
 

 م0205ٌونٍو  التاسعالعدد                          535                                   هجلة رواق الحكوة

 د.وجداى أبوالقاسن دمحم الوٍلودي                      ...أثر ضغوط العول االجتواعٍة على األداء الوظٍفً

 أثر ضغوط العمل االجتماعية على األداء الوظيفي يف املؤسسات الصناعية
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 مقدمة:

أحج  باعتباره أحج العؾامل أو ،كبيخة أىسيةيسثل األداء الؾعيفي لمعامميؽ 
لقجرات كل  األداء ال يعج انعكاسا   أن  كسا دات التي تدتخجم في تقييؼ السؤسدة، السحج   

، ومجى سا ىؾ انعكاس ألداء ىحه السؤسدات ودرجة فاعميتيا وكفاءتيافخد فحدب، وإن  
يج، ومؾاجية صؾر تحقيق الخضا الؾعيفي لجى العامميؽ، إضافة إلى التخظيط الج

 الرخاع التشغيسي والزغؾط االجتساعية.
السؤسدات بعض الزغؾط التي قج تؤثخ عمى األداء غالبية يؾاجو العسل ب

 خاصة في السؤسدات الرشاعية، حيث تتغيخ عخوف العسل وفقا  وب ،الؾعيفي
 ق بإدارةسؾاء كانت ىحه الزغؾط تتعم   ،لسرادر الزغؾط االجتساعية في بيئة العسل

و غيخ ذلػ مؽ الزغؾط، ويسكؽ تحجيج طبيعة ىحه أ ،السؤسدة، أو مذاكل تشغيسية
عمى أنساط الزغؾط االجتساعية والشفدية والبيئية في بيئة  فؾط مؽ خالل التعخ  الزغ

معخفة أنساط ىحه الزغؾط يداعج عمى  العسل في السؤسدات الرشاعية، حيث أن  
دية عمى األداء الؾعيفي لمعامميؽ، وىؾ ما رصج آثار ىحه الزغؾط االجتساعية والشف

يداعج السخظظيؽ والقائسيؽ عمى إدارة ىحه التشغيسات عمى مؾاجية ىحه الزغؾط، 
 في إطار تظؾيخ األداء الؾعيفي والعسل التشغيسي داخل ىحه السؤسدات.

إيجاد عخوف عسل ف عمى نؾع ومدتؾيات الزغؾط أحج أساليب ويعج التعخ  
والبشاء  ،الليا تحديؽ عخوف اإلنتاج بسخاجعة الدياسات التشغيسيةمالئسة يسكؽ مؽ خ

ومظالب الجور الؾعيفي وخرائرو ومعخفة مجى تأثيخىا  ،التشغيسي وعخوف العسل
 .عمى العامميؽ
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 :مذكمة الدراسة -أولا 
سات والسؤسدات في الؾقت الخاىؽ عمى اختالف أصبحت  العجيج مؽ السشغ  

ضغؾط العسل وانتذارىا بذكل واسع بيؽ العامميؽ فييا، أنذظتيا تعاني مؽ ازدياد 
ومؽ ثؼ عمى  ،استسخارىا يتخك آثارا  سمبية عمى صحتيؼ البجنية والشفدية وثبت أن  

 .(153، ص1997)فائق، فؾزي ،أدائيؼ الؾعيفي
تأثيخ البيئة عمى أداء العامميؽ  Hippocratesعخف الشاس مشح عيج أبقخاط 

 .ليذ ىحا فحدب، بل وعمى العسل واإلنتاج في ذات الؾقت
(Taylor, S. E. Et al., 1997, " P.p 411  415) 

ث الستغيخات البيئية التي تتحج  خيؿية حؾل مبإلوقج أجخيت العجيج مؽ الجراسات ا
مثل درجة الحخارة والزؾضاء والخرائص السعسارية  ،الغخوف السحيظة باألفخاد عؽ

جت لمسباني واألحياء والسغاىخ الظبيعية والرشاعية والسجتسعات السحمية، وأك  
الجراسات عمى ضخورة تحميل سمؾك األفخاد وعالقاتيؼ بيؽ الذخرية واتجاىاتيؼ نحؾ 

 Sundstrom, En .)والخرائص السؾضؾعية الفيديؿية لمبيئة ،البيئة ومعارفيؼ عشيا
et al., 1996. P.p. 484 – 486) 

ف عمى أثخ الزغؾط االجتساعية والشفدية التي تتبمؾر مذكمة البحث في التعخ  
 . ن بالسؤسدات الرشاعية وتأثيخىا عمى األداء الؾعيفيؾ ض ليا العامميتعخ  
 أهسية الدراسة: -ثانياا

 تتزح أىسية الجراسة عمى الشحؾ التالي:
 العمسية:األهسية   – 1

إلى يديؼ ىحا البحث في تؾجيو أنغار الؿيادات العميا في السؤسدات الرشاعية 
مع ذكخ مرادر  ،ختبة عميياتأىسية مذكمة ضغؾط العسل واآلثار الدمبية الس

 وتتسثل األىسية العمسية في اآلتي: الزغؾط.
 نجرة البحؾث والجراسات التي أجخيت عمى ضغؾط بيئة العسل االجتساعية –أ 

 والشفدية.
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محاولة إثخاء التخاث البحثي في العمؾم االجتساعية بسدتججات الغؾاىخ  –ب 
 االجتساعية.

 اآلتي: وتتسثل في .األهسية العسمية – 2
ض ليا الكذف عمى مرادر ودوافع الزغؾط االجتساعية والشفدية التي يتعخ   –أ 

 ن في بيئة العسل.ؾ العامم
 السؤسدات الرشاعية. تحجيج مدتؾيات ضغؾط العسل في –ب 
 الخغبة في وضع حمؾل لالرتقاء بسدتؾى السؤسدة الرشاعية في ليبيا. -جـ 

 أهداف الدراسة: -ثالثاا
 تحجدت أىجاف الجراسة في التالي:

ف عمى أثخ الزغؾط االجتساعية والشفدية عمى تيجف ىحه الجراسة إلى التعخ  
 ه األىجاف في الشقاط التالية:أداء العامميؽ في السؤسدات الرشاعية، وتتبمؾر ىح

 رصج مرادر الزغؾط االجتساعية في بيئة العسل في السؤسدات الرشاعية  (1
ف عمى أنساط الزغؾط االجتساعية والشفدية والبيئية في بيئة العسل في التعخ    (2

 السؤسدات الرشاعية.
 معخفة أثخ الزغؾط االجتساعية والشفدية عمى األداء الؾعيفي لمعامميؽ.  (3

 تداؤلت الدراسة: -رابعاا
 د تداؤالت الجراسة في:تتحج  

 التداؤل األول: ما تأثيخ الزغؾط االجتساعية عمى األداء الؾعيفي لمعامميؽ؟
 اعية والفيديؿية في بيئة العسل داخلالتداؤل الثاني: ما أنساط الزغؾط االجتس

 ؟السؤسدات الرشاعية
 والفيديؿية عمى األداء الؾعيفي لمعامميؽ؟ التداؤل الثالث: ما أثخ الزغؾط االجتساعية
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 الدراسات الدابقة: -خامداا 
  :(2222عدان، نبيمة) (1

 ،نيائيا   تفادييا يسكؽ ال التي العسمية الحياة مغاىخ مؽ العسل ضغؾط أصبحت
 ويعسل أكثخ يشتج أن   العامل عمى لداما   صار والتكشؾلؾجي السعخفي لالنفجار فشتيجة
 البيئة تفخضيا ميشية ضغؾط مؾاجية في يزعو ما وعيفتو عمى لمحفاظ ؛أطؾل

 بيئتو مؽ معو يحسميا التي الذخرية الزغؾط تأثيخ نشدى أن   دون  التشغيسية،
 اتجاه وعيفتو، اتجاه مؾاقفو سمؾكو، نفديتو، عمى سمبية آثار فيخم    ما السجتسعية،

 القشبمة أو ،الرامت بالقاتل العسل ضغؾط سسيت ذلػ ألجل ومشغستو، دمالءال
 مؽ يتجدأ ال جدءا   تربح حتى فذيئا   شيئا   الفخد داخل في وتشسؾ تتبمؾر كؾنيا السؾقؾتة

 الخغؼ سة. وعمىالسشغ   وأىجاف الفخد أىجاف بيؽ الرخاع احتجام ساعة تشفجخ حياتو،
 الكفاءة مدتؾى  يتجن    أن   إال   آلخخ، عامل مؽ الزغؾط ىحه ةحج   تفاوت مؽ

 واألداء الخضا مدتؾى  وانخفاض ب،والتدخ   الػياب التمعج   وزيادة واإلنتاجية،
 .الزغؾط ىحه يتفذ    آثار أبخز مؽ تعج الؾعيفي

 :(2222)عبد الخير، آسيا يعقهب الهادي (2
 بجامعة العامميؽ أداء عمى العسل ضغؾط أثخ إبخاز إلى الجراسة ىحه تيجف

 يؤثخ العسل عبء أن   إلى متوتؾص   ،2019-2015مؽ  الفتخة خالل خالج السمػ
 بالتغم   عمى مقجرتيؼ زادت مياراتيؼ زادت كمسا لكؽ ،ألعساليؼ العامميؽ أداء عمى
 األداء معؾقات مؽ الجامعة في ا  ميس ا  جدء لتسث    العسل ضغؾط وأن   ذلػ، عمى

 عمى يجب وبأن   وأوصت الجامعة، عسل لظبيعة ذلػ ويخجع ،لمعامميؽ بالشدبة
 نياية في وليذ بجايتيا، مشح العسل ضغؾط لشذؾء ساسياأل الدبب معخفة ساتالسشغ  
 الجامعة عمى ويجب عشيا، التخؽيف أو الدمبية أثارىا معالجة مؽ ؽتتسك   حتى األمخ

 مظمؾب ىؾ ما إنجاز بإلدامية االىتسام قبل لمعامل والدمؾكي الشفدي بالجانب االىتسام
 .العسل في والخغبة بالحساس الذعؾر يؾلج االىتسام ذلػ ألن   واألعسال، لمسيام إنجازه

 



 

 م0205ٌونٍو  التاسعالعدد                          539                                   هجلة رواق الحكوة

 د.وجداى أبوالقاسن دمحم الوٍلودي                      ...أثر ضغوط العول االجتواعٍة على األداء الوظٍفً

 :(2217دراسة اسحق، سسيرة أحسد) (3
 لجى الؾعيفي األداء عمى وأثخىا ،العسل ضغؾط عمى فالتعخ   إلى الجراسة ىجفت

 السشيج عمى الجراسة الكؾيت. واعتسجت بجولة اإلعالم قظاع في العامميؽ مؽ عيشة
 قظاع في العامميؽ مؽ عامال   250مؽ  الجراسة مجسؾعة نتوالتحميمي. وتكؾ   الؾصفي
 ىي، عشاصخ ةعج   عمى لمجراسة الشغخي  اإلطار الكؾيت. واستشج بجولة اإلعالم
 التشغيسي، الييكل والسكافآت، األجؾر العسل، عبء الؾعيفي، األداء العسل، ضغؾط

 العيشة ألفخاد العسل ضغؾطمدتؾى  ارتفاع إلى الجراسة نتائج العسل. وخمرت بيئة
 ضغؾط مرادر مؽ ومدبب كسرجر األول بالسخكد جاءت العسل طبيعة أن   حيث

 وأن   التؾالي،       الجور( عمى صخاع العسل، عبء الجور، بعج )غسؾض يميو العسل
 متسثال   العامميؽ دافعية انخفاض إلى يؤدي العسل ضغؾط مؽ السشاسب غيخ السقجار

 في التأخيخ ومعجل والخالفات الشداعات معجل وارتفاع التخكيد عمى القجرة عجم في
 رغؼ العيشة أفخاد لجى الجافعية مدتؾى  وانخفاض الػياب، معجالت وزيادة العسل إنجاز
 الفخد امتالك في ي الشغخ  الجانب أدبيات مع يتساشى ما وىحا األداء عمى القجرة وجؾد
 عل في جيج بذكل داءاأل عمى قادرا   يكؾن  لؽ وأن   الإ معيؽ لعسل األداء عمى القجرة
 بيؽ صباحا   واحجة مخة اجتساعات عسل بزخورة الجراسة لحلػ. وأوصت الجافع غياب

 مدتؾى  رفع دوره مؽ والحي ،إيجابية بيئة عسل زيعد    امس   ؛والخؤساء السخؤوسيؽ
 لمعامميؽ وشخحيا ،حجه عمى وعيفة لكل  الؾعيؽية السيام إيزاح وضخورة األداء،
 أن   يسكؽ التي اإلضافات مؽ السديج إضافة في العامميؽ أمام الباب وفتح ،دقيق بذكل
 .سؾيا   والعسل العامميؽ كفاءة مؽ تخفع

 :( 2211 )دراسة برسسى  (4
ف عمى مجى تأثيخ جؾدة الحياة الؾعيؽية عمى أداء استيجفت الجراسة التعخ  

وتحجيج مجى تأثيخ كل بعج مؽ أبعاد جؾدة الحياة  ،العامميؽ بالذخكات محل الجراسة
وتحجيج ما إذا كانت ىشالػ فخوق جؾىخية بيؽ أراء  ،الؾعيؽية عمى أداء العامميؽ
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وتقجيؼ نسؾذج مقتخح يرف  ،العامميؽ حؾل جؾدة الحياة الؾعيؽية بيحه الذخكات
 خ العالقة بيؽ جؾدة الحياة الؾعيؽية وأداء العامميؽ.ويفد   

 لشتائج مؽ أىسيا وجؾد تأثيخ معشؾي ذومت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ اولقج تؾص  
داللة إحرائية ألبعاد جؾدة الحياة الؾعيؽية عمى أداء العامميؽ بالذخكات محل 

و ال تؾجج فخوق معشؾية ذات داللة إحرائية بيؽ أراء العامميؽ ؼيسا كحلػ فأن   ،الجراسة
ؾجج فخوق معشؾية ت ال و ،قة في ىحه الذخكاتق بجؾدة الحياة الؾعيؽية السظب  يتعم  

ق باألىسية الشدبية ألبعاد جؾدة الحياة ذات داللة إحرائية بيؽ أراء العامميؽ ؼيسا يتعم  
 الؾعيؽية السظبقة في مجسؾعة الذخكات.

 :(2211دراسة سامي بن مرمح)  (5
 العسل الفيديؿية واالجتساعية عمى ف عمى تأثيخ ضغؾط بيئةتيجف إلى التعخ  

ىحه الزغؾط  ج عمى أن  . بل أك  األداء الؾعيفي بالسجارس الحكؾمية ليذ ىحا فحدب
ضخورة التعخيف العمسي لغاىخة ضغؾط ، و الجراسي التحريلعسمية  ليا تأثيخ عمى

وأنؾاع الزغؾط وأىؼ أسبابيا. وعخض وتحميل  ،العسل وتحجيج السفاـيؼ السختبظة بيا
 ،ق بقزية ضغؾط العسل في السجارس الحكؾمية بسجتسع الجراسةالتخاث العمسي الستعم   

وقج تؼ استخجام األسمؾب الؾصفي والتحميمي كسشيج لمجراسة، واستخجمت قؾائؼ 
شتيا الجراسة وأدوات االستقراء )االستبيان( بفخض ؾياس الستغيخات التي تزس  

 ة ،مفخد 500جسيا قة عذؾائية طبؿية وحوتؼ اختيار عيشة الجراسة بظخي ،الجراسة
عامل التحجيج، أساليب تحميل االنحجار الخظي البديط وم واعتسج الباحث عمى

ضغؾط بيئة العسل بالسجسؾعة األولى  أن   – مشيانتائج   مت الجراسة إلىوتؾص  
ػ ذل ج عمىوأك   ،ؾعة الثانية )متؾسط عام(أو أكبخ مؽ السجس السجارس االبتجائية أعمى

مت وتؾص   ،% مؽ أجسالي عيشة الجراسة52.6مؽ حجؼ العيشة بشدبة  ة  مفخد 263
ؾعيفي التي تعخقل األداء ال العسل ةالسجارس الثانؾية بيا ضغؾط بيئ أن   الجراسة إلى

 % مؽ إجسالي حجؼ العيشة.20.2ذلػ  ج عمىوأك   ،لمعسمية التعميسية
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 :(2212دراسة ماجد إبراهيم شاهين ) (6
تحميل العالقة بيؽ فاعمية وعجالة نغام تقييؼ أداء العامميؽ في  ىجفت إلى

وأثخه عمى األداء الؾعيفي والؾالء التشغيسي والثقة التشغيسية في  ،الجامعات الفمدظيشية
 كل مؽ الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىخ.

أسئمة الجراسة واختبار  ؽوتؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي باإلجابة ع
تؼ ترسيسيا ليحا الغخض، حيث  ،استبانةاتيا، وقج تؼ جسع البيانات مؽ خالل فخضي

 ،( مفخدة  179بة بمغت )ثؼ أخح عيشة طبؿية مخك   ،( مفخدة  250بمغ مجتسع الجراسة )
 مت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج أىسيا:وقج تؾص  

وعمى عجالتو لجى العامميؽ في  ،قوجؾد رضا عمى نغام تقييؼ األداء السظب   ●
 الجامعة اإلسالمية.

مدتؾى األداء الؾعيفي والؾالء التشغيسي كان لجرجة معقؾلة في كال الجامعتيؽ  ●
في الجامعة اإلسالمية أكثخ مشو في جامعة  وعيخ مدتؾى الثقة التشغيسية مختفعا  

 األزىخ.
مشاصب إدارية في حيؽ يذغمؾن لم ،عجم وجؾد نغام لتقييؼ األداء لألكاديسييؽ ●

 الجامعتيؽ.
 :(2222دراسة تهفيق عطية ) (7

وعالقتو بأداء السجيخيؽ العامميؽ  ،ىجفت الجراسة إلى معخفة واقع اإلبجاع اإلداري 
 استبانةوقج تؼ ترسيؼ  ،بؾزارات قظاع غدة، اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي

ثؼ تؾزيعيا عمى عيشة الجراسة عمى أساس  ،الجراسة كؾسيمة لجسع البيانات الالزمة
% مؽ حجؼ العيشة األصمي 82وذلػ بشدبة  ،استبانة  ( 305طبقي، تؼ تحميل )

واستخجمت البيانات اإلحرائية السشاسبة بيجف  ،اإلحرائي spssباستخجام بخنامج 
 الؾصؾل لجالالت ذات ؾيسة ومؤشخات تجعؼ مؾضؾع الجراسة.
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 أهم نتائج الدراسة:
السجيخون بؾزارات قظاع غدة يستمكؾن جسيع القجرات السسيدة لمذخرية السبجعة  ●

 بجرجة عالية.
 الستغيخات التشغيسية قيج الجراسة تديؼ بجرجات متفاوتة في تؾفيخ السشاخ اإلبجاعي. ●
ف ال بسا يخجم السؾع  عسمية تقؾيؼ األداء بؾزارات قظاع غدة ال تتؼ بذكل فع   ●

 .والؾزارة معا  
 ألداء الؾعيفي بؾزارات قظاع غدة بذكل عام مقبؾل.واقع ا ●
 :Chen, J. & Silverthorn, C, (2008)  دراسة (8

وبيؽ السقاييذ الدمؾكية  ،ىجفت الجراسة إلى اختيار العالقة بيؽ مؾقع الديظخة
مثل ضغؾط العسل والخضا الؾعيفي واألداء الؾعيفي، واختيخت  ،السختبظة بالعسل

وتؾصمت الجراسة  –ل العيشة في السحاسبيؽ فقط وتتسث   ،عيشة الجراسة مؽ دولة تايؾان
جت وأك   ،جؾانب الذخرية السحاسبية ىؾ مؾقع الديظخة أن   –إلى الشتائج التالية 

في التشبؤ بجرجة الزغؾط الؾعيؽية. يس ا مىحا الجانب يمعب دور ا  أن   عمىالجراسة 
في تايؾان،  CAO خكاتوفي التشبؤ عمى مدتؾى الخضا واألداء الؾعيفي، وذلػ في ش

األفخاد ذوي الجوافع الجاخمية يتدسؾن بانخفاض درجة  جت الجراسة عمى أن  كسا أك  
 وارتفاع مدتؾى الخضا واألداء الؾعيفي. ،الزغؾط الؾعيؽية

 :(2227الهادي)فيفر  دراسة (2
يشي عمى وجؾد عالقة ذات سضغؾط الحياة وعالقتيا بالتؾافق العمى جت أك  

قت ىحه وقج طب   ،داللة إحرائية بيؽ ضغؾط الحياة بكل أنؾاعيا والتؾافق السيشي
بالسجال األكاديسي والسجال اإلداري، معتسجة  تالعامال شداءالجراسة عمى عيشة مؽ ال

 :د الخؤى. حيث اعتسجت عمى ثالث نساذج نغخيةفي ذلػ عمى إطار نغخي متعج   
، والثاني: نفدي نغخية سبيمبخجخ .األول: فديؾلؾجي نغخية ىاندسيمي لمزغؾط

ار وقج ساعجىا ىحا اإلط ،مو ىشخي مؾرايوالثالث السجخل الشفدي االجتساعي الحي قج  
الشغخي في تحجيج اإلجخاءات السشيجية لمجراسة، حيث اتخحت مؽ األسمؾب 
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ا، وطبقت عمى عيشة حجسيا   ،امخأة   124االستظالعي، األسمؾب الؾعيفي مشيج 
تعسل في السجال اإلداري،  امخأة   49أكاديسية،  امخأة   75مقدسة إلى مجسؾعتيؽ

ومؿياس عسميات  ،سيشيلومؿياس التؾافق ا ،واعتسجت عمى مؿياس ضغؾط الحياة
 ل الزغؾط كأدوات لمجراسة. تحس  

 ،ىشاك ارتباط بيؽ ضغؾط الحياة السختفعة ة نتائج أىسيا أن  مت إلى عج  وتؾص  
وكل مؽ األعخاض الديكؾسؾماتية واإلكميشيكية كالقمق واالكتئاب واألرق والتؾتخ، كسا 

السخأة العاممة في السجال اإلداري أكثخ عخضة لمزغؾط مؽ السخأة  مت إلى أن  تؾص  
ىشاك ارتباط بيؽ إمكانية تحقيق  مت إلى أن  العاممة في السجال األكاديسي، كسا تؾص  

 .وبعض الستغيخات كاألجخ والخوح السعشؾية والخضا الؾعيفي ،التؾافق السيشي
 :(2226مشى فؤاد) دراسة( 12

وأسباب السذكالت البيئية التي  ،ف عمى وعي العامميؽتعخ  تيجف الجراسة إلى ال
واعتسجت  ،ب عمييا مؽ آثار سمبيةوما يتخت   ،تؾاجييؼ في مرانع الغدل والشديج

ن مؽ نغخية الشدق االجتساعي والشغخية األيكؾلؾجية. الجراسة عمى إطار نغخي مكؾ  
نؾعية الجراسة وصؽية تحميمية، مؽ ثؼ تؼ استخجام مشيج السدح االجتساعي  وبسا أن  

( 51 – 45وفئة أخخى ما بيؽ) ،(44 – 35بظخيقة العيشة التي تتخاوح أعسارىؼ بيؽ )
السقابالت  –كأساس لتحقيق أىجاف الجراسة. وقج استخجمت ىحه الجراسة )السؿياس

 اصة بالعامميؽ( كأدوات لمجراسة.عمى الؾثائق والدجالت الخ االطالع –السقششة
قة بأسباب السذكالت البيئية التي وأسفخت الشتائج عؽ: وجؾد نتائج عجيجة متعم   

بة عمى ومؽ ثؼ عيؾر آثار سمبية عجيجة متخت    ،تؾاجو العامميؽ بسرانع الغدل والشديج
 حجوث ىحه السذكالت.

 :(2225دراسة طارق عهاد )( 11
نغام تقييؼ األداء الستبع في مؤسدات الدمظة الؾطشية ىجفت الجراسة إلى تحميل 

 قة في ىحه الدمظة.ف عمى واقع ومسارسات نغؼ تقييؼ األداء السظب  الفمدظيشية، والتعخ  
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السذكمة األساسية في البحث تكسؽ في معخفة مجى صالحية أساليب تقييؼ 
شية الفمدظيشية، لؿياس األداء الفعمي لمسؾعفيؽ العامميؽ في الدمظة الؾط ؛األداء

 ،باإلضافة إلى السعمؾمات الثانؾية السدتسجة مؽ السخاجع والسجالت الجورية العمسية
بيانات أولية عؽ  قة بتقييؼ األداء، شسل البحث أيزا  وكحلػ الجراسات الدابقة الستعم   

طخيق استظالع آراء العامميؽ في الدمظة الؾطشية مؽ خالل استبانة تؼ تؾزيعيا عمى 
 مؽ مختمف مؤسدات الدمظة. ا  ( مؾعف520عذؾائية مشيؼ بحجؼ )عيشة 

ججية وااللتدام مؽ وعجم ال ،أعيخت نتائج البحث وجؾد ضعف عام في الشغام
ومؽ ثؼ تحميل نتائجو  ،الشخاؼية العميا في الدمظة لتظبيق نغام فع  إلقبل الجيات ا

 لسختمفة، وجج أن  لالستفادة مشيا في إصالح وتظؾيخ الشغؼ اإلدارية والسيشية ا
نتيجة لعجم وجؾد تخظيط وعيفي واضح  ؛السؾعفيؽ لجييؼ انظباع سمبي حؾل الشغام

 واألىجاف لمسجسؾعات واألفخاد لكي يتؼ تحقيق أىجاف السشغسة. ،عات األداءيزع تؾق  
 ما تتسيز به الدراسة الحالية:

عخضت الجراسات الدابقة ألبعاد ضغؾط العسل واألداء والتقييؼ الؾعيفي لبعض 
السيؽ، وقج استفادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة في تحجيج مذكمة الجراسة 

 د الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة ؼيسا يمي:ومشيجيتيا وأدواتيا، وتتسي  
ؾط حث الجراسة الحالية في دراسة تأثيخ ضغؼيسا يتعمق بسؾضؾع الجراسة: تب( 1)

 .الحجيج والرمب بميبياشع العسل عمى األداء الؾعيفي بسر
ؼيسا يتعمق بسجتسع الجراسة: تتؼ الجراسة في مرانع الحجيج والرمب في مجيشة ( 2)

  .مرخاتو
 مفاهيم الدراسة: -سادساا 

 ( ضغهط العسل:1)
كمسة ضغؾط العسل تجل عمى مجسؾعة السؾاقف أو  إلى أن   (فؾزي فائق)يذيخ 

ض ليا الفخد في مجال عسمو، والتي تؤدي إلى تغيخات جدسية الحاالت التي يتعخ  
ونفدية نتيجة لخدود فعمية لسؾاجيتيا، وقج تكؾن ىحه السؾاقف عمى درجة كبيخة مؽ 
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 ؽ االندعاجفتدبب اإلرىاق والتعب والقمق مؽ حيث التأثيخ فتؾلج شيئا  م ،التيجيج
 .(136، ص1996فؾزي فائق عبج الخالق،)

يا "الزغؾط الشاتجة عؽ السثيخات ( بأن  2001العداوي،)، و فيا يؾسفويعخ  
يؾسف أبؾ حسجان، دمحم إلياس (والغخوف واألحجاث السيشية واالجتساعية واألسخية

 .)2001العداوي، 
( Job Pressures( ضغؾط بيئة العسل )2002ف فخيجة آل مذخف، )وتعخ  

 ،يا "ىي مجسؾعة الغخوف الستعمقة بظبيعة العسل في ميجان السجال البحثيبأن  
ويؤدي تدايج ضغؾط  ،ويدتجيب ليا عمى شكل تغيخات معخؼية وانفعالية وفديؾلؾجية

 . (2000) فخيجة عبج الؾىاب آل مذخف ، بيئة العسل إلى اإلجياد واالحتخاق الشفدي"
و "ىؾ ف الزغط السيشي بأن  ( عخ  2004غدان حديؽ الحمؾ، ) في حيؽ أن  

تشذأ عشيا  استجابة الفخد لسجسؾعة مؽ العؾامل الجاخمية والخارجية التي يسكؽ أن  
تأثيخات جدسية ونفدية وسمؾكية حيث تجفع الذخص الحي يقع تحت وطأة الزغط 

ى مجسؾع نذاطاتو وبالتالي التأثيخ الدمبي عم ،إلى االنحخاف عؽ أدائيا الظبيعي
 . (2004)غدان حدشيؽ الحمؾ،كحلػ عمى عظائو السيشي" ،الفخدية واالجتساعية

ل في "العؾامل التي تؤثخ عمى أداء الزغؾط السيشية تتسث   ويخى الباحث أن  
قت بشغام العسل واألداء اإلداري، ونغام التحفيد، إضافة إلى التأثيخات العسل سؾاء تعم  
 ة(.البيئية والفيديؿي

 ( األداء الهظيفي:2)
و "كل ما يقؾم بو السؾعف أو السجيخ مؽ أعسال وأنذظة بأن   (مجبخ)فو عخ  

وجج بيشيؼ عامل  ن  أخخى وإإلى ويختمف مؽ وعيفة  ،شوة معي  مختبظة بؾعيف
يؼ،مذتخك"  .(49ىـ، ص1425مجبخ، )ميجي، إبخـا

إلنجاز عسل  أو مجسؾعة و "ناتج جيج معيؽ قام ببحلو فخدا  بأن   (مرظفى)فو ويعخ  
 .(11، ص2000مرظفى،  )محسؾد أبؾ بكخ،معيؽ"
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ىحا الدمؾك يتحجد و "تفاعل سمؾك مؾعف حيث ف األداء الؾعيفي بأن  ويعخ  
 .(16ص ،2003)السظيخى، بتفاعل جيجه وقجراتو"

ع مؽ العامل في حجود د والستؾق  و الجور السحج  ويسكؽ تحجيج األداء الؾعيفي بأن  
 الؾعيؽية، ومدتؾى إتقان وجؾدة وتظؾيخ ىحا الجور. صالحياتو

 السدخل الشعري لمدراسة:  -سابعاا 
 نسهذج ضغهط العسل لـ )بير ونيهمان(: (1)

( وقج تؼ Beehr & New man 1978يخجع ىحا الشسؾذج إلى )بيخ ونيؾمان 
وقج تؼ تؾضيح  ،ترسيسو ليزؼ كل الشغخيات ذات العالقة بسؾضؾع ضغؾط العسل

ثار اآل العالقة بيؽ الجانب البيئي مؽ الشسؾذج )الحي يزؼ مدببات ضغؾط العسل( و
ل التفاعل بيؽ وىي عالقة تسث    ،أو الشتائج اإلندانية )التي تزؼ التؾتخات الفخدية(

ض ليا األفخاد في بيئة الزغؾط التي يتعخ   ىحيؽ الجانبيؽ. ويفتخض ىحا الشسؾذج أن  
التفاعل بيؽ  سة حيث أن  سا تأتي مؽ مرجريؽ رئيدييؽ ىسا: الفخد والسشغ  العسل إن  

تتخك ىحه الزغؾط أثارىا عمى كل  د قج يؤدي إلى أن  ىحيؽ السرجريؽ في زمؽ محج  
ي االستجابة السالئسة ليحه ا يجفع كال  مشيسا إلى تبش   سة مس  مؽ الفخد والسشغ  

 .(120-119ص، 2012)الخاسبية، الخقسية، الزغؾط.
 اإلجراءات السشهجية: -ثامشاا 

 اعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح االجتساعي بالعيشة. مشيج الجراسة:   (1)
 سجيشة مرخاتو. ل في العامميؽ بسرشع الحجيج والرمب بيتسث  مجتسع الجراسة:  (2)

الذخكة الميبية لمحجيج والرمب مؽ أكبخ الذخكات الرشاعية في ليبيا، وتقع  جوتع
كيمؾ  210ىكتار بالقخب مؽ مجيشة مرخاتو، عمى بعج  1.200عمى مداحة قجرىا 

 متخ إلى الذخق مؽ مجيشة طخابمذ.
طؽ مؽ الرمب الدائل سشؾيا    1.324.000وتبمغ الظاقة الترسيسية لمذخكة 

 باشخ لسكؾرات الحجيج باستخجام الغاز الظبيعي السحمي.بظخيقة االختدال الس
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يحانا  بإرساء قاعجة الترشيع إ 18/9/1979وقج وضع حجخ األساس لمذخكة في 
تؼ افتتاح الؾحجات اإلنتاجية وبحلػ دخمت الذخكة  9/9/1989الثقيل بميبيا. وبتاريخ 

 مخحمة اإلنتاج.
 وتزؼ الذخكة الؾحجات اإلنتاجية اآلتية:

 وحجات(. 3االختدال السباشخ )مرشع 
 (2، 1مرشع الرمب )

 مرشع درفمة القزبان الخؽيفة والستؾسظة.
 مرشع الجرفمة عمى الداخؽ.

 مرشع الجرفمة عمى البارد.
 خط الجمفشة.
 خط الظالء.

أىسيا السيشاء وساحات تخديؽ  ،كسا تزؼ العجيج مؽ الؾحجات السداعجة والسخافق
تحمية السياه، ومرشع األكدجيؽ واليؾاء السزغؾط  ومحظة الكيخباء و ،السكؾرات

 ومرشع الجيخ والؾرشة السخكدية.
: االستبيان اعتسجت الجراسة في جسع البيانات مؽ السيجان عمى أدوات البحث: (3)

وذلػ لمتظبيق عمى أكبخ عيشة، وىى أداة كسية. بيجف الحرؾل عمى معمؾمات 
 .البحثية لمجراسةو أكثخ مؽ األىجاف أ وبيانات تخجم غخضا  

 دت ثالثة مجاالت أساسية ىي:تحج   :مجاالت الجراسة (4)
مرشع الحجيج ويقرج بو الشظاق السكاني إلجخاء الجراسة، أ ـ السجال السكاني:  

 والرمب بسجيشة مرخاتو(.
يقترخ السجال و ؽ جسيؾر البحث الحي تذسمو الجراسة، يتزس    ب ـ السجال البذخي:

  ة.البذـخي لمـجراسة عمى العامميؽ بسرشع الحجيج والرمب بسجيشة مرخات
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قة بالجراسة ويقرج بو الفتخة التي تؼ فييا جسع البيانات الستعم    ج ـ السجال الدمشي:
تؼ جسـع البيانـات الـسيـجانية مـؽ الـسبحؾثيؽ في الفتخة  ، إذالسيجانية مؽ مجتسع البحث

 .2021يشايخحتى نياية  -2020مؽ سبتسبخ
 .مؽ العامميؽ بالسرشع( 150ل في )تسث  تو  عيشة الجراسة: (5)

 :نتائج الدراسة السيدانية -تاسعاا 

 
عذخ ( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يعسمؾن لسجة 1تذيخ البيانات في الذكل رقؼ )

ولسجة   ،%30.6سشؾات بشدبة  10سشؾات إلى  5% ومؽ 41.3بشدبة  ،سشؾات فأكثخ
 %.  28سشؾات بشدبة  5أقل مؽ 

 لحالة االجتساعيةاتؾزيع العيشة وفقا لستغيخ يبيؽ ( 2شكل)

 

62 

46 

42 

 توزيع العينة وفقا لسنوات الخبرة (1)شكل

 عشر سنوات فأكثر

 سنوات 10سنوات إلى  5من 

 سنوات 5أقل من 

0

50

100

 أرمل
 مطلق

 متزوج

 أعزب

4 7 

67 

22 
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 ،%67( إلى ارتفاع ندبة  الستدوجيؽ بشدبة 2تذيخ البيانات في الذكل رقؼ )
دبة شب و قيمييا السظم  ، %22حيث جاء في السختبة األولى، يمييا األعدب بشدبة 

 %.      4بشدبة  األرامل%، ثؼ يأتي في السختبة األخيخة 7
 .لعسخالستغيخ  ( يبيؽ تؾزيع العيشة وفقا  3شكل )

 
 40وح أعسارىؼ ا( إلى ارتفاع ندبة  الحيؽ تتخ 3تذيخ البيانات في الذكل رقؼ )

 25مؽ  الحيؽ أعسارىؼ ؼفي السختبة األولى، يميي واجاء إذ ،%36.8بشدبة سشة فأكثخ 
بشدبة  سشة 35سشة إلى  30 الحيؽ أعسارىؼ ثؼ% ، 23.6بشدبة  سشة 30سشة إلى 

% ، ثؼ يأتي في السختبة 13.6بشدبة  سشة 25 مؽأقل ثؼ الحيؽ أعسارىؼ  %،21.2
 %. 4.8بشدبة  سشة 40سشة إلى  35مؽ األخيخة الحيؽ أعسارىؼ 

 مرادر الزغؾط: (1)
 تقييؼ األداءمجى وجؾد عجالة في يبيؽ  (1ججول رقؼ)

 % ك مجى وجؾد عجالة في تقييؼ األداء
 21.3 32 نعؼ

 41.3 62 ال
 37.3 56 إلى حج ما

 100 150 اإلجسالي
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جسيع  و يسكؽ مؽ خالل ىحه العسمية التأكج مؽ أن  ن  أص أىسية تقييؼ األداء في تتمخ  
 العامميؽ تسييجا  نجازات مؽ إلوتحجيج أصحاب ا السؾعفيؽ قج تست معاممتيؼ بعجالة،

معخفة  تحفيدىؼ باألسمؾب السشاسب، إضافة إلى أن   التخاذ القخارات حؾل تخؾياتيؼ أو
 يشو. ق بتظؾيخ أدائو وتحدف مؽ شأنو تسييج الظخيق ؼيسا يتعم  مدتؾى أداء السؾع  

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم مجى 1تذيخ البيانات في الججول رقؼ )و 
يمييا الحيؽ ، % حيث جاء في السختبة األولى41.3تقييؼ األداء بشدبة وجؾد عجالة في 

مجى وجؾد و  ،%32.8إلى حج ما بشدبة  أجابؾا  بسجى وجؾد عجالة في تقييؼ األداء
  .مؽ عيشة البحث ٪21.3بشعؼ بشدبة  إجابتيؼ كانتعجالة في تقييؼ األداء 

مجى وجؾد عجالة ؼيسا أحرل عميو مؽ عائج مادي مقابل  بيؽي (2) ججول رقؼ
 ما أبحلو مؽ جيج

مجى وجؾد عجالة ؼيسا أحرل عميو مؽ عائج مادي مقابل ما 
 أبحلو مؽ جيج

 % ك

 15.3 23 نعؼ
 44.7 67 ال

 40 60 إلى حج ما
 100 150 اإلجسالي

بعجم وجؾد عجالة ( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون 2تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
%، يمييا 44.7مقابل ما يبحلؾنو مؽ جيج بشدبة  ،ؼيسا يحرمؾن عميو مؽ عائج مادي

مقابل ما يبحلؾنو مؽ  ،يسا يحرمؾن عميو مؽ عائج ماديؼالحيؽ يخون وجؾد عجالة 
%. والعائج 15.3ثؼ الحيؽ يخون وجؾد عجالة بشدبة ، %40جيج إلى حج ما بشدبة 

نتاج مؽ حيث إلا ىباإلنتاج: فاألجخ لو تأثيخ مباشخ عم السادي لو عالقة مباشخة
األجخ ىؾ الجخل  ألن   جخ. ونغخا  ألا ىنتاج  بجوره لو تأثيخه عمإلالجؾدة والكؼ، وا

ل عميو العامل في معيذتو، فميذ مؽ لؼ يكؽ الؾحيجـ الحي يعؾ   الخئيدي ـ إن  
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مؽ أي مؾضؾعات أخخي جخ ىؾ الذغل الذاغل لمعامل، أكثخ أليكؾن ا السدتغخب أن  
 يشغسيا عقج العسل بشؾعيو )الفخدي والجساعي(.    

تتؼ عمى أسذ  يان  أو مجى وجؾد السكافآت والسدايا اإلضاؼية  بيؽي (3ججول رقؼ)
 مؾضؾعية

 % ك مجى وجؾد السكافآت والسدايا اإلضاؼية
 36.7 55 نعؼ

 41.3 62 ال
 22 33 إلى حج ما

 100 150 اإلجسالي
السكافآت  ( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون أن  3البيانات في الججول رقؼ )تذيخ 

 –وساطة  –محدؾبية  –والسدايا اإلضاؼية تتؼ عمى أسذ غيخ مؾضؾعية )عذؾائية 
ض يؤثخ بذكل ما عمى طبيعة الزغؾط التي يتعخ   ىحا بجوره ،%41.3رشؾة( بشدبة 

السكافآت والسدايا اإلضاؼية تتؼ عمى أسذ  يمييا الحيؽ يخون أن   ،ن ؾ ليا العامم
عجم تؾافخ  ن  أل ،%22ثؼ الحيؽ أجابؾا إلى حج ما بشدبة  ،%36.7مؾضؾعية بشدبة 

 ،دائوأعمى  الحؾافد السادية أو السعشؾية السشاسبة لمسؾعف السجتيج قج يؤثخ سمبا  
ة لمسؤسدة. ىجاف السخجؾ  ألص فخصة تحقيق اويديؼ في ضعف إنتاجيتو وبالتالي يقم   

 .داء السؾعفأىسية الحؾافد بذكل عام لخفع مدتؾى أ ولعل ىحا يبخز أحج جؾانب 
 مجى وجؾد معيار عادل لمتخؾية بيؽي (4ججول رقؼ)

 % ك ىل يؾجج معيار عادل لمتخؾية؟
 21.3 32 نعؼ

 48 72 ال
 30.7 46 إلى حج ما

 100 150 اإلجسالي
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ب العجالة في التخؾيات، السعشؾية، وىؾ ما يتظم  ل التخؾيات أىؼ الحؾافد تسث   
وتذيخ البيانات في  ،وبسعشى آخخ وجؾد معاييخ عادلة تتؼ التخؾيات عمى أساسيا

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ ال يخون وجؾد معيار عجالة في معاييخ 4الججول رقؼ )
بجرجة  حيث جاء في السختبة األولى وىؾ ما يؤثخ ،%48واعتبارات التخؾية بشدبة 

مؽ مرادر الزغؾط االجتساعية والشفدية  كبيخة عمى الخضا الؾعيفي، ويسثل مرجرا  
والتخؾيات متى ما خزعت لألىؾاء الذخرية والتقجيخات العذؾائية ، عمى العامميؽ

بال شػ تشأى وىي وأمدجة مدؤولي األعسال في أي قظاع إنتاجي أو خجمي أو غيخه، 
مباشخ عمى الخجمات وكفاءة العسل، وترل ندبة عؽ العجالة، ويشعكذ ذلػ بذكل 

%، ومؽ يخون بؾجؾد معيار إلى حج 21.3مؽ يخون بؾجؾد معيار عادل لمتخؾية إلى
 %.30.7ما 

ا مجى وجؾد قجر مؽ الرعؾبات في التعامل مع اإلدارة مس  بيؽ ( ي5ججول رقؼ)
 .لسجة الخجمة في الؾعيفة الحالية في العسل وفقا   األداءيؤثخ عمى 

 5أقل مؽ  البيان
 سشؾات

سشؾات  5مؽ 
 10إلى 

 سشؾات

عذخ سشؾات 
 فأكثخ

 اإلجسالي

 % العجد % العجد % العجد % العجد
 49.3 74 41.9 26 50 3 59.5 25 نعؼ

 27.3 41 35.5 22 23.9 11 19 8 ال
إلى حج 

 ما
9 21.5 12 21.1 14 22.6 35 23.3 

 100 150 100 62 100 46 100 42 اإلجسالي
 (  0.01 (      داللة الفخوق) دالة عشج4درجة الحخية )  (13.226) 2كا
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تذيخ التحميالت اإلحرائية إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ عيشة الجراسة 
ا يؤثخ عمى مس   ،ق بسجى وجؾد قجر مؽ الرعؾبات في التعامل مع اإلدارةؼيسا يتعم  

 .0.01لسجة الخجمة في الؾعيفة الحالية عشج مدتؾى داللة  أداء في العسل وفقا  
أقل مؽ ح البيانات السيجانية ارتفاع ندبة مؽ أجابؾا بشعؼ بيؽ الحيؽ قزؾا وتؾض   

بشدبة  سشؾات 10سشؾات إلى  5مؽ %(. مؽ الحيؽ قزؾا 59.5بشدبة )سشؾات  5
%(، 41.9في الؾعيفة الحالية  بشدبة ) عذخ سشؾات فأكثخ%(  الحيؽ قزؾا 50)

ة الخجمة عمى وجؾد قجر مؽ الرعؾبات في التعامل مع وىؾ ما يذيخ إلى تأثيخ مج  
ة الخجمة عمى الرعؾبات في ا يؤثخ عمى األداء في العسل، وقج تؤثخ مج  مس   ،اإلدارة

 رة في التعامل. دة مؽ اإلداعات العامميؽ ألساليب محج  التعامل مع اإلدارة نتيجة تؾق  
مجى وجؾد معاناة مؽ زيادة السيام واألعسال التي ُأكمف بيا  بيؽي (6ججول رقؼ)

 .في عسمي
مجى وجؾد معاناة مؽ زيادة السيام واألعسال التي ُأكمف بيا 

 في عسمي
 % ك

 43.3 65 نعؼ
 35.3 53 ال

 21.3 32 إلى حج ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد معاناة 6) تذيخ البيانات في الججول رقؼ
مؽ الحيؽ أجابؾا ب)نعؼ( بشدبة   يؼفؾن بيا في عسممؽ زيادة السيام واألعسال التي يكم  

يججون معاناة مؽ زيادة السيام  %، والحيؽ ال21.3%، إلى حج ما بشدبة 43.3
 ةعمى وجؾد معانا وىؾ ما يؤكج، %35.3بشدبة  يؼفؾن بيا في عسمواألعسال التي يكم  

 ؽ في مرانع الحجيج والرمب.   يا العامميف بمؽ زيادة السيام واألعسال التي يكم  
ا مس   ؛مجى تحسيل العامميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعي بيؽي (7) ججول رقؼ

 .يعخضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاق
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 .وفقا لسجة الخجمة في الؾعيفة الحالية
سشهات إلى  5من  سشهات 5أقل من  البيان

 سشهات 12
عذر سشهات 

 فأكثر
 اإلجسالي

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 35.3 53 29 18 34.7 16 45.2 19 نعم
 31.3 47 35.5 22 28.3 13 28.6 12 ل

 33.3 50 35.5 22 37 17 26.2 11 إلى حد ما
 100 150 100 62 100 46 100 42 اإلجسالي

 (  0.01 (    داللة الفخوق) دالة عشج8الحخية )درجة   (42.835)  2كا
تذيخ التحميالت اإلحرائية إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ عيشة    

ا مس   ؛ق بسجى تحسيل العامميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعيالجراسة ؼيسا يتعم  
مدتؾى داللة  لسجة الخجمة في الؾعيفة الحالية عشج يعخضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاق وفقا  

0.01 . 
ح البيانات السيجانية ارتفاع ندبة مؽ أجابؾا بشعؼ بيؽ الحيؽ قزؾا أقل مؽ وتؾض   

في الؾعيفة الحالية بشدبة  سشؾات 10سشؾات إلى  5مؽ  %(45.2سشؾات بشدبة ) 5
%(. كسا ارتفعت ندبة 29بشدبة ) عذخ سشؾات فأكثخمؽ الحيؽ قزؾا  %(،34.7)

ميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعي عشج الحيؽ قزؾا عامميؽ محس  ال الحيؽ ال يخون أن  
 5%( مؽ الحيؽ قزؾا أقل مؽ 35.5في الؾعيفة الحالية بشدبة ) عذخ سشؾات فأكثخ

%(. وىؾ ما يذيخ إلى تأثيخ مجة الخجمة في تحسيل العامميؽ 28.6سشؾات بشدبة )
 مؽ اإلرىاق. ا يعخضيؼ لكثيخمس   ؛ل الظبيعيبسيام كثيخة عؽ السعج  

 مجى وجؾد مشاخ مالئؼ إلقامة عالقات إندانية طيبة مع زمالء العسل بيؽي (8ججول رقؼ)
 %  ك  مدى وجهد مشاخ مالئم إلقامة عالقات إندانية طيبة مع زمالء العسل

 57.3 86 نعم
 30 45 ل

 12.7 19 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
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( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد مشاخ 8تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   
% ثؼ الحيؽ ال يخون 57.3مالئؼ إلقامة عالقات إندانية طيبة مع زمالء العسل بشدبة 

%، يمييا 30بؾجؾد مشاخ مالئؼ إلقامة عالقات إندانية طيبة مع زمالء العسل بشدبة 
 %.    12.7سالئؼ إلى حج ما بشدبةالحيؽ يخون بؾجؾد ذلػ السشاخ ال

مجى وجؾد حافد مشاسب مؽ أجل استسخار جؾدة وتظؾيخ  بيؽي (9ججول رقؼ)
 األداء

 % ك مدى وجهد حافز مشاسب من أجل استسرار جهدة وتطهير األداء
 36 54 نعم
 49.3 74 ل

 14.7 22 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ ال يخون بؾجؾد 9تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   

%، يمييا الحيؽ 49.3حافد مشاسب مؽ أجل استسخار جؾدة وتظؾيخ األداء بشدبة 
ثؼ ، %36يخون بؾجؾد حافد مشاسب مؽ أجل استسخار جؾدة وتظؾيخ األداء بشدبة 

    . 0%   14.7الحيؽ يخون بؾجؾد حافد مشاسب إلى حج ما بشدبة 
 أنساط الزغؾط االجتساعية في بيئة العسل:  (2)

ل الزغؾط االجتساعية في بيئة العسل في مجى السعاناة مؽ زيادة عجد تتسث  
العامميؽ معي في مكان العسل عؽ القجر السشاسب، ومجى راحة األثاث السكتبي، 

مع الخؤساء، ومجى تؾفخ مشاخ مالئؼ لمعالقات، إضافة إلى طبيعة وصؾر التعامل 
بات أداء والرخاع بيؽ الدمالء، والعجالة في تقديؼ حجؼ العسل، ومجى تعارض متظم  

بات األسخة، وتؾافخ السعمؾمات الكاؼية إلنجاز األعسال السظمؾبة، كسا العسل مع متظم  
 د ليا.ب أداء السيام البحثية وقت ا يفؾق الؾقت الخسسي السحج  ل في مجى تظم  يتسث  
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 مجى وجؾد مشاخ مالئؼ لمعالقات في السرشع بيؽي (10رقؼ)ججول 
 % ك مدى وجهد مشاخ مالئم لمعالقات في السرشع

 32 48 نعم
 50 75 ل

 18 27 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم وجؾد 10تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
%، يمييا الحيؽ يخون بؾجؾد مشاخ مالئؼ 50بشدبة مشاخ مالئؼ لمعالقات في السرشع 

ثؼ الحيؽ يخون بؾجؾد مشاخ مالئؼ لمعالقات إلى حج ما ، %32لمعالقات بشدبة 
    . 0% 18بشدبة

 مجى وجؾد صعؾبة في التعامل مع الخؤساء السباشخيؽ بيؽي (11ججول رقؼ)
 % العدد مدى وجهد صعهبة في التعامل مع الرؤساء السباشرين

 22.7 34 نعم
 32 48 ل

 45.3 68 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد 11تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
ثؼ الحيؽ  ،%45.3صعؾبة في التعامل مع الخؤساء السباشخيؽ إلى حج ما بشدبة 

التعامل مع %، يمييا الحيؽ يخون بعجم وجؾد صعؾبة في 22.7أجابؾا ب )نعؼ( بشدبة
 .0% 32الخئيذ السباشخ بشدبة 

 مجى وجؾد عجالة في تقديؼ حجؼ العسل بيؽي (12ججول رقؼ)
 % ك مدى وجهد عدالة في تقديم حجم العسل

 32 48 نعم
 24 36 ل

 44 66 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
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عجالة ( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد 12تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
%، يمييا الحيؽ أجابؾا ب )نعؼ( بشدبة 44في تقديؼ حجؼ العسل إلى حج ما بشدبة 

 .0% 24%، ثؼ الحيؽ ال يخون بؾجؾد عجالة في تقديؼ حجؼ العسل بشدبة 32
مجى وجؾد عجد في عجد األفخاد الالزميؽ ألداء العسل في  بيؽي (13ججول رقؼ)

 .القدؼ الحي تعسل بو
 % ك األفراد الالزمين ألداء العسل في القدم الذي تعسل بهمدى وجهد عجز في عدد 

 40.7 61 نعم
 42.7 64 ل

 16.7 25 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

يعكذ  لحجؼ العسل، ويسكؽ أن   وفقا   ،مؽ العامميؽ ا  معيش ا  ب كل عسل عجديتظم  
تؾاجو  تشاسب عجد العامميؽ مع العسل أىسية تكذف عؽ مجى الزغؾط التي يسكؽ أن  

( 13لعجم تشاسب عجدىؼ مع العسل. وتذيخ البيانات في الججول رقؼ ) العامميؽ تبعا  
إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم وجؾد عجد في عجد األفخاد الالزميؽ ألداء العسل 

%، يمييا الحيؽ يخون بؾجؾد عجد في عجد 42.7دبة في القدؼ الحي يعسل بو بش
ثؼ الحيؽ يخون بؾجؾد عجد في عجد األفخاد إلى حج ما  %،40.7األفخاد بشدبة 

 .0% 16.7بشدبة
 مجى وجؾد عسل أكثخ مؽ الالزم يبيؽ (14ججول رقؼ)

 % العدد مدى وجهد عسل أكثر من الالزم
 44.66 67 نعم
 18.66 28 ل

 36.66 55 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
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( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون وجؾد عسل 14تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   
%، يمييا الحيؽ يخون بؾجؾد عسل أكثخ مؽ الالزم إلى 44.66أكثخ مؽ الالزم بشدبة 

 .0% 18.66ثؼ الحيؽ أجابؾا ب )ال( بشدبة  ،%36.66حج ما بشدبة 
 والبيئية:أنساط الزغؾط الفيديؿية  (2)

 مجى السعاناة مؽ ضيق السداحة التي أعسل بيا يبيؽ (15ججول رقؼ)
 % العدد مدى السعاناة من ضيق السداحة التي تعسل بها

 13.3 20 نعم
 66 99 ل

 20.7 31 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ ال يعانؾن مؽ 15تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   
 يمييا الحيؽ يعانؾن مؽ ضيق السداحة ،%66بيا بشدبة  يعسمؾن ضيق السداحة التي 

ثؼ الحيؽ يعانؾن مؽ ضيق مداحة  ،%20.7بيا إلى حج ما بشدبة  يعسمؾن التي 
 .0% 13.3العسل بشدبة 

 السعاناة مؽ مدتؾى اإلضاءة في مكان العسل يبيؽ (16ججول رقؼ)
 % ك مدى السعاناة من مدتهى اإلضاءة في مكان العسل

 22 33 نعم
 41.3 62 ل

 36.7 55 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

نتاجو مع بحل مجيؾد أقل، إتداعج اإلضاءة الجيجة العامل عمى رفع مدتؾى    
التسييد بيؽ  يوالجقة ف ي عمى سخعة األداء البرخ  نتاجيةإلف الكفاية افكثيخا  ما تتؾق  

نفؾس العامميؽ  يتثيخ ف شياء أو السالحغة الستتابعة. فاإلضاءة الديئة يسكؽ أن  ألا
رىاق البرخ وزيادة التعب وزيادة إإلى  يُتؤد مذاعخ االنؿباض، كسا يسكؽ أن  

 عا  ومؾز   ا  وثابت يا  كاؼ ا  مكان العسـل ضؾء ييكؾن الزؾء ف األخظاء، لحلػ كمو يجب أن  
 تؾزيعا  عادال .
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( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ ال يعانؾن مؽ 16تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
يمييا الحيؽ يعانؾن مؽ مدتؾى  ،%41.3مدتؾى اإلضاءة في مكان العسل بشدبة 

ثؼ الحيؽ أجابؾا ب )نعؼ( بشدبة  ،%36.7اإلضاءة في مكان العسل إلى حج ما بشدبة 
22 %0.      

وعمى أدائيؼ  ،ف عمى الحالة الفديؾلؾجية لمعامميؽتأثيخ اإلضاءة ال يتؾق   أن  و 
حداس بالسزايقة واالندعاج، إلأخخى نفدية مثل: ا نؾاحيفقط، بل يتدع ليذسل 

لعسمية التؾاصل  مذؾشا   عامال   أيزا   جوتع ،لسزايقة اإلندان مرجرا   جتع ضاءةفاإل
 بيؽ األفخاد. 

 مجى السعاناة مؽ كثخة الزؾضاء في مكان العسل بيؽي  (17) ججول رقؼ
 % ك مدى السعاناة من كثرة الزهضاء في مكان العسل

 46 69 نعم
 14.7 22 ل

 39.3 59 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يعانؾن مؽ كثخة 17تذيخ البيانات في الججول رقؼ )
يمييا الحيؽ يعانؾن مؽ كثخة الزؾضاء في  ،%46الزؾضاء في مكان العسل بشدبة 

يعانؾن مؽ كثخة الزؾضاء  ثؼ الحيؽ ال، %39.3مكان العسل إلى حج ما بشدبة 
استثارة الزيق  يوىى غيخ متداوية ف ،ة أنؾاع مؽ الزؾضاءوىشاك عج   ٪14.7بشدبة

أو اإلزعاج. وإحجى الرفات اليامة لمزؾضاء ما إذا كانت مدتسخة أم متقظعة، 
مؽ الزؾضاء الثابتة أو  فالزؾضاء الستقظعة أو غيخ السشتغسة أكثخ إزعاجا  

     .السدتسخة
 
 
 

 مجى اىتسام السرشع بدالمة العامميؽ بيؽي (18) ججول رقؼ
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 % ك مدى اهتسام السرشع بدالمة العاممين
 63.3 95 نعم
 21.3 32 ل

 15.3 23 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي

( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون اىتسام 18تذيخ البيانات في الججول رقؼ ) 
السرشع ييتؼ بيؼ إلى حج ما  %، والحيؽ يخون أن  63.3السرشع بدالمتيؼ بشدبة 

      .0% 21.3يخون اىتسام السرشع بدالمتيؼ بشدبة مقابل الحيؽ ال ،%15.3بشدبة 
 مجى احتسال حجوث أضخار خظيخة مؽ العسل بيؽ( ي19) ججول رقؼ

 % ك 
 56 84 نعم
 12.7 19 ل

 31.3 47 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون احتسال 19تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   

يميو  ،حيث جاء في السختبة األولى ،%56حجوث أضخار خظيخة مؽ العسل بشدبة 
ثؼ  ،%31.3الحيؽ يخون احتسال حجوث أضخار خظيخة مؽ العسل إلى حج ما بشدبة 

ما يؤكج  %، وىؾ12.7يخون احتسال حجوث أضخار خظيخة مؽ العسل بشدبة  الحيؽ ال
ض العامل لمخظخ، وىؾ ما يعخ    العسل في بعض خظؾط إنتاج الحجيج يسكؽ أن   أن  

 يعكذ ارتفاع مدتؾى ضغؾط العسل.   
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مجى تحسيل العامميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعي  بيؽي (20) ججول رقؼ
 .ضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاقا يعخ   مس  

 مدى تحسيل العاممين بسهام كثيرة عن السعدل الطبيعي مسا يعرضهم 
 لكثير من اإلرهاق

 %  العدد

 48.7 73 نعم
 19.3 29 ل

 32 48 إلى حد ما
 100 150 اإلجسالي
 ( إلى ارتفاع ندبة الحيؽ يخون أن  20تذيخ البيانات في الججول رقؼ )   

ا يعخضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاق مس   ،ل الظبيعيميؽ بسيام كثيخة عؽ السعج  العامميؽ محس  
ميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل العامميؽ محس   ثؼ الحيؽ يخون بأن   ،%48.7بشدبة 

ميؽ بسيام العامميؽ محس   الحيؽ ال يخون أن   %، مقابل32الظبيعي إلى حج ما بشدبة 
بات إيجاد التؾافق بيؽ متظم   والشػ أن   ،%19.3ل الظبيعي بشدبة كثيخة عؽ السعج  

بات الؾعيفة، ب الحرؾل عمى صؾرة صادقة لستظم  الؾعيفة وقجرات األفخاد يتظم  
حميل الؾعيفة وصؾرة مؾضؾعية لقجرات الفخد حتى يسكؽ السالئسة بيشيسا، ويداعج ت

عمى إعظاء ىحه الرؾرة السؾضؾعية حتى يسكؽ اختيار الفخد الحي يدتظيع أداء 
 الؾعيفة بشجاح.    
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أثخ الزغؾط االجتساعية  ؽتبي   ( Onewayتحميل التبايؽ البديط ) (21)ججول
 عمى أداء الباحثيؽ

 وفقا لعجد سشؾات الخبخة
 النحراف الستهسط العدد الستغير

 السعياري 
Sum of Square 

 مجسهع السربعات
Mean Square 
 متهسط السربعات

 قيسة
 ف

دللة 
 الفروق 
Sig. بين 

 السجسهعات
 داخل

 السجسهعات
 بين

 السجسهعات
 داخل

 السجسهعات
أقل 

 5من 
سشهات
  

 دالة 9.992 10.511 90.170 2210.982 360.682 6.192 29.81 42
0.01 

5-10 
 سشهات

46 27.94 4.711  

10 
سشهات 

 فأكثر

62 25.46 6.982 

ثخ أتذيخ التحميالت اإلحرائية إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية تبيؽ 
وذلػ عشج  ،لمجرجة العمسية وفقا   الزغؾط االجتساعية والشفدية عمى أداء الباحثيؽ

. وتؾضح التحميالت اإلحرائية ارتفاع تأثيخ الزغؾط  0.01مدتؾى داللة 
وذلػ  ،سشؾات 5االجتساعية عمى األداء الؾعيفي لحوي الخبخة أقل مؽ 

سشؾات  10ثؼ الفئة  ،27.94سشؾات بستؾسط 10-5يمييا مؽ  ،29.81بستؾسط
خبخة السشخفزة يتأثخ الفئات ذوي ال . وىؾ ما يذيخ إلى أن  25.46فأكثخ بستؾسط 

 أداؤىؼ الؾعيفي بالزغؾط االجتساعية أكثخ مؽ الفئات ذوي الخبخة السختفعة.
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 الشتائج العامة لمدراسة: -سادساا 
 جت نتائج الجراسة عمى:ق بسرادر الزغؾط: أك  ؼيسا يتعم  

%. 41.3عجم  وجؾد عجالة في تقييؼ األداء بشدبة  بسجىارتفاع ندبة الحيؽ يخون  ●
عسمية  أن   مت إلىالتي تؾص   ،(2009دراسة تؾفيق عظية ) وىؾ ما يتفق مع نتائج

 .ال بسا يخجم السؾعف والؾزارة معا  تقييؼ األداء بؾزارات قظاع غدة ال تتؼ بذكل فع  
يؼ شاىيؽ ) ؾد نغام لتقييؼ األداء عجم وجمت إلى ( التي تؾص  2010ودراسة ماجج إبخـا

 لألكاديسييؽ الحيؽ يذغمؾن مشاصب إدارية في الجامعتيؽ.
ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم وجؾد عجالة ؼيسا يحرمؾن عميو مؽ عائج مادي  ●

 %.44.7مقابل ما يبحلؾنو مؽ جيج بشدبة
السكافآت والسدايا اإلضاؼية تتؼ عمى أسذ غيخ  ارتفاع ندبة الحيؽ يخون أن   ●

الجوافع ج %. وتع41.3رشؾة( بشدبة  –وساطة –محدؾبية –ة )عذؾائيةمؾضؾعي
يسا  وحيؾيا  في سمؾك األفخاد، ومؽ موالحؾافد مؽ السؤثخات األساسية التي تمعب دورا  

قجرة  أن  بخالليا يسكؽ خمق الخغبة لجييؼ في األداء. األمخ الحي يسكؽ معو القؾل 
لى حج كبيخ عمى نجاح اإلدارة في تؾفيخ القجر ف إسات عمى تحقيق أىجافيا تتؾق  السشغ  

و إلثارة الجوافع ال لمحافد الحي يؾج  ووضع نغام فع   ،الكافي مؽ الجافعية لجى األفخاد
ا يؤدي إلى ذلػ العسل مس   مؽ، الخضا التي بجورىا تجفع العامميؽ لإلنتاج وتحقق ليؼ

 رفع الخوح السعشؾية وزيادة معجالت األداء.
يخ واعتبارات التخؾية بشدبة ارتفاع ندبة الحيؽ ال يخون وجؾد معيار عجالة في معاي ●
ىشاك ارتباط بيؽ إمكانية تحقيق  عمى أن   (2007ؼيفخ اليادي) دراسة%. وتؤكج 48

  .التؾافق السيشي وبعض الستغيخات كاألجخ والخوح السعشؾية والخضا الؾعيفي
ا مس   ،ارتفاع ندبة مؽ أجابؾا بؾجؾد قجر مؽ الرعؾبات في التعامل مع اإلدارة ●

 %(.59.5سشؾات بشدبة ) 5ء العسل  بيؽ الحيؽ قزؾا  أقل مؽ يؤثخ عمى أدا
فؾن بيا ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد معاناة مؽ زيادة السيام واألعسال التي يكم   ●

 %.43.3والحيؽ أجابؾا ب )نعؼ( بشدبة  ،يؼفي عسم

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=7728
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ا تحسيل العامميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعي مس   ارتفاع ندبة مؽ أجابؾا بأن   ●
 %(.45.2سشؾات بشدبة ) 5ضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاق بيؽ الحيؽ قزؾا أقل مؽ قج يعخ   
ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد مشاخ مالئؼ إلقامة عالقات إندانية طيبة مع  ●

 %.57.3زمالء العسل بشدبة 
ارتفاع ندبة الحيؽ ال يخون بؾجؾد حافد مشاسب مؽ أجل استسخار جؾدة وتظؾيخ  ●

 %.49.3األداء بشدبة 
 :اآلتي جت نتائج الجراسة عمىأنساط الزغؾط االجتساعية: أك  بق ؼيسا يتعم  

ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم وجؾد مشاخ مالئؼ لمعالقات في السرشع بشدبة  ●
50%. 
ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد صعؾبة في التعامل مع الخؤساء السباشخيؽ إلى حج  ●

  .%22.7ب )نعؼ( بشدبةثؼ الحيؽ أجابؾا  ،%45.3ما بشدبة 
بشدبة  ،ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بؾجؾد عجالة في تقديؼ حجؼ العسل إلى حج ما ●
دراسة طارق وىؾ ما تؤكج عميو   ،%32%، يمييا الحيؽ أجابؾا ب )نعؼ( بشدبة 44

نتيجة لعجم وجؾد  ؛السؾعفيؽ لجييؼ انظباع سمبي حؾل الشغام أن  ب (2005عؾاد )
ع تؾقعات األداء واألىجاف لمسجسؾعات واألفخاد لكي يتؼ تخظيط وعيفي واضح يز

 سة.تحقيق أىجاف السشغ  
ارتفاع ندبة الحيؽ يخون بعجم وجؾد عجد في عجد األفخاد الالزميؽ ألداء العسل  ●

 .%42.7في القدؼ الحي يعسل بو بشدبة 
 .%44.66ارتفاع ندبة الحيؽ يخون وجؾد عسل أكثخ مؽ الالزم بشدبة  ●

جت نتائج الجراسة أك   بتأثيخ الزغؾط الفيديؿية والبيئية عمى األداء الؾعيفي: قؼيسا يتعم  
 عمى:
بيا بشدبة  يعسمؾن ال يعانؾن مؽ ضيق السداحة التي يؼ ن  أارتفاع ندبة الحيؽ يخون  ●
66 .% 
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ارتفاع ندبة الحيؽ ال يعانؾن مؽ مدتؾى اإلضاءة في مكان العسل بشدبة  ●
41.3 .% 
 %.46انؾن مؽ كثخة الزؾضاء في مكان العسل بشدبة ارتفاع ندبة الحيؽ يع ●
 %.63.3ارتفاع ندبة الحيؽ يخون اىتسام السرشع بدالمتيؼ بشدبة  ●
 %.56خظيخة مؽ العسل بشدبة  ارتفاع ندبة الحيؽ يخون احتسال حجوث أضخار ●
ل الظبيعي ميؽ بسيام كثيخة عؽ السعج  العامميؽ محس   ارتفاع ندبة الحيؽ يخون أن   ●
وىؾ ما يؤكج عميو نسؾذج ضغؾط العسل لـ )بيخ  ضيؼ لكثيخ مؽ اإلرىاق.يعخ   ا مس  

سا تأتي مؽ ض ليا األفخاد في بيئة العسل إن  الزغؾط التي يتعخ   أن  ونيؾمان( مؽ 
التفاعل بيؽ ىحيؽ السرجريؽ في  سة حيث أن  مرجريؽ رئيدييؽ ىسا: الفخد والسشغ  

 .تتخك ىحه الزغؾط أثارىا عمى كل مؽ الفخد والسشغسة د قج يؤدي إلى أن  زمؽ محج  
 5ارتفاع تأثيخ الزغؾط االجتساعية عمى األداء الؾعيفي لحوي الخبخة أقل مؽ  ●

داللة  وذ ي وجؾد تأثيخ معشؾ  ( 2011دراسة )بخسسى: سشؾات. ىؾ ما تؤكج عميو 
ل الجراسة. إحرائية ألبعاد جؾدة الحياة الؾعيؽية عمى أداء العامميؽ بالذخكات مح

السجارس الثانؾية التي بيا ضغؾط بيئية  أن   ىإل (2011) سامي بؽ مرمحودراسة 
% مؽ إجسالي 20.2ج عمي ذلػ وأك   ،العسل تعخقل األداء الؾعيفي لمعسمية التعميسية

 حجؼ العيشة.
ق بأنساط الزغؾط الفيديؿية والبيئية وفقا وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ؼيسا يتعم   ●

جت دراسة سامي وأك  . 0.01وذلػ عشج مدتؾى داللة ،الخجمة في الؾعيفة الحالية لسجة
معسل تعخقل األداء الؾعيفي. وأسفخت نتائج لالزغؾط البيئية  ( أن  2011) بؽ مرمح

قة بأسباب السذكالت البيئية عؽ وجؾد نتائج عجيجة متعم    (2006مشى فؤاد) دراسة
ومؽ ثؼ عيؾر آثار سمبية عجيجة متختبة  ،والشديجالتي تؾاجو العامميؽ بسرانع الغدل 

 عمى حجوث ىحه السذكالت.
 :تهصيات الدراسة -سابعاا 

 ل في:ة تؾصيات تتسث  تحاول الجراسة وضع عج  
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يتؼ  تىضخورة تحفيد العامميؽ وحسميؼ عمى أداء الؾعائف السؾكمة إلييؼ بشجاح، ح (1
 الحج مؽ مذكالت العسل وضغؾطو وتقميريا في مداحة محجودة مشظؿيا . 

لمحؾافد مؽ دور كبيخ في تغييخ  لساوذلػ  ،االىتسام بالتؾزيع العادل لمحؾافد (2
 .داء السؾعفأمدتؾى 

ضخورة وجؾد معيار عادل ومؾضؾعي لتقييؼ األداء، وذلػ لديادة حساس العامميؽ  (3
ال الحي ا يديؼ في اإلنتاج الفع  مس   ،والسدؤوليات التي تؾكل ليؼميؼ لمسيام لمعسل وتحس  

 بيا العسل في السؤسدة.يظابق معاييخ الجؾدة والسؾاصفات التي يتظم  
اعتساد تقؾيؼ األداء مجخال  لتظؾيخ األداء الؾعيفي وضخورة وضع معاييخ مشاسبة  (4

وبإشخاف أعمى  ،ججيةيأخح الجسيع عسميات التقييؼ ب لتقؾيؼ أداء العامميؽ. وأن  
وإشخاك أكثخ مؽ  ،السدتؾيات وكحلػ تفعيل معاييخ األداء لجعميا أكثخ دقة وعجالة

ويجب اعتساد أكثخ مؽ نسؾذج لؿياس  ،مدتؾى إشخافي في التقييؼ وصشاعة السعاييخ
 .الؾعائف السختمفة واالىتسام بالحؾافد

 عامل، وىؾ ما يسكؽ أن  التأكيج عمى مجى مشاسبة حجؼ العسل لقجرات وإمكانيات ال (5
 يداعج في تشسية قجرات وإمكانيات العامل.

ع العامل عمى مديج مؽ العسل تقجيؼ حؾافد ومدايا مادية وغيخ مادية بسا يذج    (6
 واإلتقان مؽ أجل الحرؾل عمى العسل.

مخاعاة عجم تحسيل العامميؽ بسيام كثيخة عؽ السعجل الظبيعي مسا يعخضيؼ لكثيخ  (7
  .مؽ اإلرىاق

 تحجث أضخار ا خظيخة لمعامميؽ مؽ العسل. ىتسام بعؾامل الدالمة حتى الاال (8
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 العربية:ائسة السراجع ق
 اسحق، سسيخة  (1)
 مؽ عيشة لجى الؾعيفي األداء عمى أثخىا العسل ضغؾط (2017أحسج) (2)

 العميا الجراسات كمية -القاىخة  جامعة الكؾيت، بجولة اإلعالم قظاع في العامميؽ
 .335-278، ص ص 2، ع25مج لمتخبية،

( اإلبجاع اإلداري وعالقتو باألداء الؾعيفي لسجيخي 2009تؾفيق عظية تؾفيق ) (3)
القظاع العام )دراسة تظبيؿية عمى قظاعات غدة( ماجدتيخ، الجامعة اإلسالمية بغدة، 

 كمية التجارة، قدؼ إدارة األعسال، إدارة مؾارد بذخية.
( ضغؾط العسل لجى 2012خقسية، عداء عمي)الخاسبية، زىخاء ناصخ، ال (4)

 .120-119(، ص1اإلدارييؽ بدمظشة عسان، مجمة العمؾم التخبؾية، )
( ومحجدات ضغؾط العسل وأثخىا 2011سامي بؽ مرمح بؽ سفخ الحارثي) (5)

األداء الؾعيفي )دراسة ميجانية عمي السجارس الحكؾمية( في السسمكة العخبية  ىعم
 الدعؾدية، رسالة ماجدتيخ، قدؼ إدارة أعسال، كمية تجارة جامعة القاىخة. 

داء الؾعيفي لمعامميؽ في أل( تقييؼ نغام ؾياس ا2005حسج عؾاد )أطارق  (6)
 سالمية، غدة.إلاالدمظة الؾطشية الفمدظيشية، رسالة ماجدتيخ، الجامعة 

 األداء عمى وأثخىا العسل ( ضغؾط2020)يالخيخ، آسيا يعقؾب الياد عبج (7)
، مخكد رفاد السجمة العالسية لالقتراد واألعسال تظبيؿية، لمعامميؽ: دراسة الؾعيفي

 .7-1، ص ص1، ع9 مج لمجراسات واألبحاث،
 السشغسات في الؾعيفي األداء عمى العسل ضغؾط ( تأثيخ2020) عجان، نبيمة (8)

 ،مخباح قاصجي جامعة ،مجمة الباحث في العمؾم اإلندانية واالجتساعية الحجيثة،
 .26-13، ص ص 4، ع 12ورقمة، الجدائخ، مج

(: مرادر الزغؾط السيشية التي تؾاجو معمسي 2004ن حدشيؽ الحمؾ، )غدا (9)
السجارس الثانؾية الحكؾمية في فمدظيؽ، مجمة دراسات، العمؾم التخبؾية، جامعة 

 .2، العجد 31األردن، السجمج 

https://0710gr0un-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7+%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
https://0710gr0un-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1793&page=1&from=
https://0710gr0un-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1869&page=1&from=
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(  ضغؾط العسل الؾعيفي، مجمة آفاق 1997)فؾزي فائق عبج الخالق  (10)
اد غخف التجارة والرشاعة، اإلمارات ، اتح68-67( العجد17اقترادية، مجمج )

 .147العخبية الستحجة، ص
مرادر االحتخاق الشفدي التي  ،(2000فخيجة عبج الؾىاب آل مذخف ) (11)

ض ليا مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة السمػ سعؾد بالخياض، ومجمة دراسات يتعخ  
 (.28الخميل والجديخة العخبية، الدشة )

( ضغؾط الحياة وعالقتيا بالتؾافق 2007) عميؼيفخ دمحم اليادي عبج الخازق  (12)
-السيشي، دراسة مقارنة بيؽ السخأة العاممة في السجال األكاديسي والسجال اإلداري، 

 قدؼ عمؼ الشفذ، كمية اآلداب، جامعة عيؽ شسذ.  –دكتؾراه 
يؼ شاىيؽ ) (13) ( مجى فعالية وعجالة نغام تقييؼ أداء العامميؽ في 2010ماجج إبخـا

فمدظيشية وأثخه عمى األداء الؾعيفي والؾالء والثقة التشغيسية )دراسة مقارنة الجامعات ال
بيؽ الجامعة اإلسالمية واألزىخ( ماجدتيخ، الجامعة اإلسالمية بغدة، كمية التجارة، 

 قدؼ إدارة األعسال. 
( نسؾذج مقتخح لؿياس تأثيخ 2011دمحم حديؽ صالح عبج الغفؾر بخسسى ) (14)

مى أداء العامميؽ في الذخكات السرخية، دراسة ميجانية، جؾدة الحياة الؾعيؽية ع
 جامعة قشاة الدؾيذ.  رسالة دكتؾراه في أدارة األعسال كمية التجارة باإلسساعيمية،

 ي(: إدارة العسميات ف2000مرظفى، حديؽ الديج طو) محسؾد أبؾ بكخ، (15)
 .11صسات الرشاعية والخجمية، مجخل عمسي، القاىخة، مكتبة عيؽ شسذ، السشغ  

( الؿيادة العميا واألداء، دراسة ميجانية تحميمية 2003تامخ بؽ ممؾح ) السظيخى، (16)
إدارة األداء وتقييسو وتظؾيخ نسؾذج تظبيقي،  ياألمخيكية ف -لجور الؿيادات الدعؾدية

 .16ص القاىخة، دار الفجخ،
يؼ الجخحي) (17) ( السذكالت البيئية التي تؾاجو العامميؽ 2006مشى فؤاد إبخـا

ع العدل والشديج بالسحمة الكبخى وسبل مؾاجيتيا، ماجدتيخ، قدؼ العمؾم بسران
 معيج الجراسات والبحؾث البيئية، جامعة عيؽ شسذ.  –اإلندانية 
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يؼ، (18) األمانة في األداء اإلداري، مكتبة الخجمة  ،ىـ(1425مجبخ) ميجي، إبخـا
 .49السجنية، ججة، ص

تظؾر الزغؾط الشفدية عبخ (: 2001يؾسف أبؾ حسجان، دمحم إلياس العداوي ) (19)
األبعاد الدمشية )الحاضخ، السدتقبل، مجمة جامعة دمذق لمعمؾم التخبؾية، السجمج، 

 ، العجد الثاني.17
 جشبية:األسراجع ال
(20) Chen, J, and Silverthron, C, (2008) The Impacts locus of 

control on jop stress jop Performance Job Satisfaction in Taiwn 
Leadership & Organization Development Journal, 29, 99562 – 

52 
(21) Sundstrom, En et al., (1996), Environmental Psychology 

Vol. 47. P.p. 484 – 486. 
(22) Taylor, S. E. Et al., (1997), "Health Psychology: What is 

an unhealthy environment and how does it get under the skin", 
Annual Review of Psychology, Vol. 48 P.p 411  415. 

 


