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ان  ش  ك   ر وعرف 
 

 ق ال الله تعالى  
ََََابِ َولَِئن كَ  ۖ  وَِإْذ تَ أَذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم َلَزِيَدنَُّكْم   "   "  ي لََشِديد  َفَْرُتْم ِإنَّ 

 7سورة إبراهيم اآلية  
ليه وسلم    ق ال صلى اللهَ 

 " ال يشكر الله من ال يشكر الناس "
ز وجل وأحمده    أوال وقبل كل شيى أشكر اللهَ 

 الَي وفقني لإلنجاز هَا العمل المتواضع  
 بادي سامية   ةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور 

لينا بمعلوماته وتو ت  داية ولمَلى هَا العمل من الب  تأشرفالتي     اجيهاتهبخلَ 
 التي مهدت الطريق لنا إلتمام هَا العمل    اونصائحه

مال كلية العلوم اإلنسانية و االجتماَية    كما نتقدم بالشكر لكلَ 
 و الى كافة أساتَة الَين درسونا طيلت مشوارنا الدراسي  

رفناهم ، و الى كل من ساَد   نا من قريب اوو الى كافة اَلصدق اء ااذينَ 
 من بيعيد .

 

 
 



ــــــــــــــدإء      
ه
 إ 

ال يسعني في بادئ االمر بعد اإلنتهاء من إنجاز مذكرة التخرج  إال أن نحمد الله 

الذي بنعمته تتم الصالحات وأن اشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه 

ل جزءا واتقدم بإهداء هذا العمل الذي ارجوا ان يكون قد اوفى على األق

 .من المطلوب

 اغى من اقترنت طاعتهما بطاعة الرحمن والدايا
إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو االمل ، و اتسع قلبه ليحتوي حلمي ، فروض 

 ... الصعاب من اجلي ، لقد ارضاني الله فيك فهال رضيت عني
 يإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكبوتات ذاتها ، الى التي اسبح ف

 حبها كلما راودتني الهموم ، لك أهدي جهدي فاهديني الرضا والدعاء يا أمي
 . إلى اخوتي نجيب ،ايوب ومنال

 إلى أمي الثانية التي لم أولد من رحمها خالتي نادية وكافة عائلتها
 إلى رفيقتي خالتي خليصة

 إلى العائلة الكبيرة وكل من أنتمي اليهم
 نسرينإلى توأم روحي وصديقتي الغالية 

 إلى من أدت دور األستاذة واالم واالخت والصديقة  استاذتي سامية بادي
 إلى األستاذالعالمي قواسمية منم جامعة تبسة  

إلى كل من ساهم في دعمي من بعيد او من قريب الى كل األصدقاء )وفاء ، 

 صليحة ، أمينة ،نورة ، رياض،يوسف  ...(
ساعدني ولو باليسر اهديكم عملي أمتن لكل من كان له الفضل في مسيرتي و 

 المتواضع داعيا المولى عز وجل ان يوفقني ويسدد خطواتي
 

رة   ي  اء ق             صف 
 



 

ــــــــــــــدإء
ه
 إ 

إلى التي حملتني وهنا على وهن وسقتني من نبع حنانها وعطفها الى من كان 

 ر دعاؤها سر نجاحي الى من علمتني ان احب الجميع واحسن الصنع ، يانو 

 حياتي الى ريحانة تعطر األجواء من حولي ... امي حفظها الله

 إلى من علمني العطاء دون انتظار ... الى من احمل اسمه بكل افتخار 

 ابي الغالي

 إى اخوتي األعزاء فاروق حسام سيف مهدي حفظهم الله ورعاهم

 إلى اختي الثانية التي لم تنجبها امي صفاء

 أمينةإلى صديقاتي وفاء وصليحة ، 

 إلى خالتي وصديقة روحي ريمة وكل عاىلتها

 إلى عمي مراد االب الثاني حفظه الله وادامه بالصحة والعافية

 ... إلى من تشرق الروح بكلماته هشام 

إلى كل من ساهم معي في هذا العمل المتواضع لكم مني فائق الشكر 

 والتقدير اهديكم ثمرة نجاحي هذه.

ور    ن  عاش  ن  ي  شري 
ن 



 ملخص الدراسة بالغة العربية 
 

دراستنا الموسومة بعنوان "تأثير ضغوط العمل على االداء الوظيفي في ظل جائحة كورونا لدى هدفت   
اعوان الحماية المدنية" إلى معرفة الضغوط التي مارستها جائحة كورونا على االداء الوظيفي لدى أعوان 
قمنا باالعتماد على  ومن أجل هذه الدراسة الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية محمد بن جدة برج بوعريريج

بين خطوات  ة في اختيار االعالم موظفين تقنية االستمارة والمالحظة في جمع البيانات مايعينة حصص
بالموضوع من كل جوانبه التحليلية والوصفية لإلحاطةالمنهج الوصفية  توصلت نتائج الدراسة إلى حقيقة  . 

ا على أداء العمال تمثلت في عبء العنب الذي مفادها أن الضغوط التنظيمية التي فرضتها فرحة كورون
بدوره يؤدي إلى خلق ملل عند العمال ، في حين الضغوط االجتماعية تمثلت في ضعف التكفل النادي 

ينعكس  وتذبذب نظام العطل ، كذلك توصلنا الى أن الجائحة تفرض ضغطا نفسيا على األعوان ، هذا ما
                                                                     .                    سلبا على أداءهم



 األجنبية ملخص الدراسة بالغة 
 

 

Our tagged study entitled "The impact of work stress on job performance in 
light of the Corona pandemic among civil protection agents" aimed to know the 
pressures exerted by the Corona pandemic on the job performance of civil 
protection agents in the main unit, Mohammed bin Jeddah, Bordj Bou Arreridj. 
For this study, we have adopted   

For the sake of this study, we relied on a quota sample in choosing the media, 
employees of the form and observation technique in collecting data between 
the steps of the descriptive approach to cover the subject from all its analytical 
and descriptive aspects. The results of the study reached the fact that the 
organizational pressures imposed by the joy of Corona on the performance of 
workers were represented in the burden of grapes, which in turn leads to the 
creation of boredom among workers, while social pressures were represented 
in the weakness of the club’s sponsorship and the fluctuation of the vacation 
system, as well as we found that the pandemic imposes psychological 
pressure. On the employees, this reflects negatively on their performance 
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مقدمة



 مقدمة 
 

 أ 

طوط العريضككة لتأثيرات جائحة كورونا سككواء كانت مما ال شككك فيه أن كل المؤسككسككات تشككتر  في الخ   
مؤسككككككسككككككات اقتصككككككادية أو سككككككياسككككككية أو  خدماتية أو اجتماعية ، حي  مسككككككت تداعيات جائحة الكورونا 

 المؤسسات في تنظيمها و نظام عملها ، و تأثر مستوى أدار عمالها كل مؤسسة حسب طبيعتها . 

وقع عليها عبء التكليف إلى جانب المؤسككككسككككة  و كانت مؤسككككسككككة الحماية المدنية من المؤسككككسككككات التي
الصكككككحية في ظل جائحة كورونا ، مما قد يؤدي إلى وقوع اختالل في النظام العام للمؤسكككككسكككككة يؤثر على 

 أداء مواردها البشرية .

تعد الموارد البشككرية من العناصككر االسككاسككية التي تؤدي دورا هاما في جميع المؤسككسككات  من خالل      
األخيرة  و تكتسكككككب هذه ، شكككككطتها ، وترتبل فاعلية هذه المنظمات بفاعلية مواردها البشكككككرية أدوارها  و أن

و االجراءات التي تتبعها المؤسكسكة تجاه عمالها و خاصة في ظل المشاكل و  نفعاليتها من خالل القواني
اال وهي األزمات التي قد تمس المؤسكككككككسكككككككة ، و األزمة الصكككككككحية التي تعرض لها العديد من دول العالم 

اسككككككككككككككتككدعككت تجنيككد كككافككة الجهود لمكككافحككة هككذا الفيروس الككذي خلف الكثير من الضككككككككككككككحككايككا   59الكوفيككد
والمصككابين وتر  ضككغوطات نفسككية واجتماعية وهذا ما نعكس سككلبا على مختلف المؤسككسككات االجتماعية 

ن ية المدنية مو االمنية حي  تعد المؤسكككسكككات االمنية الخل الدفاعي االول لهذا الوؤاء فمؤسكككسكككات الحما
  .المؤسسات التي سهرت على التصدي له من خالل مختلف عملياتها من انقاذ واجالء ودفن وغيرها

ومن هنا لقي موضكككككوع ضكككككغوط العمل اهتماما متزايدا من قبل الباحثين في مجاالت عديدة لما له        
عيش ذه الضكككغوط تجعل الفرد يمن انعكاسكككات سكككلبية على سكككلو  األفراد واتجاهاتهم وادائهم في العمل وه

حالة من القلق واالستقرار واالنفعال مما يؤثر على صحته النفسية واالجتماعية وتأتي هذه الدراسة بتحديد 
على ادائهم  الوظيفي أثناء  59أثر ضككغوط العمل التي تعرض لها اعوان الحماية المدنية بسككبب الكوفيد 

وهذا من خالل قيامنا بهذه الدراسكككككككككككككة في الوحدة الرئيسكككككككككككككة ،  االموا جهتهالجائحة باعتبارهم االولون في 
للحماية المدنية محمد بن جدة برج بوعريريج وقد تم تقسككككككككككككيم هذه الدراسككككككككككككة الى جزئين الجزء األول كان 

 بأرؤعة فصول كانت كتالي : يختص بالجانب النظري و الذي جاء 

ا فيه الى إشككككالية الدراسكككة وفرضكككياتها و الفصكككل األول جاء تحت عنوان موضكككوع الدراسكككة و الذي تطرقن
 أهمية و اهداف و األسباب التي دفعتنا الختيار هذه الدراسة ، وتحديد المفاهيم ، و الدراسات السابقة 

الفصكككل الثاني فقد جاء تحت عنوان ماهية الضكككغوط المهنية و الذي تطرقنا فيه الى أسكككباب ضكككغوط اما 
 قياس، أبعاد ضغوط العمل، عناصر ضغوط العمل، وط العملأنواع ضغ، مصادر ضغوط العملالعمل، 

 أثار ضغوط العمل.، ضغوط العمل



 مقدمة 
 

 ب 

ي، أهمية األداء الوظيفامكا الفصككككككككككككككل الثكالك  فقكد حمكل عنوان مكاهيكة األداء الوظيفي وقكد تطرقنكا فيه الى 
ء عككاد األداأب، العوامككل المؤثرة في األداء الوظيفي، معككايير األداء الوظيفي، عنككاصككككككككككككككر األداء الوظيفي.

 .النظريات المفسرة لألداء الوظيفي، الوظيفي

اعرض  ،ظهور فيروس كوروناوقد تطرقنا فيه الى ، جائحة كورونااما الفصكككككككككككككل الرابع فحمل عنوان 
فيروس كرونكا، طرق انتشككككككككككككككار فيروس كرونكا، تكأثيرات فيسككككككككككككككوس كرونكا، معكالجكة فيروس كرونا، تدابير  

 مواجهة فيروس كرونا

الجزء الثاني فقد كان مخصككككص للجانب النظري للدراسككككة و قد جاء بفصككككلين األول جاء  واما فيما يخص
الجزء األول  نبعنوان اإلجراءات المنهجية و التعرف على ميدان الدراسككة وهو بدوره تم تقسككيمه الى جزئيي

 و كان خاص بتعرف على مكان و الدراسكككككككككككة و تم فيه تحديد مكان اجراء الدراسكككككككككككة ، و مجالها الزماني
مجالها البشكري ، اما جزء الثاني فقد تم فيه التعرف على منهج الدراسة و وأدوات المستخدمة في الدراسة 

 و عينة الدراسة.

وفيه تم  ،عرض ، تحليل وتفسككير البيانات الميدانية اما الفصككل الثاني لهذا الجانب فقد جاء تحت عنوان 
مناقشة  مناقشة النتائج في ظل لفرضيات،  لنتائجعرض ا،  عرض وتحليل و تفسير النتائج التطرق الى 

في  و النتائج العامة للدراسككككككة،  مناقشككككككة النتائج في ظل الدراسككككككات السككككككابقة،   النتائج في ظل النظريات
 األخير توصلنا الى مجموعة من النتائج و التوصيات .
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I. تحديد اإلشكالية:  

شكككككككككهد العالم في السكككككككككنوات األخيرة أزمات صكككككككككحية مختلفة أثرت على العديد من دول العالم كاألوؤ ة    

 قال معينة .بمختلف أنواعها لكل منها مسببات وخصائص وطرق انت

"  من أكثر هذه األوؤ ة انتشكككارا في العالم  COVID 59ولعل فيروس كورونا المسكككتجد أو ما يعرف ب " 

فبالرغم من حداثته إال أنه غير مجرى حياة البشكرية. وذلك منذ الظهور األول في مدينة و وهان الصينية 

 .3659شهر ديسمبر 

لإلنسككككان يعيق من وظيفة الخاليا مؤديا إلى موتها مما  إذ يعد فيروس جديد يسككككتهدف الجهاز التنفسككككي  

يضككككعف مناعة الجسككككم التي قد تتطور أعراضككككه إلى الوفاة ، إذ نجد عدد المصككككابين بفيروس كورونا في 

ألف حالة وفاة ، وقد  556وأكثر من  3636ألف إصكككككككككككابة شكككككككككككهر أفريل  366العالم تجاوز مليونين و 

ألف إصابة ،  676المرتبة األولى عالميا في عدد اإلصكابات أزيد من  احتلت الواليات المتحدة األمريكية

 3636.1أفريل  36حالة منذ بداية انتشار الجائحة الى غاية  3758أما الجزائر

فبكالرغم من التطور العلمي والتكنولوجي في مجكال الطكب إال أنكه لم يتم إيجكاد عالج فعكال لهكذا الوؤاء،   

التسككككككككككككككابق نحو تطبيق إجراءات وقكائيكة وفرض تعليمككات احترازيكة تقلكل من  هكذا مكا أدى بككدول العكالم إلى

 درجة انتشار هذا الفيروس .

ففيروس كورونا المسككككككككتجد أدخل العالم في أزمات على مختلف األصكككككككككعدة االقتصكككككككككادية واالجتماعية    

عاني من ركود  والسككككككككككككككيكاسككككككككككككككيكة والخكدمكاتيكة والمكاليكة ، اذ أدت إلى عرقلة عملية التنمية مما جعل العالم ي

والجزائر واحكدة من الكدول التي عرفكت تغيرا في طبيعكة أعمكالهكا وسككككككككككككككيرورة مهكامها كنتيجة إلحالة بع  

العمال أو فرض الحكومة الحجر الصحي أو تسريح العمال مع االمتناع عن صرف رواتبهم أو تخفيضها 

                                                             
 61: 00،  0200افريل  02، في :elaph.com/https//، الموقع الكتروني : إحصائيات كورونا في العالم1

 

https://elaph.com/


                                                        موضوع الدراسة                                                                       الفصل األول :                           
 

 6 

تاج وتقديم الخدمات ونظام العمل هذا ما أدى إلى تغير مسككككتوى األداء و نما عاد سككككلبا على مردودية اإلن

نمل و …( إال أن المؤسككككسككككات تختلف في تطبيق اإلجراءات االحترازية يحسككككب طبيعتها  خاصككككة، عامة 

تسككككككيرها مثل مؤسككككككسككككككات الصككككككحة واألمن والحماية المدنية هذه األخيرة شككككككهدت عدة تغيرات في تسككككككيير 

ل جنود األعوان في التدخالت من المؤسكككككسكككككة مثل باقي المؤسكككككسكككككات في مواجهة الجائحة وذلك من خال

أجل إسكعاف و جالء المصكابين أو المشتبه بهم ، كذلك القيام بحمالت التوعية من مخاطر اإلصابة بهذا 

الفيروس وطرق المواجهككة بككالتككدابير الوقككائيككة و مككداد عمليككة التلقيح .هككذه الجهود يسكككككككككككككككاهم فيهككا األعوان 

موجة كورونا ذروتها هذا ما يزيد من عدد تدخالت  بمختلف رتبهم في ظرف وجيز خصككوصككا عندما تبلغ

األعوان مما أدى إلى تغير في طرق عملهم أي زيادة وتيرة األداء  ، اذ كانت في شككككككككككككككهر جوان سككككككككككككككنة 

قدر  3636تدخل ، وفي شككككككككهر جوان  526التدخالت في عمليات االجالء الصككككككككحي  تقدر ب  3659

تدخل .غير أن الفيروس أظهر عدة تأثيرات  5656عكدد التكدخالت في عمليكات االجالء الصككككككككككككككحي  ب

جانبية سكككككواء على الجانب التنظيمي أو ما يعرف بالتسكككككيير الداخلي للمؤسكككككسكككككة الحماية المدنية والجانب 

 1االجتماعي .

 التساؤل الرئيسي:

  ماهي الضغوط التي مارستها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية ؟ 

 الفرعية: التساؤالت 

  ماهي الضككككغوط التنظيمية التي مارسككككتها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية

 المدنية ؟ 

  ماهي الضغوط االجتماعية التي مارستها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية

 المدنية ؟

                                                             
  1 نفس المرجع 
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II.  فرضيات الدراسة: 

 الفرضية العامة : 

 جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية  هي  الضكككككككككككغوط التي مارسكككككككككككتها

 الضغوط التنظيمية والضغوط االجتماعية .

 الفرضيات الفرعية : 

  الضكغوط التنظيمية التي مارستها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية

 القرارات .هي عبء العمل  ، غموض الدور ، المشاركة في اتخاذ 

  الضككككغوط االجتماعية التي مارسككككتها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية هي

 التكفل المادي، التكفل المعنوي ، شبكة العالقات ، الخدمات االجتماعية .

III.  أسباب اختيار الموضوع : 

 ورونا لدىالسكككككعي إلى الكشكككككف عن تأثير ضكككككغوط العمل على األداء الوظيفي في ظل جائحة ك 

 أعوان الحماية المدنية .

  حاجة هذه المواضككككككيع إلى إجراء بحوي أكاديمية ذات أبعاد ميدانية تثبت حقائق واقعية تعيشككككككها

 هذه الف ة من العمال.

 . حداثة موضوع جائحة كورونا والتأثيرات التي أحدثتها على المؤسسات 

 ماتنا العلمية و البحثية.الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع، حي  يندرج ضمن اهتما 
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IV. أهمية دراسة الموضوع  : 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع ضغوط العمل باعتباره من الموضوعات التي تحظى في    

الوقككت الحككاضككككككككككككككر بككاهتمككام البككاحثين في العككديككد من المجككاالت السككككككككككككككيمككا في مجككال اإلدارة والتنظيمككات 

الفرد العكامكل بكالمنظمكة وهكذا مكا ظهر من خالل األداء الوظيفي للعمل االجتمكاعيكة لمكا لكه من  ثكار على 

 الذي شكل سيرورة المؤسسات والمنظمات .

كذلك تسكاعد هذه الدراسكة المسؤولين في المؤسسات على التعرف على الضغوط التي تمارسها جائحة    

 والضغوط االجتماعية . كورونا على أداء أعوان الحماية المدنية والمتمثلة في الضغوط التنظيمية

كما تعتبر هذه الدراسة إضافة لمكتبة البحوي والمذكرات من أجل االستفادة منها في الدراسات المستقبلية 

 كدراسة سابقة الموضوع.

V. أهداف الدراسة : 

 .التعرف على ماهية ضغوط العمل، األداء الوظيفي وفيروس كورونا 

 ائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الكشككككف على تأثر ضككككغوط العمل التي مارسككككتها ج

 الحماية المدنية .

 . التعرف على الضغوط االجتماعية والتنظيمية التي مارستها جائحة كورونا على أداء األعوان 

 .تكوين نظري أكتر يغطي مجمل أدبيات ضغوط العمل واألداء الوظيفي وفيروس كورونا 

 عمل وسبل إدارتها.تقديم اقتراحات حول التقليل من ضغوط ال 
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VI.  تحديد المفاهيم : 

   :ضغوط العمل- 1

 :لغة 

( وتعني اإلجهاد أو التوتر ، وتعني strainفي قواميس اللغة الى أنها مرادفة الشككككدة   ضغغغغ تشككككير كلمة 

( أي الكرب و distrenssبككالالتينيككة التعرض لضككككككككككككككغوط ، واسككككككككككككككتعمككل في اللغككة اإلنجليزيككة ألول مرة  

 hardshnيق و   ( أي الضككككككككadvresity أي الشككككككككدة ، وقد شككككككككاع اسككككككككتخدامه في علم النفس والكلب )

( ،  strainالنفسكي ، وتمت اسككتعارته من الدراسككات الهندسككة والفيزيائية ، حينما كان يشككير الى اإلجهاد  

 load )1(،العبء  presseالضغل  

 ا االنسكككككككان مقابل أجر يحصكككككككل عليهيعرف لغة بانه الفعل أو الحرفة او المهنة التي يمتهنه العملأما    

 2ويكفل له استمرار الحياة .

 اصطالحا:  

الى مصككطلح ضككغل العمل على أنه : " مجموعة من ردود االفعال  Gray.و  starkeينظر كال من   

التي يبكديهكا الشككككككككككككككخص نتيجكة لمجموعكة من المواقف التي يتعرض لهكا في البي ة المحيطة ، وتنتج ردود 

 .3مجموعة من المتغيرات النفسية والفيسيولوجية على الفرد األفعال هذه عن 

ضككككككككغوط العمل أنها ردود االفعال التي يبديها الفرد في المنظمة نتيجة  سغغغغغعيد سغغغغغليمان السغغغغغالميعرف 

 .4تعرضه لمثيرات أو عوامل خارجية و ذاتية ال يكون قادرا على التكيف معها بقدراته الفعلية 

                                                             
 ضغوط العمل عند المعلمين وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصيةناصر عبد القادر : 1
 ضغوط العمل وتاثيرها على اداء العاملين في المنظمة غدراسة حالة الشركة الوطنيةبن طالب سامية :   2
،  ، مذكرة ماجستير العمل على عملية اتخاذ القرارات، دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاه غزةاثرضغوط ميسون سليم السقا :  3

  2000تخصص ادارة االعمال ، قسم ادارة االعمال ، كلية التجارة ، عمادة الدراسات العليا ، الجامعة االسالمية ، غزة ، فلسطين ، 
 10، ص 

 01، ص 1000، الجامعة االردنية ، االردن ، اكتوبر 00مجلة االدارة العامة ،ع  تر التنظيمي ""التو سعيد مؤيد سلمان السالم :  4
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بككأنككه عككدم المواءمككة أو عككدم التنككاسككككككككككككككب بين مككا يمتلكككه الفرد من مهككارات  يعرفككه فرانس وروجىزأمككا     

فيعرفكه بكأنه بع  ظروف العمل بتفاعلها مع خصككككككككككككككائص مغارغليس وقكدرات وؤين متطلبكات عملكه ،أمكا 

 1العمل الشخصية تسبب خلال بدنيا ونفسيا على الفرد.

ج تواجككد في بي ككة عمككل األفراد وينتعلى أنككه مجموعككة من المثيرات التي ت عبغغد الجوادفي حين يعرفككه    

عنهكا مجموعكة من ردود االفعكال التي تظهر في سككككككككككككككلو  األفراد في العمكل أو في حكالتهم النفسككككككككككككككيكة أو 

 .2الجسمانية ،أو في أدائهم ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد مع مسيري عملهم التي تحتوي ضغوط العمل

ضكككككككغوط العمل يتضكككككككمن ثالثة معاني على النحو أن مفهوم يرى حسغغغغغن راوية أما من ناحية أخرى نجد 

 التالي :

: يعني اسككتجابة الجسككم لمجموعة من المواقف والمتغيرات التي يترتب عليها  المفهوم الذاتي لضغغغوط-أ 

 السلوكية والفيسيولوجية والنفسية على العاملين في المنظمة . ثاراألو العديد من االنحرافات 

ينظر إلى الضككغوط من خالل هذا التعريف على أنها مجموعة من  : حي  المفهوم البيئي لضغغغوط -ب

العناصككككككككككككر والمثيرات والقوى، وؤالتالي فالضككككككككككككغوط من خالل هذا المفهوم يعبر عنها بأنها مجموعة من 

العوامل البي ية السكككلبية ، مثل غموض الدور، صكككراع الدور، ظروف العمل ، عبء العمل ، العمل الزائد 

 اء عمل معين.والتي لها عالقة بأد

: وينظر إلى ضكككككككككككككغوط العمل من هذا المنظور على أنه يحدي نتيجة المفهوم المتكامل لضغغغغغغغغغوط -ج

لتفاعل الخصكككككككككككككائص الذاتية للفرد مع الظروف البي ية الخارجية المحيطة به ، وؤالتالي يعرف ضكككككككككككككغوط 

                                                             
 0، ص  2000، دار وائل للنشر والتوزيع ، الجامعة االردنية ، السلوك التنظيمي في منظمات االعمال محمد سلمان العميان :  1
، مذكرة ماجستير ، تخصص علم  مواجهتها في المصالح االستعجالية مصادر ضغوط العمل لدى عمال الصحة وسبللعجابلية يوسف :  2

 02، ص  2010اجتماع تنمية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 
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،  وخصكككككائص العاملالعمل على أنه عبارة عن حالة تنتج من التفاعل بين الظروف الموجودة في العمل 

 .1ويترتب عليها خلل في االتزان الفسيولوجي السيكولوجي لذلك الفرد 

 التعريف االجرائي :

هي مجموعة من الظروف التي أحدثتها موجة كورونا داخل مؤسكككسكككة الحماية المدنية "محمد بن جدة     

 " ببرج بوعريريج  كنتيجة لعدة تغيرات تنظيمية واجتماعية .

 لوظيفي : االداء ا -3 

 لغة : 

 أداء أي تأدية أو وصله وقضاه وهو أدى لألمانة من غيره وتأدية له من حقه أي قضيته .

 اصطالحا : 

قدرة الفرد على تحقيق أهداف الوظيفة التي يشكككغلها ويعرف أيضكككا بالمسكككؤوليات والواجبات واألنشكككطة     

 ا على الوجه المطلوب .والمهام التي يتكون منها عمل الفرد ويتوجب عليه القيام به

 .2كما عرفه هاينز بأنه :الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي عمل من األعمال في المنظمة     

إن األداء هو قدرة اإلدارة على تحويل المدخالت الخاصة بالتنظيم إلى عدد من المخرجات بمواصفات    

 محددة وؤأقل تكلفة ممكنة .

ق بع  الشكككككككككككروط والظروف التي تعكس نتيجة أو مجموعة من نتائج معينة يعرف أيضكككككككككككا بأنه تحقي   

 .3لسلو  شخص معين أو مجموعة من األشخاص

                                                             
 933، ص 4002، كلية التجارة ، جامعة االسكندرية ، االسكندرية ، مصر ، ادارة الموارد البشرية حسن راوية :   1
، دراسة ميدانية في امانة العاصمة ، مذكرة نيل  الوظيفي لدى ضباط الشرطة اليمنية باألداءالنفسي وعالقته االمن زايد  راجع المنتصر ،  2

 09، ص 4000الماجستير في علوم الشرطة تخصص علوم اجتماعية ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية الدراسات العليا ، أكاديمية الشرطة 
 لكويت ، مذكرة نيلالبداع في تحسين اداء العاملين ـدراسة تطبيقية بالهيئة العامة للصناعة دولة ااثر النمكين واعذاري سعود الهاجري:  3

 92، ص4000الماجستير في االدارة االعمال ، قسم ادارة  االعمال  ،كلية االعال ، جامعة الشرق االوسط ، عمان ن االردن ، 
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كما يعرف بأنه عبارة عن القيام بالفعل ذاته وليس النتيجة المتحصلة من القيام به وهو ما يعبر عنه  

بعبارة  مختلفة التي يتكون منها عمله أوبسلو   األداء الذي يعرف على أنه قيام الفرد باألنشطة والمهام ال

 أخرى هو السلو  الوظيفي الهادف أو ما يفعله الفرد استجابة لمهمة معينة .

في حين هو ما يعبر عنه بسكلو  األداء الذي يعرف على أنه قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي  

ة  ادف أو ما يفعله الفرد اسككككككتجابة لمهمة معينيتكون منها عمله أو بعبارة أخرى هو السككككككلو  الوظيفي اله

كمكا أنكه: النتائج المحققة لكن من زاوية مختلفة باعتبار أنه مدى أو درجة بلوع عامل أهداف وحدة العمل 

والمؤسكككسكككة كنتيجة لسككككلوكه واسكككتخدام مهاراته ، قدراته ومعارف و باعتباره النسكككبة بين النتائج المحصككككلة 

صكل إليها أو بعبارة أخرى يستخدم للتعبير عن مستويات الفعالية أو الكفاءة  أو والوسكائل المسكتخدمة للتو 

 1كليهما بما أنهما يشكالن بعدين متكاملين ومتالزمين في األداء الوظيفي .

يعرف األداء الوظيفي على أنككه مجموعككة من الواجبككات والمسككككككككككككككؤوليككات التي يقوم بهككا الموظفين ألجككل  

سكككككككككككاليب و إجراءات عمل منظمة ومعروفة ويحدد مسكككككككككككتوى األداء الوظيفي تحقيق أهداف محددة وفقا أل

 مستوى الكفاءة العامة للمنظمة من خالل األعمال التي يقوم بها الموظفون .

يشكككككير كذلك مصكككككطلح األداء الوظيفي الى قيام العاملين بالمنظمة بسكككككلو  إداري ما في ضكككككوء مباد    

متمثلة في صكنع القرارات، التخطيل ، التنظيم ،اإلشراف ،التوجيه ، اإلدارة وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة ال

 .2الرقابة ،القيادة ...بصورة رشيدة بجهد أقل وتكاليف أقل كذلك 

هو مجموعة المهام التي يؤديها أعوان الحماية المدنية  بالوحدة الرئيسكككككككككية "محمد بن جدة "ببرج  اجرائيا :

 بوعريريج أثناء فترة جائحة كورونا .

 

                                                             
ظيفي للموارد البشري في المؤسسة االقتصادية دراسة  ميدانية بمركب المجارف تسير األداء الوعبد الفتاح بوخمخم عز الدين هروم ،  1

، مجلة االقتصاد والمجتمع العدد السادس ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة  منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ،  CGPوالرافعات 

 75، ص  4000
  ، رؤيا استراتيجية لتحسين االداء الوظيفي بالمنظمات ياة الوظيفيةجودة الحمنسول الصالح ، بن ملوكة  إسماعيل ،  2
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 كورونا :-0

 لغة :   

وتعني التاج   coronaمن بالالتينية covعرؤيا فيروس كورونا اختصكككارا    coronavirusيشكككتق اسكككم  

أو الهكككالكككة، حيككك  يشككككككككككككككير االسككككككككككككككم إلى المظهر المميز لجزي كككات الفيروس والكككذي يظهر عبر المجهر 

 .1اإللكتروني، حي  تمتلك خمال من البروزات السطحية ،مما يظهرها

 حا : اصطال

يعرف على أنه فصكككككيلة كبيرة من الفيروسكككككات التي قد تصكككككيب الحيوان واإلنسكككككان ومن المعروف أن     

فيروس كورونا يسككككبب للبشككككر حاالت عدوى الجهاز التنفسككككي التي تتراوز حدتها من نزالت البرد الشككككائعة 

ة فسككككية الحادة الوخيمإلى األمراض األشككككد وخاصككككة مثل متالزمة الشككككرق األوسككككل التنفسككككية ومتالزمة التن

 2"سارس " 

كما أنه فصككككككككيلة واسككككككككعة االنتشككككككككار معروفة بأنها تسككككككككبب أمراضككككككككا تتراوز من نزالت البرد الشككككككككائعة إلى 

( ومتالزمة االلتهاب الرئوي MERESاالعتالالت األشكككد وطأة مثل متالزمة الشكككرق االوسكككل التنفسكككية   

 3الحاد الوخيم . 

فيروس كورونا ومنشكككككككؤه حيواني طبيعي واألرجح أن المسكككككككتودع  في حين يعرف بأنه مرض معد يسكككككككببه 

وهو الخفافيش ، وقد اكتشككككفت أول حاالت عدوى بشككككرية بمرض كوفيد  -سككككارس–البي ي لفيروس كورونا 

 .3659في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  59

                                                             
األمن الصحي الصحي دراسة حول فيروسات كورونا الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية صخري محمد : 1

 .02ص  0930934040واالستراتيجية
لممرضين بمستشفى محمد بوضياف في ظل جائحة كورونا مدى مساهمة الظروف المهنية في توليد ضغوط العمل لدى اضلون الزهراء :  ف2

 57، ص  4040، الجزائر ،  09، ع  09, مجلة الميدان للعلوم االنسانية  واالجتماعية , مجلد  (03)كوفيد 
 4، ص  4040اكتوبر ،  04، جنيف ، سويسرا ،  03مرض فيروس كورونا كوفيد منظمة صحة عالمية :  3
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قد تسكككككككبب فهو فصكككككككيلة كبيرة من الفيروسكككككككات التي  59ويعرف فيروس كورونا المكتشكككككككف مرض كوفيد 

المرض للحيوان واالنسككككان ، ومن المعروف أن عددا من فيروسككككات كورونا تسككككبب للبشككككر حاالت عدوى 

الجهاز التنفسككي التي تتراوز حدتها من نزالت البرد الشككائعة إلى األمراض األشككد أثرا مثل متالزمة الشككرق 

 1األوسل التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة 

   الضغوط االجتماعية: -0

هي تلك العوامل االجتماعية التي تتصككككككككككككل بالعادات والتقاليد والنظام االجتماعي والقيم السككككككككككككائدة في    

 المجتمع وغير ذلك من األمور التي تنعكس على اإلدارة وتؤثر في مدى فاعليتها .

لى استثارة ا كما يعرفها العيسوي  بأنها األحداي الخارجية التي تؤدي عند تفاعلها مع النفس اإلنسانية   

عمليات اسككككتجابة للمع تبع  على نشككككاط الغدد الصككككماء العصككككبيان، وؤذلك تتغير طبيعة الفرد فهي إذن 

 2أحداي نفسية أو اجتماعية تسبب اضطرابات اجتماعية

بأنها الضكككككككككككغوط التي يتعرض لها الفرد نتيجة جماعات الضككككككككككككغل ،  محمد العديليكما يعرفها ناصكككككككككككر 

 . 3مشاكل األسرية األصدقاء ،األقارب والعزلة االجتماعيةالعالقات المتبادلة، ال

 اجرائيا : 

ألعوان الحمكاية المدنية  بالوحدة الرئيسككككككككككككككة "محمد بن ت التي تحكدي على االداء الوظيفي هي التغيرا   

 جدة " ببرج بوعريريج أثناء فترة كورونا  كنتيجة من الوسل االجتماعي وعالقات العمل .

 

 

                                                             
،  04، ع 04، مجلة بحوث االدارة واالقتصاد ، مجلد مة االغالق الكبيرة : االثار االقتصادية  لفيروس كورونا ''''ازحمد فايز الهرش :  ا1

  001، ص 4040كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسير ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، 
دراسة مسحية على ضباط –غوط العمل واثرها على اتخاذ القرارات االدارية الضغوط االجتماعية وضصالح بن ناصر شغرود القحطاني :  2

مذكرة ماجستير  ، تخصص علوم ادارية ، قسم العلوم االدارية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية  –جوازات بمنطقة مكة المكرمة 

 20، ص  4005للعلوم االمنية ، الرياض ، السعودية ، 
 029، 0337، الرياض ، 0، الرياض  للطباعة ، ط ادارة السلوك التنظيميالعديلي :ناصر محمد  3
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 مية: الضغوط التنظي-0

                                                                                                                                          هي تلكككككك الضككككككككككككككغوط التي تسككككككككككككككببهكككككا السككككككككككككككيكككككاسككككككككككككككككككات التنظيميكككككة أو الوظيفيكككككة داخكككككل المنظمكككككة                                                          

والتي ينتج عنهكا تعككارض بين أهككداف المنظمكة والعككاملين فيهكا ، وتعرف على أنهككا ردة الفعكل التي يبكديهككا 

الفرد للتأقلم مع وضكككعية أو ظروف مهنية معينة يراها كتهديد السكككتقراره  و توازنه فالضكككغوط بذلك ليسكككت 

 .1الوضعية ذاتها و نما ردة فعل اتجاهها

التنظيمية على العاملين في أي منظمة تفرز نوعا أخر من الضكككككغوط هي الضكككككغوط  لذلك الضكككككغوط    

المرتككدة من العككاملين على المنظمككة ممككا يضككككككككككككككاعف حجم األعبككاء الملقككاة على عككاتق اإلدارة العليككا في 

 .  2المنظمة في محاولة منها للتوفيق بين أهداف المنظمة وتلك الضغوط 

  اجرائيا : 

تحدي على األداء الوظيفي ألعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسكية "محمد بن جدة هي التغيرات التي   

 "ببرج بوعريريج  أثناء فترة كورونا تفرضها الثقافة التنظيمية للمؤسسة.

VII.  الدراسات السابقة : 

 : الدراسة االولى  

جامعة ة وعلوم التسيير بأثر ضغغوط العمل على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتصغادية والتجاري

من إعداد الدكتور حمداوي وسككككككككككيلة والطالب مشككككككككككعلي بالل ، مقال بمجلة "  - قالمة– 1000ماي  0

 36563،جامعة قالمة الجزائر ديسمبر  58حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية االنسانية ، العدد 

                                                             
دراسة حالة اساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية –: اثر ضغوط العمل التنظيمية في االداء الوظيفي للموارد البشرية بوناب محمد  1

 25، ص 4003، قالمة ،الجزائر 0327ماي 00التجارية وعلوم التسيير ، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية و -وعلوم التسيير  بجامعة قالمة 
 700، ص4007، القاهرة ، مصر ، السلوك التنظيمي موضوعات وتراجم وبحوث متقدمة ، مطبعة العشري، سيد محمد : جاد الرب2
 0وم االقتصغغادية و التحارية وعلوم التسغغيير بجامعة أثر ضغغغوط العمل على االداء الوظيفي إلداريي كلية العلحمداوي وسغغيلة، مشغغعل يبالل: 3

  2010،جامعة قالمة الجزائر ديسمبر  10،مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية االنسانية ، العدد  -المةڨ- 1000ماي 
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 :تساؤالت إشكالية الدراسة  -أ

 التساؤل الرئيسي:

ذو داللة إحصكائية لضغوط العمل على األداء الوظيفي إلداريي كلية العلوم االقتصادية  هل يوجد أثر -

 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة؟

 ساؤالت فرعية :ت

هل يوجد أثر ذو داللة إحصكككائية لضككككغوط عبء الدور على األداء الوظيفي ببعديه  الدافعية ة القدرة  -

 ؟قالمةدية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة كلية العلوم االقتصا إلداري ةعبء( 

هل يوجد أثر ذو داللة إحصكككككائية لضكككككغوط صكككككراع الدور على األداء الوظيفي ببعديه الدافعيةةالقدرة(  -

 ؟قالمةكلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير بجامعة  إلداري 

 الوظيفي ببعديه  الدافعيةةالقدرة( هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط غموض الدور على األداء -

 ؟قالمةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة  إلداري 

 فرضيات الدراسة : -ب 

 :فرضية رئيسية

يوجد أثر ذو داللة إحصكككككككائية لضكككككككغوط العمل على األداء الوظيفي ببعديه   الدافعية ةالقدرة( إلداري  -

 ارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة .والتج كلية العلوم االقتصادية

 : الفرضيات الفرعية 

يوجد أثر ذو داللة إحصككككككككككككككائية لضككككككككككككككغوط عبء الدور على األداء الوظيفي ببعديه  الدافعية ة القدرة(  -

 إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة.

األداء الوظيفي ببعديه الدافعية القدرة إلداري  يوجد أثر ذو داللة إحصككككائية لضككككغوط صككككراع الدور على -

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة
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يوجد أثر ذو داللة إحصكائية لضغوط غموض الدور على األداء الوظيفي ببعديه الدافعية القدرة إلداري  -

 ة.والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالم كلية العلوم االقتصادية

 أهداف الدراسة : -ج

 يمكن حصر األهداف األساسية البح  في النقاط : 

_التعرف على مسككتوى الضككغوط المهنية التي تتعرض لها اإلداريون بكلية العلوم االقتصككادية والتجارية و 

 علوم التسيير في جامعة قالمة ومختلف مصادرها .

ادية األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتص_الكشكف عن طبيعة العالقة التي ترؤل الضكغوط المهنية ب

 والتجارية و علوم التسيير بجامعة قالمة.

_تسليل الضوء على مستوى األداء وأهم األسباب المؤثرة فيه لدى إداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 و علوم التسيير في جامعة قالمة .

اسككككبة إلداري كلية العلوم االقتصككككادية والتجارية و علوم _ تقديم مجموعة من المقترحات والتوصككككيات المن

التسيير في جامعة قالمة والحد من اآلثار السلبية الضغوط المهنية ، مع تعزيز اآلثار االيجابية الضغوط 

 الوظيفية .

 :  منهجية الدراسة-د

 المنهج: 

من  لمنتج الوصكككككفي التحليلينظرا الطبيعة موضككككوع الدراسككككة واإلجابة على األسكككك لة المطروحة تم إتباع ا

 خالل وصف متغيري الدراسة ضغوط العمل واألداء الوظيفي وتحليل األثر والعالقة بينهما .

 العينة : 

 88من حجم المجتمع الرابع  %59فرد تشككككككل نسكككككبة  53تم اختيار عينة عشكككككوائية بسكككككيطة مكونة من  

  5935ماي  8ر بجامعة قالمة اداري في كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسي
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 أدوات الدراسة : 

فقرة  59يفرض الوصككككول إلى أهداف الدراسككككة واختبار فرضككككياتها تم اسككككتخدام أداة االسككككتمارة مكونة من  

 مقسمة الى محورين . 

 نتائج الدراسة : -ه

 ورتباينت إجابات عينة الدراسكككككة لمصكككككادر ضكككككغوط العمل حي  أخذ البعدان عبءالدور وصكككككراع الد - 

اتجاها مقبوال نوعا ما بينما يعد غموض الدور لم يكن كذلك، وؤصكككككككفة عامة فان محور الضكككككككغوطات تم 

 قبوله نوعا ما من طرف المستجوؤين .

عد يل قبول وموافقة على فقرات بجأنفسككككككنا  راء عينة الدراسككككككة حول مسككككككتوى األداء الوظيفي فقد تم تسكككككك-

دة ، افعيتهم ورغبتهم في أداء واجباتها ومهامهم بصورة جيالقدرة بينهما تم تسجيل عدم توافق بخصوص د

 وؤصفة عامة فقد تم إبداء نوع من اإليجابية تجاه محور األداء الوظيفي .

ككان لمتغير غموض الكدور ارتبكاطكات دالكة مع ككل من الكدافعيكة والقكدرة وؤكالتكالي حققكت ارتبكاطا بمتغير -

 األداء الوظيفي .

وصكككككراع الدور ارتباطات ذات داللة إحصكككككائية مع األبعاد الفرعية المكونة  لم يكن لمتغيري عبء الدور-

 لمحور األداء الوظيفي.

بصككككككككككفة عامة حققت جميع مصككككككككككادر ضككككككككككغوط العمل الثالثة مع ابعاد االداء الوظيفي ارتباطا بمقدار     -

 ( فهو ارتباط ضعيف نوعا ما على صعيد عينة الدراسة .6.539- 

ر الوحيد من مصككككادر ضككككغوط العمل الذي له تأثير في االداء الوظيفي فقد كان غموض الدور المصكككد-

 بينا نتائج االنحدار المتعددة أنه يوجد داللة احصائية لهذا التأثير لدى عينة الدراسة .

كل من عبء الدور وصكككككككككراع الدور ال يؤثران على االداء الوظيفي ونتائج االنحدار المتعددة، بينت أنه -

 احصائية .ال توجد داللة 
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 التقييم:

لى أثر ضغوط العمل عان المتتبع لدراسة الباحثة حمداوي وسيلة والطالب مشعلي بالل  الموسومة ب    

– 1000ماي  0االداء الوظيفي ألداري كلية العلوم االقتصغغغغغادية و التجارية وعلوم التسغغغغغيير بجامعة 

ي تعترض الموظفين باإلدارة وكذلك يجد انها ركزت على دراسكككككككة مسككككككككتوى الضككككككككغوط المهنية الت -قالمة 

الكشكككككف عن طبيعة العالقة بين الضكككككغوط المهنية واألداء الوظيفي واألسكككككباب المؤثرة فيه ، وقد اعتمدت 

على المنهج الوصككككككككككفي التحليلي من خالل وصككككككككككف متغيري الدراسككككككككككة وتحليل العالقة بينهما ، في حين 

ه ذفي جمع البيانات ، فبرغم من اإللمام المالحظ لهعلى ادارة االسككككتمارة ذا المنهج اعتمدت في تطبيق ه

الدراسة غير أنها لم يعتمد على عدة وأدوات جمع بيانات أخرى كالمالحظة أو المقابلة لكي تكون النتائج 

 أكثر تعمق ودقة .

دة امن خالل تتبع الخطوات الرئيسكية لهذه الدراسكة وجدنا أنه بكمكاننا االعتماد عليها واالسكتف:   التوظيف

منها بحكم أنها تحتوي على متغيري دراسككتنا  الضككغوط العمل ة االداء الوظيفي (أي انه يوجد تطابق في 

إحدى تطابق في احدى جوانب الدراسككككككككككككة فقد اسككككككككككككتفدنا من ناحية البناء النظري وتوظيفه في صككككككككككككياغة 

 تساؤالت الدراسة .

 الدراسة الثانية :

" مقكال بمجلة ابحاي نفسككككككككككككككية ء الوظيفي للعامل الجزائري ضغغغغغغغغغغوط العمغل التنظيميغة واثرهغا على االدا"

،مجلد أ ، نخبر التطبيقات النفسككككككككككية والترؤوية ، جامعة  55وترؤوية من إعداد االسكككككككككتاذ قدور عثمان ، ع

 1. 3657،الجزائر ، سبتمبر 3قسنطينة 

                                                             
،مجلد أ ،  11بحاث نفسغغغغية وتربوية ، ع" مقال بمجلة اضغغغغغوط العمل التنظيمية واثرها على االداء الوظيفي للعامل الجزائري قدور عثمان: " 1

 . 2010،الجزائر ، سبتمبر 2نخبر التطبيقات النفسية والتربوية ، جامعة قسنطينة 
 



                                                        موضوع الدراسة                                                                       الفصل األول :                           
 

 20 

 تساؤالت اشكالية الدراسة : -أ

الوظيفي لدى عمال شككككككككركة الخزف الصككككككككحي  هل يوجد أثر لضككككككككغوط  العمل التنظيمية على األداء - 

 بالميلية؟

 الفرضيات  -ب

يوجد أثر ذو داللة احصككككائية بين ضككككغوط العمل التنظيمية واألداء الوظيفي لدى عمال شككككركة الخزف  -

 الصحي بالميلية.

 منهجية الدراسة :-ج

 المنهج:

 داء الوظيفي لدى عمالبما أن الدراسكككككة تسككككككتهدف التعرف على أثر ضككككككغوط العمل التنظيمية على األ  

شكككركة الخزف الصكككحي بالميلية ، فقد اسكككتخدم الباح  في إعداد الجزء التطبيقي من هذه الدراسكككة المنتج 

 الوصفي التحليلي ، ذلك ألنه يعتبر من الناحية التطبيقية عامال مشاركة بين كل المناهج .

 مجتمع البحث والعينة :-ب 

عامال بشكككككركة الخزف الصكككككحي بالميلية ، والية جيجل اما العينة ( 333يتكون مجتمع الدراسكككككة من      

 عامل . 326فقد اعتمد الباح  على العينة العشوائية البسيطة قدرت ب 

 االدوات: -ج 

 اعتمد الباح   على أسلوب االستبيان كأداة اساسية لجميع البيانات.  

 أهداف الدراسة: -د

 الهدف هذه الدراسة الى : 

 ر ضغوط العمل التنظيمية لدى عمال شركة الخزف الصحي بالميلية .التعرف على أثا -

 التعرف على درجة االداء الوظيفي لدى عمال شركة الخزف الصحي بالميلية. -
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التعرف على تأثير ضككككغوط العمل التنظيمية على االداء الوظيفي لدى عمال شككككركة الخزف الصككككحي  -

 بالميلية

 نتائج الدراسة :  -ه

ى أن هنا  تأثير ذو داللة احصكككككائية لضكككككغوط العمل التنظيمية على االداء الوظيفي  اشكككككارت النتائج ال-

المحسكوؤة اكبر من قيمتها الدولية ، وكانت الداللة االحصائية المستخرجة صفرا وهذا  fحي  كانت قيمة 

 يشير الى أن العاملين يؤكدون بان الضغل يؤثر على االداء .

دور الكمية ، هي الدور النوعي ، فقد اظهرت النتائج أن هنا  تأثير اما بالنسكككككبة إلى بعدي : عبء ال -

 ذو داللة احصائية .

 التقييم :

ب ضغغغوط العمل التنظيمية واثرها على االداء الوظيفي للعامل  سككةدراسككة االسككتاذ قدور عثمان الموسككان 

ذلك زف الصككحي كهدفت الى التعرف على أثار ضككغوط العمل التنظيمية لدى عمال شككركة الخالجزائري 

التعرف على درجككة االداء الوظيفي لككديهم ومعرفككة التككأثير بينهمككا ، فقككد اعتمككد في دراسككككككككككككككتككه على المنهج 

الوصككككفي التحليل والذي يرى انه المناسكككككب لوصككككف وتحليل هذه الظاهرة باالسكككككتعانة بأداة االسكككككتبيان في 

همال من ناحية دراسكككككة شكككككاملة لمختلف جمع البيانات الميدانية .وان المتتبع لهذه الدراسكككككة يجد بع  اال

الضككككككككككغوط االخرى فقد اعتمد في دراسككككككككككته على معالجة الضككككككككككغوط التنظيمية فقل في حين يمكن إدراج 

ضككككغوط اجتماعية وؤي ية واقتصككككادية وغيرها كذلك عدم االسككككتعانة بأداة المالحظة والتي تعتبر ضككككرورية 

 دقة. في بداية الدراسة اذ تساعد على تحقيق نتائج أكثر 

 التوظيف :

من خالل معرفة خطوات سككير دراسككة األسككتاذ عثمان قدور وجدنا بع  النقاط المشككتركة بين دراسككتنا    

هذه ودراسكته وذلك في تشابه المتغيرين ضغوط العمل التنظيمية و األداء الوظيفي بذلك نكون قد استفدنا 
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تنظيمية المؤثرة على األداء الوظيفي من هذه الدراسككككة من خالل طرز التسككككاؤل الفرعي حول الضكككككغوط ال

لدى العمال ، كذلك االسككككتفادة من ناحية اداة الدراسككككة التي اعتمدنا عليها من خالل أخذ لمحة عامة عن 

 ور االستمارة ومؤشرات الفرضيات .محا

 الدراسة الثالثة: 

ي لى العاملين فأثر ضغغغوط العمل في مسغغتوى أداء العاملين في القطاع المصغغرفي" دراسغغة ميدانية ع" 

, من إعكداد وئكام طنوس ، بح  نفدم لنيل درجة الماجسككككككككككككككتير في إدارة األعمال بنغ  بيبلوس سغغغغغغغغغوريغا 

 1. 3659، بالجمعة االفتراضية الحورية ، سوريا   MBAالتخصصي 

 تساؤالت اشكالية الدراسة :  -ا

 القطاع البنكي الخاصهل توجد عالقة بين ضكككككككغوط العمل بمختلف اشككككككككالها على أداء العاملين في  -

 ؟ 3659في سوريا خالل 

هل تختلف هذه الضككككغوط حسككككب أقسككككام العمل او المناسككككب والتغيرات الديموغرافية العاملين في النوم  -

 ؟ 3659خالل عام 

 فرضيات الدراسة -ب

توجد عالقة ذات داللة إحصكككككائي بين مسكككككتويات ضكككككغوط العمل واألداء الوظيفي العاملين في القطاع  -

 صرفي .الم

 

 

                                                             
 ،: أثر ضغغغغوط العمل  في مسغغغتوى أداء العاملين في القطاع المصغغغرفي  دراسغغغة ميدانية على العاملين في بن  بيبلوس سغغغورياوئام طنوس  1

 . 2010، الجامعة االفتراضية السورية ، سوريا   MBAاالعمال التخصصي مذكرة الماجستير في إدارة 
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 منهجية الدراسة: -ج

اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو  المنهج: -

الظاهرة كما هي على ارض الواقع ويتم وصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها بشكل كمي من خالل استخدام 

التحليل  برنامج باستخدامالبيانات وتحليلها  تجمع استبياناألسلوب التحليل الكمي عن طريق طرز 

 بمعامالته المختلفة .  spssاإلحصائي 

 مجتمع البحث والعينة:  -د

يشككمل مجتمع البح  ما يتوفر من العاملين من كافة االقسككام وكافة المسككتويات الوظيفية والمناصككب     

 افراع . 3لبالغ عددهم التي يشتغلونها في اإلدارة العامة وفروع بنك بيبلوس في دمشق وا

 ادوات البحث : -ه

 استخدمت الباحثة في دراسته اداة االستبيان والتي نساعدها في جميع البيانات   

 اهداف الدراسة:  -و

معرفة أثر ضككككغوط العمل بكافة أشكككككالها على إنتاجية العاملين وادائهم الوظيفي في القطاع البنكي     -

 بنك بيبلوس الخاص في دمشق . الخاص في سوريا والذي يتمثل في

 -معرفة العالقة بين مسكككككككككتوى الضكككككككككغوط  وؤين  المتغيرات الديمغرافية بين العاملين  اقسكككككككككام العمل   -

 ….( سنوات الخبرة  -الجنس  -العمر 

الوصكككول إلى نتائج قد تسكككاعد في وضكككع حلول واقتراحات للحد من مسكككببات هذه الضكككغوط وتحقيق   - 

 العاملين وتطوير من أدائهم الوظيفي في القطاع البنكي الخاص .أثرها السلبية على 

 نتائج الدراسة:  -ز

بشكككككل عبء العمل مسككككببا لضككككغل العمل الذي يتعرض له الموظف في بنك بيبلوس ، وهذا له تأثير  - 

 على أدائهم الوظيفي العام ، لكن ليست كافة جوانب عبء العمل له نفس الدرجة من التأثير.
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وضككككوز الدور في بنك بيبلوس ضككككغل العمل بالنسككككبة الموظفين وؤالتالي ليس لها تأثير على ال يسككككبب -

 االداء الوظيفي لهم ، خاصة فيما يتعلق بوضوز الهدف والمسؤوليات بالنسبة الموظفين .

يعتبر متغير بي ة العمل في بنك بيبلوس مسككككككببا لضككككككغوط العمل الموظفين في بع  الجوانب   افتقار -

في العالقة مع المدير، الهدوء في بع  االقسام ( وغير مسببة للضغل في جوانب أخرى  تأثير لشفافية 

 ايجابي لبي ة العمل والعالقات بين الموظفين والعمل بروز الفريق (

يوجككد تككأثير للمكككافككات والحوافز في بنككك بيبلوس على األداء الوظيفي لككدى عمككال البنككك وؤككالتككالي فكككن -

مسكككببة للضكككغل العمل بالنسكككبة العاملين في البنك من ناحية الترقية في العمل والعمل للمكافات والحوافز 

 االضافي غير الماجور، وعدم مكافأة األجر المقدم الجهد المبذول في العمل .

 فيما يتعلق بالمتغيرات الديمغرافية فقد أظهرت الدراسة وجود بع  العالقات : 

جتماعية وكفاية األجر المقدم من البنك حي  بينت الدراسككككككككككككككة أن وجود عالقة قوية جدا بين الحالة اال -

 المتزوجون يعاون من عدم كفاية األجر المقدم لهم .

 توجد عالقة بين القسم الوظيفي للعامل وكفاية ساعات العمل بكتمام المهام الموكلة العامل في البنك  -

 وظيفي في البنك في حين ال توجد عالقةتوجد عالقة بين عدد سكككككنوات الخبرة للعامل ووضكككككوز دوره ال -

 واضحة من النواحي التالية: 

 عدم وجود أي عالقة بين القسم الوظيفي واألداء الوظيفي -

 عدم وجود أي عالقة ذات داللة احصائية بين الممثل الوظيفي للعامل وكفاية االجر الشهري.-

للعامل والجو االجتماعي بين الزمالء في عدم وجود أي عالقة ذات داللة احصائية بين القسم الوظيفي -

 نفس القسم من البنك.
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 التقييم : 

أثر ضغغغغوط العمل  في مسغغغتوى أداء العاملين ان المتتبع لدراسككككة الباحثة وئام طنوس الحاملة لعنوان    

عرفة مفي القطاع المصغغرفي "  دراسغغة ميدانية على العاملين في بن  بيبلوس سغغغوريا التي ركزت على  

ضغوط العمل بكافة أشكالها على إنتاجية العاملين وادائهم الوظيفي وعالقتهم بالمتغيرات الديموغرافية  أثر

بالقطاع البنكي من خالل تطبيق خطوات المنهج الوصككككككككككككفي التحليلي للظواهر االجتماعية  باسكككككككككككككتعمال 

تمارة في أداة اإلسككككأسككككلوب تحليل كمي  وتطبيق  التحليالت االحصككككائية بمختلف معامالته  ، باسككككتعمال 

جمع البيانات ، كما أنها اهملت التأثير السككلبي لبي ة العمل  في حين اقتصككرت على التأثير اإليجابي لها 

 فقل .

 التوظيف : 

قد استفدنا من هذه الدراسة من خالل بع  نقاط مشتركة تمثلت في أشكال ضغوط العمل  ومؤشراتها    

الستمارة المقدمة لألعوان كاآلجر، المكافات ، عبء الدور، غموض التي اعتمدنا عليها في بناء محاور ا

 الدور ...

 الرابعة: الدراسة-

، من إعداد الطالب عيسكككككى  نجوم  0"أثر ضغغغغغوط العمل على أداء العاملين " في الفنادر االردنية فئة 

ة لوم اإلدارية والماليابراهيم المعشككككر ، رسككككالة ماجسككككتير في ادارة االعمال ، قسككككم إدارة االعمال ،كلية الع

 1. 3659،جامعة الشرق األوسل الدراسات العليا ، 

 تساؤالت الدراسة:-ا

                                                             
، رسالة ماجستير في ادارة االعمال ، قسم نجوم 0أثر ضغغوط العمل على أداء العاملين " في الفنادر االردنية فئة عيسغى ابراهيم المعشغر : 1

 . 2010  الدراسات العليا ، ادارة االعمال ،كلية العلوم االدارية والمالية ،جامعة الشرر األوس
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هل توجد عالقة لعناصكككككككككككر العمل  عبء العمل ، االجور للمكافات ،الهيكل التنظيمي ، بي ة العمل (  -

 على أداء العاملين في الفنادق االردنية ؟

عاملين يعزى للخصكككائص الشكككخصكككية   الجنس، المسكككتوى هل يوجد تأثير لضكككغوط العمل على أداء ال -

 التعليمي، الحالة االجتماعية، عدد سنوات الخبرة(؟

 الفرضيات:-ب

( بين ضككككغوط العمل بأبعاده عبء  α≤6،65ال توجد عالقة ذات داللة احصككككائية عند مسككككتوى داللة  -

 لين، ويتفرع عنها الفرضيات .العمل، األجور، المكافات ،الهيكل التنظيمي، بي ة العمل( وأداء العام

 الفرعية التالية:

 ( بين عبء الدور وأداء العاملين .α≤6،65ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى   -

 ( األجور والمكاف ات وأداء العاملين α≤6،65ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -

 ( الهيكل التنظيمي وأداء العاملين .α≤6،65ة عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات داللة احصائي -

 ( بين بي ة العمل و أداء العاملين .α≤6،65ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  -

 منهجية الدراسة:-ج

 المنهج :  -

 إلى النتائج  لاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشكلة الدراسة ومن ثم تحليلها للوصو 

 العينة:  -

 مفردة بطريقة عشوائية.597اعتمد الباح  على عينة مكونة من 

 االدوات  -

 اعتمد الباح  في دراسته على أداة االستبيان .
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 اهداف الدراسة:  -د

تطوير إطار نظري كامل يغطي مجمل ادبيات ضككككككغوط العمل وما يرتبل به من مفاهيم وما يتعلق به  -

 لة وتأثير متبادل.من موضوعات ذات ص

التعرف على مدى عالقة ضغوط العمل بأبعاده  عبء العمل، األجور والمكافات ، الهيكل التنظيمي،  -

 بي ة العمل( على أداء العاملين في القطاع الفندقي .

الوصككول إلى نتائج تسككاعد على وضككع توصكككيات قد يكون من شككأنها الحد من مسككببات ضكككغل العمل  -

ه السككككككككلبية على العاملين في القطاع الفندقي لتحقيق مسككككككككتويات أعلى من األداء الفردي والتحقيق من أثار 

 المؤسسي .

 نتائج الدراسة : -د

 ان عبء العمل ال يؤثر على أداء العاملين في فنادق ف ة الخمسة نجوم في عمان .-

 المكافات واالجور تؤثر على أداء العاملين في فنادق ف ة خمسة نجوم في عمان .-

 الهيكل التنظيمي يؤثر على أداء العاملين في فنادق ف ة الخمسة نجوم في عمان.-

 ان بي ة العمل تؤثر على أداء العاملين في فنادق ف ة الخمسة نجوم في عمان.-

 التقييم :    

 0"أثر ضغغغوط العمل على أداء العاملين "في الفنادر االردنية فئة إن المالحظ لهذه الدراسكككة العنونة ب 

والتي هكدفكت إلى التعرف على مكدى عالقكة ضككككككككككككككغوط العمكل بكأبعكاده و المتمثلة في عبء العمل  جوم ن

،االجور والمكافات ، الهيكل التنظيمي ، بي ة العمل من أجل الوصككككككككككول الى نتائج تثبت العالقة أو تنفي 

ا للوصول يلهذلك من خالل االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  لوصف مشكلة الدراسة ومن ثم تحل

إلى النتائج، عن طريق تطبيق اداة االسككككككككككتمارة ، على غرار العناصككككككككككر المسككككككككككتخدمة إال أنه أهمل تأثير 

 المتغيرات الديموغرافية على األداء الوظيفي للعمال .
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 التوظيف :    

 لقد تم االعتماد على هذه الدراسة من ناحية تطبيق المنهج وأداة االستمارة في جمع البيانات  

 لدراسة الخامسة :ا

 دراسككة ميدانية ببع  المسككتشككفيات" أثر ضغغغوط العمل في األداء الوظيفي للعناصغغر الطبية المسغغاعدة "

العامة بمدينة مصكككككككككراته بح  نفدم لنيل شككككككككككهادة ماجسكككككككككتير، من إعداد الطالبة عائشككككككككككة مفتاز جبريل ، 

بيا ة ، قسككم اإلدارة الصكحية ، مصككراتة ، لي. فرع مصكراتة ، مدرسكة العلوم االدارية والماليالليبيا االكاديمية

،3653-3655 .1 

 تساؤالت الدراسة:-ا

 التساؤل الرئيسي : -

ما أثر ضكككككغوط العمل في االداء الوظيفي للعناصكككككر الطبية المسكككككاعدة في بع  المسكككككتشكككككفيات العامة  

 بمدينة مصراته؟ 

 تساؤالت الفرعية :-

دراسكككككة من ضكككككغوط في العمل ناتجة عن المصكككككادر هل تعاني العناصكككككر الطبية بالمسكككككتشكككككفيات قيد ال -

 االمنية  صراع الدور ،غموض الدور ،عبء الدور ، بي ة العمل المادية ، العالقات في العمل (؟ 

 ماهي األهمية النسبية المصادر النسبية لضغوط العمل بالمستشفيات العامة قيد الدراسة؟ -

 لمساعدة بالمستشفيات العامة قيد الدراسة؟ما هو مستوى االداء الوظيفي للعناصر الطبية ا -

 

 

                                                             

،دراسة ميدانية ببعض المستشفيات العامة بمدينة أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي للعناصر الطبية المساعدة عائشة مفتاح جبريل : 1  
لصحية ، مصراتة ، ليبيا مصراته مذكرة ماجستير ، ، االكاديمية الليبي. فرع مصراتة ، مدرسة العلوم االدارية والمالية ، قسم اإلدارة ا

،2010-2010 
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 فرضيات الدراسة : -ب

 الفرضية الرئيسية : 

يوجد أثر ذو داللة احصككككككككائية لضكككككككككغوط العمل في األداء الوظيفي للعناصكككككككككر الطبية المسكككككككككاعدة في    

 المستشفيات العامة بمدينة مصراته؟ 

 الفرضيات الفرعية :

ر في االداء الوظيفي للعناصر الطبية المساعدة في المستشفيات يوجد أثر داللة احصائية لصراع الدو  -

 قيد الدراسة.

يوجد أثر ذو داللة احصائية لغموض الدور في األداء الوظيفي للعناصر الطبية المساعدة في  -

 المستشفيات قيد الدراسة.

ستشفيات اعدة في الميوجد أثر ذو داللة احصائية لعبء الدور في األداء الوظيفي للعناصر الطبية المس -

 قيد الدراسة.

يوجد أثر ذو داللة احصائية البي ة العمل المادية في األداء الوظيفي للعناصر الطبية المساعدة في  -

 المستشفيات قيد الدراسة.

يوجد أثر ذو داللة احصائية العالقات في العمل في األداء الوظيفي للعناصر الطبية المساعدة في  -

 الدراسة.المستشفيات قيد 

 أهداف الدراسة:-ج

تسعى هذه الدراسة الى تحقيق الهدف الرئيسية هو التعرف على أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي    

للعناصكر الطبية المسكاعدة في بع  المسكتشكفيات العامة بمدينة مصكراته كما تسعة الى تحقيق األهداف 

 الثانية :
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مكتبة العلمية في مجال أثر ضككككككككككككغوط العمل في األداء محاولة تقديم مسككككككككككككاهمة نظرية متواضككككككككككككعة ال -

 الوظيفي 

محاولة التعرف على مصكككككككككككادر ضكككككككككككغوط العمل التي تتعرض لها العناصكككككككككككر الطبية المسكككككككككككاعدة في  -

 المستشفيات قيد الدراسة.

 التعرف على المصادر النسبية لضغوط العمل بالمستشفيات العامة قيد الدراسة. -

 ء الوظيفي للعناصر العلمية المساعدة بالمستشفيات العامة قيد الدراسة.التعرف على مستوى األدا -

دراسكة أثر االختالف في الخصككائص الشكخصككية والوظيفية للعناصكر الطبية المسككاعدة في المسكتشككفيات -

 قيد الدراسة في مستوى االداء الوظيفي .

 منهجية الدراسة:  –د 

 يرها .بيانات الدراسة وتبويبها وعرضها وتحليلها وتفس استخدمت الباحثة المنتج الوصفي لجمع  المنهج:

مجتمع وعينة الدراسكككة: تمثل مجتمع الدراسكككة في جميع العناصكككر الطبية المسكككاعدة ببع  المسكككتشكككفيات 

 (عنصرا .567العامة التابعة لوزارة الصحة بمدينة مصراته والبالغ عددها  

نة العشككككككوائية البسككككككيطة من جميع العناصككككككر الطبية ( مفردة بطريقة العي358تم اختيار عينة حجمها     

 ( من حجم المجتمع األصلي.%32المساعدة بالمستشفيات العامة قيد الدراسة بمدينة مصراته وؤنسبة  

 أداة الدراسة:

تمثلت أداة الدراسكككككة في اسكككككتمارة االسكككككتبيان والتي تعد أسكككككلوؤا مناسكككككبا في مثل هذه الدراسكككككات لجميع    

 المبحوثين حول ظاهرة أو موقف معين من خالل االجابة على مجموعة من االس لة .البيانات وأراء 
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 نتائج الدراسة : -ه

شكككككعور افراد عينة الدراسكككككة بضكككككغوط عمل مرتفعة في المسكككككتشكككككفيات العامة محل الدراسكككككة من خالل  -

ي العالقات فمصكادر ضكغوط المختلفة لصكراع الدور، غموض الدور، عبء الدور، بي ة العمل المادية ، 

 العمل .

كان ترتيب مصككادر ضككغوط العمل حسككب اهميتها النسككبية من لألعلى الى األقل على النوادي كاالتي  -

   عبء الدور ، بي ة العمل المادية ، صراع الدور، لعالقات في العمل ، غموض الدور( 

سككككككككككاعدة في بع  شككككككككككعور أفراد العينة بمسككككككككككتوى منخف  من األداء الوظيفي للعناصككككككككككر الطبية الم -

 المستشفيات العامة بمدينة مصراته.

وجود عالقة ارتباطية عكسككككككككككية بين صككككككككككراع الدور واألداء الوظيفي ، حي  بلغت قيمة معامل االرتباط -

 6.65( وهي ذات  داللة احصائية عند مستوى 6.85-بيرسون  

ن يمة. معامل بيرسككككككو وجود عالقة ارتباطية عكسككككككية بين ضككككككغوط العمل واألداء الوظيفي حي  بلغت ق-

 (6.65( وهي ذات داللة احصائية عند المستوى  -6.362 

 وجود عالقة تأثير قوية لصراع الدور في األداء الوظيفي . -

 وجود عالقة تأثير قوية لضغوط العمل واألداء الوظيفي. -

باط االرتوجود عالقكة ارتباطية عكسككككككككككككككية بين غموض الدور واألداء الوظيفي حي  بلغت قيمة معامل  -

 ( .6.65(  وهي ذات داللة احصائية عند مستوى  -6.32بيرسون  

 وجود عالقة تأثير قوية لغموض الدور في األداء الوظيفي .-

وجود عالقة ارتباط عكسكية بين عبء الدور واالداء الوظيفي حي  بلغت قيمة معامل اإلرتباط بيرسككون -

 ( .6,65( وهي ذات داللة احصائي عند المستوى  -6,53 

 وجود عالقة تأثير قوية لعبء الدور في األداء الوظيفي .-
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وجود عالقة ارتباط عكسكككككككية بين بي ة العمل المادية واألداء الوظيفي، حي  بلغت قيمة معامل االرتباط -

 (.6,65( وهي ذات داللة احصائية عند المستوى  -6,72بيرسون  

 في األداء الوظيفي .وجود عالقة  تأثير قوية البي ة العمل المادية -

وجود عالقة ارتباط عكسية بين العالقات في العمل و األداء الوظيفي حي  بلغت قيمة معامل االرتباط -

 ( 6,65( وهي ذات داللة احصائية عند المستوى  -6,26بيرسون  

 وجود عالقة تأثير قوية العالقات في العمل في األداء الوظيفي . -

احصككككائية في مسككككتوى األداء الوظيفي تعزى بالمتغيرات الشككككخصككككية التالية  عدم وجود فروق ذات داللة-

  الحالة االجتماعية ، مكان العمل( 

وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى األداء الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية التالية  الجنس   -

 سنوات الخبرة الوظيفية ، المرعبة العلمي ( .

 :  التقييم

دقيق في هذه الدراسة يتضح أن هذه الدراسة تبين أثر الضغوط المهنية على األداء الوظيفي من خالل الت

بالمسكتشكفيات العامة بمدينة مصكراتة ليبيا ورغم ان هذه الدراسكة احتوت على الكثير من العناصر المهمة 

مادها تالتي خكدمكت موضككككككككككككككوعنكا إلى أن هنكا  بع  النقكائص والفجوات التي وقعت فيها الباحثة هي اع

 على أداة واحدة في جمع البيانات وكان بكمكانها تدعيم هذه الدراسة بالمالحظة أو المقابلة.

 التوظيف:

يمكن القول أننا اسكككككككتفدنا من هذه دراسكككككككة الطالبة عائشكككككككة مفتاز جبريل وذلك لوجود تشكككككككابه كبير بين   

ي بع  يفي وتشاركت الدراستين فالدراسكتين فكالهما اهتما بدراسكة تأثير ضكغوط العمل على األداء الوظ

العناصر فيما يتعلق بدراسة غموض الدور وصراع الدور وعبئ الدور.
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 تمهيد: 

تعتبر ضغوط العمل من المظاهر التي ال يمكن تجنبها في المنظمات حي  أنها تؤثر على كل أعضاء     

المنظمة سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين ولكن بدرجات متفاوتة ، حي  يستحب األفراد لتلك الضغوط بأساليب 

 برة والجدية لتحقيق األهداف المرسومة ، وقد تدفعهم تلكمختلفة فمنهم من تدفعهم تلك الضغوط إلى المثا

الضغوط إلى المثابرة والجدية لتحقيق األهداف المرسومة ، وقد تدفع البع  األخر إلى االحباط واليأس 

معدل دوران العمل وؤالتالي تواجه بع  المنظمات مشاكل عديدة من شأنها أن  ارتفاعوانخفاض االنتاجية و 

مهامها وتحقيق أهدافها من خالل هذا الفصل  سنحاول التطرق إلى موضوع ضغوط العمل تؤثر على سير 

 من خالل العناصر التالية :
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I. :أهمية دراسة ضغوط العمل 

 تكمن أهمية دراسة ضغوط العمل في النقاط التالية :  

ود الفعككل العصككككككككككككككبيككة حمككايككة متخككذ القرار من اتخككاذ قرارات خككاط ككة نككاجمككة من التككأثير النككاجم عن رد-5

 للمواقف الحرجة التي تواجهه .

توفير المناخ المالئم في بي ة العمل ، بالشككككككككككككل الذي يمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار وممارسكككككككككككته -3

 سلطاته ومهاراته اإلدارية بشكل افضل .

  .م التنفيذيةاتحقيق اهداف المنظمة بالشكل السليم وتعظيم ارؤاحهم وفقا لما هو مخطل وموضوع بالبر -2

السككياسككات االزدواجية الناجمة عن ضككيق وقصكككور دائرة  وارتجاليةحماية المنفذين من عشككوائية القرار -3

 الرؤيا امام متخذ القرار .

رفع دافعيككة االفراد وكككذا متخككذي القرار في المنظمككة عن طريق رفع وتحسككككككككككككككين قككدراتككه على مواجهككة -5

هونها ، مما ينعكس إيجابا على زيادة اإلنتاج وتحسككككككككككككين ضككككككككككككغوط العمل والمواقف الصككككككككككككعبة التي يواج

 اإلنتاجية .

تنمية مهارات التجاوب السككككككككريع والتعامل الفعال مع الضكككككككككغوط الداخلية والخارجية التي تواجه االفراد -6

ومتخذي القرار في المنظمة ، وؤالتالي تنمية مهارات التخطيل والتنظيم والتوجيه والرقابة في ظل سكككككككككيادة 

 ن الضغوط على متخذي القرار واالفراد العاملين .جو م

خلق روز التعاون وسكككككيادة روز الفريق بين الرؤسكككككاء والمرؤوسكككككين وزيادة التفاهم والمشكككككاركة اإليجابية -7

البناءة، مما يسكككككاهم في رفع الروز المعنوية للعاملين واحسكككككاسكككككهم بالمشكككككاركة الفعالة في صكككككنع حاضكككككر 

 ومستقبل المنظمة.

 نتاج للفرد العامل، وؤالتالي تعظيم عائدزيادة اإل-8
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 االستثمار الناتجة عن تدريب واعداد وزيادة خبرات ومهارات االفراد خالل عمرهم الوظيفي.

 1تقليل نفقات العالج الصحي الناجمة عن الضغوط اإلدارية التي يتعرض لها االفراد.-9

II. أسباب ضغوط العمل: 

ط العمل التي لها تأثير الفرد، وذلك بسبب اختالف المداخل اختلف الكتاب والباحثون حول أسكباب ضكغو 

 النظرية لدراسة الضغوط ، اذ يمكن التركيز على المسببات التلية :

 غموض الدور:-1

يعد غموض الدور مصككككدرا من مصكككككادر ضككككغوط العمل الرئيسكككككية ومن أكثر مسكككككبباتها للوظائف والمهن 

الدور الناتج عن عدم كفاية المعلومات المتعلقة المختلفة، فقد أوضكككككككككككحت إحدى الدراسكككككككككككات أن غموض 

 بالوظيفة يمثل مصدرا لضغوط العمل بالنسبة لثل  العاملين من عينة الدراسة.

 ويرى الب  ان غموض الدور يحدي عندما ال تتوافر معلومات .

 صراع الدور: -2

ع الشككككخصككككية للفرد م يعد صككككراع الدور عندما تكون مطالب العمل متناقضككككة أو عندما تتناق  القناعات

 زام تجاه جهات مختلفة ومتباينة مطالب العمل الذي يقوم به أو عند شعور الفرد بااللت

 أعباء العمل: -0

يعتبر عبء العمل الزائد سببا أساسيا من أسباب ضغوط العمل التي حازت على اهتمام كبير من قبل   

ى عبء العمل من تدن في األداء و اعتالل الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، وذلك لما يترتب عل

                                                             
األردن ،  عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ، إدارة الوقت والمفاهيم ، عمليات ، تطبيقاتقاسم نايف عدوان ، نجوى رمضان احمد :  1

 019،019، ص 1117
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 في صحة الفرد.

ويقصد بزيادة كم أعباء العمل: كثرة األعمال والواجبات والمهام المطلوب من الفرد القيام بها في وقت  

 محدد أو عدم تناسب إمكانات الفرد العلمية والمهنية للقيام بهذه الواجبات .

 نوعية العمل: -0

وعي عنككدمككا يفتقر الفرد إلى المؤهالت العلميككة والمهنيككة والفنيككة الالزمككة ألداء يحككدي عككبء العمككل الن  

العمككل المطلوب منككه ، وؤمعنى أخر عنككدمككا يشككككككككككككككعر الفرد أن المهككارات المطلوؤككة ألداء مهمتككه أكبر من 

 قدراته .

 فرص الترقي: -0

كبر لون على دخل مادي أيعتبر التطور الوظيفي أمرا هاما لكثير من األفراد ليس فقل ألنهم يحصككككككككككك    

ولكن ألنهم يحققون مكانة أفضككككككككككل، و يواجهون تحديا جديدا ، ولذلك فكن عدم القدرة على تعزيز المكانة 

مثل مصككدرا من مصككادر ضككغوط  المهنية والمسككتقبل الوظيفي ومواكبة المسككتجدات في مجال التخصككص

 العمل.

 المسؤولية عن االخرين :-0

اللتزام الذي يقع على عاتق الفرد للقيام بواجباته ويكون مسكككك وال عن جميع المسككككؤولية عن األخرين هي ا 

اإلجراءات والقرارات التي يتخذها هو ومن يراسكككهم وعندما تظهر مشكككاعر الخوف بين الفرد ورئيسكككه وتقل 

 ثقة الرئيس في مرؤوسيه تبدأ مشاعر التوتر والقلق والضغوط في الظهور.
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العامل الذي يشغل منصبا رئاسيا أنه مسؤول عن تقييم أشخاص  كما تحدي ضكغوط العمل بسكبب شعور

أخرين وكتابة التقارير عنهم من حي  الصككككالحيات للعمل أو اسككككتحقاق للعالوة أو ترقية أو حتى الفصككككل 

 من العمل خاصة إذا كان هذا الموظف من ذوي الضمير الحي اليقظ .

 المتطلبات الوظيفية و المهنية:-0

ة على تعزيز المكانة المهنية بتطوير القدرات و اكتساب خبرات جديدة ومواكبة التطورات يقصد بها القدر    

العلمية والمهنية، باإلضافة إلى أن مواكبة المستجدات في مجال التخصص ضرورة حتمية إال أن ذلك قد 

ت وتطوير ايتعذر ألسباب مختلفة، أهمها ضيق الوقت وكثرة األعباء، ولذلك يعد السعي لمواكبة المستجد

 1المهارات مصدرا من مصادر الضغوط.

 بيئة العمل:-0

بكل مكوناتها وأنواعها الفيزيقية، المادية، التنظيمية و السككوسككيومهنية والشككخصككية ولكل منها أثر مباشككر  

أو غير مباشككككككككر في إحداي ضككككككككغل على العاملين وهذا ما قد يفقدهم تركيز ويؤثر على معنوياتهم ويقلل 

 2دافعيتهم في أداء .من حافزيتهم و 

III. : مصادر ضغوط العمل 

 وتنقسم الى :  

 

                                                             
، 0، مجلد 00عدد، مجلة ابحث نفسية وتربوية ، " ضغوط العمل التنظيمية واثرها على األداء الوظيفي للعامل الجزائريقدور عثمان : " 1

 431، ص4005جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ،سبتمبر 
 4040، الجزائر  40، المجلد  0عدد" ، مجلة العلوم اإلنسانية ، ضغوط العمل واثرها على أداء العاملينوهيبة عيشاوي ، مصطفى عوفي،" 2

 940،ص
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 مصادر متعلقة بالوظيفة: -1

: اذ تتفاوت المهن واالعمال في طبيعتها من حي  المسؤوليات ، الواجبات ، طريقة  طبيعة الوظيفة-أ

بار القادة كاألداء و نتائج سلو  الفرد ، اذ هنا  وظائف بطبيعتها تولد ضغوطا عالية كمهنة األطباء ، 

باعتبار ان هذه المهن تحتاج الى اتخاذ قرارات خطيرة والى تركيز مستمر ، فهي اعمال غير نمطية 

 وتحتاج الى انتباه وتفاعل مستر .

: يعتبر زيادة عبء العمل سككببا رئيسككيا لحدوي ضككغوط العمل اذ يترتب عليه زيادة وقلة عبء العمل-ب

لمهام الموكلة الى االفراد أكبر من قدراته سببت له الضغل خصوصا االرتبا  وكثرة األخطاء فكال كانت ا

إذا ما صككاحبها ضكككيق الوقت ال تمامها، كما تسككاهم البيروقراطية في تنامي ضكككغوط العمل وشكككعور الفرد 

 بعدم تالءم قدراته مع منصبه فيعيش حالة من التوتر واالكت اب.

التي يتعين على الفرد القيام بها، بحي  بقدر ما : يقصككككد بالدور تلك المهام المحددة خصغغغائص الدور-ج

 تتسع الهوة بين األدوار المتوقعة والمؤدية يزيد احتمال ظهور ضغوط العمل.

 مصادر متعلقة بالمنظمة:-2

لقد اعتبرت الكاتبة انا مارغيالس بان اهم مصادر الضغوط المهنية تصدر من المنظمة وذلك اما نتيجة  

شلة، او نتيجة عدم القدرة على االتصال الفعال بين أعضاء التنظيم بين الرؤساء تطبيق سياسات عقيمة وفا

 والمرؤوسين، وؤالتالي فان اهم المصادر التنظيمية لضغوط العمل يمكن تلخصيها كاالتي: 

: إن عدم اشرا  العاملين في اتخاذ القرارات خصوصا تلك المتعلقة غياب المشاركة في اتخاذ القرار -أ

يعد تجاهال لدورهم في المنظمة وانقاصا من قيمتهم لكونهم موردا بشريا يحتاج الى التقدير  بأعمالهم
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واالحترام، ما يؤدي إلحباطهم وفقدانهم لقدرتهم على التحكم في أعمالهم مما يصيبهم بضغوط العمل وردود 

 1فعل تزيد من معاناتهم 

ب تنظيمية ضعيفة غير مرنة ال تتواك : تظهر ضغوط العمل بوجود هياكلضعف الهيكل التنظيمي -ب 

والتطورات الداخلية والخارجية، كما ال تسمح بتحقيق األهداف وال تتالءم مع فرص النمو والترقية، وؤالتالي 

تفوي  القدرات اإلبداعية للعمال وتشكل عائقا اما عمليات االتصال فتجعل الفرد يعيش حالة من العزلة 

 الوحدة 

تعتبر القيادة مصدرا لضغوط العمل عندما يتبع الرئيس أنماط قيادية  يادة اإلدارية:نم  اإلشراف والق -ج 

مستبدة تنجم عنها تأثيرات سلبية تنعكس على نفسية العامل، كذلك فكن األشراف يلعب دورا أيضا في 

م عتنامي ضغوط العمل، اذ أن المشرف الذي ال يهتم بعماله ويسعى لتهميش قدراتهم وال يوفر لهم الد

والمساندة الالزمة في العمل وال يحترم مبدا المساواة والعدل بينهم يكون السبب وراء زيادة مستوى ضغوط 

 .العمل لدى عماله 

إن قصور قنوات االتصال في المنظمة يعرقل حركة انتقال المعلومات بين األفراد ويشوهها،  االتصال: -د 

صال الواضح المنسق والبني على الثقة يشكل عامال مهما ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاط ة، كون ان االت

 .في تخفي  الضغوط في بي ة العمل 

 

 

 

                                                             
 2عدد ، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  العمل على األداء الوظيفي في المنظمات الحديثة "تأثير ضغوط عدان نبيلة :"1

 .01، ص 90/04/4040جامعة الجزائر ، 
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 مصادر متعلقة بشخصية الفرد:-0

تعني تلك المتغيرات المتعلقة بالفرد والتي أدت إلى تكوين شخصيته، فمن المعروف أن أثار العوامل 

سهم عه الى بي ة العمل وتتصادم مع عوامل أخرى تالوراثية والبي ة تظهر في سلو  الفرد عندما ينقلها م

 في زيادة ضغوط العمل ما قد يؤثر على سلوكه عموما: 

: حي  أثبتت بع  األبحاي وجود شخصيات حيوية وحادة في طباعه تتميز تأثير شخصية الفرد -أ  

ر من الضغوط أكثبالرغبة في العمل وتتسابق مع الزمن وعادة ما يحمل هؤالء درجات عالية من التوتر و 

غيرهم، يظهر من هذا العنصر ان هنا  دورا كبيرا للفروق الفردية التي من شانها تهذيب مستوى الضغوط، 

 فالحياة بصفة عامة تحمل في طياتها افراد بمختلف القيم والسلوكيات .

مل ع: اذ أن  قلة التدريب ووضككككككككع العمال في مناصككككككككب غير مؤهلين للقلة ونقص القدرات والخبرات-ب

فيهكا يجعلهكا غيرهم قكادرين على التكأقلم والتعكامكل مع وظكائفهم فيمرون بحكاالت فقكدان الثقكة بالنفس نتيجة 

ارتفكاع توقعكات االخرين بمكا سككككككككككككككينجزونكه مع عكدم قكدرتهم على تحقيق تلكك التوقعات، كذلك تؤثر الحالة 

عمل تواجههم داخل بي ة ال النفسككككككككككية والبدنية على مقدار اسككككككككككتجابة االفراد لمثيرات ضككككككككككغوط العمل التي

 1.وتختلف هذه االستجابة من فرد ألخر حسب الفروق الفردية 

 مصادر متعلقة بالبيئة المحيطة بالعمل:-0

: تؤثر العوامل السكياسية على حياة االفراد ليس المهتمين بها فالجو السياسي العام  العوامل السياسية  -أ

لمفروضكككككككة على بع  الدول ، الحروب ، وغيرها من عوامل التيارات السكككككككياسكككككككية السكككككككائدة ، العقوؤات ا

 تساعد في زيادة حجم الضغوط .

                                                             
 01، ص عدان نبيلة : المرجع السابق 1
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: ولها دور كبير في تشتيت جهد االنسان وضعف قدرته على التركيز والتفكير  العوامل االقتصادية  -ب

مع ف السيما عندما تحدي أزمات مالية بالدولة وؤالتالي يصعب على االفراد مسايرة متطلبات الحياة ،

الظروف االقتصادية السي ة يظهر القل حول الوظائف و سبل العيش ، مثل حالة الكساد يمكن ان تكون 

 ضاغطة على االفراد والمنظمات مما يؤدي الى ظهور أنماط سلوكية واتجاهات غير منتظمة .

جتمع ، اد الموتعد الحجر األساسي في التماسك االجتماعي والتفاعلي بين افر  العوامل االجتماعية :-ج

فخروج الفرد عن معايير المجتمع يعد خروجا عن العرف والتقاليد االجتماعية مما يؤدي الى احداي 

الضغل ويتضح ذلك من حالل الحركات الداعية لحقوق االنسان والقضاء على الفقر ، ودعم أو معارضة 

وط سرة مصدرا لبع  الضغالحكومات األجنبية في طريقة تفكير الناس وأداء سلوكهم ، وقد تكون األ

بسبب توقعاتها من الفرد وتعارض متطلباتها مع متطلبات العمل ، وما يحدي في الحياة االسرية من 

 1تغيرات جوهرية كالحاالت الوفاة واالمراض 

V. -: أنواع ضغوط العمل 

 تصنف ضغوط العمل وفق عدة معايير من أهمها : 

مل على رفع دافعية الموارد البشري لتحسين أدائه ومن ثم ،وهي تع الضغوط اإليجابية: وفيه األثر  –1

تحقيق أهداف المؤسسة لكونها الوسيلة الفعالة لكسر الكسل والملل الناتج عن روتين العمل ، وهو ما 

 ينعكس في األخير باإليجاب على كمية وجودة اإلنتاج.

من  رهاق والقلق والتشاؤم: وهي تسبب له انخفاضا في الدافعية ، وشعور باإل الضغوط السلبية-2

المستقبل ، لذا يكون لها انعكاس سلبي على المورد البشري ، مما ينعكس على المؤسسة التي تتحمل 

                                                             
، مذكرة ماجستير ، تخصص إدارة اعمال  يةضغوط العمل واثرها على أداء الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينعبد القادر سعيد بنات : 1

 00، ص  4003/4000، جامعة االساللمية ، غزة ، فلسطين ، 
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تكاليف باهضه ناتجة عن انخفاض الرضا الوظيفي للفرد ناهيك عن حوادي العمل والتسرب الوظيفي 

 .... إلع

ي دة ، أما البسيطة فهي : تستمر لوقت قصير وه: وفيه الضغوط البسيطة ، المتوسطة والشدي الشدة-0

مجموع االحداي البسككككيطة التي يتعرض لها الفرد في العمل أو خارجه ، أما المتوسككككطة فهي تسككككتمر من 

سككككاعات الى أيام مثل فترة العمل اإلضككككافي زيارة شككككخص غير مرغوب فيه ... الع ، واما الشككككديدة فهي 

سكككنوات مثال الفصكككل من العمل ، غياب شكككخص عزيز عن تسكككتمر لوقت طويل قد تصكككل الى اشكككهر او 

 .العائلة 

: ونميز بين الضككككغوط الناتجة عن البي ة المادية والبي ة االجتماعية والضككككغوط الناتجة عن  المصغغغدر-0

 1 .النظام الشخصي للمورد البشري 

 :   السبب-0

 .: مثل التنافر األسري واالنفصال والوفاة الضغوط االسرية-أ

 .:مثل نقص الممتلكات ونقص األصدقاء  قصضغوط الن-ب

 .: مثل سوء المعاملة من العائلة ومن األقران واألصدقاء  ضغوط العدوان-ج

 2 .: مثل التأديب والعقاب ضغوط السيطرة-د

 

 

 

                                                             
،  Mecas"، دفاتر  "اثر إدارة الوقت في الحد من ضغوط العمل لدى موظيفي شركة سونطراكبريكسي رفيق رشيد ، سيد احمد كبداني : 1

 907، ص 4040، جوان 0عدد 
،  2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  : السلوك التنظيمي في المؤسسات التعليميةواخرون  فلية ، فارور وعبد المجيد2

 000ص
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VI.  عناصر ضغ  العمل: 

إلى المثير  دالبي ة أو المنظمة أو االفراد ومن الباحثين الذين اسككتعملوا هذا التناول الذي يسككتن المثير:-1

كل من  ماري بيتشككككين ، كوفر ، والتور ( حي  تعرف ماري الضككككغل على أنه ضككككغل بارز السككككلبية في 

مككان العمكل وعليكه ترى البكاحثكة أن ضككككككككككككككغل العمل هو عبارة عن مختلف المثيرات الموجودة في محيل 

 العمل .

ذكر من سككدية واتجاه المثير ، ون: تتمثل االسككتجابة في مختلف ردود األفعال النفسككية والجاالسغغتجابة -2

 بين هذه االستجابات ما يلي : 

يرى أن القلق يعني الضيق الذي يحصل في القفص الصدري ال إراديا نتيجة عدم قدرة البدن  القلق: -أ

من الحصول على مقادير كافية من االوكسجين، ويالحظ أن الشخص إذا شعر أنه مهدد يعيش في عالم 

ا ينطوي على نفسه فتنكمش عالقته مع المحيل ، ومعنى هذا أنه سيعيش في عزلة معادله فيتوقع مكروه

وضيق وهو إجراء اضطراري ليحمي نفسه من العالم المادي ، وهذا يشبه إلى حد كبير ضيق القفص 

 الصدري  لدى الشخص القلق وشعوره أحيانا باالختناق .

ي الى االنفعال، والغضككب اذا اسككتمر الى : يقول أيضككا هنا األزرق بن علو ان الغضككب يؤدالغضغغب -ب

اعراض بدنية مرضككككية، فاذا الحظنا شككككخصككككا اثناء ثورة غضككككب شككككديدة نرى كيف تتفتح او داجه وتتوتر 

 عضالته .

يحدي لوجود عائق بين السكككككككككككلو  والهدف الموجود له حي  يرى مصكككككككككككطفى عشكككككككككككوي ان  اإلحباط: -ج

ة ما والشور بالتصادم او التناق  عدة حاجات من اإلحباط هو بمثابة اإلحساس بالعجز عن اشباع حاج

إلحباط بالصككراع يسككبب هذا ا تسككمىنفس الوقت وهذا التناق  والتصككادم هو الذي يؤدي الى حالة نفسككية 

 .التحول الى اعتداء لفظي 
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: نقد به مجموع المثيرات واالستجابات بين العوامل المسببة للضغل، واالستجابة له ، فالضغل التفاعل-د

نا هو عبارة عن تفاعل مركب للبي ة والتنظيم والخصائص الفردية والشخصية ، وفي هذا اإلطار يقول ه

عن الضغل أنه "حالة تنشأ عن التفاعل بين الناس واعمالهم ، وتتسم بكحداي تغيرات في  لطفي راشد

 1.داخلهم تدفعهم الى االنحراف عن أدائهم الطبيعي 

VII. أبعاد ضغوط العمل :  

لعمل ال تؤثر على الفرد وحده ألنه ال يعيش في بي ة منعزلة عمن حوله ، و نما تؤثر عليه إن ضكككككككككغوط ا

باعتباره أحد مكونات النظام الذي  يتفاعل معه ، لذلك فكن شكككككككعور الفرد بضكككككككغوط العمل يكون له أبعاد 

 متعددة تحددها طبيعة هذا الفرد ومن هذه األبعاد :

 (:ماعية البعد االجتماعي )العالقات االجت-5

وهي كل اتصككككككال لإلنسككككككان بغيره، وهو يقوم بنشككككككاطه اليومي، كعالقة الجوار والتعليم والوظيفة وعالقات 

البيع والشراء، والعالقات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها ، وتتعدد بتعدد النشاط اإلنساني واتساعه الذي 

 فية .يشمل كافة مناحي النشاطات السياسية واالقتصادية والثقا

 البعد األسري )العالقات االسرية (:-2

 األبناء( على نحو –األم –هي تلك العالقة االجتماعية التي تقوم بين أعضكككككككاء االسكككككككرة الواحد ة   األب 

 يحقق التوازن داخل االسرة . 

                                                             

"مصادر ضغوط العمل وعالقتها باالستهداف للحوادث المهنية دراسة ميدانية على العاملين في :  االزهر عبد المال  ، بوفولة بوخميس 1 
، الوادي، 0عدد ، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة الشهيد حمه لخضر ،    " –تبسة –وسفات المركب المنجمي للحديد والف

 00، ص 2010الجزائر ، 
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 :البعد القيمي )منظومة القيم (-0

لألفراد  ا المجتمع ،تساهم في اكسابهاهي مجموعة قواعد ومعايير وعادات وتقاليد يتبناها الفرد ويرتضيه

جميع المؤسسات ، وتتحول بعد تشبع الفرد بها الى سلو  ظاهر ملموس عند مواجهة موقف ما على أن 

 يكون اكتساب تلك القيم وفق ضوابل الشريعة اإلسالمية .

سه من جهة نفويرى الباح  أنه ال يمكن الفصل بين األبعاد الثالثية السابقة من جهة ، وؤين المشرف 

أخرى  فالمشرف يؤثر ويتأثر إما سلبا أو إيجابا فهو اجتماعي بطبعه ، يحاول أن ينقل ما يشعر به من 

 1 .ضغل في عمله لجماعة األصدقاء ، أما محاولة لطلب الحلول أو كسب التعاطف

VIII. :قياس معدالت الضغوط 

 تقاس حسب النوع: -

المجتمع بصككفة عامة وتعبر عن نفسككها في شككككل  وهي التي تكون واضككحة في الضغغغوط المجتمعية:-1

 انحراف في السلو  العام.

 عناصر قياسها:-أ

 التغيرات الغير متوقعة في معدالت الجريمة. -

 معدالت البطالة مع إشارة خاصة للمدن الداخلية، والتي رؤما تكون البطالة فيها مستوطنة .-

 الغير حضارية . النتائج التعليمية وخصوصا للمدراس في المناطق او-

                                                             
 مذكرة ماجستير في ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اغلمشرفين التربويين بمحافظات غزة ،محمد حسن خميس أبو رحمة : 1

 38 ، ص2012لتربية ، كلية التربية ، عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، أصول التربية ، قسم أصول ا
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 .ت الهجرة وكذلك النزوز الداخلي معدال -

 الضغوط الشخصية:-2

 هي التي تسككككبب لألفراد المعاناة من قصككككور إمكانياتهم بما ال يسككككمح لهم بالعمل عند المسككككتوى المقبول. 

 عناصر قياسها-أ

 األرق المستمر. -

 در .اإلحساس بالضيق ، الصداع ، أو أية اعراض أخرى غير معلومة المص -

 تغير في أنماط التدخين او االرتفاع . -

 الضغوط التنظيمية -0

 هي التي تؤثر في الروز المعنوية العامة للمنظمة ، تظهر في صورة مشكالت مالية وشخصية .  

 عناصر قياسها :-أ

 التغيرات الغير متوقعة في معدالت الغياب بين الموظفين. -

 التدهور الواضح.جودة اإلنتاج داخل المنزه مع التركيز على  -

 1عدم الحوادي المرتبطة بالعمل. -

IX.  أثار ضغوط العمل: 

يعتقد الكثير أن ضغوط العمل بأنواعها المختلفة غير مرغوب فيها السيما في رأي المديرين والذين  

يرجعون بسبب ذلك ألثارها السلبية التي تؤثر في أداء العاملين و نجازاتهم ، ومن ثم في تحقيقهم لألهداف 

رجوة من وراء هذا األداء ، ولكن الحقيقة غير ذلك ، إذ يمكن القول أنه كما توجد أثار سلبية لهذه الم

                                                             
 033، ص0330، علم المعرفة ، الكويت ،  االكتئاب واضطرابات العصر الحديثإبراهيم عبد الستار : 1
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الضغوط ، فلها أيضا اثار إيجابية تتمثل في التحفيز والتركيز في العمل ونتائجه ، والقدرة على التعبير 

ي قبل بتفاؤل ، و ثارة التحدعن االنفعاالت والمشاعر ، والشعور بالمتعة واالنجاز، والنظر إلى المست

 التفكير اإلبداعي لدى العامل . والحماس في العمل وتحسين

 أثار تمس العامل : منها سلوكية ، نفسية وجسدية -1

: تخص سككلو  العامل ، والذي يصككبح عدوانيا ، ويؤدي به الى  التخريب وتعطيل األجهزة  السغغلوكية -أ

عمل ، كثرة الشكككككككاوى ،االضككككككطرابات والتوقف عن العمل ظن الخاصكككككة بالعمل ، والغياب والتأخر عن ال

 وتر  المنصب .

مثل الحون ، القلق، االكت اب ، التشكككككككاؤم ، فقدان الثقة في النفس ، وتقدير الذات ، حدة   النفسغغغغغية :-ب

 التعب 

 تتمثل في ارتفاع ضغل الدم، زيادة نسبة الكولسترول، أمراض القلب. الجسدية:-ج

 :مة أثار تمس المنظ-2

ارتفاع نسكككككبة التكاليف المالية ، سكككككواء مباشكككككرة او غير مباشكككككرة  تكلفة التأخير عن العمل ، الغياب ،  -أ

 .التأخر ، تشغيل موظفين جدد بدال من الذين تخلوا عن منصبهم ، عطل اآلالت ....(

عالقة  دالتسككككككرب الوظيفي وعدم الرضككككككا الوظيفي : فقد اشككككككارت نتائج العديد من الدراسكككككككات انه توج-ب

( بين مصكككادر ضكككغوط العمل والرضكككا الوظيفي لدى العاملين إضكككافة الى عدم الدقة في  سكككلبيةعكسكككية  
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،  تالمعلومااتخاذ القرارات ، سككوء نظام االتصككال او ضككعف االتصككاالت بسككبب غموض الدور وتشككويه 

 1 .التأثير في مستويات أداء العاملين

X.  نظريات ضغوط العمل : 

 علمية : نظرية االدارة ال-5

ظهرت هذه النظرية في ظل الظروف التي كانت تعيشها المنظمات االمريكية  نذا  ، والتي تميزت بنمو 

حجمها وزيادة انتاجها مع ظهور الحاجة الى زيادة انتاجها مع ظهور الحاجة الى زيادة كفاءة العاملين 

( رائد ومؤسس 5856ة5957 لتحقيق اقصى عائد اقتصادي ممكن ال صحاب المنظمات ، يعتبر تايلور 

 االدارة العلمية  .

ولقد اتفق اغلبية كتاب االدارة على اعتبار تايلور نقطة البداية في التنظيم للفكر االداري العلمي حي   

كانت لحركة االدارة العلمية اثر هام في توجيه االنتظار الى اهمية دراسة االدارة دراسة علمية مع العدول 

ؤة والخطأ ، فقد افترض تايلور انه يمكن زيادة انتاجية العاملين عن طريق مدخل علمي عن التخمين والتجر 

لإلدارة  يهدف الى تنمية قدرة المشرفين على توجيه ودعم العاملين مع توفير الحوافز المناسبة للعاملين  

فزيادة كفاءة  ص ،لتشجيعهم على زيادة االنتاج  ، كما اكد تايلور على اهمية مفهوم تقسيم العمل والتخص

العاملين تتحقق من خالل تفتيت الوظيفة الواحدة الى مجموعة من االقسام ، ونقطة البداية  في حركة 

االدارة العلمية هي ان االعمال التي يقوم بها الموظف او العامل تخضع لتحليل دقيق لجميع مكوناتها مع 

ات تشمل الماكينات واآلالت المستخدمة لوضع القيام بدراسات لألجزاء المكونة لهذه االعمال ، ودراس

معيار موضوعي لإلنتاج المتوقع كما كان يتم اختيار االفراد المناسبين لنوعية العمل ، ثم القيام بتدريبهم 

                                                             
،  41/01/4000امعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر ، ، ج العالقة بين ضغوط العمل وأداء العاملين في المنظمة "بن طالب سامية : " 1

 439ص 
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للحصول منهم على ما كان يعتقد انه الكمية العادلة من العمل ، مع وضع الخطل التشجيعية لألجور 

المعاير الموضوعية لإلنتاج وقد قام تايلور بتقسيم العمل الى عمل اداري  لح  االفراد على الوصول الى

وعمل تنفيذي بحي  يكون التخطيل في اختصاص االداريين بينما يركز العمال على التنفيذ ، وهذا يكون 

 كل مدير وعامل مسؤول ويمكن تلخيص المباد  االساسية لنظرية االدارة العلمية فيما يلي : 

مل وتحديده كميا ، وهذا التحديد يكون بتوزيع عمل ما على عدد من العمال لتحقيق اعلى تقسيم الع  

 مستوى من تبسيل العمل والفعالية في االداء . 

 اختيار العمال يكون مطابقا لمستلزمات و متطلبات العمال التي يقومون بها.

قبة المباشرة للعمال وكيفية اداء خطل تحليل العمل والمرا تطلبهتدريب العمال ألداء اعمالهم وفق ما 

 االعمال من طرف المشرفين و المسيرين .

 1المكاف ة المالية اليومية للعامل كحافز مادي للعمال لتحقيق امتثالهم لألوامر المتعلقة باألداء....

تي لوفي األخير نستنتج أن فريدريك تايلور حاول أن يتوصل إلى أن تهي ة الظروف المادية والتنظيمية ا 

من شأنها أن تزيد من كفاءة العامل إذ أنه البد من االهتمام بالعمل من حي  االنجاز والتنفيذ من خالل 

المراقبة المتواصلة ، لكن نجد أن النظرية أولت اهتماما كبيرا لطبيعة الهيكل التنظيمي والتسلسل الرئاسي 

لخارجية كما أن المباد  التي جاءت بها ال واالعتماد على الجوانب االخرى كالحوافز المعنوية ، البي ة ا

تصلح لكل زمان ومكان وذلك بفعل التغيرات والتحوالت المتجددة كما أن النظرة االساسية لدى تايلور هي 

 نظرة اقتصادية بهته ، فاألنسان مجرد اله اقتصادية تسعى الى تنظيم العائد االقتصادي .

 

                                                             
 100، ص2000، القاهرة ، مصر ،1، عالم الكتب ، ط : نظرية االلتزام التنظيمي محمود احمد درويش1



 الثاني :                                                                       ضغوط العمل الفصل 
 

 51 

 :  نظرية العالقات االنسانية -2

ه النظرية مباشرة على االنسان في العمل ، ورائد هذه النظرية هو التون مايو وزمالئه حي  رأوا ركزت هذ

بأن المشكالت اإلنسانية أصبحت مجال واسع لدراسة ، وفرصة لتقدم ويعتبر التون مايو األب الروحي لما 

ية بجعلها زيادة االنتاجعرف فيما بعد بالعالقات اإلنسانية وؤالسلو  التنظيمي الحقا ، وحرص مايو على 

انسانية ولقد افترضت هذه النظرية أن اإلنسان مخلوق اجتماعي يسعى إلى إنشاء عالقات أقل مع االخرين 

، وأن أفضل سيما إنسانية جماعية هي التعاون وؤناء عليه انعكس ذلك على كيفية تفسير السلو  االنساني 

 نسانية .ولنتنبأ به والتحكم فيه في نظرية العالقات اال

لقد بدأت تجارب ابحاي هاو ثورن بالتركيز على دراسة أثر ظروف العمل المادية وفترات الراحة وأثر   

التغير في مستوى االجور على زيادة االنتاج ، على أنها محددات رئيسية لسلو  التنظيمي وكانت النتائج 

نتائج ثابتة في هذه العوامل بل كانت  ال تشير إلى أن إنتاج العاملين لم يتغير بشكل يتناسب مع التغيرات

نسبيا مع تغير طفيف رغم التغير في درجة الحرارة ، كذلك في مستوى االجور هذه النتائج دفعت الباحثين 

إليجاد تفسير لها فتوجه إلى العمال أنفسهم وقاموا بكجراء مقابالت وذلك باعتماد أسلوب المالحظة 

ي للعاملين في مواقفهم دون وجود مشرفين باالعتماد على الرقابة الذاتية والمشاهدة المباشرة لسلو  الجماع

 1للعاملين .

 يلي : ومن اهم  االستنتاجات ما  

ال تعتبر القدرة الجسككككككمية للعامل المحدد الرئيسكككككككي إلنتاجه بل هنا  محددات اجتماعية تتمثل في إدارة -

 ه المعنوية.الجماعة ينتمي إليها العامل بخلفيته االجتماعية وروح

                                                             
،  2000الردن، ، عمان ا 0، دار حامد للنشر والتوزيع ، ط السلوك التنظيمي سلوك االفراد والجماعات في منظمة االعمالحسين حريم :  1

 20ص
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 تلعب القيادة اإلدارية دورا اساسيا في التأثير على جماعات وسلو  أعضائها منفردين ومجتمعين -

تعتبر التنظيمات الغير رسككمية في التنظيم وسككيلة مسككاعدة في تحقيق أهداف اإلدارة ألن ذلك يعتبر من -

 وسائل المشاركة . 

هنا  ضغوط اجتماعية على الفرد مصدرها المعايير يواجه العمال سياسات اإلدارة كجماعات حي  أن -

 التي تحكم الجماعة .

 هنا  تأثير مهم للتنظيمات غير الرسمية  على سلو  العاملين وؤالتالي على مستوى االنتاج .-
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 خالصة :

لها في يمكن  لضغوط العمل أن تكون لها اثار إيجابية أو أثار سلبية ، لذلك وجب على المنظمة استغال 

صالحها من أجل خلق روز إبداع وتطوير قدرات الموارد البشرية والحفاظ على هذه الضغوط في نسب 

 مقبولة لتجنب األثار السلبية التي قد تعود على المنظمة .

وتبدا معالجة ضغوط العمل بكدرا  اإلدارة لمتطلبات العاملين ، بوصفهم بشرا لهم احتياجاتهم التي يعملون 

 تها من المنظمة التي يعملون بها . على تلبي
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 تمهيد :

يعد مفهوم االداء الوظيفي ذو أهمية بالغة للمنظمات بهدف الحفاظ على مركز تنافسي جيد ولذلك فقد  

نال هذا الموضوع نصيبا وافرا من االهتمام والبح  في الدراسات اإلدارية خالل العقود الماضية كما تنبع 

ة اء الوظيفي وتداخلها ولكونه المحصلأهمية دراسة هذا المفهوم من تنوع المؤثرات التي تؤثر على األد

أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بي تها الداخلية والخارجية، ويكاد   النهائية والمتكاملة لنتائج

ثر المعرفة فضال عن كونه البعد األك  فروع وحقول  هو العنصر المحوري لجميع  يكون األداء الوظيفي

 محور حوله وجود المنظمة اإلدارية من عدمه.اهمية لمختلف المنظمات والذي يت
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I.  االداء الوظيفيأهمية: 

يحظى موضوع االداء باهتمام متزايد في كل المجتمعات النامية والمتقدمة علي حد سواء فالجميع يعمل 

تصادية  قعلي تحسين مستوى األداء ورفع معدالته  لدرجة انه أصبح معيارا  ومؤشرا  اساسية للتقدم اال

واالجتماعية في البالد وأصبح مؤكد ان نمو الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة يعتمد اساسا علي رفع 

مستوى كفاءة العاملين لذلك  نجد المشكلة األساسية األولى في الدول بشكل عام هي العمل علي رفع  

درجا كان موقعه داخل التنظيم ت مستوى األداء  وتنمية في جميع المستويات ابتداء من مستوى الفرد أيا

الي مستوى القومي وذلك من منطلق ان أداء الفرد يؤثر في االداء اإلجمالي لإلدارة التي ينتمي إليها وهذا 

بدوره يحدي تأثيره االيجابي  او السلبي في كفاءة وفعالية المنظمة ككل والعكس صحيح وفي النهاية 

أي علي مستوى الدولة وذلك ألن األداء على المستوى القومي  ينعكس هذا التأثير علي المستوى القومي

 1مهد إلى تعبير عن أداء التنظيمات  العاملة فيه.

 :بالنسبة للعاملين-1

يعد أداء الفرد علي مختلف المسككككتويات والتنظيمات انعكاسككككا ألداء المنظمة التي يتبعها كما أن العاملين 

فعالية المنظمة التي يعملون بها حي  أن اهتمام الفرد بمستوى  ودرجة  أدائهم الجيدة هو تعبير عن درجة

 أدائه ينعكس عليه ايجابيا  علي النحو التالي:

يعد االداء مقياسا لقدرة الفرد علي اداء عمله في الحاضر وكذللك أداء أعمال أخرى مختلفة نسبيا في -أ

دي كفاءة اداء العاملين فأن االداء الفر  المستقبل فكذا ما ارتبل ذلك بوجود أنظمة موضوعية سليمة لقياس

يصبح احد العوامل التي تتعلق ببع  األمور المهمة في حياة كل فرد مثل النقل والترقية والتكوين 

                                                             
،مذكرة ماجيستر في ادارة االعمال ، تخصص  اثر ممارسات ادارة الموارد البشرية الحديثة على اداء العاملين في المنظماتشفاء كرو :  1

 00، ص 2010الجامعة  االفتراضية السورية ، سوريا 
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ومن خالل ذلك المنطلق يجب علي كل فرد أن يوجه اهتماما خاصا ألدائه  …… واالنتداب لمناصب عليا

 .في العمل الرتباطه  بمستقبله الوظيفي

يجككب علي كككل فرد االهتمككام بككأدائككه لعملككه  نظرا الرتبككاط ذللككك بمككا ينقككاضككككككككككككككان  من أجور ومرتبككات  -ب

 مقابل هذا األداء وذللك بشرط أن تتوفر المقومات الالزمة إليجاد العالقة  اإليجابية بين الحوافز واألداء 

ه ة إلى االستقرار في عمليرتبل األداء من وجهة نظر الفرد بكحدى الحاجات األسكاسكية له وهي الحاج-ج

 و ثبات ذاته .

من خالل ما تم التطرق اليد تتوصل الي ان اهتمام الفرد بأداته والعمل علي رفعه وتنميته سوف يمكنه -د

 من تحقيق عدد من األهداف  المرتبطة به وتمثل في األهداف االقتصادية  واالجتماعية والنفسية.

 :بالنسبة للمنظمة -2

اء المقام األول من حي  أهميته لدي كل مسؤول حي  يتمثل األداء أحد العوامل المهمة يحتل موضوع األد

التي تستخدم في تقييم المنظمة التي يرأسها او يديرها أو يشرف عليها لذلك نجد جميع المسؤولين من 

ال يعد انعكاسا  ءالتنظيمات المختلفة يهتمون اهتماما كثيرا بأداء العاملين في هذه التنظيمات ذلك ألن األدا

لقدرات كل فرد ودافعتيه فحسب و نما هو انعكاس ألداء هذه التنظيمات ودرجت فعاليتها أيضا كما يحتل 

األداء أهمية كبيرة داخل أي منظمة تحاول تحقيق النجاز والتقدم باعتبار الناتج النهائي  لمحصلة  جميع  

ن هذا الناتج مرتفعا  فكن ذللك يعد مؤشر واضحا لنجاز األنشطة التي يقوم بها األفراد أو المنظمة فكذا كا

المنظمة واستقرارها  وفعاليتها فالمنظمة تكون أكثر استقرارا واطول بقاءا حي  يكون  أداء العاملين متميزا 

ومن ثم يمكن القول بشكل عام ان اهتمام إدارة  المنظمة وقيادتها  بمستوى األداء يفوق عادة اهتمام 

ا ومن ثم فكذا األداء في أي مستوى  تنظيمي  داخل المنظمة  وفي أي جزء منها ال يعد العاملين به

 انعكاسا لقدرات ودوافع المرؤوسين  فحسب بل هو انعكاسا لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة أيضا . 
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المتمثلة  في و  كما ترجع أهمية األداء بالنسبة للمنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها  وفي مراحلها  المختلفة 

مرحلة الظهور مرحلة البقاء  واالستمرارية  مرحلة االستقرار مرحلة السمعة  والفخر مرحلة التميز  مرحلة 

الزيادة ، إذ أن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدما إنما 

 يعتمد علي مستوى األداء بها .

داء علي  مستوى المنظمة فقل بل تتعدي ذللك إلى أهمية األداء في نجاز خطل كما ال تتوقف أهمية األ

 1التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة. 

II. عناصر األداء الوظيفي : 

هنا  عناصر ومكونات أساسية لألداء بدونها ال يمكن الحدي  عن وجود أداء فعال وذلك يعود إلى 

اء العاملين في المنضمات وقد اتجه الباحثون للتعرف على عناصر أهميتها  في قياس وتحديد مستوى أد

األداء من اجل الخروج بالمزيد من المساهمات التي تدعم فعالية الوظيفي في المنظمات ومن هذه 

 المساهمات ما ذكره عاشور في ابراز عناصر األداء من خالل النقاط التالية :

إن عملية تحديد أنشطة العمل واألهداف التي تخدمها  ة فيها:أنشطة العمل والجوانب المتغيرة والثابت-1

وأهميتها النسككككككككككبية من حي  الوقت الذي يسككككككككككتغرقه واألثار المترتبة عليها هي البداية في تحليل مكونات 

لى االعمل وقد حاولت دراسكككات كثيرة العمل على تحديد المكونات المسكككتقرة نسكككبيا في اداء العمل اضكككافة 

والمهام التي تتغير بتغير الزمن يؤدي به العمل او األفراد الذين يقومون به أو الظروف تحديد األنشككككككككطة 

 المحيطة به وذلك على النحو التالي:

                                                             
 ، المؤسسة الجامعية ، دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرورالخدمة ودوره في تحسين اداء الموظفين ب التكوين اثناءبوقطف محمود ،  1

خنشلة ، مذكرة ماجيستر في علم االجتماع ، تخصص تنظيم وعمل ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ، جامعة 
 01، ص 2010-2010محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 
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وهو األنشطة التي تتسم بتغيرها مع مرور الزمن وذلك بفعل  أ_ األنشطة التي تتغير بتغير الزمن :

وظف في نهاية السنة عن مهامه األخرى خالل متطلبات الوقت الذي يؤدي به العمل مثل تغير مهام الم

السنة قد تتغير هذه األنشطة مع الزمن نتيجة زيادة خبرة الموظف من ممارسته للعمل، فيقل مثال درجة 

 اعتماده على رئيسه في الحصول على المشورة أو المساعدة .

ت الطريقة ذا يحدي نتيجة تفاو وهب_ األنشطة التي تتغير بتغير أو تفاوت االفراد الذين يقومون بالعمل : 

التي يؤدي بها الموظف العمل عن الموظف األخر من خالل ما يمتلكه من خصائص وخبرات خاصة 

في أدائه تميزه عن غيره من الموظفين وهذا االختالف في األداء  نابع من افتراض أن الكثير من األعمال 

افها إضافة إلى أن األعمال نفسها تختلف في لها أكثر من طريقة أو أسلوب إلنجازها والوصول الى أد

درجة إعطائها الحرية للفرد في اختيار وسيلة األداء المالئمة له ، فهنا  أعمال تتيح للفرد الحرية في 

اختيار الطريقة المالئمة ألدائها بما يتناسب مع خصائص الفرد نفسه مثل أعمال البحوي والتدريس واإلدارة 

 1.تيح للفرد هذه الحرية بحكم طبيعتها مثل األعمال المحاسبيةوهنا  أعمال أخرى ال ت

: وهي التغيرات الناتجة من طبيعة  األنشغغغغغغغطة التي تتغير بتغير الظروف والمواقف المحيطة باألداء-3

 البي ة الحركية والتي تؤدى فيها األعمال.

شور" أن معرفة األنشطة : يؤكد "عا العالقات بين أنشطة ومهام العمل والتصميم المناسب للعمل -2

يكون عن طريق تجميع هذه األنشطة إلى مهام والمهام إلى أعمال ويقوم هذا على أساس تحديد عالقات 

التجانس أو التكامل أو القدرات بين هذه األنشطة ليس فقل على األنشطة والمهام التي تنتمي إلى عمل 

                                                             
 ، دراسة تطبيقية على شركة كهرباء التحليل ، االداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية حسين: دور االبداع في تعنان الجعبري  1

 00، ص2000مذكرة ماجيستير في ادارة االعمال ، كلية الدراسات العليا للبحث العلمي ، جامعة الخليل ، فلسطين ، 
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عالقات الداخلية والخارجية بين األنشطة مما قد معين بل إلى العالقات بين األعمال المختلفة ومعرفة ال

 يترتب على ذلك إعادة تصميم العمل و أحيانا إعادة تصميم التنظيم ككل.

: يؤكد "عاشور" أن هذا العنصر يعتبر بمثابة همزة المواصفات المطلوبة في الفرد الذي يؤدي العمل-3

ابتة ختبار ، فعلى ضوء أنشطة األداء الثوصل التي ترؤل بين بحوي تحليل االداء ومكوناته وؤحوي اال

و المتغيرة يمكن تحديد المواصفات المطلوؤة التي يجب أن تتوفر في الفرد الذي يقوم بأداء هذه األنشطة  

وهذه المواصفات تعتبر أساس بحوي االختبار والتي يجب أن تقوم على دراسة شاملة ومتأنية لمختلف 

 1.لمتعلقة باألداء بالمواصفات الفرديةجوانب األداء ورؤل هذه الجوانب ا

III. محددات األداء الوظيفي: 

إن األداء الوظيفي ال يتحدد لقوى أو ضغوط نابعة من داخل الفرد نفسه فقل ولكن نتيجة لعملية التفاعل 

والتوافق بين القوى الداخلية للفرد والقوى الخارجية المحيطة به ويمكن أن تصنف هذه القوى إلى عوامل 

وأخرى جزئية. حي  يشير الكثير من الباحثين أن مستوى االداء الوظيفي يتحدد بتفاعل عاملين  أساسية

رئيسيين معا وهما المقدرة على العمل والرغبة في العمل وتتحدي العالقة بينهما من حي  تأثيرها على 

 مستوى األداء بالشكل التالي:

 .لالرغبة في العم× مستوى األداء=المقدرة على األداء -

أي أن تأثير المقدرة على العمل في مستوى األداء يتوقف على درجة رغبة الشخص في العمل، وؤالعكس 

 فكن تأثير الرغبة في العمل على مستوى األداء يتوقف على مدى مقدرة الشخص على القيام بالعمل.

                                                             
، دراسة تطبيقية على وزارة االقتصاد الوطني ،  على االداء الوظيفيعاطف قنديل :ى غموض وصراع الدور الوظيفي واثرهما مراد سامي : 1

 00، ص2010قطاع غزة ، مذكرة ماجيستير ، تخصص ادارة االعمال ، كلية التجارة ، الجامعة االسالمية ، غزة ، فلسطين ، 
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يقوم على مجموعة م نموذجا نظريا 5968( سنة lawler( وزميله ادوارد لولير  poterوقد وضع بورثر   

 من الفروض حول محددات األداء الوظيفي تتكون من ثالي عوامل رئيسية هي:

: الذي يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل أو درجة دافعيته ،التي تتحدد هي األخرى الجهد المبذول-5

ور والترقية طبعوامل جزئية مختلفة ومترابطة بعضها ببع  كاألجور والمكافات، عدالة العائد، فرص الت

المتاحة للفرد ،نمل القيادة أو اإلشراف، الظروف المادية، المكانة الوظيفية ،طبيعة العالقات داخل التنظيم 

 تضخم العمالة، تحديد أهداف األداء محتوى العمل وتنوع المهام.

م والتدريب يالتي تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول ويشمل ذلك التعلقدرات الفرد وخبراته السابقة:  -2

 والخبرات

إدرا  الفرد لدوره الوظيفي: ويشمل تصوراته وانطباعاته عن السلو  واالنشطة التي يتكون منها عمله  -2

وعن الكيفية التي يمارس لها دوره في المؤسسة وؤالتالي فاألداء الوظيفي للفرد يتحدد بتفاعل وامتزاج 

ل أهم من  خر فكل تتفاعل فيما بينها لتحدي  مستوى دافعيته، قدراته و ادراكه لدوره، و ال يوجد عام

 1.االداء 

IV. معايير تقييم األداء الوظيفي: 

تعتبر عملية تحديد معايير تقييم االداء من أهم المشاكل التي تواجه القائمين بكدارة الموارد البشرية ، إذ 

رفين ، لكل من العامليين والمشالبد أن تكون المعايير المستخدمة لتقييم االداء مكتوؤة وواضحة ومعروفة 

حي  يتم تحديد ما هو مطلوب من كل فرد ،ويجب أن يتم تقييم األداء على فترات دورية  عادة سنة أو 

في شكل تقارير مكتوؤة( كما يجب استخدام عدد كبير من المعايير لكي تغطي الجوانب المختلفة ألداء 

ة جوانب ملموسة في األداء، وتكون المعايير موضوعي الفرد وجب أن تكون المعايير موضوعية وترتكز على

                                                             
 75عبد الفتاح بو خمخم : مرجع سابق ، ص 1
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اذا استندت إلى دراسة وتحليل العمل ، وذلك على مختلف جوانب األداء للتعرف على مواصفات شاغلة 

الوظيفة و ال بد أن يتوفر في البنود المعيارية التي ستقاس ببساطة بمعنى عدم التعقيد في الصياغة أو 

فراد ا القابلية للتعديل والتشكيل وفقا للظروف المتغيرة التي تطرأ على العمل أو األفي القياس وأن يتوفر لديه

أو الظروف المحيطة بهم ، وتصميم معدالت االداء، ينبغي أن تكون نابعة من أهداف التنظيم وأهداف 

وي عليه طالفرد أيضا لضمان الفاعلية وتشمل المعدالت على كمية الناتج وجودته ، وأسلوب األداء بما ين

من صفات و مكانية ومهارات البد من استخدام نظام يشمل على عدد من المعايير لتقييم أداء المدراء 

والمنظمات حتى تستطيع الوقوف على مواطن القوة ومواطن الضعف وتشخيصها ،يتفق العلماء والباحثون 

أنه النجاز أو الفشل للمدير و  على أنه ال يوجد معيار أو مؤشر واحد فقل يمكن اتخاذه اساسا للحكم على

 يجب االخذ بعين االعتبار مجموعة المعايير وقد صنفت في مجموعات هي الكفاءة والفعالية.

تشككككككككككير الكفاءة إلى العالقة بين الموارد والنتائج وترتبل بمسككككككككككألة ما هو مقدار مدخالت من الكفاءة: -1

ين من المخرجات أو هدف معين تعني الكفاءة المواد الخام واالموال والناس الالزمة لتحقيق مسككككككككككتوى مع

تحقيق أعلى منفعة مقابل التكاليف، وأن تكون منظمة كف ة يعني أن تحصكككككككككككل على ما يمكن من الهدف 

 التي تسعى إليه . 

تعكد أحكد أهم األدوات التي تسككككككككككككككتخدمها المنظمة في مراقبة العمل حي  تمثل المقدرة على الفعغاليغة: -2

 1ؤة، ودرجة تحقيق األهداف المنشودة المرتبطة باألرؤاز المتحققة.تنفيذ األنشطة المطلو 

 

 

 

                                                             

، مركز البحث في 02عدد ،00، مجلة العلوم االنسانية  والحضارة ، مجلد  ى االداء الوظيفي"تأثير استثمار المورد البشري عل:" مراح سميرة1 
 000، ص2021العلوم االنسانية والحضارية ، األغواط ، الجزائر ، 
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V. عوامل المؤثرة في األداء الوظيفيال: 

 تتمثل هذه العوامل في ما يلي:

فالشراكة التي ال تمتلك خطل محددة وتفصيلية لعملها وأهدفها المطلوب  : غياب األهداف المحددة-1

د علي حاسبة األفراون قادرة علي قياس ما تحقق من إنجاز أو متحقيقها ومعدالت اإلنتاج المطلوب لن تك

 و ن التخطيل يوضح للفرد ما هو مطلوب منه.دم وجود معايير محدد مسبقا لذلك وذلك لعمستوى أدائهم 

إن عدم مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيل و : عدم المشاركة في اإلدارة -2

ت يؤدي إلى وجود فجوة بين القيادة اإلدارية والعاملين في المستويات األخرى وؤالتالي يؤدي اتخاذ القرارا

توى ركة وكذللك انخفاض مسوالعمل الجماعي لتحقيق أهداف الشي ضعف شعور العاملين بالمسؤولية ال

 لعدم مشاركتهم في التخطيل ووضع األهداف المطلوب إنجازها.األداء 

مثل التسيب اإلداري داخل الشركات في ضياع ساعات العمل في أمور غير مهمة : يتالتسيب اإلداري -0

بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي علي أداءه اآلخرين والتكامل في إنجاز األعمال والتهرب من اتخاذ 

 1القرارات.

ليه ع  وهذا يتطلب وجود نظام فعال لتقييم أداء العاملين الفعلي وما يترتباختالف مستويات األداء: -0

 من مردود سواء معنوي أو مادي مثل الحوافز والترقيات والعالوات.

انخفاضه يؤدي الي خف  مستوى األداء لذلك يجب االهتمام بالعوامل : الرضا الوظيفي مشكالت -0

الشخصية للموظفين مثل السن والمؤهل العلمي والجنس والعادات والتقاليد أو العوامل التنظيمية مثل 

 والواجبات الحوافز والعالوات. المسؤوليات

 

                                                             

التجارة ، صاد و المجلة العلمية لالقت –دراسة تطبيقية – استراتيجيات ادارة التغيير واثرها على االداء الوظيفي الجامعيسيد هارون جمعة: 1 
 559 ، ص 10-12-2010
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VI. أنواع االداء الوظيفي: 

تعددت تصكككككككنيفات األداء الوظيفي تبعا لتعدد أبعاده ومدخالته لذلك تم وضكككككككع معايير مختلفة لتصكككككككنيف 

 ويمكن ابرازها كما يلي :

طة ش: نجد األداء الكلي أو الشامل الذي يأخذ بعين االعتبار كل العمليات واالنحسب معيار الشمولية-1

والوظائف والموارد في الوصول إلى األداء الذي ال ينتسب لعامل واحد وفقل بل هو نتاج تفاعل كل 

 العناصر كما نجد األداء الجزئي الذي ينزوي  تحته األداء اإلنتاجية التجاري والتسويقي.

ة : ويمكن تقسيمة إلى أداء خارجي وأداء داخلي وذلك حسب محيل المؤسسحسب معيار المصدر-2

 .بشقيه 

: ويمكن تقسيمه إلى أداء انتاجي وأداء حسب المعيار الوظيفي او حسب معيار طبيعة المؤسسة-0

 اجتماعي وأداء خدماتي وذلك حسب مختلف الوظائف التي تمارسها المؤسسة.

: نجد وفق هدا المعيار ثالثة مستويات لألداء وهي االداء العملي واألداء  حسب مستويات التسيير-0

 .تيكي واألداء االستراتيجي الموافق للمحاور الكبرى للتسييرالتك

 : حسب معيار األجل-0

 حي  يمكن تصنيف األداء وفق هذا المعيار إلى:

 والذي يشمل فترة تتعدى خمس سنوات .  األداء الطويل األجل:-أ

 وهنا تكون الفترة محصورة بين سنة وخمس سنوات. األداء المتوس  األجل:-ب

 1.: هو األداء الذي ال تتعدى مدة إنجازه سنة واحدةلقصير األجلاألداء ا-ج

 

                                                             
، دراسة على عينة من اساتذة التعليم المتوس  ، اطروحة لنيل شهادة  االداء الوظيفي وعالقته بالعمل الجماعي:  بلعزي عادل عبد الرحمن1

 02، ص 2010- 2010جزائر ، الدكتوراه في علم النفس العمل والتنظيم ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة محمد بن احمد ، وهران ، ال
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VII. أبعاد االداء الوظيفي : 

 أداء المهام:  -1

أداء المهام الروتينية والتي تتضككككككمن اسككككككتجابات الموظف لمطالب المهام المعروفة جيدا والتي تحدي  -أ

 بطريقة طبيعية أو روتينية أو يمكن التنبؤ بها.

التي تتضكككككمن اسكككككتجابات الموظف لمطالب المهام التي تكون جديدة او غير عادية او أداء التلقائية و -ب

 على االقل الغير متوقعة .

أداء المهكام اإلبكداعيكة والتي يقصككككككككككككككد بهكا الطريقكة التي يطور بهكا الموظف أفككارا أو ابتككارات جكديككدة -ج

  .ومفيدة للعمل

 األداء السياقي :-2

ات العالقة بثقافة ومناخ المنظمة أو بعبارة أخرى السياق التي تمارس ويعرف بأنه السلوكيات الوظيفية ذ

فيه األنشطة الرئيسية للمنظمة ومن بين األمثلة على األداء السياقي التعاون ومساعدة اآلخرين في العمل 

 واتباع القواعد والتعليمات ودعم المنظمة وتؤثر سلوكيات األداء السياقي غير محددة في الوصف الوظيفي

بل تعود للموظف نفسه وهي ترتبل بخصائص أخرى مثل شخصية ودافعية الموظف وال تختلف باختالف 

ان نماذج سلوكيات األداء السياقي وان تعددت reilly and aronsonالوظيفة بل تكون عامة ويضيف 

 ةفهي تصف سلوكيات متشابهة يمكن حصرها في محورين رئيسيين تتضمن مجموعة من العوامل الفرعي

 وهي:

ويشككير هذا المحور إلى ما لدى الموظف من قدرة على تقديم الدعم الشككخصككي لزمالء العمل  اإليثار :-أ

 ومن أهم األنشطة التي تندرج تحت هذا المحور ما يلي: 

 مساعدة اآلخرين في تنفيذ أعمالهم. أوال:

 .تعليم اآلخرين معارف ومهارات معينة ثانيا :
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 التعاطف مع اآلخرين. ثالث:

 عدم تفضيل األهداف الشخصية على أهداف فريق العمل . رابعا:

 العمل على تحفيز اآلخرين  خامسا :

 بناء العالقات مع الموظفين على أساس الثقة. سادسا :

ويشككككمل بالسككككلوكيات الخاصككككة بالمبادرة الذاتية النابعة من ضككككمير الموظف والتي  الوعي والضغغغمير:-ب

ات التطوعية و ظهار مدى االلتزام واالهتمام بمصكككككلحة المنظمة ومن تملي عليه ممارسككككة بع  السكككككلوكي

 أمثلة هذه السلوكيات ما يلي:

بذل جهد إضككافي في مصككلحة المنظمة والقيام باألعمال التي تسككاعد في تحقيق األهداف التنظيمية  أوال:

 حتى وان كانت تلك األعمال ليست ضمن الواجبات الوظيفية للموظف.

لمعارف والمهارات الخاصككككككة به واآلخرين من خالل االسككككككتفادة من الفرص المتاحة داخل تطوير ا: ثانيا 

 1وخارج المنظمة من خالل استغالل وقت الفراع والموارد الشخصية. 

VIII. النظريات المفسرة لألداء الوظيفي : 

الباحثين على و أن إدرا  الكدور الكبير الذي يقوم به الفرد في العملية اإلنتاجية قد وجه انتباه الدارسككككككككككككككين 

 بلورة العديد من النظريات التي تفسر العالقة بين األداء واألفراد والجماعات والتنظيم.

 نظرية اإلدارة العلمية : -1

يعتبر فريكدريكك تايلور من أبرز ممثلي نظرية اإلدارة العلمية وقد الحظ ان العمال ينتجون إنتاجا يقل عن 

ا  معيار واحد ومحدد لإلنتاج والناتج اليومي المتوقع للعمال ،وانه طاقتهم اإلنتاجية كما وجد أنه ليس هن

 ليس هنا  عالقة واضحة وثابتة بين األجور واإلنتاج.

                                                             

"، المجلة العلمية لدراسات والبحوث  أثر التحول الرقمي على االداء الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية المصريةاسر احمد خميس : " 1 
 . 1012، ص2011، كلية التجارة ، جامعة الرباط ، 00،  ج 02، ع 02المالية والتجارية ، المجلد 
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على وسائل رفع اإلنتاج ويتم ذلك عن طريق تحديد معيار علمي لمعدل وقد ركزت هذه النظرية مجهوداتها 

اسة الوقت والحركة، كما أوصت النظرية بضرورة إنتاج العامل، وهذا المعيار العلمي مبني على اساس در 

االختيار العلمي للعاملين وضرورة تدريبهم على أنسب طريقة ألداء العمل، وقد قدمت وسائل لتخطيل 

وجدولة االنتاج، حي  اعتبرت العنصر البشري مثله مثل أي موارد متاحة في المنظمة من اآلالت واالموال 

  .ة التحكم في هذا العنصر من أجل رفع اإلنتاجيةومواد الخام ، وأكدت على ضرور 

 : نظرية التقسيم االداري  -2

من أبرز رواد هذه النظرية هنري فايول وتركز هذه النظرية على إبراز الهيكل التنظيمي الرسمي ككل مقسم 

ز ر إلى إدارات واقسام تنه  بأنشطة متخصصة بما يحقق زيادة الكفاءة اإلنتاجية وخف  التكاليف وتب

 أيضا هيكل التسلل االداري حي  تتدفق السلطة من أعلى إلى اسفل نتيجة عملية التفوي  .

لقد وجد فايول ان النشاط في إدارة األعمال يمكن ان يقسم إلى ستة مجموعات رئيسية هي : نشاطات  

 فنية، نشاطات تجارية، نشاطات مالية، نشاطات أمنية، نشاطات محاسبية، نشاطات إدارية. 

قد ركز فايول في دراسته على األنشطة اإلدارية باعتباره أهم هذه األنشطة وقسمها إلى خمسة عناصر و 

هي : التخطيل ، التنظيم، التنسيق ،الرقابة .كما وضع أرؤعة عشر مبدأ من مباد  اإلدارة التي توصل 

يها وهذه التزم بها وسار عل إليها نتيجة مشاهداته وخبراته مؤكدا انها تضمن حسن أداء المدير لدوره اذا ما

تقسيم العمل، السلطة  والمسؤولية، االنضباط في العمل، وحدة االمر، وحدة االتجاه، تغليب  -الباد  هي :

مصلحة المنظمة على مصلحة الفرد، المكافات ،المركزية ،التسلل الهرمي ،النظام ،المساواة ،االستقرار 

 1ز الفريق.الوظيفي، االبتكار والمبادأة ،العمل برو 

 

                                                             
،  الرقابة االدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في االجهزة االمنية ، دراسة مسحية على شرطة منطقة هائللرحمن النيان : عبد الله عبد ا1 

 24، ص0242مذكرة ماجيستير ، قسم العلوم االدارية ، كلية الدراسات العليا ، اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية ،
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   النظرية البيروقراطية: -2

تنسب هذه النظرية إلى عالم االجتماع األلماني ماكس فيبر حي  تعد نظريته الخاصة بهياكل السلطة من 

أهم الدراسات التي أسهم بها فقد قام بتحليل الكثير من التنظيمات وأساليب انتساب السلطة داخل تلك 

نطاق اهتماماته األساسية التي توضح لماذا يطيع األفراد األوامر التي التنظيمات. وكانت دراسته تدور في 

تصدر إليهم؟ ولماذا يقوم األفراد العاملين بأداء األعمال وفقا للتعليمات التي تنسب إليهم في حدود األوامر 

لشكلية التي االمشددة؟. هذا وان النموذج البيروقراطي ال يهتم بزيادة اإلنتاجية بقدر اهتماماته بالنواحي  

تحكم عالقات األفراد دون اعتبار للنواحي السلوكية مع إهمال الجانب اإلنساني الذي اثبتت النظريات 

 الحديثة أهميته بالنسبة لمفهوم اإلنتاجية وتحسين االداء .

 : نظرية العالقات اإلنسانية-0

دف ي المنظمة ،وهي بذلك تستهترتكز هذه النظرية على االهتمام بالجوانب اإلنسانية واالجتماعية  ف 

الوصول بالعاملين إلى افضل إنتاج في ظل افضل ما يمكن أن يؤثر على الفرد من عوامل نفسية ومعنوية 

باعتباره إنسانا وجدانيا  و انفعاليا أكثر منه رشيدا ومنطقيا، حي  انه من أهم األفكار تلك الدراسات التي 

لى أن أسلوب القيادة الديموقراطي هو األسلوب األفضل كما  قام كيرت ليون والتي توصل من خاللها إ

 كشفت دراسته عن أهمية المشاركة في اإلدارة وأثرها في تحفيز المرؤوسين على االداء الجيد.

 :نظرية العدالة -5

تشير نظرية العدالة التي وضعها  دمز على االفتراض بأن هنا  حاجة مشتركة بين العاملين للتوزيع  

للحوافز في المنظمة ، ويقيس الفرد من خالل هذه النظرية درجة العدالة من خالل مقارنته  لنسبة العادل 

الجهود التي يبذلها  في عمله إلى المكافات والحوافز التي يحصل عليها مع تلك  النسبة ألمثاله من 

 العاملين في نفس المستوى ونفس الظروف.
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 ألداء الوظيفي حين يشعر العاملون بأن مكافات المنظمة كالراتبو تتضح هذه النظرية في النمل القيادي وا

 1واالحترام والتقدير والمشاركة موزعة بالتساوي بينهم وفقا لجدارتهم ودرجة استحقاق كل واحد منهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

"، مجلة علمية تصدر عن مخبر  داري ودورها في رفع مستوى االداء الوظيفي في المنظمات الرياضية"مقومات االبداع االقرماش وهيبة : 1 
 00، ص 2010، جوان  00، جامعة الجزائر 00علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي ، ع
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 خالصة : 

راسة األداء د في دالوظيفي ينبع عن اتالف المعايير والمقاييس التي تعتمان االختالف حول ماهية االداء 

الوظيفي وقياسه والتي يستخدمها المدراء في المؤسسات وعلى الرغم من كثرة البحوي و الدراسات التي 

إال أنه لم يتم التوصل إلى إجماع او اتفاق حول مفهوم محدد له ، وعلى الرغم  تناولت االداء الوظيفي ،

ع األداء الوظيفي ، و استمرار المؤسسات من تعدد واتساع األبعاد والمنطلقات البحثية ضمن موضو 

 باهتمامات والتركيز على مختلف جوانبه  يبقى موضوع األداء الوظيفي مجال خصبا للبح   والدراسة .
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 تمهيد : 

التزال االوؤ ة تهدد السكان مع ظهور أمراض جديدة أو عودة امراض قديمة ، على الرغم من التقدم  

الملحوظ في الوقاية من االمراض المعدية  ومعالجها ، فظهور مسببات المرض يتطلب استمرارية االبحاي 

الج فعال ، ولعل فيروس كورونا هو من األوؤ ة المستجدة التي أحدي تغيرات في العالم على لتطوير ع

 مختلف األصعدة مما جعلها محل انظار المفكرين  والعلماء في تدوين حيثياته . 
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I.  ظهور فيروس كورونا : 

في منطقة  3659في ديسمبر  59ظهر الوؤاء القتال والذي  عرف باسم كورونا  ، ثم باسم كوفيد    

"  بالصين ، وقد ذكر أن مصدر الوؤاء يعود إلى السوق العمومية االسما  ، حي   تناولت سعيدة "ووهان

ته في ول قيقفي الواسعة وارؤعين من عمرها حساء الكواكب ، فأصيبت بأعراض مرض فتا  ال تعرف ح

سنة استطاع في الثال  والعشرين  22االمر ، إال أن أحد األطباء الشباب ، دكتور لي ونليانق  صاحب 

، ان يتعرف على الفيروس القتال ، فقام على الفور بتحذير صارم لزمالئه األطباء   3659من ديسمبر 

ر عام ووجه له تتعلم بأنه نشعلى صفحته الخاصة ، ولكن سرعان خاتم استدعاؤه الى مكتب االمن ال

معلومات كاذبة تضر بالنظام االجتماعي ، وطلب منه سحب اإلعالن ، وؤعد أيام قليلة أصيب الدكتور 

 لي ( نفسه بأعراض المرض فاخذ الى المستشفى  حي  قام المرة الثانية  ينشر صورته وهو على سرير 

ذلك هو المشهد الذي أرعب العالم كله ، إن   الموت ، يتنفسوا من خالل األجهزة االصطناعية ، وكان

إعالن وفاته قد أحدي رنة حزن عنيفة في طول البالد وعرضها، كما أثار موجة من الغضب العالم في 

الوسائل االجتماعية في الصين ، مطالبة  الحكومة المحلية باالعتذار،  ومطالبة الحكومة االجتماعية  

لية باالعتذار ، ومطالبة الحكومة المركزية بحرية الكالم ، ولم تصبح في الصين ، مطالبة  الحكومة المح

 حسب و إنما غدا كارثة عالمية .ففجأة الدكتور لي كارثة سياسي الرئيس شيجنبن 

انتشر الفيروس في كل أفكار العالم تقريبا خالل ثالثة أشهر فقل من التعرف عليه  وفي أقل من أرؤعة   

ي اتخاذ العالم نحو مليون مصاب  وؤلغ عدد الوفيات نحو م ة ألف سنة  أشهر بلغ عدد المصابين ف

وأصيب االف الماليين من البشر بحالة من الرعب ، وقد أجبرتهن السلطات على البقاء في المنازل ومنع 

األحوال إال عند الصورة القصوى وترتبت على ذلك أثار كارثية على االقتصاد العالمي ، ومن توقف 

و انهار في اسواق المال العالمية ، وانخفاض غير مسبوق في أسعار النفل ، وفقدان الماليين  للصناعات 
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الوظائف  في القطاع الخاص والعام ، وؤينما كانت االزمة تتفاقم يوميا بعد يوم ، صلى االطباء والممرضون 

بية والقنعة الط يتعرضون هم أنفسهم للخطر في المستشفيات  وذلك نسبة النقص الشديد في المعدات

الواقية من المرض ، بينما كان العلماء والباحثون يعكفون في مختبراتهم ليال ونهارا للتعرف على طبيعة 

الفيروس القتال وكيفية مواجهته ، كان السياسيين وقادة الدول يعلنون " الحرب " على عدو وغير معروف  

ة  من الدول بالعجز عن أي  فعل يوقف الكارث وؤأسلحة غير متوفرة ، وؤناء على هذا فقد أصيبت كثير

وانحسر دور السياسيين في إصدار التعليمات بمنع السفر والدعوة إلى التباعد االجتماعي والبقاء في 

 1المنازل لمدة غير معلومة .

II. أعراض فيروس كورونا:  

ختلف نمل انتشارا ( كونها يعد جائحة ي59تعيش البشرية هلع كبير من فيروس كورونا المستجد  كوفيد 

 59عن سابقاتها من الفيروسات الناحية التي تصيب الجهاز التنفسية  ، وتشمل االعراض لمرض كوفيد 

  :ما يلي

الحمى. واالرهاق والسعال الحال  قد يصاب بع  المرضى باحتقان األنف  والصداع والتهاب المالكمة 

ر طفح جلدي  أو تغير لون إصبع اليدين والقدمين  وألم الحلق واالسهال وفقدان حاسة الذوق أو الشم وظهو 

وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة ونبدأ بشكل تدريجي ، ويصاب بع  الناس بالعدوى  دون أن يشعروا 

إال بأعراض خفيفة جدا  ويتعافى معظم الناس من المرض دون الحاجة إلى عالج خاص ، ولكن االعراض 

من صعوؤة في التنفس وتزداد مخاطر اإلصابة   59ن بمرض كوفيد قد تشد عند بع  االشخاص المصابي

بمضاعفات وخيمة بين المسنين أو االشخاص المصابين بمشاكل صحية اخرى مثل ارتفاع ضغل الدم او 

                                                             

اب الجامعي الجزائري والقيم  لدى  الشب 10التصورات االجتماعية )جائحة فيروس كورونا  كوفيد كريمة بن صغير، ابتسام غانم : 1 
   001، ص  2021، الجزائر  02عدد ،، 10، دراسات نفسية وتربوية ، المجلد  المصاحبة لها
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أمراض القلب والرئة او أمراض السكري او السرطان وقد تؤدي الى الوفاة  وينتشر المرض بشكل أساسي 

 1.لفيروسمن شخص مثال او كامل ا

III. طرر انتشار فيروس كورونا : 

 غالبا تنتشر االمراض المعدية بطريقتين هما : 

 : وهي تنتقل من شخص إلى  خر مباشرة بواسطة احد االمور التالية :الطريقة المباشرة-1

المالمسكككككككة الشكككككككخصكككككككية للمري  او اكثر االمراض انتقاال  مثل االمراض الجلدية مثل الحرب والقمل -أ

 ….. والفطريات

 الرذاذ الصادرة من المصاب بواسطة السعال أو العكس أو اللصقة مثل االنفلونزا أو السل .-ب

 العالقات والتجارب والمالمسة الجنسية الخاط ة والمحرمة مثل الزهري والسيالن واإليدز -ج

 بواسطة نقل الدم تنتقل عندما يكون الدم مصابا بمرض مثل اإليدز.-د

 ن عبر المشينة مثل مرض اإليدز.من األم إلى الجني-ه

 والذي يحتاج إلى وسيل  خر لنقل المرض من شخص إلى  خر:  :الطريقة الغير مباشرة-2

الوسكككككائل الحية أي الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة مثل القوارض والحشكككككرات والحيوانات االخرى -أ

 وخير مثال عليه مرض الطاعون وأنفلونزا الطيور .

الغير حية الموجودة في الطبيعة مثل الماء و الترؤة والهواء والحليب واالغذية مثل التسكككككمم الوسكككككائل -ب

 الغذائي واالسهامات والجفاف والتهابات االمعاء .

                                                             
، االلكسو العلمية ، نشرية متخصصة   2000تداعياتها على اهداف التنمية المستدامة  COVID 10جائحة كورونا كوفيد طارر الدريدي : 1

 10، ص 2020، يونيو  02قافة والعلوم ، الجمعة الدول العربية ، العديد المنظمة العربية التربية والث
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بما أن فيروس كورونا  من بين االمراض المعدية فكن طريقة انتقاله أيضا تتم بطريقتين مباشرة وغير    

ت واالبحاي حول طريقة انتشار فيروس كورونا أن طريقة االنتقال الرئيسية مباشرة وقد اثبتت أغلب الدراسا

 مثل السعال او العطاس( ، لهذا يجب  فروزة هي من إنسان إلى إنسان عن طريق المفرزات التنفسية الم

متر على األقل حتى ال تنتقل العدوى إذا عطس شخص مصاب  5.5أن تكون المسافة بين األشخاص 

طير ( ، تبقى القطرات الناقلة الفيروس معلق في الهواء لفترة قصيرة ، وقد تترسب على  االزدحام الخ

منضدة مثال أو أي شيء من هذا القبيل ، فيصبح ناقال العدوى عندما يلمسه شخص ما وال يغسل يديه 

اب ب جيدا بالماء و الصابون ،  وينصح بغسل اليدين كل حين وأخر حي  قد تنتقل العدوى من مسك الكرة

ملوي من اليدين،  تتم بعد ذلك اإلصابة بالعدوى عندما يلمس الشخص فمه أو لنفسه أو عينيه فيحد 

الفيروس طريقه إلى الجهاز التنفسي الشخصي ، ويفترض أنه شابين لبقية فيروسات الكورونا التي قد تبقى 

جة حرارة إلى تسعة أيام في در  حية ومعدية على السطوز المعدنية أو الزجاجية أو البالستيك ، لفترة تصب

 1 .الغرفة

IV.  تأثيرات فيروس كورونا: 

 :   االقتصاد -1

إلى تبتكر منو االقتصاد  3636أدت إجراءات وتدابير مواجهة جائحة كورونا خالل الرؤع األول من سنة 

لي راجع اجمات  %26ن يشهد انكماشا مادا لواقع العالمي ، فمن المتوقع حسب صندوق النقد الدولي ا

، لتسبب هذه الجائحة ازمة اقتصادية عالمية من خالل التراجع الحاد في  3636الناتج العالمي ( سنة 

كل من الطلب الكلي ، االستهال  واالنفاق العام ، سالسل التوريد ، قطاع التصنيع العالمي  والخدمات  

                                                             
، جامعة  02،العدد02،المجلد مجلة االمين االجتماعي -دراسة تحليلية  -( في الجزائر  10فيروس كورونا ) كوفيد نعيم بوعموشة :" 1

 220،ص  2020محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، الجزائر ، جوان 
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الية ة ،تراجع مؤشرات االسواق المعائدات السياحة ، حركة التجارة الدولية ، تدفقات االستثمارات االجنبي

 العالمية وأسعار النفل .

ان ليشكل من البلدفراد فقد كان معد اقتصاديا بين ومثلما فيروس كورونا معد على المستوى الصحي لأل  

خالل تأثر اقتصككككاداتها على مسكككككتوياتها المحلي أزمة اقتصكككككاد عالمية عبر قنوات التأثير المتبادل ، وفي 

 ، وهي : االقتصاد العالميوجد عدة قنوات يؤثر من خاللها فيروس كورونا على هذا السباق ت

حي  تؤثر الجائحة من خالل  عرقلة االمداد وتعطيل سككككككككككالسككككككككككل التوريد الى اعاقة  التبادل التجاري :-أ

 اإلنتاج واضعاف كل من الطلب والعرض العالمين ، ما يؤدي بدوره الى تقلص الطلب على الطاقة .

،بهكذا تعطي  3668وقككد طكال تككأثيره المكادي والمعنوي اسككككككككككككككواق المكال العككالميكة عككام  ب  المغالي:الترا-ب

 اسواق المال مؤشرات سلبيا على شعور المستثمرين بتوجهان تأثير الفيروسات على االقتصاد العالمي .

حيكك  تؤثر الجككائحككة على كككل من الطلككب والعرض العككالمين من خالل خف   السغغغغغغغغغيغغاحغغة والنقغغل :-ج

 عدالت للرحالت بسبب غلق حدود العديد من الدول وغلق العديد من المطارات حول العالم .م

 الدول فيؤثر الفيروس من خالل ثالي قنوات :  االقتصاد المحليأما على مستوى 

، الخدمات ،المواصككككالت ،النقل ،السككككياحة   اإلنتاج: وذلك عبر إعاقة كلي  عاقة النشغغغاط االقتصغغغاديإ-أ

عاف العرض والطلب  ،حي  العديد من المدن وضككككعت تحت حظر التجول وتحولت الى ،التسككككوق ،أضكككك

 مدن أشباز كما شهدنا في الصين وايطاليا والعدد اخذ في االزدياد حول العالم .

: من إنقاذ ودعم واجراءات احترازية لقطاع الصحة والقطاعات االقتصادية  تكليف التصدي واالحتواء-ب

 باهظة و خذة في االرتفاع .واالجتماعية بتكاليف 
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: فاالرتبا  وعدن اليقين يضكككككككككككككعفان الثقة ، ويؤدي ذلك الى األحجام عن االسكككككككككككككتثمار  الثقة واليقين-ج

 1 .واالنفاق والسياحة

 :االثار االجتماعية -2

إلى جانب الصعوؤات التي ينطوي عليها تنفيذ رقابة اجتماعية على نطاق واسع ، حتى بالنسبة لألنظمة 

لقدرة القسرية العالية والطبيعية االستبدادية ، فكن التكلفة االقتصادية واالجتماعية للقيود الصارمة  ذات ا

التي تفرضها الحكومات العرؤية قد تكون باهظة الثمن ، وقد ال تستطيع المجتمعات تحملها في الحاالت 

و مساكن ذين يعيشون في مخيمات أاألشد صعوؤة ، تلك التي يواجهها ماليين الالج ين والنازحين داخليا ال

دون الحد األدنى من شروط النظافة والصحة ، يمكن أن تكون التكلفة البشرية ساحقة اذا وصل الوؤاء 

يمكن ان تصبح العديد من المناطق في عزلة   59إليهم ، ما لم يتم توفير لقاز فعال ضد مرض كوفيد

 2 .المنطقة عن بقية العالم

V.  معالجة فيروس كورونا: 

 يمكن القول ان فيروس كورونا تتطلب معالجة على مستويين ،  ني فوري و خر بعيد المدى : 

هذا الوؤاء لم تتضح خصائصه ، ولم تتمكن ترقى المؤسسات الصحية في العالم  المستوى االول :-1

ت الفنية امن تطوير لقاز المؤسسات الصحية في العالم من تطوير لقاز لمعالجة ، يستلزم احترام اإلجراء

والعملية التي توصل بها منظمة الصحة العالمية ، ريثما يتضح ما إذا كانت مؤسسات من هذا النوع 

تجاوزت ازمة تعثرها ، لتنال ثقة الدول المواطنين في العالم ، من جديد ويظهر ضمم هذا المستوى أهمية 

                                                             
االزمة ( على االقتصاد العالمي ، 10:"دراسة تحليلية وفق نظرة ساهلة النهم أثار جائحة كورونا )كوفيد تواتية الطاهر غبولي احمد ، 1

،كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير ،  20", مجلة العلوم االقتصادية تعاون التسيير ، المجلد  2020االقتصادية العالمية 
  100،ص  2020ائر ، سبتمبر ، الجز  1جامعة سطيف 

ات ، معهد الكانو الملكي للدراس فيروس كورونا في الدول العربية ، الباحث الرئيسي في قسم المتوسط والعالم العربيهيثم عميرهفرناندث: 2

 19 ، ص4040افريل ، 5الدولية واالستراتيجية ، مدريد ، 
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مان االجتماعي". وهذه المصطلحات احترام قاعدة "التباعد االجتماعي"  أو "التباعد الجسدي" أو " األ

ولدتها الظروف الراهنة ، وتستخدم بطرق متقارؤة من حي  المهمة ، وهي تعني عمليا المحافظة على 

مسافة النقل على ستة اقدام أو مترين بين شخص واخر ، وتجنب التجمعات العامة ، وحتى األسرة التي 

ين شخص وأخر، وتجنب التجمعات العامة ، وحتى يزيد عدد األشخاص فيها عن ستة أقدام أو مترين ب

 األسرية التي يزيد عددها عن خمسين شخص ، بحسب أحداي التعليمات الدولية .

يهتم بمسالة وضع معالجات لتقليل اآلثار السلبية االجراءات الحجر وفرض الخدرة    : المستوى الثاني-2

ري كما تشكو كثير من االمهات من زيادة أعبائهن  التي ادت حتى اللحظة إلى ارتفاع  معدالت العنف االس

لوجود األطفال في البيت لفترات طويلة ، وقد يدعو هذا إلى االعتراف بالجهد الذي تبذله المدارس ، ليس 

فقل من خالل تقديم المعرفة والعلوم المتنوعة ، ورعاية طاقات األوالد والبنات ، وتوجيهها وجهة بناءة ،  

 1بتقسيم الوقت للتخفيف من اعباء األسر ايضا .كما انها ساهمت 

: هنا  من ينادي بالمناعة المجتمعية حي  إذا حصل عدد كتف من الناس على  المستوى الثالث -0

التحصين ضد المرض في المجتمع المحلي ، فيمكن لهذا المجتمع ان يصل  الى ما يسمى  بالمناعة  

بسهولة من شخص إلى  خر الن معظم الناس محصنون  المجتمعية ، وذلك ال يتاز للمرض ان ينتقل

بحي  يوفر مستوى من الحماية ضد المرض وتندرج البحوي العلمية التي تجرى حاليا إليجاد تطوير عالج 

 إلى :

 أدوية مضاد الفيروسات تهاجم بشكل مباشر قدرة فيروس كورونا على التكاثر داخل الجسم .-أ

 بشكل مباشر قدرة فيروس كورونا على التكاثر داخل الجسم .أدوية مضادة للفيروسات تهاجم -ب

 أدوية بكمكانها تقوية جهاز المناعة لدى المري .-ج

                                                             
  000كريم بن صغير، ابتسام غانم:  المرجع السابق,ص 1



 ماهية فيروس كرونا                                            الرابع :                      الفصل 
 
 

 80 

 األجسام المادة التي تؤخذ من دم الناجيين أو تصنع في المختبرات والتي بكمكانها مهاجمة الفيروس -د

ائقة وؤشكل متواصل وعلى مدار مما هو معروف أن الدراسات واألبحاي العلمية تجرى حاليا بسرعة ف

الساعة في جميع أنحاء العالم لتطوير عالجات وأدوية ولقاحات لفيروس كورونا المستجد ، حي  أسفرت 

هذه التجارب عن إيجاد بع  العالجات وؤعضها في األطوار األخيرة من تطوير لقاحات قد تكون متوافرة 

عقارا مختلفة معظمها  556جرى حاليا على اكثر من وناجعة  في المستقبل الفريق وهنا  بحوي علمية ت

أدوية مستخدمة لعالج أمراض اخرى وذلك الختبار إمكانية استخدامها ضد فيروس كورونا وثمة اكثر من 

لقاحا في طور العمل على تطويرها ، وقد وصل أحد هذه اللقاءات إلى  مرحلة االختيار على البشر  36

لى الحيوان حي  اخرى عمليات اختبار مدى كفاءتها وتأثيرها على البشر بعد أن اجتاز مرحلة التجارب ع

ومدى سالمة استخدامها فمثال بع  البحوي العلمية الحورية لتطوير لقاحات الوقاية من مرض كوفيد  

في تصنيع اللقاءات لكي تحفز انتاج االجسام المضادة في جسم االنسان   s-نستخدم أجزاء من البروتين

صوع وهكذا استطاع غدنز بهذه العبارات المركزة أن يأن تمنع العدوى الفيروسية في المستقبل  التي يمكن

موضوع المخاطر وأن يحدد عالقتها الوثيقة بالعولمة. ولعل مما يضيء الجوانب المعتمة  مشكلة البح  في

له باعتباره  السياسي والمؤسسي المخاطر بتطورات المجتمع الصناعي تعقب التاريععالقة في موضوع 

مجموعة قواعد نشأت من خالل صراعات متعددة التعامل مع مخاطر هذا المجتمع وضروب عدم األمان 

التي صاحبت تطوراته المتعددة وقد ترتب على اتساع مجاالت المجتمع الصناعي واقتحامه لمجاالت 

طر الذي اجتمعت مستحدثة مثل غزو الفضاء وغيرها، أن نشأت الحاجة إلى تنمية طرق حساب المخا

فيه العلوم الطبيعية والهندسية و االجتماعية استحداي مناهج منضبطة لحسابها، ألن هنا  قرارات سياسية 

سيتوقف إصدارها على دقة حسابات المخاطر، وهنا  ثالثة ،  واقتصادية وتكنولوجية ومالية بالغة األهمية

اطر للمخ   ية والمخاطر الصحية وتأتي اخيراأنواع من المخاطر :هي المخاطر المصنعة والمخاطر البي
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الصحية وأبرزها والشك ظهور أم أرض جديدة تأخذ شكل األوؤ ة مثل االيدز بالنسبة للبشر من ناحية 

 -ر مثالفي حالة جنون البق -وجنون البقر من ناحية أخرى، وترى بع  التفسيرات انتشار هذه  األمراض

ة المبيدة للحشرات واألعشاب الضارة في االنتاج الزراعي التجاري، وفي إلى تزايد استخدام المواد الكيماوي

مجال ترؤية الحيوانات التي أصبحت بدورها تحقن بالهرمونات والمضادات الحيوية وقد تصاعدت في 

 .السنوات األخيرة

 : بين نوعين من المخاطر أنطوني غدنرلذلك ميز  المحاصيل الزراعية المصنعة جينيا

: وهي ما ارتبل بالتقاليد والطبيعية  األوؤ ة والفيضانات والمجاعة والجفاف والبي ة...( ارجيةمخاطر خ -أ

 .والتي تحدي خارج إرادة اإلنسان1

: وهي التي يتدخل فيها اإلنسان بكرادته والتي تنجم عن قصور وقلة خبرة األنسان  ب. مخاطر مصنعة

 نظرية اولريش بي  عن مجتمع المخاطرة:   

جتمعات في نصف القرن العشرين باتت مرغمة على مواجهة سلبيات الحداثة وايجاد الحلول والبدائل ان الم

 . المناسبة لمجابهة تحدياتها و دارتها وهو ما أسماه بعقد المخاطر

تحدي عن الفرق بين مجتمع المخاطر ومجتمع المخاطرة العالمي ،حي  يرى بأن المجتمع العالمي تنتشر 

لف االقطار ،وهو أسماه بعقد المخاطر اي مدى القدرة على التحكم في التهديدات الناجمة المخاطر في مخت

عن الصناعة و القدرة على تعويضها ...غير أنه في كتابه االخر الذي كتبه بعد عشرين سنة مجتمع 

مة المخاطر لالمخاطرة العالمي ،ولعبت العولمة وانسيابية التدفق وتخطي الحدود القومية دورا بالغا في: عو 

 واألخطار، ومنه توسيع نطاق عدم األمان المصطنع 

 :في نظريته فينطلق بيك من ثالي منظورات وهي أولريش بي منطلقات 

                                                             
 024، ص4007، بيروت ، لبنان ،  0أنتوني غيدنز، ت فايز الصياغ ، علم االجتماع ، المنظمة العربية للترجمة ، ط1
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حي  عملت على عولمة المخاطر واألخطار وتجسيد و تجسيد اللحظة الالقومية مع تراجع  العولمة:-أ

في سياق عالمي بعد ما كانت في سياق قومي  الدولة القومية فبات من الضروري ان يتم فهم المخاطر

 داخلي .

بصفته  هإخراجه وتصوير وهو يعني أن المخاطرة أمر كارثي متوقع ومتنبأ به يتم  التصوير واالخراج:-ب

موقفا ذا مصداقية، ما يكسبه الصفة الحقيقية فيشكله ذهنية في عقول الناس بأن الكارثة حاضرة بينهم، 

الكارثة حاضرا، االمر الذي يهدف غالبا إلى منعها وتفاديها والتصوير  يأي أن مستقبل بصورة نمط

السينمائي للمخاطرة الذي يعني تزوير الحقيقة من خالل تزوير مخاطر غير حقيقية، و نما هو عرض 

لتأثير تفادي الوقوع في الكارثة من خالل اسياسي عالمي للجمهور حتى يدركوا مستقبل المخاطرة ومنه يتم 

 الوضع والتحكم فيه.قرارات الحالية وحسن إدارة ال ىعل

ال  منطقيات ثانطلق بيك في تحليله في المقارنة بين المخاطر البيئية و االقتصادية واإلرهابية : -ج

مخاطر اإلرهاب فاعتبر أن المخاطر للمخاطر الكونية وهي : مخاطر بي ة، مخاطر اقتصادية مالية، 

سوء  أي عنة أي عن حسن نية أما عن مخاطر اإلرهاب فهي مقصودة البي ية واالقتصادية ، تأتي صدف

 .نية 

في دراسته مجتمع المخاطرة إلى أن مجتمع المخاطرة هو الذي اشتر  في احتضان اولريش بي   اشار 

المخاطر واألخطار بعدما كانت االخطار ال تتعدى الحدود القومية ويتمتع الخطر بنفس القوة المدمرة 

طلق من ثالي منظورات والتي تتمثل العولمة والتصوير واإلخراج و المقارنة بين المخاطر الحرب حي  ان

ن نوعان أ انطوني غيدنزالبي ية االقتصادية واالرهابية واعتبر أن المخاطر البي ية تأتي صدفة ويرى 

ا همخاطر خارجية مثل األوؤ ة والفيضانات والمجاعة والجفاف ومخاطر مصنعة هي التي يتدخل في

االنسان والناجمة عن قلة خبرته ومن خالل ما تطرق اليه العالمان ان فيروس كورونا الذي واجه البشرية 
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في زمن مضى هو احدى المخاطر الخارجية والبي ية التي هددت حياة البشرية في مختلف انحاء العالم 

 .فرادفوس األوخلفت اضرارا بشرية كبيرة من مصابين ووفيات وضغوطات نفسية واضطراب في ن
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 خالصة : 

كان لها صكككككدى كبير على جميع القطاعات محليا وعالميا ،  59وفي األخير يمكن القول أن أزمة كوفيد 

وؤالرغم من اإلجراءات الوقائية التي ألزم بها جميع الشعوب في العالم إال أن هذا الفيروس المستجد الزال 

حياة المواطنين ، و مخلفا وراءه تداعيات لم يسككبق لها أن حدثت من قبل في انتشكار مسكتمر مهددا بذلك 

. ففي هذا الفصككككككككككككل تطرقنا إلى أهم تطورات الفيروس و انعكاسككككككككككككاته المختلفة على دول العالم ، وطرق 

انتشككككار الفيروس مع كيفية التعامل  معه ، ورغم اإلجراءات والتدابير المتخذة سكككككواء من األفراد أو الدول 

 ذلك لم يحقق نجاحا كبيرا في الحد من خطورة هذا الفيروس .إال 
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  : اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةالخامسلفصل ا

 تمهيد

I. التعرف بمكان الدراسة 

 المجال الجغرافي للدراسة-1

 المجال الزماني للدراسة -2

 المجال البشري للدراسة-0

II. منهجية الدراسة 

 منهج المستخدم -1

 أدوات الدراسة -2

 عينة الدراسة -0

 الصةخ
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 : تمهيد

بعد أن قمنا في اإلطار النظري للبح  بعرض االشكالية والتطرق العهم الجوانب المتعلقة والمرتبطة بها  
سنحاول من خالل دراستنا الميدانية ترجمة هذه الحقائق الى معطيات ملموسة وذلك باالستناد الى 

جية منهجية متكاملة تمكننا من تحويل المعطيات النظرية الى حقائق واقعية في ضوء البيانات و استراتي
المعلومات التي تحصلنا عليها من الميدان ، ومن خالل هذا الفصل سنتطرق الى الدراسة االستطالعية 

ي الدراسة متبع فالتي مكنتنا من التعرف على مجتمع البح  وعينة الدراسة ، كما سيتم تحديد المنهج ال
والتطرق الى ادوات جمع البيانات وكذلك الى العينة وكيفية اختيارها ، وضبل مجاالت الدراسة المكانية 
والزمانية والبشرية ، وكذلك من خالل هذا الفصل سيتم عرض وتحليل البيانات التي تم جمعها من الميدان 

 . بالنتائج العامة للدراسةوتفسيرها واختبار مدى صحة الفرضيات ، لنحاول الخروج 
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I. التعريف بمجاالت الدراسة : 

 :المجال الجغرافي للدراسة-1

تقع الوحدة الرئيسية للحماية المدنية "محمد بن جدة " في مقر والية برج بوعريريج بمحاذاة الطريق 
كلم  63 مقابل سوق الجملة للخضر والفواكه ،  أمام محطة  النقل البري ، تبعد حوالي 65الوطني رقم 
 . أوت ،لها مهام منوطة بها تعمل تحت وصاية مديرية الحماية المدنية للوالية 36عن معلب 

 : المجال البشري للدراسة-2

يتحدد المجال البشري في دراستنا التي نبح  من خاللها عن تأثير ضغوط العمل على األداء الوظيفي 
ميع عمال الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن في ظل جائحة كورونا لدى أعوان الحماية المدنية في ج

، يعملون بالمؤسسة محل الدراسة ، وهذا حسب عامل  011جدة محمد ببرج بوعريريج ، والبالغ عددهم 
  .البطاقة التعريفية التي قدمت لنا من طرف ادارة المؤسسة

  :المجال الزمني للدراسة-0

  : ية وهي كالتاليلقد مرت دراستنا الحالية من المراحل الزمن  

سبتمبر  37هي االتفاق مبدئيا مع األستاذ المشرف على الدراسة بالضبل بتاريع المرحلة االولىحي  كانت 
منذ تلك الفترة ونحن نبح  في هذا الموضوع وجمع المادة العلمية المختلف من أجل ضبل مالمح  3635

ع من طرف إدارة  الكلية ، دامت هذه الفترة الموضوع جيدا في انتظار االجراءات الرسمية وقبول الموضو 
حوالي ثالثة أشهر إلى غاية  شهر ديسمبر بدأت األمور تسير بطريقة رسمية من خالل الموافقة على 
استمارة اختيار الموضوع  من طرف ادارة الكلية ، في هذه الفترة بدأنا في اعداد خطة المذكرة  بعد تنظيم 

المجمعة  مع تسليمها لألستاذة المشرفة وؤعد  الموافقة عليها شرعنا في إعداد البيانات والمعلومات النظرية 
  . الفصول النظرية

: تمثلت  في إجراء زيارات ميدانية الى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بوالة برج بوعريريج  المرحلة الثانية
ين تم ن أشهر بداية من شهر  ديسمبر اقصد إجراء الدراسة الميدانية ، فقد دامت هذه الفترة تقريبا شهري

تقديم طلب إجراء الدراسة الميدانية بهذه المؤسسة ، حي  بعد تقديم تفسير والهدف من الدراسة ، تلقينا 
 . قرار قبول اجراء الدراسة الميدانية بهذه المؤسسة
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لدراسة من خالل قمنا باستغالل هذه الفترة في ضبل مؤشرات ا 3633ومنذ تلك الفترة الى غاية فيفري 
المؤسسة التي سوف نطبق فيها موضوع دراستنا ، باإلضافة إلى بناء أداة الدراسة وهي االستمارة والمالحظة  

 .مع تخصيص وقت أخر في هذه الفترة لضبل بع  الجوانب النظرية في الجانب المنهجي

ة من لمشرفة تلقينا الموافقة النهائيفي هذه المرحلة بعد بناء أداة الدراسة وعرضها على ا : ثةالمرحلة الثال
بوعد مرور   3633مارس  55ه لمباشرة توزيع االستمارات على عمال المؤسسة وكان هذا بتاريع رفط

 .كنا من استرجاعهاماسبوع ت

ثم شرعنا في بتفريغ العطيات التي تحصلنا عليها من خالل االستمارات ، وؤناء الجداول ، حي  اعتمدنا 
، ثم بداية تحليل الجداول و قمنا بمناقشة و  spss ريقة االلكترونية باستعمال برنامجفي ذلك على الط

 . تفسير النتائج

II. الدراسة ية منهج: 
 منهج المستخدم:-5

ال يمكن للباح  الوصول إلى النتائج المرجوة حول بحثه إال من خالل السير بخطوات منظمة وهو ما 
 .يطلق عليه بالمنهج

  ىمعنبمة منهج هي  مصدر بمعنى الطريق ، السلو  ، وهي مشتقة من الفعل نهج كليعرف المنهج لغة:
،أما اصطالحا؛ فكنَّ المنهج هو مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول طلب أو سلك أو اتبع

و فن أو ه حقيقة،ال الحقيقة في العلم أو الطريقة التي يتبعها الباح  في دراسته للمشكلة من أجل اكتشاف
التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار ، أو اإلجراءات من أجل الكشف عن الحقيقة التي نجهلها أو من 
أجل البرهنة عليها اآلخرين حين نكون بها عارفين ، و المناهج أو طرق البح  عن الحقيقية تختلف 

دد و تنوع و تشعب مواضيع لتع ،و نظرا1الختالف المواضيع ، و لهذا توجد عدة أنواع من المناهج العلمية 
علم االجتماع، فكن له منهاج كثيرة  و كل منهج يالءم طبيعة موضوع ما ، ولكن ال يوجد منهج في علم 

 االجتماع ، بل توجد مناهج علم االجتماع.

ضغوط العمل على األداء الوظيفي في ظل جائحة كرونا لدى أعوان  تأثير" ونحن في دراستنا التي عنوانها
اعتمدنا على منهج علمي يقوم أساسا على وصف الظاهرة المدروسة على أن تكون  "المدنية الحماية

                                                             
 .5،0،3،ص4007دار األبرار للنشر والتوزيع ،عمان، األردن ،منصور بن فضيل كافي : البحث العلمي  تقنياته ومناهجه ، 1
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عملية الوصف تعني بضرورة تتبع حيثيات الموضوع والوقوف على أدق التفاصيل والجزئيات و هو المنهج 
 .الوصفي

ائعة, ارسات الشج الوصفي هو ذلك المنهج الذي يهتم بالظروف والعالقات القائمة , والممهيعرف المنو 
والمعتقدات ,و ووجهات النظر, والقيم واالتجاهات  عند الناس والعمليات الجارية والتأثيرات التي يستشعرها 

لعالقة  بين بدراسة ا أحيانافي النمو والظروف ويهتم المنهج الوصفي األخذ والتيارات واالتجاهات اإلفراد، 
 1األحداي.تأثر في تلك  أن ما هو كائن وؤين االحداق السابقة التي يمكن

في حين يعرفه البروفيسور رشيد زرواتي بأنه مجموع اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة 
المدروسة اعتمادا على جمع الخصائص والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وكذلك تحليلها تحليال دقيقا 

  .ظاهرة المدروسةالستخالص داللتها والوصول الى نتائج او تعميمات عن ال

 :عينة الدراسة-3

تعتبر العينة جزء من مجتمع البح  الذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر 
 .المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها المالحظات

عد ا في حين تعرف العينة على أنها جزء من المجتمع الذي تجرى عليه الدراسة، ويتم اختيارها وفق قو 
خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا، فهي بع  مفردات المجتمع تؤخذ منه وتطبق عليها الدراسة 
للحصول على معلومات صادقة بهدف الوصول إلى تقديرات تمثل المجتمع الذي سحبت منه وأنها األجزاء 

 .2 التي تستخدم في الحكم على الكل

 نها تلك الجزء الذي يتم استخدامه من أجل إمكانية التحققإضافة الى ذلك يعرفها سعيد سبعون العينة با
  .3من الفرضيات

بعد التعرف على العينة والمقصود بها نجد أن هنا  أنواع مختلفة من العينات تستخدم حسب طبيعة 
العينة  وهي أحد أساليب سحب  العينة الحصصيةالدراسة أو البح  ، وعليه فقد اعتمدنا في بحثنا على 

                                                             
 445,ص4007,  االردن ,00ناهج البحث العلمي , دار الوراق للنشر والتوزيع , الطبعة محمد عبد العال النعيمي وآخرون , طرق وم1 

 ئر ، الجزا2رشيد زرواتي ،تدريبات علي منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية و االنسانية ،دار زعياش للنشر و التوزيع ، ط 2 

 425، 421،ص  4004العاصمة، الجزائر ، 
 

،بيروت، لبنان، 0دار الطليعة للطباعة و النشر،ط (,،التقنيّات، المباريات اإلشكالياتمنهجية البحث في علم االجتماع ) :.عبد الغني عَمادد 3 

  59ص54،ص4005
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حتمالية ، بحي  يتم اختيار معتمدة لتعطي صورة عن بع  خصائص المجتمع ، وذلك بكعطاء غير اال
كل باح  حصة من مختلف وحدات المعاينة التي يجب أن تشملها العينة ، وللباح  حرية اختار هذه 

فة ر الوحدات داخل حدود هذه الحصة ، ويتضمن هذا األسلوب القيام بمقابلة أولية مع المبحوثين بهدف مع
ما اذا كان المبحوي يحمل الصفات المرغوؤة إلدخاله في العينة أو ال، في حين تعرفها سمية على انها 

  . اختيار عينة تمثل الحصص أو الف ات المختلفة في المجتمع وؤنفس نسب تواجدهم

ة تمثل نكما تعتمد هذه العينة على حصة معينة من المجتمع األصلي ، بمعنى أن الباح  يختار نسبة معي
المجتمع األصلي في مختلف خصائصه الكمية والكيفية ، وغالبا ما تكون هذه الحصة م وية وفي هذا 
اإلطار يقوم عبد الكريم غريب بأن مقياس هذه الف ة هو االعتماد على معيار الحصة من ف ة معينة "شأنها 

ح  كي ية ، بل تتر  الحرية للباالعينة الطبقية، إال أن عملية اختيار العينة الحصصية ال تكون عشوائ
يتمكن من تحديد الحصة التي يرغب فيها داخل كل ف ة من الف ات ك وتساعد هذه التقنية على التخفيف 

خاصة عندما يتعلق االمر بالمجتمعات اصبية كبير الحجم ، ألن العينة ، من مشاق البح  وتكاليفه 
  . لجماعات أو الف ات ذات الخصائص المعينةالحصصية تعتمد على اختيار أفراد العينة من بين ا

  : عون موزعين حسب الرتب كاالتي 366لدينا مجتمع بح  مكون من 

 . عون برتبة صنف أعوان 200 

 .عون برتبة صف ضباط150

 . عون برتبة ضباط 50

   يةعون وذلك بطريقة المعاينة الحصص 36من مجتمع بح   ممثلة في  ℅56حي  تم اختيار العينة بنسبة 
عون برتبة صنف أعوان   36من كل رتبة، فتوصلنا إلى اختيار  ℅56إذ تم اختيار بطريقة عشوائية نسبة 

 .أعوان رتبة ضباط 5عون رتبة صف ضباط ،  55

 : أدوات جمع البيانات-0

هي جملة من التقنيات يستعين بها الباح  في جميع المعطيات الخاصة بموضوع دراسته، حي  انها 
طبيعة الموضوع اذ لم تختر عشوائيا بل تتالءم معه فهي نقطة اتصال بين الباح   تتناسب مع

  : والمبحوي وقد اخترنا في دراستنا هذه
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 المالحظة:-أ

،  القاتع ما بينها من و يجادوهي أهم الوسائل التي يستخدمها الباحثون في جميع المعلومات وذلك من 

إسهاما كبيرا في البحوي الوصفية  الظاهرة وتفسيرها خالل مالحظةوهذا فهي وسيلة هامة تساهم 

 1.والكشفية والتجريبية

أماعن نوع المالحظة البسيطة المعتمدة، فقد كانت المالحظة بدون المشاركة، وفيها يالحظ الباح  عينة 
بحثه بطريقة غير مباشرة، ودون أن يشار  أعضاء عينة البح  في عمله، فالباح  عضو خارج عينة 

 .، يالحظ من بعيد ، وفي وقت قصير ، فالمالحظة بهذه الطريقة ال تدوم شهور البح  

وقد اعتمدنا على هذه األداة في الدراسة االستطالعية الميدانية اثناء زيارة اقسام الدروس الخصوصية 
 . محاولين االستفادة من بع  المعلومات لبناء تساؤالت الدراسة

 :  االستمارة-ب

ن أهم أدوات البح  لما تتميز به من اختصار للوقت والجهد والتكلفة باإلضافة تعتبر االستمارة م
للسهولة النسبية في معالجة بياناتها بالطرق اإلحصائية، هذا ما جعلها من اكثر أدوات جمع البيانات 

 .استخداما وشيوعا في األبحاي االجتماعية واإلنسانية

العبارات المحددة والمرتبة ترتيبا موجها  ن األس لة اوواالستمارة هي عبارة عن نموذج يضم مجموعة م
ومحددا، يحضرها الباح  بعناية ويقدمها الى مجموعة من المبحوثين من اجل الحصول على إجابات 

   .تتضمن معلومات وؤيانات حول موضوع او مشكلة بحثه

ول األفراد من أجل الحصكما يعرفها الدكتور رشيد زرواتي بأنها نموذج يضم مجموعة أس لة توجه إلى 
على معلومات حول موضوع او مشكلة او موقف، ويتم تنفيذ االستمارة اما عن طريق المقابلة الشخصية  

  .2أو أن ترسل إلى المبحوثين

                                                             
،  ص ،1111،، مصراإلسكندريةجتماعية، المكتب الجماعي الحديث، الحمد صبري فؤاد، التفكير العلمي والتفكير النقدي في البحوث ام1

222.-211 

  2 رشيد زرواتي ، المرجع السابق ، ص 091
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وقد استعملنا في دراستنا أحد أنواع االستمارات والمتمثلة في االستمارة عن طريق اإلعالم االلي  االنترنت( 
ها االستمارة التي يقوم فيها الباح  باالتصال بالمبحوي عن طريق شبكة االعالم االلي، والتي تعرف بان

 . ويمأل استمارة بحثه

 :حي  قمنا بصياغة أس لة االستمارة وتصنيفها ضمن ثالي محاور وهي كالتالي

ن ة موالذي يشمل مجمل البيانات السوسيومهنية لعينة الدراسة وذلك من خالل االس ل المحور األول:
 .67الى  65الرقم 

يحتوى على بيانات تأثير الضغوط التنظيمية على األداء الوظيفي في ظل جائحة  المحور الثاني :
 .55الى السؤال رقم  68كورونا لدى اعوان الحماية المدنية ، وذلك من السؤال رقم 

ورونا ي في ظل جائحة كيتعلق ببيانات تأثير الضغوط االجتماعية على األداء الوظيفالمحور الثالث : 
 .38الى السؤال رقم  56لدى اعوان الحماية المدنية ، وذلك من السؤال رقم 

استمارة 36ويذكر أنه تم توزيع   .  
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 خالصة :  

لقد تعرفنا في هذا الفصل على أبرز اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية والمتمثلة في التعريف بمنهجية 
راسة ، إضافة إلى التعرف على مختلف أدوات جمع البيانات بنوعيها النظرية الدراسة التي تمت في الد

والميدانية ، كما تعرفنا على نوع العينة وطريقة اختيارها لتمثيل مجتمع البح  بميدان الدراسة كذلك تعرفنا 
 . على مجاالت الدراسة الثالي المكاني ، الزماني والبشري لميدان الدراسة
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 تمهيد:

في هذا الفصل تحليل المعطيات الميدانية ظري، سنحاول االطار المنهجي والنبعد االنتهاء من عرض  

بغرض تقصي واختبار فروض الدراسة ، واإلجابة على مختلف التساؤالت واالطروحات المتضمنة في 

 المشكلة البحثية واألهداف .

واذا كان تحليل هذه المعطيات يعتمد على عملية التحكم والتفسير فان ترتيبها قد خضع لضرورة منهجية  
 اإلجرائية.ترتبل بالفروض 
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I. :عرض تحليل وتفسير البيانات الميدانية 

 عرض ، تحليل وتفسير البيانات الشخصية :-1

 :توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس01الجدول رقم 

  

  

ينة في الجدول يتضح لنا ان قوة االستجابة بمجتمع البح  كانت من خالل االرقام االحصائية المب     

للحماية المدنية برج مبحوي من مؤسسة الوحدة المركزية ℅ 566د جنس ذكور، حي  بلغت نسبتهم عن

 ،اما االناي فلم نسجل أي مبحوي. بوعريريج 

، و غاب جنس  566تعتبر عينتنا من جنس الذكر ، حي  جاءت عينتنا كلها من الذكور بنسبة      

األنثى ، حي   يرجع ذلك  بالدرجة االولى الى طبيعة العمل الخاص بهذه المؤسسة والذي يتطلب جهد 

 كبير ولياقة بدنية وخصائص جسمية معينة وهذا ما يتوفر في جنس الذكور 

 :توزيع المبحوثين حسب السن 02الجدولٍ رقم 

 

   

 النسبة % التكرار االحتماالت

 100 00 ذكر
 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت

 [20-20 [ 0 22،0 
 [20-01 [ 0 10 
 [02-00 [ 0 20 
 [00-02 [ 10 00،0 
[00-02 ] 0 10 

 100 00 المجموع
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هي التي ] 33-28]  من خالل  المالحظة لهذه االرقام اإلحصكككككائية، يتضكككككح لنا بان الف ة العمرية     

زا ثم الف ككة ، حيكك  تعتبر هككذه الف ككة العمريككة االكثر برو  ℅27،5تتمركز في مجتمع البحكك  ، بنسككككككككككككككبككة 

، ثم  ℅36] بنسككبة  27-23وفي المرتبة الثالثة نجد الف ة العمرية] ℅33،5] بنسككبة  35-36]العمرية 

بأن الف ة الممثل ل  ، اذا يمكن التنبؤ ℅56[ بنسكككككككككبة   53-38] و] 25-36تليها الف تين العمريتين ] 

أي أنهم  33و 28راوز بين  تمكننا من رصد معلومات اكثر دقة و مصداقية بحكم أن سنهم يت ℅27،5

اكثر نضككجا ووعيا للمسككؤولة الواقعة على عاتقهم سككواء في مكان العمل او في الحياة االجتماعية ، مما 

 يكبسهم ميزة التعامل والتكييف مع الظروف .

 توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية  :00الجدول رقم 

 

 

 

بيانات الجدول الممثل لتوزيع المبحوثين حسكككككككككككب متغير الحالة العائلية نجد ان  من خالل متابعة       

من المتزوجين بالوحدة المركزية للحماية المدنية ، ثم تليها   83،5اكبر نسككككككككبة من المبحوثين تمثلت ب:

اي ما يعادل عون مطلق ، وعليه يمكن القول بأن أغلب اعوان   3،5من العزاب ثم نسكككككككككبة  55نسكككككككككبة 

عينتنا لهم عائالت وهذا ان دل على شيء فانه يدل على روز المسؤولية لديهم  من اجل توفير حاجيات 

 عائالتهم ويلزمهم بتقديم اداء مستمر بالمؤسسة برغم من الظروف الواقعة .

 

 

 النسبة % التكرار االحتماالت

 10 0 اعزب
 02،0 00 متزوج
 2،0 1 مطلق
 100 00 المجموع
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 : توزيع المبحوثين حسب عدد سنوات الخبرة00الجدول رقم 

 

 

 

الذي يبين توزيع المبحوثين حسككككككككب سككككككككنوات الخبرة  63من خالل القراءة االحصككككككككائية للجدول رقم      

، في حين  %00،0سنوات فاكثر بنسبة  56لذين لهم خبرة عمل بالمؤسكسكة محل الدراسة بان االعوان ا

 5،ثم تليها خبرة عمل اقل من 22،0سنوات قدرت ب  56الى 5نجد نسبة االعوان الذين لهم  خبرة من 

 .%56سنوات بنسبة 

 وثين حسب حالة االصابة بالكوفيد: توزيع المبح00الجدول رقم 

      

 

 

الذي يبين اصكابات الكوفيد بالمؤسكسكة محل الدراسككة  65من خالل القراءة االحصكائية للجدول رقم       

من مجتمع البح  حين تم تسككككككجيل نسككككككبة عدم  %57،5يوضككككككح بان نسككككككبة االصككككككابات بالكوفيد بلغت 

من خالل التحليل االحصككككككائي للجدول ومن خالل ، وعليه يمكن االسككككككتنتاج  %02،0االصككككككابة بالكوفيد

الدراسكككة االسكككتطالعية  بأن المبحوثين الذين اصكككيبوا ينتمون لفرق التدخل و هذا ما جعلهم اكثر عرضكككة 

للعدوى ، و هذا ما يعرض هذه الف ة إلى إلزامهم بالتباعد بينهم و بين زمالئهم ، بحي  يحد من التواصل 

 النسبة % التكرار االحتماالت

 10 0 سنوات0اقل من 
 22،0 0 سنوات 10الى  0من 

 00،0 20 سنوات فاكثر 10
 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00،0 20 نعم
 02،0 10 ال

 100 00 المجموع



عرض ، تحليل و تفسير البيانات الميدانية                           :  الفصل السادس  
 

 100 

المؤسكككسككة ، كما يحرمهم من بع  الخدمات التي توفرها المؤسككسكككة و  الرسككمي و غير الرسككمين لهم في

 التي تستلزم االحتكا  بين العمال ،مما يؤدي إلى خلق ضغوط نفسية و تنظيمية لهم تحد من نشاطهم . 

 بيانات الفرضية األولى : عرض وتفسير -2

 : تكليف األعوان بمهام خارج العمل الرسمي في فترة كورونا00لجدول رقم ا

 

 

 

 

الذي يبين التكليف بمهام خارج العمل الرسااامي في فترة  11من خالل القراءة االحصاااائية  للجدول رقم  

قد تم تكليفهم بمهام خارج العمل الرسمي في فترة كورونا في حين تم تسجيل  %00كورونا سجلنا  نسبة 

لم يتم تكليفهم بمهام خارج العمل الرسكككككككككككمي في فترة كورونا ، وعليه يمكن ان نسكككككككككككتنج من خالل  20%

التحليل االحصككائي للجدول بأن جائحة كورونا قد ادت الى  كثافة المهام لدى االعوان من خالل تكليفهم 

 لظاهرة .بمهام خارج العمل الرسمي لهم في فترة كورونا ، و تجنيد األغلبية لمكافحة هذه ا

 :  معاناة المبحوثين بكثافة العمل في ظل جائحة كورونا05الجدول رقم 

 

 

 

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 00 نعم
 20 10 ال

 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 02،0 20 نعم
 20،0 11 ال

 100 00 المجموع
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من خالل القراءة االحصائية  التي خرجنا بها من خالل هذا الجدول ، يتضح لنا بان توزيع المبحوثين      

ب  %20،0في حين كان ، ب نعم   %02،0لمبحوثين في ظل جائحة كورونا قد كان حسب معاناة ا

 ال محل الدراسة  .

من خالل التحليل االحصائي للبيانات نستنتج أن المبحوثين يعانون من ضغل  العمل خاصة في ظل    

ة ، و من ( من جه66األعمال  التي كلفوا بها خارج العمل الرسمي ، و هذا ما وضحه الجدول رقم   

جهة أخرى الوضع العام الخارجي الذي فرضته جائحة كورونا على المجتمع بكل قطاعات   االقتصادية  

 .االجتماعية ، النفسية ، السياسية (

ات الى اختالف الرتب والتخصصود كثافة في العمل فقد يعود ذلك أما عن الف ة التي أقرت بعدم وج   

غير ان ، المقدمة لنا خالل الدراسة االستطالعية لميدان الدراسة المهنية وهذا من خالل المعلومات 

 المؤسسة لم تسمح لنا بطرز سؤالين حول التخصص و الرتبة في االستمارة .  

 : كيفية تأثير كثافة المهام على االداء الوظيفي00م الجدول رق

 

      

 

 

 

الذي يبين كثافة المهام على االداء الوظيفي  ، فقد  19من  خالل القراءة االحصاااااااائية للجدول رقم       

من المبحوثين كاانات اجاابتهم باان كثاافة المهام تؤثر على  االداء الوظيفي في شاااااااكل ℅ 11تبين لناا ان

من المبحوثين بالوحدة المركزية قد اجابوا بان كثافة المهام تؤثر على االداء  ℅5،23ملل ، و الشعور بال

 النسبة % التكرار االحتماالت
 20 10 الهروب من العمل

 0،02 10 العطل المرضية كثرة
 02 10 الشعور بالملل
 100 00 المجموع



عرض ، تحليل و تفسير البيانات الميدانية                           :  الفصل السادس  
 

 102 

بالمؤسسس سسة  اجا تهاببال بالامن     ℅ 35ثم تليها نسكككبة ،   الوظيفي في شككككل كثرة العطل المرضكككية

 تلعمل .

رة و ذلك وظيفي بالضرو نستنج من خالل التحليل االحصائي ان كثافة المهام تؤثر سلبا على االداء ال   

بحكم الغيابات المتكررة لألعوان بسب العطل المرضية أو الهروب من العمل الذي يؤدي إلى شغور 

و من جهة أخرى يؤثر الشعور بالملل على جودة األداء   المنصب و هو بدوره يؤثر على سيرورة المهام ،

فة مؤسسة لمجابهة الظرف الطار  قد أدى وظيو فعاليته .و بالتالي فكن كثافة العمل التي لجأت إليها ال

 انعكاسية على العمل و العمال و المؤسسة .

 تقييم االعوان للمهام اثناء فترة كورونا : 03الجدول رقم

  

 

 

 

      

التي  تبين تقييم االعوان للمهااام العماال اثناااء فترة كورونااا  اذ  17ن خالل معاااينااة نتااائو الجاادول رقم م

ثم يليها التقييم بان  من المبحوثين %02,0سااجلنا تقييم للمهام العمل اثناء فترة كورونا واضاااحة بنسااابة 

ر نجكد التقييم بككان مهككام من المبحوثين وفي االخي ℅36المهكام  متكداخلككة مع العمكال االخرين بنسككككككككككككككبككة  

 .  بالوحدة المركزية %57,5العمل اثناء فترة كورونا غامضة  بنسبة 

من خالل القراءة االحصكائية للبينات الجدول اعاله يتضكح لنا بأن تقييم األعوان للمهام بالواضحة اثناء   

هي الجائحة ، ف فترة كورونا يدل على وضككككككككككوز االوامر المكلفين بها من طرف مسككككككككككؤول الفرقة  في ظل

 النسبة % التكرار االحتماالت
 02,0 20 واضحة
 10,0 0 غامضة

 20 0 متداخلة مع مهام العمال االخرين
 100 00 المجموع
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تتباين بين اسكككككعافات المرضكككككى و مصكككككاحبة الجنائز أثناء الدفن   إضكككككافة إلى المهام االعتيادية وتلقيهم 

 بشكل مباشر.

 :المشاركة في اتخاذ القرار اثناء  فترة كورونا 00الجدول رقم

 

 

 

 

 اذ تماتخاذ القرار اثناء فترة كورونا المبين للسماح ب01د تم تسجيل احصائيا بيانات جدول رقم لق      

من اإلجابات بنعم يسمح لهم باتخاذ القرار اثناء فترة كورونا من المؤسسة ، في حين تم %91تسجيل 

 من االجابات ب ال يسمح لهم باتخاذ القرار اثناء فترة كورونا .%26تسجيل 

نه يمكن االستخالص من التحليل االحصائي بأن الظرف الصحي التي يشهده المجتمع خاصة وم      

اتخاذ القرار في  ر بعدفي الفترة التي يكون فيها انتشار الفيروس في ذروته مما يستدعي التدخل المباش

ذا ه من اجل التكييف مع الوضع ، ونح االعوان فرصة اتخاذ القرارات جدا مما يستوجب موقت قصير 

يؤدي بالمؤسسة إلى تجنيد طاقاتها الفكرية في مجابهة األزمة ، و اكتشاف بع  القدرات القيادية و 

التسييرية لدى األعوان مما يؤهلهم مع مرور الوقت إلى تقليده مناصب قيادية إذا توفرت فيه الشروط 

ية ، و يعتبر سييرية و التخطيطالقانونية ، و بهذه فهي فرصة إلظهار قدراتهم الفكرية و التنظيمية و الت

 ذلك حافزا لدى بع  األعوان إلبراز كفاءاتهم .

 

 

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 20 نعم
 00 12 ال

 100 00 المجموع
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  بيانات الفرضية الثانية :  عرض ، وتحليل-0

 :  توفير منحة الكوفيد بالمؤسسة00الجدول رقم 

 

 

   

الذي يبين توفير المؤسسة لمنحة الكوفيد بان  55ا االحصائية للجدول رقم نالحظ من خالل قراءتن     

من العينة المدروسة أقروا بتوفير منحة الكوفيد بالمؤسسة، أما بالنسبة لباقي مجتمع البح  المتمثل  ℅85

فزا و ذلك يعتبر حا، كانت إجاباتهم بعدم توفر منح الكوفيد بالمؤسسة على هذه المنحة ℅55بنسبة 

داء، بحي  يحس العامل  بتقدير الجهد المبذول، مما يزيد في دافعيته لإلنجاز. أما عن المبحوثين لأل

 الذين أقروا بعدم وجود المنحة فكن ذلك يعود إما لعدم استفادتهم منها و إما لعدم قناعتهم بالمبلغ المقدم .

 : استفادة االعوان من منحة الكوفيد04الجدول رقم

  

 

 

اذ نالحظ ان نسبة ادة االعوان من منحة الكوفيد ، الذي يبين استف 53من خالل قراءتنا للجدول رقم     

من اجمالي مجتمع البح  ، أما بالنسبة للذين لم يستفيدوا  ℅95االعوان المستفيدين من هذه المنحة بلغت 

 من مجتمع البح  . ℅5نت نسبتهم ض يلة جدا تقدر ب من المنحة فكا

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 00 نعم
 10 0 ال

 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 00 نعم
 0 02 ال

 100 00 المجموع
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من خالل القراءة االحصائية للجدول يتبين أن استفادة األعوان من منحة الكوفيد تساهم في تحسن     

بع  الحاجات الخاصة بممارسة مهنتهم في هذه الفترة  اقتناءاألوضاع المادية للعون بحي  تمكنه من 

لتعقيم ، اذ عند بلوع الفيروس ذروة انتشاره تعاني المؤسسة من عجز في مثل معدات الوقاية ووسائل ا

توفير كافة المستلزمات للمواجهة والوقاية من الفيروس ، وعليه استفادته من هذه المنحة تسمح له من 

 يساعد على توفر جو مالئم لممارسة مهامه دون الشعور تقليل األعباء المالية التي تسببها الجائحة هذا ما

 .بنوع من الضغوط الذي يولد هذا الظرف في غياب المعدات الالزمة

 : تأثر االجر بسبب جائحة كورونا10الجدول رقم

 

 

 

 

ذين نسااابة للالذي يوضاااد مدى ت ثر األجر بسااابب الجائحة ب01نالحظ من خالل قراءتنا للجدول رقم     

من مجتمع البحكككك   ℅33،5امككككا الككككذين لم يتككككأثر أجرهم  ℅57،5بلغ  تاا ثر أجر م في فترة الكوفيااد 

 . االصلي

نستنج من خالل القراءة االحصائية للجدول بأن تقريبا نصف عدد العينة يؤكد على تأثر االجر بسبب    

 في االقتناء المتزايد لوسككككككككككككككائل الحمايةجكائحة كوفيد وهذا راجع إلى تدهور الظروف االجتماعية المتمثلة 

 وهذا لقلة العتاد بالوحدة . االصابة،والوقاية و العالج في حالة 

 

 

 ℅النسبة  التكرار االحتماالت
 00،0 20 نعم
 02،0 10 ال

 100 00 المجموع
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 : تناسب منحة كوفيد مع الجهد المبذول  أثناء فترة كورونا02الجدول رقم

 

 

 

    

الذي يبين تناسب منحة الكوفيد مع الجهد المبذول 01ءة االحصائية للجدول رقم من خالل القرا   

من االجابات كانت بعدم تنساب منحة كوفيد مع الجهد المبذول ℅  11بالمؤسسة محل الدراسة  يوضد ب ن

 كانت إجابتهم بتناسب منحة ℅00اثناء فترة كورونا ، أما باقي أفراد مجتمع البحث التي تقدر نسبتهم ب

كوفيد مع الجهد المبذول أثناء فترة كورونا وعليه يمكن القول من خالل التحليل اإلحصائي  وحسب نتائو 

الدراسة االستطالعية ومقابلة بع  اعوان الوحدة المركزية تبنين ان بع  االعوان يتم تكليفهم بمهام غير 

تناسب مع الجهد المبذول  أثناء رسمية خارج اوقات دوامهم  هذا ما جعلهم يرون بأن منحة كوفيد  ال ت

 طي كافة احتياجاتهم.غت فترة كوفيد كما انها ال

 : التعويضات الممنوحة في حالة العمل لساعات اضافية اثناء فترة كورونا07الجدول رقم

 

 

 

 

 

المبين لتعويضات الممنوحة في حالة العمل لساعات 01من خالل القراءة االحصائية للجدول رقم     

من االجابات بأن التعويضات الممنوحة معنوية أي   ℅27،5اضافية أثناء فترة كورونا، حيث تم تسجيل 

م تسجيل  عون بالوحدة في حين ت 52من االجابات بأنه ال يوجد تعويضات أي ما يعادل  ℅23،5و 

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 10 نعم
 00 20 ال

 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 12 ماديا
 00،0 10 معنويا

 02،0 10 ال يوجد تعويض
 100 00 المجموع
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من االجابات بأن التعويضات الممنوحة مادية  ونستنتج من خالل التحليل االحصائي الذي قمنا  ℅26

جعلهم ي لساعات اضافية معنويا من خالل توفير ايام الراحة وهذا ما به أن االعوان التي تم تعويضهم

عويضات العوان بأنه هنا  تيبذلون مجهودات اكثر للتصدي للوؤاء ويجنبهم التكاسل والخمول وتحفيز ا

تتناسب مع مجهوداتهم التي بذلوها ايام الجائحة خاصة عندما بلغ الفيروس ذروته اضطرت المؤسسة الى 

تجنيد كافة جنودها وهذا باستدعاء االعوان كلهم للعمل لكثرة التدخالت في عمليات االسعاف والجالء 

 الجنازات ودفنهم.بة مصاحالصحي دون ان ننسى 

 : وجود لغة الحوار بين االعوان في فترة كورونا01الجدول رقم

 

 

 

      

الذي يبين الشاااعور بلاة الحوار بين االعوان في 01خالل القراءة االحصاااائية للجدول رقم نالحظ من    

من   ℅86بوجود لاة الحوار أثناء فترة كورونا  قدرت ب  فترة كورونا أن نسااااابة األعوان الذين أقروا

  .℅36مجتمع البح   ، أما األعوان الذين لم يشعروا بوجود لغة الحوار في هذه الفترة  سجلت نسبة 

وعليه نسكككككككتنتج أن وجود لغة الحوار بين األعوان هو من الصكككككككفات المميزة للعالقات بين األعوان في    

بكة االتصاالت في فترة كورونا ، و هي مؤشر إيجابي يقلل من الضغوط المهنية مجتمع الدراسة و قوة ش

 تبادل الرؤى و مناقشة القرارات .و يؤثر تأثيرا إيجابيا على األداء من خالل 

 

 

 النسبة % التكرار ماالتاالحت
 00 02 نعم
 20 0 ال

 100 00 المجموع



عرض ، تحليل و تفسير البيانات الميدانية                           :  الفصل السادس  
 

 108 

 : طبيعة لغة الحوار05الجدول رقم 

 

 

 

 

الذي يوضااد يبيعة الحوار رساامية او رير رسااامية  09من خالل القراءة التي قمنا بها للجدول رقم       

مع مجموع العينة المختارة ، أما بالنسااااابة ل عوان الذي ℅ 11، فبالنساااابة للاة الحوار الرساااامية بلات 

 .℅11اقروا بلاة حوار  رير رسمية  فكانت نسبتهم 

لاة الحوار تتنوع بين ما  و رسمي و رير رسمي ، و إقرار األرلبية بسيادة  ومنه نستنتو أن يبيعة     

اللاة الرسمية في الحوار  و أمر يبيعي نظرا ليبيعة المؤسسة الذي يلتزم باالتصال الرسمي من خالل 

 مصالحيات األفراد و توزيع المهام بالوحدة المركزية ، ف رلبية  الحوار الذي يجري  بينهم يتسم بالنظا

و احترام القوانين وتيبيقها خصوصا في فترة الجائحة ، باإلضافة الى يبيعة الظرف الذي يتيلب الحيية 

والحذر في المعامالت من أجل تفادي العدوى ، في حين أن نسبة ال ب س بها تقر بوجود لاة رير رسمية 

و تبادل الرؤى و  في الحوار بين األعوان مما يوحي بوجود مرونة في االتصاالت داخل المؤسسة

 االستشارات و ليونة التعامل داخل المؤسسة .

 :تقييم درجة التواصل بين االعوان اثناء  المهمة في فترة كورونا00الجدول رقم 

 

 

 

 

الممثاال  لتقييم درجااة التواصااااااال بين االعوان اثناااء  09قم من خالل القراءة االحصاااااااائيااة للجاادول ر    

℅ 11من المبحوثين اجابوا بتقييم جيد ، ثم تليها نساااااابة ℅ 11المهمة في فترة كورونا، اذ تم تسااااااجيل 

 النسبة % التكرار االحتماالت
 00 20 رسمية

 00 10 غير رسمية
 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 11 11 جيد

 11 01 متوسطة

 1 1 ضعيفة

 100 00 المجموع
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كانت اجابتهم بتقييم ضااااااعيف اي ما يعادل اجابة ℅ 1كانت اجابتهم ب متوسااااااي ،وفي االخير نساااااابة 

   .عونين

ل القراءة اإلحصااااااائية رضااااااا أرلب أفراد العينة على درجة التواصاااااال بين وعليه نسااااااتنتو من خال    

األعوان و اذا يادل على قوة العالقاات القوياة التي تربيهم في مجاال عملهم والتعاايف بينهم في مرحلااة 

 األزمة الصحية التي حلت بهم .

 :وجود الدعم لتشجيع من طرف الزمالء اثناء فترة كورونا03الجدول رقم 

 النسبة % التكرار التاالحتما
 76 19 نعم
 26 01 ال

 100 00 المجموع
    

الممثل لوجود الدعم و التشجيع من يرف الزمالء 07من خالل القراءة االحصائية للجدول رقم       

من اجابات المبحوثين بوجود الدعم والتشجيع من يرف الزمالء ℅ 91اثناء فترة كورونا ،تم تسجيل 

من االعوان ℅ 11عون بالوحدة المركزية ، في حين تم تسجيل  19أي ما يعادل إجابة  اثناء فترة كورونا

كانت اجابتهم ب نه لم يكن   ناك دعم وتشجيع من يرف الزمالء نستنتو من خالل التحليل االحصائي 

 نللجدول شبكة العالقات االجتماعية داخل الوحدة قوية و ذا يتجسد من خالل التعاون القائم بينهم وم

خالل التجانس وعدم النفور من بعضهم  وانها فترة ويمكن تجاوز ا لرفع معنوياتهم وتقليل ضاي االعباء 

 المرمية على عاتقهم .

 :تغير نظام العطل المهنية اثناء فترة كورونا20الجدول رقم 

 

    

 

    

 النسبة % التكرار االحتماالت
 52.5 21 نعم

 5, 47 10 ال
 100 00 المجموع
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الذي يوضد تاير نظام العيل المهنية اثناء فترة كورونا 11من خالل القراءة االحصائية للجدول رقم     

من االعوان تغير نظام عطلهم المهنية أو أن باقي  ℅52.5بالمؤسسة قيد الدراسة ، نالحظ ب ن نسبة

 .℅5, 47العينة  

ونا وما تفرضه من كثافة وزيادة من خالل تحليل نتائج الجدول احصائيا تبين لنا أن جائحة كور    

التدخالت خاصة في فترة بلوع الذروة يستدعي تجنيد كافة االعوان باختالف تخصصاتهم ورتبهم وعليه 

تغير نظام العطل مثل إلغاء وتأجيل العطل السنوية لدى االعوان يقلل من فترات الراحة لهم مما يشعرهم 

م لرضا الذي يشكل نوع من الضغوط مؤدية الى تغير وتيرة عملهبكثافة المهام التي تولد لهم الشعور بعدم ا

في حين عدم تغير نظام العطل  لدى بع  األعوان راجع إلى أن عطلهم كانت خارج فترة ذرة انتشار 

 الفيروس .

 ناء فترة كورونا:تغيير خدمة االطعام  اث40الجدول رقم 

 

 

 

الموضككككككككككح لتغير خدمة اإلطعام أثناء فترة كورونا  35من خالل التحليل االحصككككككككككائي  للجدول رقم      

من اجابات المبحوثين كانت لم تتغير خدمة االطعام اثناء فترة كورونا  ، في  ℅66يتضككككككككككح لنا نسككككككككككبة 

 .من االجابات كانت بنعم تغيرت خدمة االطعام   ℅36حين تم تسجيل 

بأن خدمة اإلطعام لم تتأثر بفعل الظروف الجديدة و ذلك تنتج من خالل القراءة االحصائية وعليه نس    

و حتى و إن مال ،حسكككب رأي األغلبية مما يدل على اسكككتقرار المؤسكككسكككة في جانب الخدمات المقدمة للع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 40 16 نعم
 60 24 ال

 100 00 المجموع
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رار بدليل إقرارهم باسككككككتقكان هنا  تغير بحسككككككب رأي باقي األعوان إال أن ذلك لم يؤثر على أداء العمال 

 .خدمة اإلطعام، و كل ذلك يقلل من الضغوط داخل المؤسسة 

 :وجود مكان مخصص للحجر اثناء فترة كورونا44الجدول رقم 

 

  

 

 

مكان مخصص للحجر اثناء فترة كورونا  الموضح لوجود33من خالل القراءة االحصائية للجدول رقم      

 يلتسج تم حين في للحجر، مخصص مكان يوجد ال اجابتهم كانت المبحوثين من ℅ 76يتضح لنا ان 

 .للحجر مخصص مكان بوجود اجابتهم كانت المبحوثين من ℅ 26

د ائحة وتزايلجومنه نستنج ان عدم وجود مكان للحجر اثناء فترة كورونا راجع الى االكتظاظ في فترة ا    

ابين بالمصمما ادى بالمؤسسة الى عدم تكفل  الفيروس ذروة انتشارهعدد اصابات االعوان خالل بلوع 

 .ية مؤقتة للمكوي بالحجر المنزليوحجرهم بل منحهم عطل مرض

 :نوعية تكفل المؤسسة لألعوان اثناء فترة كورونا49الجدول رقم 

  

 

 

 

 

 النسبة % التكرار االحتماالت
 30 12 نعم
 70 28 ال

 100 00 المجموع

 النسبة % التكرار االحتماالت
 7,5 2 ماديا
 25 56 معنويا
 12,5 5 صحيا

 55 33 لم يتم التكفل
 100 00 المجموع
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: الذي يوضح نوعية تكفل الوحدة باألعوان المصابين اثناء فترة 32من القراءة االحصائية للجدول      

 صحيا همب التكفل تم الذين أما ℅35تم التكفل بهم معنويا  الذين االعوان اما℅ 55الجائحة فكانت اجابة 

 للجدول االحصائية القراءة خالل من. ماديا بهم التكفل تم7,5℅بنسبة المقدر االعوان بقية اما℅53,5

ة ة على مرقد واماكن مخصصالوحد توفر عدم الى راجع وهذا الوحدة طرف من باألعوان التكفل يتم لم انه

 إلعانتهم على اقتناء الحاجاتماديا من خالل حصولهم على منحة  باألعوانللحجر مما يستدعي التكفل 

التي تخصهم من ادوية والبسة  واقية... ومعنويا من خالل ارشادات االخصائي  النفسي الخاص بالمؤسسة 

ومنح عطل الراحة وتسريحهم إلقامة حجر  بمنازلهم اما صحيا كانت عن طريق معاينة الطبيب الوحدة 

 ان .ونقلهم الى المشفى في حالة االصابة من قبل االعو 

 : معاملة االعوان لزمالء هم بعد الشفاء من المرض42الجدول رقم

 

      

 

 

كانت اجابتهم بأنهم شاهدوا نوعا ℅57.5ان  33تبين لنا من خالل القراءة االحصائية للجدول رقم    

بالنسبة لباقي افراد 7,5℅هنا  تقارب  ℅25من النفور أما بالنسبة للذين اجابوا انه كانت معاملة عادية 

 العينة .

خالل التحليل االحصائي للجدول اتضح لنا أن حاالت النفور التي حدثت بسبب الخوف من من     

ي حذر من التقرب منه او العدوى واحتمال استمرار وجود الفيروس لدى المصاب لهذا يبقى االعوان ف

 النسبة % التكرار االحتماالت
 7,5 1 تقارب

 35 14 معاملة عادية

 57.5 23 نفور

 100 00 المجموع
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االجتماع معه وهذا ما يؤدي إلى تأزم نفسية المصاب بعد الشفاء ويجعله في حالة اغتراب مهني وشعوره 

 بالحرج مما يقلل من رغبته في ممارسة مهامه .

II. : مناقشة النتائج 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات :-1

 :  مناقشة نتائج الفرضية االولى -أ

تنظيمية في دراستنا تظهر من خالل مجموعة من المؤشرات التي تسمح لنا بمعرفة تأثيرها إن الضغوط ال

ويظهر من العمككل على االداء الوظيفي لككدى االعوان في ظككل جككائحككة كورونككا حيكك  تتمثككل على عككبء 

تكليف األعوان بمهام خارج 66خالل نتائج الجداول الخاص بعبء العمل ،  حي  يوضكككككككككح الجدول رقم 

وهذا راجع إلى الوضكككككع الذي  %75لرسكككككمي في فترة كورونا حي  بلغت نسكككككبة األعوان المكلفين العمل ا

يوضككككح معاناة المبحوثين بكثافة العمل في ظل الجائحة بنسككككبة  67فرضككككته الجائحة ، في حين الجدول  

وذلك بسكككبب الوضكككع العامة الخارجية الذي فرضكككته جائحة كورونا على المجتمع بكل قطاعاته  5٫75%

التي تبين نتائجه تأثير السككلبي لمهام على  68االجتماعية و االقتصككادية نفسككيا وسككياسككيا اما الجدول رقم 

مما يؤدي الى تدهور جودة %33االداء الوظيفي من خالل الشعور االعوان بالملل حي  قدرت نسبتهم بككك

افة العمل ادت وظيفة االداء ، وعملية فكن السككككياسككككة المنتهجة من طرف المؤسككككسككككة لمواجهة الجائحة كث

 .  انعكاسية على  العمل ،العمال، المؤسسة

الموضح لتقييم المهام أثناء فترة الكوفيد 69فقد تبين من خالل الجداول رقم عن مؤشر غموض الدور أما 

وما يدل على وضوز االوامر المتباينة بين اسعافات المرض ومصاحبة الجنائز  63,5انها واضكحة بنسبة

 . و المهام االعتيادية هذا ما يساهم في تحسين أداء االعوانأثناء الدفن 
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اضكافة الى ان الضكغوط التنظيمية تقاس من خالل مؤشكر المشككاركة في اتخاذ القرار المتمثل في الجدول 

من االعوان يشكككاركون في فترة بلوع الفيروس ذروته مما يسكككتدعى التدخل %76حي  تم تسكككجيل  56رقم 

في وقت قصكككككير جدا وهذا ما يؤدي الى اكتشكككككاف القدرات القيادية لتسكككككيير القرار اتخاذ المباشكككككر بل بعد 

 . المهام مما ينعكس ايجابا على أداء االعوان و المؤسسة

و بالتالي فكن الضككككككككككغوط التنظيمية التي فرضككككككككككتها جائحة كورونا على عمال الحماية المدنية تمثلت في 

لعمل مما يؤثر ذلك بالضكككككككككرورة على األداء ، في حين   عبء العمل الذي أدى بدوره إلى خلق ملل عند ا

نفي وجود غموضا للدور في عمل المبحوثين و هو بدوره يؤكد التسيير المحكم للقطاع من خالل التوزيع 

 المدروس للعمل ، إضافة إلى مشاركة العمال في إتخاذ القرارات الالزمة في ظل جائحة كورونا .

مية قد أثرت على أداء المبحوثين سكككككككوى عبء العمل، و منه و بتحقق و بالتالي ال توجد ضكككككككغوط تنظي 

 مؤشر واحد من ثالي مؤشرات فكن الفرضية لم تتحقق .

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :-ب

من خالل البيانات التي تحصلنا عليها في الفرضية الثانية  التي مفادها الضغوط االجتماعية التي مارستها 

لى األداء الوظيفي هي التكفل المادي ، التكفل المعنوي ، شبكة العالقات االجتماعية  الخدمات الجائحة ع

االجتماعية ، حي  يتضح المؤشر االول للتكفل المادي المتمثل في األجر و منحة كوفيد ، حي  أكد 

ل بأن ذلك مكن القو أعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية على أن المؤسسة توفر منحة الكوفيد ، حي  ي

يعتبر حافز لألداء أفضل بحي  يشعر األعوان بتقدير الجهد المبذول مما يزيد من دافعيتهم وهذا ما تبين 

( الذي يبين استفادة  أغلبية االعوان من منحة 53(. باإلضافة الى الجدول رقم  55في الجدول رقم  

وضاعهم المادية التي تسمح لهم بتوفير كوفيد ، وهذا يدل على أن منحة كوفيد تساهم في تحسين ا

( أن أجر األعوان قد تأثر بسبب جائحة 52حاجياتهم  الالزمة لمواجهة الوؤاء ، كما تبينت نتائج الجدول  
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كورونا ، وهذا ما يوضح تدهور الظروف االجتماعية المتمثلة في االقتناء المتزايدة لوسائل الحماية والوقاية 

( تناسب بين منحة كوفيد مع  الجهد المبذول 53ؤسسة ، ثم تليها  نتائج الجدول رقم  نتيجة لقلة العتاد بالم

أثناء فترة كورونا اذ  تبين أمه ال يوجد تناسب ببينها  بالرغم من توفر المنحة غير أنها ال توفر التكفل 

 المادي الكافي ، وهذا ما يعود سلبا على أدائهم للمهام كنتيجة لعدم تقدير مجهودهم .

(  نوعية التعويضات الممنوحة 55" من خالل الجدول رقم  التكفل المعنوي في حين يظهر المؤشر الثاني "

لألعوان في حالة عملهم لساعات اضافية خالل فترة كورونا ، حي  تم تعويضهم لساعات اضافية معنويا 

دير ؤاء وشعورهم بتقمن خالل توفير أيام الراحة وهذا ما يجعلهم يبذلون مجهودات أكثر للتصدي للو 

مجهوداتهم وهذا ما يضمن التكفل المعنوي لألعوان من طرف المؤسسة مؤديا ذلك الى تخفيف ضغوطات 

 العمل خصوصا عند بلوع الفيروس ذروته.

(الممثل لوجود لغة الحوار بين 56كما يتمثل المؤشر الثال  في شبكة العالقات الموضح في الجدول رقم 

ا حي  تم تسجيل نسبة كبيرة من إجابات المبحوثين يقرون بوجود لغة الحوار بين األعوان في فترة كورن

االعوان في فترة كورونا وهو ما يميز  العالقات بين األعوان في مجتمع البح  بقوة شبكة االتصاالت في 

لمهام ا فترة كورونا ، هذا ما يقلل من شعورهم بالضغوط كما يزيد من تبادل اآلراء  والمعارف حول تسيير

( الموضح لطبيعة الحوار السائدة أثناء فترة كورونا فقد تم تسجيل 57وانجازها، في حين الجدول رقم  

تباين بين ما هو رسمي وغير رسمي ، اذ أقر االغلبية بسيادة اللغة الرسمية نظرا لطبيعة مهامهم التي 

تي من اضافة إلى الطرق الضسة تستلزم االتصاالت واصدار األوامر وفقا لقوانين تسيير نظام المؤس

 تتطلب الصرامة والحذر في المعامالت ، هذا ما يزيد من قوة العالقات التي ترؤل االعوان فيما بينهم .

 (درجة التواصل بين االعوان جيدة أثناء فترة كورونا ، وهذا ما ينعكس58كما يوضح الجدول رقم  
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الممثل لوجود 59باإلضافة  إلى الجدول رقم  ،ط ايجابا على األعوان ويسهل تأدية مهامهم دون ضغو 

يندرج ضمن مؤشر   59الدعم و التشجيع من طرف الزمالء اثناء فترة كورونا  أظن أن الجدول رقم 

من المبحوثين يقرون بوجود دعم من طرف الزمالء  ℅56التكفل المعنوي ( ، اذ تم تسجيل  نسبة تفوق 

على أن العالقات االجتماعية داخل الوحدة قوية متجسدة في التعاون  اثناء فترة كورونا ، وهذا ان دل فيدل

 القائم بينهم والدعم والتشجيع ، هذا ما يزيد من معنوياتهم ويخفف من نسبة ضغل العمل  بين الزمالء .

(  المبين 36في حين يتمثل المؤشر الرابع  في الخدمات االجتماعية الموضحة من خالل الجدول رقم  

ام العطل في فترة كورونا ، اذ تم تسجيل ما يفوق النص من إجابات المبحوثين يقرون بتغير لتغير نظ

نظام ، وهذا يدل على أن الجائحة تفرض تجنيد كافة األعوان باختالف تخصصاتهم ورتبهم مما يشعرهم 

ذا الشعور هبكثافة المهام مما يولد نوع من الضغل والشعور بالتعب واإلرهاق النفسي والجسدي ، فيؤدي 

 إلى تغير وتيرة عملهم وتأدية مهامهم .

( عدم تغير خدمة اإلطعام أثناء كورونا ، مما يدل على 35في حين تم تسجيل من خالل الجدول رقم   

بمقر الوحدة ، وهذا يقلل من نسبة الضغوط  اإلقامةاستقرار المؤسسة من ناحية الخدمات االجتماعية 

 بالمؤسسة .

أن الضغوط االجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا على أعوان الحماية المدنية تمثلت  وعليه يمكن القول

في التكفل المادي الذي بدوره ال يغطي كافة حاجات األعوان بالرغم من توفر المنحة الخاصة بالكوفيد 

لة في ثالتي تشعر األعوان بتقدير مجهوداتهم غير أنه غير كافي ، إضافة الخدمات االجتماعية المتم

نظام العطل الذي تغير بدوره مما أدى إلى شعور األعوان باإلرهاق الجسدي والنفسي ، في حين أن خدمة 

 االطعام لم تتغير بفعل الجائحة وهذا ما يدل على استقرار الخدمات بالمؤسسة التكفل 
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فف من ا يخالمعنوي الذي يظهر في تعوي  األعوان لساعات عملهم االضافية بمنحهم عطل إضافية مم

شدة التعب ، كما أن شبكة العالقات تتسم بالعالقات الرسمية ، ذات طبيعة حوار جيدة مما يسهل سيرورة 

 المهام  دون أن ننسى الدعم والتشجيع الذي يرفع من معنويات االعوان ويخفف شعورهم بالضغل

 ي والخدمة االجتماعية ومنهومنه ال توجد ضغوط اجتماعية قد أثرت على أداء االعوان سوى التكفل الماد

 تم تحقق مؤشرين فقل من أصل ارؤعة .

 :مناقشة النتائج في ظل النظريات-2

التنظيمية من العوامل المؤثرة على أداء العمال و على إنتاجية المؤسسة ككل ،  و إن  الضغوطتعتبر 

 قد أكده كل من  تأثير عبء العمل و غموض و وضوز الدور على أداء العمال الذي برز في دراستنا

م من خالل وضع نموذج نظري  يقوم على 5968( سنة lawler( وزميله ادوارد لولير  poterبورثر  

 مجموعة من الفروض حول محددات األداء الوظيفي تتكون من ثالي عوامل رئيسية هي:

رى دد هي األخ: الذي يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل او درجة دافعيته، التي تتحالجهد المبذول-أ

بعوامل جزئية مختلفة ومترابطة بعضها ببع  كاألجور والمكافات، عدالة العائد، فرص التطور والترقية 

المتاحة للفرد ،نمل القيادة او اإلشراف، الظروف المادية، المكانة الوظيفية، طبيعة العالقات داخل التنظيم 

 ع المهام.تضخم العمالة، تحديد أهداف األداء محتوى العمل وتنو 

التي تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول ويشمل ذلك التعليم والتدريب  قدرات الفرد وخبراته السابقة: -ب

 والخبرات

إدرا  الفرد لدوره الوظيفي: ويشمل تصوراته وانطباعاته عن السلو  واالنشطة التي يتكون منها عمله   -ج

زاج لتالي فاألداء الوظيفي للفرد يتحدد بتفاعل وامتوعن الكيفية التي يمارس لها دوره في المؤسسة وؤا
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دافعيته، قدراته و ادراكه لدوره، و ال يوجد عامل أهم من  خر فكل تتفاعل فيما بينها لتحدي  مستوى 

 األداء.

ذه النظرية ، حي  اتخذت ه كما أكدت  نظرية اإلدارة العلمية لفريديريك تايلور عبى تأثير الحوافز المادية

من االفتراضات والمباد  التي توصلنا إليها في موضوعنا ونذكر منها ضرورة المكاف ة المالية العديد 

حي   ،اليومية للعامل كحافز مادي ففي دراستنا وجدنا ان مؤسسة الحماية المدنية توفر منحة الكوفيد 

ما يزيد من ذول ميمكن القول بأن ذلك يعتبر حافز لألداء أفضل بحي  يشعر األعوان بتقدير الجهد المب

( الذي يبين استفادة  أغلبية 53(. باإلضافة إلى الجدول رقم  55تبين  في الجدول رقم   دافعيتهم وهذا ما

االعوان من منحة كوفيد ، وهذا يدل على أن منحة كوفيد تساهم في تحسين اوضاعهم المادية التي تسمح 

( أن أجر األعوان قد تأثر 52  تبينت نتائج الجدول وؤاء ، كما لهم بتوفير حاجياتهم  الالزمة لمواجهة ال

بسبب جائحة كورونا ، وهذا ما يوضح تدهور الظروف االجتماعية المتمثلة في االقتناء المتزايدة لوسائل 

( تناسب بين منحة كوفيد 53الحماية والوقاية نتيجة  لقلة العتاد بالمؤسسة ، ثم تليها  نتائج الجدول رقم  

ذول أثناء فترة كورونا إذ  تبين أمه ال يوجد تناسب ببينها  بالرغم من توفر المنحة غير أنها مع الجهد المب

اختيار و  ال توفر التكفل المادي الكافي ، وهذا ما يعود سلبا على أدائهم للمهام كنتيجة لعدم تقدير مجهودهم

نا عمال والمهام وهذا ما يجعلالعمال يكون طبقا لمستلزمات العمل وأيضا تقسيم العمل و كيفية إدارة األ

ناكد بأن نظرية اإلدارة العلمية ترتبل بشكل كبير مع نتائج دراستنا، وحسب نتائج دراستنا أوضحت أن 

غالبية المبحوثين اقروا بأن المؤسسة توفر لهم منحة الكوفيد كحافز مادي وتعويضهم على الجهد المبذول 

ليوم أن أداء األفراد ألعمالهم يكون وفق التعليمات التي تنسب ا وايضا نظرية البيروقراطية التي تستند إلى

في حدود االوامر من المسؤولين سواء مسؤول الوحدة او مسؤول الفرقة ويتوضح هذا من خالل لغة الحوار 

اثناء تأديتهم لمهامهم وكون أن طبيعة الحوار رسمية هذا ما جعل تقييم االعوان  التي يتعاملون بها أثناء 

 ية مهامهم خالل اعطاء االوامر وتنفيذها.تأد
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 مناقشة النتائج في ظل الدراسات السابقة :-0

 :الدراسة االولى  -أ  

أثر ضغغغغغوط العمل على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتصغغغغادية والتجارية " الموسكككككومة بالعنوان 
حمداوي وسكككيلة والطالب مشكككعلي  " من إعداد الدكتور - قالمة– 1000ماي  0وعلوم التسغغيير بجامعة 

بالل، وقد توصككككككلت هذه الدراسككككككة إلى تباين إجابات عينة الدراسككككككة لمصككككككادر ضككككككغوط العمل حي  أخذ 
البعدان عبء الدور وصكككراع الدور اتجاها مقبوال نوعا ما بينما يعد غموض الدور لم يكن كذلك، وؤصكككفة 

جوؤين، كذلك غموض الدور المصككككككدر عامة فان محور الضككككككغوطات تم قبوله نوعا ما من طرف المسككككككت
الوحيد من مصادر ضغوط العمل الذي له تأثير في االداء الوظيفي و كل من عبء الدور وصراع الدور 
ال يؤثران على االداء الوظيفي ، وهذا ما يختلف عن نتائج دراسكككككككتنا ، حي  وجدنا في دراسكككككككتنا أن كثافة 

الجتماعية والتكفل المعنوي ، في حين يوجد تأثير فقل المهام وشككككككككككككككبكة العالقات االجتماعية والخدمات ا
 بالنسبة كثافة المهام والتكفل المادي اذ تشكل نوع من ضغوط عمل بالنسبة لألداء االعوان. 

 الدراسة الثانية :-ب

" مقال بمجلة ابحاي نفسككككككككككية " ضغغغغغغغوط العمل التنظيمية واثرها على االداء الوظيفي للعامل الجزائري   
ن إعداد االسككككككتاذ قدور عثمان. توصككككككلت إلى أن عبء العمل، بي ة العمل ، مكافات  والحوافز  وترؤوية م

تؤثرا سكككككلبا على األداء إذ تعتبر مسكككككببا لضكككككغوط العمل  ، في حين وضكككككوز الدور  لم يؤثر على االداء     
يمية  المتمثلة تنظالوظيفي لدى عمال البنك. وهذا ما يتفق  مع نتائج درستنا  من ناحية تأثير الضغوط ال

في عبء الدور وتأثيره السكككككككككككلبي على االداء الوظيفي الذي تفرضكككككككككككه جائحة كورونا على أعوان الحماية 
 المدنية .

 الدراسة الثالثة : -ج

أثر ضغغوط العمل  في مستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي "  دراسة ميدانية على العاملين في "
وئام طنوس، خلصككككككككككككت أن عبء العمل ، بي ة العمل و المكافات و   , من إعدادبن  بيبلوس سغغغغغغغوريا 

الحوافز لهم تأثير على اداء العاملين في القطاع المصرفي ، في حين أن وضوز الدور لم يؤثر  في ذلك 
، هكذا مكا يشككككككككككككككتر  في نتكائج دراسككككككككككككككتنكا  من نكاحيكة تكأثير عكبء العمل  والتكفل المادي الذي يتمثل في 

اذ يؤدون نفس التأثير على االداء الوظيفي في ظل جائحة كورونا   مما يولد ضككغوط المكافات والمنح ، 
 العمل ويعيق سيرورة مهام االعوان .
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 الدراسة الرابعة :-د

، من إعداد الطالب عيسكككككى  نجوم  0"أثر ضغغغغغوط العمل على أداء العاملين " في الفنادر االردنية فئة 
عبء العمل  على أداء العاملين  في حين يوجد تأثير بالنسكككككبة  ابراهيم المعشكككككر، حققت نتيجة عدم تأثير

للمكافات ،الهيكل التنظيمي وؤي ة العمل .إذ تشككتر  هذه النتائج مع نتائج دراسكككتنا من ناحية تأثير التكفل 
المادي المتمثل في  عدم تناسكككككككككب منحة كوفيد مع الجهد المبذول خصكككككككككوصكككككككككا عند تجنيد كافة االعوان  

بمهام خارج أوقات عملهم الرسمي  هذا ما يشعرهم  بعدم تقدير مجهوداتهم مما يؤدي الى  وكذلك تكليفهم
 خلق جو من الضغوط أثناء مزاولتهم للمهامهم.

 الدراسة الخامسة : -ه

 دراسككة ميدانية ببع  المسككتشككفيات" أثر ضغغغوط العمل في االداء الوظيفي للعناصغغر الطبية المسغغاعدة "
من إعداد الطالبة عائشككة مفتاز جبريل ، توصككلت إلى أن صككراع الدور، غموض العامة بمدينة مصككراته، 

الدور، عبء العمل ، بي ة العمل ، عالقات العمل  على االداء الوظيفي للعناصكر الطبية المساعدة  في 
بع  المسككتشككفيات .  حي  تتشككابه مع نتائج دراسككتنا في تأثير عبء العمل الذي فرضككته الجائحة على 

 .األعوان 

III. :النتائج العامة 

 توصلنا من خالل دراستنا إلى مجموع من النتائج التي تنفي الفرضية العامة التالية : 

الضكككغوط التي مارسكككتها جائحة كورونا على األداء الوظيفي لدى أعوان الحماية المدنية  هي الضكككغوط   
 التنظيمية والضغوط االجتماعية ، وذلك من خالل االستنتاج التالية :

 غوط التنظيمية التي فرضكككككككككتها جائحة كورونا على عمال الحماية المدنية تمثلت في عبء الضككككككككك
العمل الذي أدى بدوره إلى خلق ملل عند العمل مما يؤثر ذلك بالضكككككككككرورة على األداء ، في حين   نفي 
 وجود غموضكككككككا للدور في عمل المبحوثين ، كما تؤكد الدراسكككككككة على مشكككككككاركة العمال في اتخاذ القرارات

 الالزمة في ظل جائحة كورونا.
  على أعوان الحماية المدنية تمثلت في التكفل الضككككغوط االجتماعية التي فرضككككتها جائحة كورونا

األعوان من معكدات الوقكايكة والحمكايكة  ، ككذلكك نظكام العطل الذي ت الكذي ال يغطي ككافكة حكاجيكا المكادي
 الفيروس . تغير بفعل التجنيد االجباري لألعوان خالل ذروة انتشار 
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من خالل الدراسكة االسكتطالعية ومقابلتنا لألخصكائي النفسكاني ومختلف األعوان تبين أن الجائحة تفرض 
ضككككغل نفسككككيا على األعوان من توتر وخوف من العدوى ، إضككككافة إلى سككككلو  األعوان بعد إصككككابة احد 

 الزمالء.

 :و التوصيات  االقتراحات

دراسكتنا الراهنة يمكن عرض بع  االقتراحات والتوصيات وهي توصكلنا إليه من نتائج في  من خالل ما 
 كالتالي :

  ضرورة وجود مساعد اجتماعي  يتكفل بالبح  في شؤون األعوان واحتياجاتهم االجتماعية
 والمهنية في ظل األزمات والتغيرات الحاصلة بالمؤسسة  لضمان االستقرار العام للمؤسسة .

  ة من خالل تدريبهم على أحدي الطرق في عمليات اإلجالء، تكوين األعوان حول مواجهة األوؤ
 اإلسعاف ،مصاحبات الجنازات وعمليات الدفن  باإلضافة إلى عمليات التعقيم .

  التكفل النفسي باألعوان  من اجل رفع معنوياتهم . وتحفيزهم على زيادة وتيرة األداء. 
 في ظل تدهور الظروف  توفير التكفل المادي من أجل تغطية مختلف حاجات األعوان

 االجتماعية خالل فترة الجائحة .
 .توفير المعدات الالزمة للممارسة المهام كاللباس الواقي، أدوات التعقيم 
  المصابين في مكان العمل باألعوانتوفير التكفل  المادي والمعنوي الالزم.  
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ضغوط العمل شغل اهتمام الكثير من الباحثين ومراكز على ضوء ما سبق دراسته تبين لنا أن موضوع 

البح  وهذا لما ينتج عنه من سلبيات وايجابيات على المستوى الفردي والجماعي أو التنظيمي سواء في 

مجال علم النفس أو علم االجتماع وانتشار هذه الظاهرة في تنظيمات العمل المختلفة خاصة في اآلونة 

كورونا الذي أثار هلعا كبيرا في نفوس األفراد خاصة داخل المؤسسات ألن أداء االخيرة بعد انتشار وؤاء 

العامل مرهون بعدة عوامل سواء كانت داخل المؤسسة او خارجها وتعتبر ضغوط العمل من أبرز المشاكل 

التي يعانيها العامل في المؤسسة سواء كانت عمومية او خاصة وفي دراستنا لموضوع ضغوط العمل ومن 

ل الدراسة الميدانية لمؤسسة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للكشف عن مختلف الضغوط المهنية التي خال

واجهتهم في فترة جائحة كورونا العتبارهم الخل الدفاعي األول في المواجهة فوجدنا أنه لم تكن هنا  

يوجد هنا   حكم إلى أنهضغوطاته كثيرة بسبب طبيعة عملهم الرسمي والصارم الذي يتميز بالتنظيم الم

بع  الضغوطات النفسية واالضطرابات الناتجة على الخوف من انتشار الوؤاء والعدوى وؤع  الضغوط 

الناتجة على زيادة في ساعات العمل وغيرها هذا ما يدفع باألعوان إلى الملل مما يؤدي سلبا على األداء 

 الوظيفي االعوان.
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 .3665لبنان ، 

كلية التجارة ، جامعة االسكندرية ، االسكندرية ، مصر ، ، ادارة الموارد البشرية :  حسن راوية .3

3663. 

، دار حامد  السلو  التنظيمي سلو  االفراد والجماعات في منظمة االعمال : حسين حريم .5

 .3669، عمان االردن،  2طللنشر والتوزيع ، 

اعة ، دار هومة للطبتدريبات على منهجية البح  العلمي في العلوم االجتماعية :رشيد زرواتي .6

 .3663، بوزريعة، الجزائر ،5والنشر والتوزيع، ط

ار د منهجية البح  العلمي في العلوم االجتماعية  أسس علمية وتدريبية ( ،: رشيد زرواتي .7

 3663ئر ، الكتاب الحدي  ، الجزا

دار  ،الدليل المنهجي في اعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع :سعيد سبعون  .8

 .3663، الجزائر ،3القصبة للنشر والتوزيع، ط

: البح  الترؤوي النفسي _دليل تصميم البحوي _ ، امواج للنشر والتوزيع ،  سمية عبد الوارث .9

 .3655،عمان ، االردن ، 5ط
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ديوان ، مناهج البح  العلمي وطرق اعداد البحوي: محمد محمود الذبيبات، عمار بوحوش .56

   3667المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

البح  في العلوم االجتماعية الوجيز في األساسيات والمناهج  :علي معن عبد المومن .55

 .3668،ليبيا،5،  دار الكتب الوطنية،    ط والتقنيات

لمسيرة دار ا ، السلو  التنظيمي في المؤسسات التعليمية: واخرون  فلية ، فارور وعبد المجيد .53

 .3669للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

 دار ،إدارة الوقت والمفاهيم ، عمليات ، تطبيقات  ، نجوى رمضان احمد : قاسم نايف عدوان .52

 .3669الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ، 

 3668، القاهرة ، مصر ،5، عالم الكتب ، ط التنظيمينظرية االلتزام :  حمود احمد درويش .53

 ، دار الطباعة والنشر، تونسالمنهجية في البحوي والدراسات األدبية: محمد بدوي  .55

، دار وائل للنشر والتوزيع ، السلو  التنظيمي في منظمات االعمال  : محمد سلمان العميان .56

 .3668الجامعة االردنية ، 

بة ، دار القصمنهجية البح  العلمي في العلوم اإلنسانية: د، ت صحراوي بوزيموريس انجرس .57

 .3666،الجزائر،3للنشر، ط

ر حسين راس الجبل للنش منهجية البح  العلمي في العلوم االجتماعية، :نادية سعيد عيشور .58

 3657،قسنطينة، الجزائر  والتوزيع

 

 

 



 قائمة المراجع 
 
 

 127 

 المذكرات :ثانيا: 

دراسة على عينة من  ، قته بالعمل الجماعياالداء الوظيفي وعال:  بلعزي عادل عبد الرحمن .10

اساتذة التعليم المتوسل ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العمل والتنظيم ، كلية العلوم 

 .3658- 3657االجتماعية ، جامعة محمد بن احمد ، وهران ، الجزائر ، 

ت تخرج طلبة الماجستير في البح  العلمي في الجامعة الجزائرية من خالل مذكرا: سمية خدنة .20

دراسة ميدانية ببع  جامعات الشرق الجزائري ، أطروحة دكتوراه علوم ، –العلوم اإلنسانية واالجتماعية

تخصص إدارة الموارد البشرية ، قسم علم االجتماع ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد 

 .3658ة 3657، الجزائر ،  3لمين دباغين ، سطيف 

المعاينة في البح  العلمي دراسة تقييمية لرسائل الماجيستر والدكتوراه بكلية العلوم :  فارس خالد .35

، اطروحة دكتوراه في علم النفس ، تخصص القياس النفسي وتحليل  3االجتماعية بجامعة وهران 

،  س ، مستغانمالمعطيات ، شعبة علم النفس ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة عبد الحميد بن بادي

 .3636-3659الجزائر ، 

التكوين اثناءالخدمة ودوره في تحسين اداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية ، ،  بوقطف محمود .33

، خنشلة ، مذكرة ماجيستر في علم االجتماع ، تخصص تنظيم  دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرور

واالنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  وعمل ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية العلوم االجتماعية

 .3653-3652الجزائر ، 

 ، الوظيفي لدى ضباط الشرطة اليمنية باألداءاالمن النفسي وعالقته ،  زايد  راجع المنتصر .32

دراسة ميدانية في امانة العاصمة ، مذكرة نيل الماجستير في علوم الشرطة تخصص علوم اجتماعية ، 

 .3656، كلية الدراسات العليا ، أكاديمية الشرطة قسم العلوم االجتماعية 
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 اثر ممارسات ادارة الموارد البشرية الحديثة على اداء العاملين في المنظمات:  شفاء كرو .33

 .3656،مذكرة ماجيستر في ادارة االعمال ، تخصص الجامعة  االفتراضية السورية ، سوريا 

وعالقتها باألداء الوظيفي في االجهزة االمنية ،  الرقابة االدارية عبد الله عبد الرحمن النيان : .35

، مذكرة ماجيستير ، قسم العلوم االدارية ، كلية الدراسات العليا   دراسة مسحية على شرطة منطقة هائل

 5333يف العرؤية للعلوم االمنية ،اكاديمية نا

صاالت ضغوط العمل واثرها على أداء الموظفين في شركة االت:  عبد القادر سعيد بنات .36

، مذكرة ماجستير ، تخصص إدارة اعمال ، جامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ،  الفلسطينية

 3656ة3669

اثر التمكين واالبداع في تحسين أداء العاملين كدراسة تطبيقية بالهي ة : عذاري سعود الهاجري  .37

م ادارة  االعمال  ،كلية ، مذكرة نيل الماجستير في االدارة االعمال ، قس لكويتالعامة للصناعة دولة ا

 3655االعال ، جامعة الشرق االوسل ، عمان ن االردن ، 

 5أثر ضغوط العمل على أداء العاملين " في الفنادق االردنية ف ة : عيسى ابراهيم المعشر .38

، رسالة ماجستير في ادارة االعمال ، قسم ادارة االعمال ،كلية العلوم االدارية والمالية ،جامعة نجوم

 3659ق األوسل الدراسات العليا ، الشر 

دراسة  ، الوظيفي في الهي ات المحلية الفلسطينية ألداء دور االبداع في تحسينا:  عنان الجعبري  .39

تطبيقية على شركة كهرؤاء التحليل ، مذكرة ماجيستير في ادارة االعمال ، كلية الدراسات العليا للبح  

 3669العلمي ، جامعة الخليل ، فلسطين ، 



 قائمة المراجع 
 
 

 129 

مصادر ضغوط العمل لدى عمال الصحة وسبل مواجهتها في المصالح :  جابلية يوسفلع .26

، مذكرة ماجستير ، تخصص علم اجتماع تنمية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر  االستعجالية

 ،3653 

ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اغلمشرفين :  محمد حسن خميس أبو رحمة .25

مذكرة ماجستير في أصول الترؤية ، قسم أصول الترؤية ، كلية الترؤية ،  ، ات غزةالترؤويين بمحافظ

 3653عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

،  عاطف قنديل :ى غموض وصراع الدور الوظيفي واثرهما على االداء الوظيفيمراد سامي : .23

، قطاع غزة ، مذكرة ماجيستير ، تخصص ادارة االعمال ،  دراسة تطبيقية على وزارة االقتصاد الوطني

 3656كلية التجارة ، الجامعة االسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

ضغوط العمل على عملية اتخاذ القرارات، دراسة ميدانية على  اثر:  ميسون سليم السقا .22

ادارة االعمال ، كلية ، مذكرة ماجستير ، تخصص ادارة االعمال ، قسم  المصارف العاملة في قطاه غزة

 3669التجارة ، عمادة الدراسات العليا ، الجامعة االسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

أثر ضغوط العمل  في مستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي  دراسة :  وئام طنوس .23

،   AMBمذكرة الماجستير في ادارة االعمال التخصصي  ،ميدانية على العاملين في بنك بيبلوس سوريا

 .3659الجامعة االفتراضية السورية ، سوريا 

 المجالت: ثالثا: 

مصادر ضغوط العمل وعالقتها باالستهداف للحوادي ":  بوخميس بوفولة االزهر عبد المال  ، .25

لة ، مج   " –تبسة –المهنية دراسة ميدانية على العاملين في المركب المنجمي للحديد والفوسفات 

 .3659، الوادي، الجزائر ،  26اعية ، جامعة الشهيد حمه لخضر ، ع الدراسات والبحوي االجتم
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، مجلة ''ازمة االغالق الكبيرة : االثار االقتصادية  لفيروس كورونا '':  احمد فايز الهرش .26

، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسير ، جامعة  63، ع 63بحوي االدارة واالقتصاد ، مجلد 

 3636الجلفة ، الجزائر ، زيان عاشور ، 

اثر التحول الرقمي على االداء الوظيفي للعاملين في البنو  التجارية : " اسر احمد خميس .27

، كلية 62،  ج 63، ع 63"، المجلة العلمية لدراسات والبحوي المالية والتجارية ، المجلد المصرية

 3655التجارة ، جامعة الرؤاط ، 

، جامعة امحمد  "غوط العمل وأداء العاملين في المنظمة العالقة بين ض: " بن طالب سامية .28

 .3658ة66ة36بوقرة ، بومرداس ، الجزائر ، 

اثر إدارة الوقت في الحد من ضغوط العمل لدى ": سيد احمد كبداني ،  بريكسي رفيق رشيد .29

 .3636، جوان  5، ع Mecas"، دفاتر  موظيفي شركة سونطرا 

غوط العمل على االداء الوظيفي الداري كلية العلوم أثر ض :مشعلي بالل، حمداوي وسيلة .36

،مجلة حوليات جامعة قالمة  -المةڨ- 5935ماي  8االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير بجامعة 

  3656،جامعة قالمة الجزائر ديسمبر  58للعلوم االجتماعية االنسانية ، العدد 

، الجامعة االردنية ، 67االدارة العامة ،ع مجلة  التوتر التنظيمي "":  سعيد سلمان مؤيد السالم .35

 5996االردن ، اكتوؤر 

اسة در – استراتيجيات ادارة التغيير واثرها على االداء الوظيفي الجامعي: سيد هارون جمعة .33

 .3659-53-57المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،  –تطبيقية 
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ى اهداف التنمية المستدامة تداعياتها عل COVID 59جائحة كورونا كوفيد : طارر الدريدي .32

، نشرية االلكسو العلمية ، نشرية متخصصة  المنظمة العرؤية الترؤية والثقافة والعلوم ، الجمعة  2000

 .3636، يونيو  63الدول العرؤية ، العديد 

تسير األداء الوظيفي للموارد البشري في المؤسسة ،  عبد الفتاح بوخمخم عز الدين هروم .33

، مجلة االقتصاد والمجتمع العدد السادس  CGPة  ميدانية بمركب المجارف والرافعات االقتصادية دراس

 .3656، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة  منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، 

ح  ، مجلة البا " تاثير ضغوط العمل على األداء الوظيفي في المنظمات الحديثة:" عدان نبيلة .35

 .3636ة53ة25، جامعة الجزائر ، 63نسانية واالجتماعية ، عفي العلوم اإل

دراسة تحليلية وفق نظرة ساهلة النهم أثار جائحة كورونا  كوفيد :" غبولي احمد ، تواتية الطاهر .36

", مجلة العلوم االقتصادية تعاون  3636( على االقتصاد العالمي ، االزمة االقتصادية العالمية 59

، الجزائر ،  5كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف ، 36التسيير ، المجلد 

 .3636سبتمبر 

مدى مساهمة الظروف المهنية في توليد ضغوط العمل لدى الممرضين :  فضلون الزهراء .37

, مجلة الميدان للعلوم االنسانية   (59بمستشفى محمد بوضياف في ظل جائحة كورونا  كوفيد 

 3635، الجزائر ،  62، ع  62, مجلد  واالجتماعية

"مقومات االبداع االداري ودورها في رفع مستوى االداء الوظيفي في المنظمات :  قرماش وهيبة .38

، جامعة 68"، مجلة علمية تصدر عن مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي ، ع الرياضية

 3653، جوان  62الجزائر 
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 " مقاليمية واثرها على االداء الوظيفي للعامل الجزائري ضغوط العمل التنظ: "قدور عثمان .39

،مجلد أ ، نخبر التطبيقات النفسية والترؤوية ، جامعة قسنطينة  55بمجلة ابحاي نفسية وترؤوية ، ع

 3657،الجزائر ، سبتمبر 3

لدى   59التصورات االجتماعية   جائحة فيروس كورونا  كوفيد :كريمة بن صغير، بتسام غانم  .56

، الجزائر  3،،ع  53، المجلد  وترؤوية، دراسات نفسية  ب الجامعي الجزائري والقيم  المصاحبة لهاالشبا

3635  

، مجلة العلوم االنسانية   "تأثير استثمار المورد البشري على االداء الوظيفي:" مراح سميرة .55

ط ، الجزائر ، ، مركز البح  في العلوم االنسانية والحضارية ، األغوا63،ع66والحضارة ، مجلد 

3635. 

مجلة االمين  -دراسة تحليلية  -( في الجزائر  59فيروس كورونا   كوفيد :" نعيم بوعموشة  .53

 3636، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، الجزائر ، جوان  63،العدد63،المجلد االجتماعي
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