادر الفردية المصادر على تركز دراسات إجراء 1-

  .رة الماليةداخل وزا اإلدارية العمليات مختلل

 واآلثار العمل ضغوط بين العالقة على والديموغرافية الشخصية الصفات من المزيد تأثير دراسة -2

 التنسيمي. السلوت مجالب في البيئة الغربية عليها، المترتبة

 عليها المترتبة واآلثار العمل ضغوط بين العالقة على للوزارة التنسيمية العوامل بعض تأثير دراسة  -3

 ي قطاع غزة.ف
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية

 القرآن الكريم -
 الكتب -1

 أدائهم وتأثيرها على التربويين المشرفين تواجه التي اإلدارية الضغوط :(2007الثبيتي، احمد ) -

 .السعودية العربية المملكة ،المكرمة مكة بمدينة نسرهم وجهة من الفني

 مؤسسة الوراق للنشر. ،عماناألردن، ، مناهج البحث العلمي(: 2006ق )الحمداني، موف -
مطبعة أبناء الجراح، الطبعة  القواعد المنهجية لبناء االستبيان، :(2010الجرجاوي، زياد) -

 الثانية، غزة.
مدبولي،  مكتبة ،العلج األسباب، الظاهرة، ،اإلدارية الضغوط :(1991محسن) ،الخضيري -

  .القاهرة

 ،العامة اإلدارة إدارته، واستراتيجيات وأسبابه مفاهيمه ،التنظيمي التوتر :(1999) مؤيد ،السالم -
  أكتوبر. ، 68 ع

 األردني، ، المهندسوأمل نتاجإ إلى العمل ضغوط تحويل برنامج (:2002) براهيمإ ، الصماوي -

 .يونيو ، 64 ع

العربية  المملكة في اديميةاألك المكتبات في المهنية الضغوط مصادر: (2004نجاح،) القبالن، -
  .الرياض الوطنية، فهد الملت مكتبة السعودية، .

 وكيفية ونتائجها مصادرها لدراسة شامل منهج العمل، ضغوط :( 1998 ) حمد هيجان،ال -

 .العامة اإلدارة معهد مطابع :الرياض ،ىالطبعة االول إدارتها

 وبسيوني  رفاعي رفاعي ،عةومراج تعريب :(2004) روبرت، وبارون جيرالد، جريندبرج -

 .للنشر المري  دار :الرياض ، المنظمات في السلوك إدارة إسماعيل،

واقع القرارات اإلدارية المتصلة بإعادة تنظيم المؤسسات  :(2000حجي، إسماعيل ) -
 القاهرة، دار الفكر العربي. ،ىولالطبعة األ ، الحكومية وسبل تطويرها

، المنظمة وظائف اإلدارية، العمليات ، النظريات :الحديثة رةاإلدا مبادئ :(2004حسين) ،حريم -
 عمان. للنشر، الحامد دار األولى، الطبعة

القاهرة: الهيئة المصرية  في المنظمات العامةاإلداري صنع القرار  :(1987) السيد، عليوة -
 .للكتاب

 طبعةال ،وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث :(1996خرون )آو  ذوقان، عبيدات -
 والتوزيع. والنشر للطباعة الفكر دار: عمان. الخامسة
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 دار ،مصر األولى، ، الطبعةالتميز ومنطلقات النجاح أسرار :(2000)محمد ،عبدالجواد -
 .والعلوم للثقافة البشير

 ،ولىالطبعة األ ،أفاق الحاضر وتطلعات المستقبل القرارات اإلدارية (:1995، محمد  )عسكر -
 العصرية. المكتبة ،القاهرة 

 بدولة المصارل قطاع في وتطبيقية نسرية دراسة :العمل ضغط متغيرات:(1988) سمير ،عسكر -

  .ديسمبر ، 60 ع العامة، اإلدارة ، "المتحدة العربية اإلمارات

 ةخدم بمؤسسات العاملين لدى اتخاذ القرارات  مستوى :(2005)آخرون،  و ألوري مات -
، اإلدارة، الجزء الثاني، المدير، ترجمة اللواء محمد عبد يةالطرق بالواليات المتحدة األمريك

 .القاهرة: الدار الدولية للنشر الكريم،

 ،العربيةفي المنظمات و آفاق تطبيقاتها تطبيق القرارات اإلدارية   :(2005)  سعد، ياسين -
 .، الرياضىول،الطبعة األ معهد اإلدارة العامة مركز البحو 

 

 تالدوريات والمنشورا -2

آلراء  ميدانية دراسة  :الوسيفي اإلجهاد مصادر :(2005) هاشم ،وحمد ،عماد ،خرمة أبو -
 العلوم :سعود الملك جامعة مجلة ،األردنية الوطنية الكهرباء شركة في العاملين الموسفين

 .2(، العدد 13المجلد ) الكترونية، اإلدارية نسخة

 في العاملين لدى اإلبداعي السلوت في العمل ضغوط مصادر ثرأ :(2005محمد )  البشابشة، -

 .2(، العدد 32مجلد ) ،االدارية العلوم مجلة دراسات ،"العربية شركة البوتاس

 القطاع الحكومي في المديرون لها يتعرض التي الوسيفية الضغوط :(2005)حسن ،الجندي -

 كلية-شمس جامعة عين ،والتجارة للقتصاد العلمية المجلة "الوسيفي الرضا على وتأثيرها

 .الثاني العدد التجارة،

 لدى واستراتيجيات إدارتها ومصادرها مستوياتها : العمل ضغوط :(2001) هنية ،السباعي -

 المجلد ،القرى أم مجلة جامعة ، السعودية الجامعات في العامالت السعوديات والفنيات اإلدارات

 . يوليو الثاني، العدد ، الرابع

 السعودية دراسة المراجعة بيئة في العمل ضغوط ونتائج أسباب: (2008السعد، درويش ) -

 .1 العدد ، 22 المجلد واإلدارة، االقتصاد، عبدالعزيز الملك جامعة مجلةاستكشافية 

 مدينة في المدارس مديرات لدى التنسيمية العمل ضغوط مصادر :(2005أمل) ،الشامان -

 .37  ع ، 11 المجلد ،العربية التربية مستقبل مجلة الرياض،
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 والغياب الوسيفي السيكوسوماتية باالضطرابات العمل ضغوط عالقة ( 2007): آدم العتيبي، -

 مجلد الكويت، ، جامعةاالجتماعية العلوم مجلة الكويت، في الحكومي القطاع في العاملين لدى
 الثاني. عدد (25)

 .الكبرى العامة الشركات في العاملين لدى العمل لضغوط تحليلية دراسة :(2005علي) العضايلة -

 .7العدد ، 14 المجلد ،والدراسات للبحوث مؤتة األردن، جنوب في

 الملك  جامعة مجلة ميدانية، دراسة : المعلمين عند العمل ضغوط":(2003) عبداهلل العمري، -

 .2 ع ، 16 م ،سعود

 في اإلدارية القيادات لها تتعرض التي التنسيمية الضغوط تحليل " (:1997) منى، الغيص -

 .22العدد  ، العربية والجزيرة الخليج دراسات "تحليلية دراسة :الجهاز الحكومي

 مقارنة دراسة:والتنسيمية الشخصية بالعوامل وعالقته التنسيمي الوالء :(1999) علي الفضايلة، -

(، 15المجلد ) مؤتة، ،والدراسات للبحوث مؤتة مجلة األردنيين، والخاص العام القطاع بين
 .64العدد 

على  ميدانية دراسة اتخاذ القرارات   على وتأثيرها العمل ضغوط :(2003موفق) ،بيسيالك -
 .: الدوحة، قطرالتجارية والدراسات للبحوث العلمية المجلة القطرية، البنوت قطاع

 المستشفيات في الوسيفي الضغط  على والشخصية المهنية العوامل ثرأ :(2003) موسى اللوزي -

 .2 ع ، 30م ،اإلدارية العلوم ساتدرا "باألردن الحكومية

  الحكومية اإلدارات في العمل وضغوط التنسيمي الوالء وتحليل قياس": (2003زيادة) المعشر -
 .1ع 30 م ،االدارية العلوم دراسات األردن، في الشمال محافسات في

 في الكويتيين وغير الكويتيين الموسفين بين الضغوط مصادر :(2000  )سلطان ، لمشعانا -

 .35العدد (13 ) مجلد .اإلدارية العلوم ، سعود الملك جامعة مجلة الحكومي القطاع

والرضاء  واالداء التنسيمي الوالء وبين العمل ضغوط بين العالقة:(1995) الرحيم عبد ،المير -
 .2ع ، 35م ،العامة االدارة مجلة ،"مقارنة دراسة :الشخصية والصفات الوسيفي

 .58العدد اإلدارة مجلة العمل، ضغوط مع التعامل استراتيجيات :(2005أحمد) ةوفي الهنداوي، -

، دراسة  واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسات العليا :(1998جان ، حمزة )يهال -
 .(24)العدداألول،  الجزء، كلية التجارة بعين شمسمجلة اإلدارية، ميدانية بمنطقة المدينة"، 

 القرارات اإلستراتيجية اتخاذ عملية لخصائص العليا اإلدارة ادأفر  نسرة  (2001 ) أيوب، محمد -

 .55الكبرى ، المجلد التاسع ، العدد السعودية المنشآت في

 المديرون في لها يتعرض التي الوسيفية للضغوط مقارنة دراسة :(2003) اجالل ،حافسعبد  -

 د الثاني.العد  ،والتجارة للقتصاد العلمية المجلة ، والخاص العام القطاعين
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 على بالتطبيق المصرية المرأة لدى العمل لضغوط تحليلية دراسة : (2002فاطمة) اهلل،  جاد -

 العدد األول. ،(22) المجلد ،لإلدارة العربية المجلة مصر، كهرباء هيئة ديوان عام

 وعدم الرضا البيروقراطي بالتوجه وعالقتها العمل ضغوط :(2002) رندة واليافي ، يمانإ ،جودة -

 ، 18 ، المجلدوالقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ، ميدانية دراسة  ،الوسيفي
 .األول العدد

مجلة ، في المنسمات الحكومية صناعة القرار التربوي :(2002)صالح الدين ، جوهر -
   .5الجزء السادس، ع ،اإلداريةدراسات 

مديري  لدى الوسيفي األداء في العمل ضغوط أثر :(2010شرين) ،المطارنة الفتاح خليفات عبد -
(، العدد 26د )المجل ،دمشق جامعة مجلة ،األردن جنوب إقليم في الحكومية األساسية المدارس
 األول.

 المؤسسات الفدرالية في العاملين لدى القرارات االدارية   مستوى  (:2001) وليم ، ديلوريا -

 (.524، فنزويال، المجلد)الرسميين والعاملين نالمتعاقدي العاملين بين مقارنة دراسة :األمريكية

خالل  والممرضات الممرضون لها يتعرض التي العمل ضغوط :(2003وآخرون) سعادة -
 ، ٣٠ م .،التربوية العلوم دراسات الفلسطينية، نابلس محافسة مستشفيات في األقصى انتفاضة

 .20 ع

 الحكومية المكتبات في عاملينال لدى العمل ضغوط: (2002)،محمد ،زيد ابو ربحي، ،عليان -

 .2العدد  ،(29مجلد ) ،دراسات مجلة االردن، في والخاصة

مدينة  في الفلسطينيين المعلمين من عينة لدى النفسي االجهاد : (2003تيسير) ،عبد الباقي -
 .13ع ،لحم بيت جامعة مجلة ،عالجه وطرق أعراضه بعض-القدس

العاملين  على بالتطبيق ميدانية دراسة :لعملا ضغط مصادر ":(2000) احمد  ،الجواد  عبد -
 ، المجلدالوادي سوهاج جنوب جامعة ،المعاصرة التجارية البحوث مجلة "الوادي جنوب بجامعة

 .2 ع ،9

في  التدريسية الهيئة أعضاء عند النفسي والضغط التوتر مجاالت (2003): عبد ،عسال -
 النجاح مجلة جامعة ،اإلسرائيلي العدوان ةنتيج األقصى انتفاضة أثناء وبيرزيت النجاح جامعتي

 المجلد األول. ،لألبحاث

 الفكر ،الشرطة مجال في وأهميتها اإلداري الصراع تحليل دراسات(: 2004)جميل اهلل، فرج -

 ( العدد األول.3) المجلد ،الشرطي

 في العمل ضغوط مستويات نحو العاملين التجاهات تحليلية دراسة (:2000) النمر ،محمد -

 .2  العدد ، لإلدارة العربية المجلة. السعودية العربية المملكة في والخاص العام قطاعينال
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 االدارة مجلة مواجهتها، وكيفية العمل ضغوط لتفسير شامل اطار نحو (1992):لطفي ، محمد -

 .75العدد ،العامة
اسة ، در  واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسات العليا. :(1998علي ) جان،يه -

 .(24، كلية التجارة بعين شمس، ج األول، عدد )مجلة اإلداريةميدانية بمنطقة المدينة"، 

 الرسائل الجامعية:-3
 المدراء على تطبيقية دراسة التنسيمي الوالء على وأثرها العمل ضغوط (2009، محمد )العال أبو -

 ، جستير غير منشورةرسالة ما،التجارة  كلية، ،غزة قطاع في الداخلية وزارة في العاملين
 غزة الجامعة اإلسالمية، 

 التربويين لدى المشرفين الوسيفي بالرضا وعالقتها العمل ( ضغوط2012محمد ) ،أبو رحمة -

 ، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةغزة،  بمحافسات

ية التابعة لوكالة الغو  ( درجة ممارسة مديري المناطق التعليم2014أبو سلوت، سامر ) -
بمحافسات غزة إلدارة التغيير من وجهة نسر مرؤوسيهم، وعالقتها بضغوط العمل لديهم، 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة

 دراسة األمنية األجهزة في مواجهتها وسبل العمل ضغوط مستويات (2005) نصر التويم، -

 .الرياضغير منشورة،  ماجستير رسالة ،الرياض مدينة ورومر  جوازات ضباط على تطبيقية

 ،دراسة"األجهزة األمنية في التنسيمي بالوالء وعالقتها العمل ضغوط :(2005) سعد الدوسري، -

 ، جامعة نايلغير منشورة ماجستير رسالةالشرقية،  المنطقة شرطة مستوى على"ميدانية

 األمنية. للعلوم

لعمل وعالقتها بالرضا الوسيفي دراسة مسحية على األفراد ( ضغوط ا2010الدوسري، مبارت ) -
 رسالة ماجستير غير منشورةالعاملين في مراكز حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ، 
 ،العلوم اإلدارية جامعة نايل العربية للعلوم األمنية،  الرياض .

 لوجهات مسحية راسةد : معها التعامل وأساليب التنسيمية الصراعات( 2007)طارق العتبي، -

 جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة ،الرياض بمدينة للجوازات العامة المديرية ضباط نسر

  .األمنية للعلوم العربية .نايل

 تطبيقية على دراسة :اإلدارية القرارات اتخاذ عملية في المعلومات دور( 2004)فيحان العتيبي -

 جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة ،"الرياض ينةبمد للجوازات العامة المديرية في العاملين

 .الرياض األمنية، للعلوم العربية نايل

القرارات اإلدارية،  متطلبات إعداد وتأهيل القيادات اإلدارية لتطبيق :(2005)منصور الغساني -
 .الرياض األمنية، للعلوم العربية نايل أكاديمية ، منشورة غير ماجستير رسالة
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القرارات  اتخاذ على وأثرها العمل وضغوط االجتماعية الضغوط :(2007) صالح ،القحطاني -
 ماجستير غير رسالة ،"المكرمة مكة بمنطقة الجوازات ضباط على مسحية دراسة – اإلدارية

  .الرياض األمنية، للعلوم العربية نايل جامعة ، منشورة

 في العاملة الوسطى األمنية القيادات لدى العمل ضغوط أنماط :(2005ابراهيم ) أحمد السايع، -

للدراسات  العربي المركز ،غير منشورة ماجستير رسالة ،الرياض بمدينة األمنية األجهزة بعض
 الرياض. والتدريب، األمنية

 على ميدانية دراسة القرارات اتخاذ عملية على العمل ضغوط اثر :(2009) السقا ، ميسون -

 ، غزة.الجامعة االسالمية ، غير منشورة تيررسالة  ماجس، غزة قطاع في العاملة المصارل

، ضغوط العمل واستراتيجيات مواجهتها وعالقتها بالتوافق النفسي لدى (2013)السكني منال  -
غير   رسالة ماجستيرالعاملين وقت األزمات في محافستي غزة والشمال، علم النفس، 

 غزة . ، كلية التربية، جامعة األزهر، منشورة

اإلدارية  في الرياض  القرارات بفاعلية التنسيمي التطوير   عالقة  :(2003)محمد   الصفيان، -
  .الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة

تصور مقترح لتطوير صناعة القرار التعليمي في الجمهورية : (2006)محمد  ، انالشام -
ية، جامعة كلية الترب ،رسالة دكتوراه غير منشورةاليمنية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، 

 .، غزةاألزهر
 القرارات اتخاذ على وأثرها العمل وضغوط االجتماعية الضغوط :(2007) صالح القحطاني، -

غير  ماجستير رسالةالمكرمة،  مكة بمنطقة الجوازات ضباط على مسحية دراسة : اإلدارية
 .، الرياضاألمنية للعلوم العربية نايل جامعة ،منشورة

على  مسحية دراسة – القرارات اتخاذ عملية على وأثرها العمل ضغوط":(2003علي) ،النوشان -
 غير رسالة ماجستير ،"الرياض مدينة في والمدنية األمنية األجهزة من عدد في اإلدارية القيادات

 الرياض. األمنية، للعلوم العربية نايل جامعة ،منشورة

التعليم  مدارس لمديري ياإلدار  العمل وضغوط التنسيمي االلتزام : (2005)ياسر ،الهنداوي -
 .القاهرة عين شمس، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة العربية، مصر بجمهورية األساسي

 في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعلومات نسم دور تقييم ( 2005 ): صبري سبت، أبو -

 غزة. إلسالمية،ا الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، قطاع في الجامعات الفلسطينية

االتصاالت  شركة في الموسفين أداء على وأثرها العمل ضغوط :( 2009 ) ، ماهربنات -
 ، غزة.، الجامعة االسالميةرسالة ماجستير غير منشورةغزة،  منطقة قطاع في الفلسطينية
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علي  بالتطبيق التنسيمي االنتماء على الوسيفية الضغوط تأثير :(2004)احمد مان،يسل -
، جمهورية شمس عين جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة شمس، عين جامعة مستشفيات

 مصر العربية.

حالة  :القرارات اتخاذ خدمة في اإلداري االتصال وتقنيات نسم دور : (2008مصعب) ،طبش -
 الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،"غزة قطاع في والتعليم التربية وزارة على تطبيقية

 غزة. – اإلسالمية

 دراسة-العاملة للمرأة الوسيفي األداء بفاعلية العمل ضغوط عالقة :(2003) نانيس ،الوهاب عبد -

 .عين جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة "الكبرى القاهرة جامعات كليات على تطبيقية

 ، جمهورية مصر العربية.شمس

 دراسة الجوية لحركةا بسالمة وعالقتها الجوي المراقب لدى العمل ضغوط :(2004سعيد ) غنام، -

 ماجستير رسالة السعودية، العربية المملكة في الدولية بالمطارات الجويين المراقبين على ميدانية
 ، الرياض.األمنية للعلوم العربية نايل جامعة ،غير منشورة

دور نسم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عملية صنع القرارات في  :(2002) ماهر ،غنيم -
  ، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورةغزة بفلسطين،  بلديات قطاع

 الوطنية المصارل في القرارات اتخاذ في الخطأ أسباب تحليل  :(2008) محمود ،مسعود -

 غزة. ،اإلسالمية الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة غزة، قطاع في العاملة

محافسات  في التقنية الكليات في وأثارها المهنية الضغوط مصادر: (2007القادر) عبد مسلم، -
  غزة. – اإلسالمية الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ، غزة

( المسايرة والمغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين 2011مالخة، زهير ) -
رسالة التربية ، الصحة النفسية  النفس ، كلية علم بالمباح  العامة في محافسات غزة قسم

 بغزة ،غزة   اإلسالمية ، الجامعة ماجستير غير منشورة

 الوسيفي والرضا العمل ضغوط على العمالة تخفيض سياسات أثر :(2002فداء) ناصر، -

 ماجستير رسالة"العربية مصر بجمهورية الجاهزة والمالبس والنسيج الغزل قطاع على بالتطبيق
 ربية.، جمهورية مصر العشمس عين جامعة ،غير منشورة

 رسالة ، اإلدارية القيادات إنتاجية على وأثرها التنسيمية العمل ضغوط : (1996) رأفت فلمبان، -

 .جده العزيز، عبد الملت جامعة ، واإلدارة االقتصاد كلية ، منشورة غير ماجستير
 

 

:ةمواقع اإللكترونيال -4  

- http://www.mof.gov.ps/new/ 
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 ثانيًا: المراجع األجنبية

 

-Study Glazer & Gyurak  (2007) Sources of occupational stress among nurses 

in five countries, London The Executive. Time and Stress: Management. 

Program. 

- study Boswell, Olson-Buchanan & LePine (2002) Sources of occupational 

stress among nurses in five countries, Journal of Vocational Behavior 165–

181 control, and psychological strain". 
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 ( 1ملحق رقم )
 ةقائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم اإلستبان

 

 م المحكمين المسمى الوظيفي

ة األعمال  بالجامعة االسالمية    عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدار

 غزة  
 األستاذ الدكتور: ماجد الفرا

1 

عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  بالجامعة االسالمية    

 غزة  
 الدكتور : سامي أبو الروس

2 

عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  بالجامعة االسالمية    

 غزة  
 دكتور: أكرم سمورال

3 

عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  بالجامعة االسالمية    

 غزة  

 الدكتور: وسيم الهابيل
4 

عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   تكنولوجيا  المعلومات بالجامعة 

 االسالمية غزة  

 الدكتور: سمير صافي
5 

سم   إدارة األعمال  بالجامعة االسالمية    عضو في  الهيئة التدريسية  في ق

 غزة  

 الدكتور: نافذ بركات
6 

 7 الدكتور: محمد فارس عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال   بجامعة االزهر     غزة  

 8 ة التلبانيالدكتور: نهاي بجامعة االزهر     غزة   عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  

 9 الدكتور: وائل ثابت بجامعة االزهر     غزة   عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  

 10 الدكتور: مروان األغا بجامعة االزهر     غزة   عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  

 11 الدكتور: رامز بدير بجامعة االزهر     غزة   مال  عضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األع

 اإلدارةعضو في  الهيئة التدريسية  في قسم   إدارة األعمال  أكاديمية 

 والسياسية غزة  

 الدكتور: نبيل اللوح
12 
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 (  2ملحق رقم )
 تم توزيعها على عينة الدراسة التياالستبانة 

 دولة فلسطين  
 ارة التربية والتعليم العاليوز     

 العليااإلدارة والسياسة للدراسات  أكاديمية    
 البرنامج المشترك مع جامعة األقصى    

 القيادة واإلدارةبرنامج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 
 السيد/ السيدة             المحترم/ة  

 
 السلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
يسرني أن أقدم هذه االسوتبانة والتوي صوممت للحصوول علوى بعوض البيانوات التوي تخودم مباشورة أهودال 

ا باتخـاذ القـرارات اإلداريـة فـي ضـغوط العمـل وعلقتهـالبح  العلمي الذي أقووم بدعوداده حوول موضووع 
ة، علماإ بأن ، وأملي كبير في أنكم لن تدخروا جهداإ في تقديم المعلومات الالزموزارة المالية بقطاع غزة
 ع العناية واالهتمام والسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البح  العلمي.إجاباتكم ستكون موض

 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم،،،
 

 

 الباحث                                                            
                              رامي بكر أبو زور                                                                               
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 أوالً : البيانات الديموغرافية
 

 ( في المكان  المناسب :  xيرجى التكرم بوضع إشارة )  
 

 ذكر                           أنثى                     الجنس -1
 

 سنة  30أقل من  -25سنة                   25العمر                 أقل من  -2

 سنة  40أقل من -35سنة             35أقل من  -30                           

 سنة فما فوق 40                           
 
 

 المؤهل العلمي          دبلوم  فما دون                 بكالوريوس   -3

 ماجستير                       دكتوراه                              
 

 لوسيفي        مكلل رئيس قسم               رئيس قسم المسمى ا -4

 مكلل مدير دائرة               مدير دائرة                             

 نائب مدير عام          مكلل نائب مدير عام                            

 ام مكلل مدير عام                مدير ع                            

 سنوات  10أقل من -5           سنوات      5أقل من                         -5

 سنة فأكثر  15         سنة 15أقل من  – 10                            
 

 التخصص             إدارة أعمال                      محاسبة  -6

 أخرى حددها.................                اقتصاد                                      
 

 شيقل  3000-2001         شيقل      2000-1000الراتب                  -7

 شيقل فأكثر  4001          شيقل     3001-4000                           
 

سنوات الخبرة 
في المسمى 

 الوسيفي الحالي
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 ثانيًا : مجاالت االستبانة
 الختيارك أمام العبارة المناسبة (X) ضع علمةبرجاء و 

 القسم االول: المجاالت المتعلقة بضغوط العمل 
 
 
 م

 
 

 العبارة

 درجة الموافقة
جداً 

رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

 المجال األول : األعباء الوظيفية
      .كبيرة بصورة إجازاتي أيام للعمل استدعائي يتم 1
      .مناسبة أعتبرها مني  المطلوبة األعمال 2
      .الدوام أثناء راحة وقت على الحصول استطيع 3
      .إضافية أوقات يستنزل ال به أقوم الذي العمل حجم 4
      .البعض ببعضها مرتبطة  ومسئوليات واجبات عدة عن مسئول أنا 5
      .بدقة بعملي للقيام تخولني كافية صالحيات لدي 6
      .مرور الوقت تزداد تعقيداإ معال أعباء العمل  7

      الدور المجال الثاني: صراع
      في الوزارة. العمل زمالء وبين بيني مهنية خالفات يوجد 1
      .التناقضات خالية من العليا والسياسات القرارات 2
      .نفسي من أتوقعه ال ما إنجاز اآلخرون مني يتوقع 3
      ارة.في الوز  مسئولة جهة من  أوامر استقبل 4
      .زمالئي ألحد صالحياتي أفوض عندما بالضيق شعور ينتابني 5
      .العائلية حياتي متطلبات مع تتعارض ال العمل متطلبات أن أرى 6
      بمن حولي. المباشر والموسفين مديري بين مأزق في نفسي أجد 7

 الدور المجال الثالث: غموض
      .بها أقوم التي وسيفةال مع يتناسب  العلمي مؤهلي 1
      في الوزارة. الزمالء مع االختصاصات تداخل من أعانى 2
      .واضحة الحالية وسيفتي في سلطتي حدود 3
      .للجميع مفهومة الوزارة   في واألوامر واإلجراءات القواعد 4
      .للوزارة  اإلجرائية الخطة تتبع الوسيفية األعمال 5
      .لها المحدد الوقت من أكثر بأعمال ليفيتك يتم 6
      بها . المكلل إلنجاز األعمال واسعة صالحيات تفوض العليا اإلدارة 7

 الوظيفي والنمو التقدم المجال الرابع: تدني فرص
      بالشواغر الوسيفية. ارتباطها من أكثر بالكفاءة  الترقي فرص ترتبط 1
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 م

 
 

 العبارة

 درجة الموافقة

جداً 
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

      .المستقبل خالل المهني تطورلل  مساراإ  وسيفتي تحدد 2
      .موضوعية الحالية وسيفتي في والتقدم الترقية فرص 3
      .العمل وتطوير لتحسين األفكار اإلبداعية لتقديم الفرصة الوزارة تمنحني 4
      .بها أقوم التي المميزة األعمال عن تعلمالوزارة  5
      .وسيفتي في جديدةرات مها تعلم في لي المتاحة الفرصب  أشعر 6
      .بتميز انجاز األعمال في يرغب فيه أعمل الذي العمل فريق 7

 اآلخرين تجاه المجال الخامس: المسئولية
      .الموسفين من العديد تطوير مسئولية عاتقي على يقع 1
       .العمل أجواء في سائدة االجتماعية العالقات 2
      ..الحاجة عند ولآلخرين لي اعدةالمس يد الزمالء يمد 3
      في الوزارة. الموسفين من مناسب عدد أداء على أشرل 4
      .معي العاملين للموسفين والمشورة الرأي تقديم علي يتحتم 5
      .ما مشكلة تواجهني عندما العمل في رئيسي إلي التوجه يمكنني 6

 المجال السادس: بيئة العمل المادية
      بالموسفين. الواحدة الغرفة اكتساسعدم  1
      .جيد بشكل تعمل المكتب أجهزة 2
      .مناسبة المكتب داخل والترتيبات الديكورات طبيعة 3
      .مناسبة  العمل في المستخدمة األدوات 4
      .والسالل  األلمن لؤهلبوسمئل علةي 5
      .عملي طبيعةمناسبة ل مكتبي في والتهوية اإلضاءة 6
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 باتخاذ القرارات االدارية المتعلقة  المجاالت  القسم الثاني: 

 الرقم
 
 

 العبارة

 درجة الموافقة

جداً 
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جداً  
لة 

قلي
 

      .بوضوح المشكلة على التعرل بغرض بها أعمل التي الداخلية البيئة مسح في الوزارة  يتم .1
        قرار.  أي اتخاذ لبق إليه الوصول المراد الهدل تحديد الوزارة يتم  في  .2
      .العمل تواجه التي المشكلة لحل واحد حل في تفكير العاملين  تحصر الوزارة  .3
 تمهيداإ  وتصنيفها المشكلة وتحليلها عن المطلوبة والمعلومات البيانات جمع في الوزارة  يتم .4

 .لحلها

     

 المشكلة على التعرل بغرض بها أعمل التي للمنسمة الخارجية البيئة مسح في الوزارة  يتم .5

 .بوضوح

     

      .اتخاذ القرارات اإلدارية في الحديثة التقنية باألساليب تستعين الوزارة  .6
      .قرار اتخاذ تتطلب التي المشكلة أسباب تبح  الوزارة عن   .7
      . األخرى والدوائر األقسام مع المعلومات  وتبادل واالتصال التنسيق ةعملي تسهل الوزارة  .8
      مستمر القرارات وقت حدوثها . تتابع الوزارة بشكل  .9
      حاسم . قرار اتخاذ تتطلب التي المشكلة لمواجهة ا استعداده تبدى الوزارة  .10
 بدائلال من ممكن عدد لتطوير أكبرالعاملين راء وأ العلمية بالوسائل االستعانةتقوم الوزارة ب .11

 المتاحة. 

     

      .واألقسام الدوائر مختلل بين بصنع القرارات المتعلقة المعلومات تبادل عملية تسهل الوزارة  .12
      .القرار واتخاذ لصنع الالزمة والمعلومات البيانات تقديم علي ها مرؤوسيالوزارة  شجعت .13
      .اإلدارية تالقرارا اتخاذ عند البدائل المختلفة بين المفاضلة أسلوب على تمد الوزارة تع  .14
 التطورات  مع يتالءم بما القرارات  اإلدارية لتعديل الكافية المرونة الوزارة  لدى يتوفر .15

 .المختلفة
     

 داريةاإل قراراتال اتخاذ كيفية على للعاملين والمستمر المتخصص بالتدريب قوم الوزارة ت .16

 .وفعالة سليمةبطريقة 
     

 فاعلية لضمان القرارات  الالزمة التخاذ المعلومات كافة على للحصول الوزارة  تسعى .17

 .اإلدارية القرارات
     

 يف اخلت م نشَ  َِم تع ونَمو 

 وب رك اهلل فيَم

 

 
 


