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 لخص.لما                                             

ركة على ش حالةأثر ضغوط العمل على أداء العاملين بالقطاع الصناعي دراسة  بحثال هذا تناول
ن يالتعرف على أسباب ضغوط العمل التي يعاني منها العامل ىلإ بحثوهدف ال، جياد للسيارات

ين والعمل كفاءة أداء العاملضغوط على ال هذه التي تخلفها البةاآلثار السو ، بشركة جياد للسيارات
ضغوط العمل على ما أثر  :من خالل السؤال بحثوعليه تمت صياغة مشكلة العلى معالجتها، 

عتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي، حيث إ و  لسياراتبشركة جياد ل كفاءة أداء العاملين
 تم جمع البيانات عنو عينة الدراسة عن طريقة العينة القصدية،  يمثلون شخص  155ختيار إتم 

 ىلإ بحثتوصل ال ،(SPSSحصائي )ساليب البرنامج اإلأ، حيث تم تحليلها علي انةستباإل طريق
غوط ضبين  طردي ضعيف ومؤثر معنويا   رتباطإتبين وجود عالقة عدد من النتائج من أهمها، 

ثر كانت هنالك ضغوط على العاملين أ ، فكلمافي شركة جياد للسيارات العمل وكفاءة أداء العاملين
 المختلفة واألقسام العمليات بين التنسيقب اإلهتمام زيادةواظهر البحث  ،ذلك في كفاءة أدائهم

دد من عب بحثال ىأوصهتمام شركة جياد للسيارات بكفاءة أداء العاملين، مما يظهر إ  وتكاملها
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ى الحد ، والعمل علشركة جياد للسياراتاإلهتمام بكفاءة أداء العاملين ب ضرورةالتوصيات أهمها، 
ى ضرورة حصول العاملين عل من أثر على كفاءة أداء العاملين، من تاثير ضغوط العاملين لما لها

 إجازاتهم، إلستعادة نشاطهم وحيويتهم، لما لها من أثر على تحسين أدائهم.
 ضغوط العمل ،أداء ، دراسة حالة، شركة جياد للسيارات. الكلمات المفتاحية:

Abstract. 
This research dealt with the impact of work stress on the performance of 

workers in the industrial sector as a case study on GIAD Automotive 
Company. Formulation of the research problem through the question: 
What is the impact of work stress on the efficiency of the performance of 
the employees of GIAD Automotive Company? Statistical Program 
Methods (SPSS) , The research reached a number of results, the most 
important of which is that there is a weak and influencing positive 
correlation between work stress and the performance efficiency of 
employees in GIAD Automotive Company. The research showed an 
increased interest in coordination between the various operations and 
departments and their integration, which shows the interest of GIAD 
Automotive Company in the efficiency of the performance of its employees. 
performance of employees, The need for workers to take their vacations, 
to restore their activity and vitality, because of their impact on improving 
their performance  

 .  
Keywords: The Impact of Work Stress, Performance, Case Study, GIAD Motors. 

 .اإلطار العام للبحث والدراسات السابقة

 :أوالً: اإلطار العام للبحث

 مقدمة:

وقد أثبتت  ،التي وجدت مع الثورة الصناعية تعتبر ضغوط العمل من الظواهر اإلنسانية
العديد من الدراسات أن ما يتعرض له العاملون من ضغوط في بيئات العمل ال يؤثر 

ضطراب وقلق وإحباط بل ينعكس أيضا على إفقط على حالتهم الصحية والنفسية من 
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مستويات أدائهم لعملهم وقدرتهم على العمل والتي تعيق بالتالي عملية سير العمل في 
رض ، كل ذلك فوصول إلى أهدافها التي تعمل على تحقيقهاالمنظمات والمؤسسات لل

على المنظمات العمل لرفع كفاءة األداء واالستمرار والصمود أمام المنافسين من خالل 
 اعتماد التخطيط السليم لرفع كفاءة األداء.

 :بحثمشكلة ال

ان  الحظ، من خالل الدراسة اإلستكشافية التى قام بها الباحث لشركة جياد للسيارات
هنالك ضغط عمل عالى يقع على العاملين بكل المستويات نتيجة العبء المهني 

ه تم وعلي ،العاملين كفاءة أداءإنعكست هذه الضغوط على و ، عليهمواإلداري الواقع 
هو ما أثر ضغوط العمل على رفع كفاءة  ة الدراسة في السؤال الرئيس:صياغة مشكل

 رات.أداء العاملين بشركة جياد السيا
 اللة احصائيةوجود أثر ذو دمن أجل اإلجابة على مشكلة البحث، إفترض الباحث و 

 كفاءة أداء العاملين بشركة جياد للسيارات. لضغوط العمل على
 أهمية البحث:

، يمكن العاملين أداءكفاءة و  عن ضغوط العملفي توفير مادة علمية  وتمثلت أهمية هذا
على أثر وتحليل العالقة بين ضغوط العمل وكفاءة ، والتعرف استفادة الباحثين منها

 أداء العاملين بشركة جياد للسيارات.
 أهداف البحث:

كفاءة أداء العاملين بشركة  على ضغوط العمل أثرلتعرف على هدف البحث الى ا 
 اء العاملين.على كفاءة أد ضغوطعلى األثار السالبة التي تخلفها هذه الارات، و جياد للسي

 البحث:حدود 
 .(2019 – 2014) الفترة بين  :الحدود الزمانية  
 ، الخرطوم، السودان.شركة جياد للسيارات الحدود المكانية:  
 المدراء والموظفون والعاملون بشركة جياد للسيارات.  الحدود البشرية: 

تطلبات مع م لمالءمته التحليلي المنهج الوصفيعلى  انعتمد الباحثإ  منهج البحث:
 الدراسة الحالية.
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 اإلستبانة والمالحظة والسجالت المتمثلةاألولية  المصادر :البيانات جمعمصادر 
الكتب والمراجع والدوريات العلمية والنشرات والتقارير والشبكة  المتمثلة فى والثانوية

 الدولية للمعلومات.
 ثانياً: الدراسات السابقة:

 (:م2016 نصرالدين،)عبد العزيز،  :. دراسة1
 كانت( و دور تخطيط الموارد البشرية في رفع كفاءة أداء العاملينتناولت الدراسة )

ها التعرف على عالقة اءخالل مجموعة تساؤالت الهدف من ور من  دراسةمشكلة ال
وأثر تخطيط الموارد البشرية في رفع كفاءة أداء العاملين والتي على ضوئها تمت 

مدى و صياغة مجموعة من الفرضيات لتشخيص واقع نظام تخطيط الموارد البشرية 
يق المالي  كميدان لتطب ختار الباحث مصرف االستثمارإتأثيره على أداء العاملين، 

( عامل من 45)المنهج الوصفي التحليلي، واختار عينة من  احثستخدم البا، البحث
توصلت الدراسة الى  ،(SPSSمجموع العاملين و تيم تحليلها باستخدام برنامج )

مجموعة من النتائج أهمها قبول فرضيات البحث التي تؤكد على وجود عالقة وتأثير 
لتي ى مجموعة من النتائج التخطيط الموارد البشرية على كفاءة أداء العاملين إضافة إل

تم صياغة توصيات على ضوءها تشخص واقع النظام والمعوقات التي تكون بمثابة 
عوائق للعمل والعمل على تذليلها لزيادة دور مساهمة تخطيط الموارد البشرية في رفع 

 كفاءة أداء العاملين في المصرف .
 :م(2014)عليان،  :. دراسة2

 دراسةال مشكلة ( وكانتثره في تحسين أداء العاملينأالجماعي و العمل تناولت الدراسة )
 السودانية المنظمات تستخدم مدي أي إليالتالية:  الجوهرية التساؤالت من عدد في

 بناء في المنظمات هذه تتبعها التي المنهجية هي وما العمل؟ فرق  أسلوب الخدمية
 كأسلوب العمل فرق  استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل؟ و الفرق  هذه

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختبار عينة  .العاملين أداء و إداري 
 الدراسة في قطاع الخدمات بوالية الخرطوم.
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 السودانية المنظمات غالبية أن :أهمها النتائج من العديد إلي دراسةال تتوصل وقد
 هذه غالبية أن .فقط واإلعالم الورق  علي اإلدارة في العمل فرق  أسلوب تتبني

 أن حين في عملها فرق  بناء في فقط واحدة علمية ومنهجية أسلوب تتبنى المنظمات
 :اآلتي في تتمثل البحث توصيات أهمو ، العمل فرق  لبناء علمية مناهج سبعة هناك

 والسماح وممنهجة علمية بطريقة عملها فرق  ببناء الدارسة موضوع المنظمات قيام
 للقيام المناسبة الطريقة تحدد حتى الداخلية عملياتها وإدارة ذاتيا نفسها بإدارة لها

 في التفكير منذ أهدافها تحقيق في العمل فرق  علي المنظمات هذه اعتماد .بالمهام
 .والتقويم بالتقييم  ا  ءوانتها بالتنفيذ ورا  مر  األهداف هذه ووضع صياغة
 

 م(: 2013 ،أنور) :دراسة /3

ت الدراسة هدفة في كفاءة األداء اللوجستي، و هذه الدراسة أثر العوامل التنظيمي تتناول
أثر العوامل التنظيمية على كفاءة األداء اللوجستي بتلك الشركات، وقد تمثلت  إلى معرفة

مشكلة الدراسة في عدم معرفة أثر العوامل التنظيمية على كفاءة األداء اللوجستي في 
مية البحث على المستوى العلمي بإعتباره يناقش التطور تلك الشركات. وتنبع أه

التنظيمي للوجستيات داخل المنظمة وكذلك معرفة درجة تأثير العوامل التنظيمية على 
افترضت و ، كفاءة األداء اللوجستي وكذلك الكشف عن درجة تحقيق الكفاءة اللوجستية

ة وكفاءة العوامل التنظيمي الدراسة الفرضية الرئيسية في أن هناك عالقة إيجابية بين
  ،ع الدارس المنهج الوصفي التحليلياألداء اللوجستي وقد اتب

وصلت من أهم النتائج التي ت ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات
إليها الدراسة: أن نظم المعلومات بشركات إنتاج البترول في السودان تزيد من مرونة 
الشراء، وأن التفويض المستمر بشركات إنتاج البترول في السودان يزيد من مرونة 

من أهم التوصيات: ضرورة أن تعمل الهياكل التنظيمية للشركات المنتجة ، الشراء
رول في السودان على تسهيل عملية االتصال بغرض زيادة جودة خدمات النقل، للبت
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وضرورة أن تعمل الهياكل التنظيمية بشركات إنتاج البترول في السودان على تسهيل 
 .عملية صنع القرار بغرض زيادة جودة خدمات النقل

 :م(2005 ،حنفي ) :دراسة /4
عرف على هدفت الدراسة للت( كفاءة وفعالية األداءاإلدارة اإلستراتيجية على  أثربعنوان )

مدي تطبيق وممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع االتصاالت السودانية، والوقوف 
ي مدي مشكلة الدراسة ف كانتعلي اثر تطبيقها علي كفاءة وفعالية أداء هذا القطاع، و 

التطبيق  ودانية وأثر ذلكتطبيق وممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع االتصاالت الس
 ، وإستخدم الباحث المنهج الوصفيعلي كفاءة وفعالية األداء في هذا القطاع الحيوي 

من مجتمع الدراسة ( فرد من اإلدارية التشغيلية 97التحليلي، واختار عينة الدراسة )
 :اتوصلت الدراسة الي العديد من النتائج أهمه وبعد تحليل البياناتقطاع االتصاالت، 

في شركات االتصاالت معرفة بمفاهيم وأساليب اإلدارة  ىاإلدارة العليا والوسط ىلد
اإلستراتيجية، وقد أوصت الدراسة بضرروة االهتمام بالتدريب والتركيز عليه في مجال 

كذلك اوصت الدراسة اإلدارة العليا في شركات االتصاالت  ،اإلدارة اإلستراتيجية
وي ستراتيجية في جميع العمليات واألنشطة، وان تستعين بذالسودانية بتطبيق اإلدارة اإل

الخبرة واالختصاص في مجال اإلدارة اإلستراتيجية، ألن نتائج الدارسة أكدت فوائد 
 ومزايا تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية وأثرهاعلي كفاءة وفعالية األداء.

 
 .اإلطار النظري ضغوط العمل وأداء العاملين

 العمل:ماهية ضغوط أوالً: 

 :م(2011)مصطفي،  تعريف ضغوط العمل وفق مداخل ثالثة هي: ويمكن
: ضغوط العمل هي الحالة النفسية والجسمانية التي يكون فيها من حيث حالة الفردأ/ 

 الفرد كرد فعل لتعرضه لمجموعة من المسببات المتواجدة في بيئة العمل.
المثيرات التي تتوفر في بيئة : ضغوط العمل هي مجموعة من حيث المسبباتب/ 

العمل وينتج عنها سلوك معين للفرد كرد فعل لتأثير هذه المثيرات على حالته النفسية 
 والجسمانية.
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الفرد الناتجة عن حالته  ت: ضعوط العمل هي مجموعة سلوكيا/ من حيث النتائجج
 النفسية والجسمانية كرد فعل للمثيرات التي يواجهها في بيئة العمل.

 اصر ضغوط العمل:عن
يرى )سيزالقي وواالس( أنه يمكن تحديد ثالثة عناصر رئيسية لضغوط العمل في 

 :م(2015)نزال،  :المنظمة هي
 يتمثل في القوى المسببة للضغط والتي تقتضي إلى الشعور بالضغط/ عنصر المثير: 1

 النفسي، وقد يكون مصدرها البيئة أو المنظمة أو الفرد.
يمثل هذا العنصر ردود الفعل الجسمية والنفسية والسلوكية التي  ستجابة:/ عنصر اال2

  حباط.تجاه الضغط ، مثل القلق والتوتر واإلإيبديها الفرد 
وهو ناتج عن التفاعل بين العوامل المثيرة للضغط وشكل االستجابة  / عنصر التفاعل:3

ركب ناجم من تفاعل مله وعلى سبيل المثال فإن الضغط الذي يوجهه المراقب الجوي 
  البيئة والتنظيم مع مشاعره الشخصية واستجابته.

:نماذج تحليل وقياس ضغوط العمل  
سرعان ما استشعر الباحثون بالخارج اهمية مشكلة ضغوط العمل وتأثيراتها المباشرة 
على أداء الفرد والعمل واحتل الموضوع حيزا  ملموسا  من فكر الباحثين وبدأت جهود 

تبذل في سبيل الوصول إلى نماذج مقبولة للتعامل مع المشكلة، وتولد عن تلك مختلفة 
الجهود افكار مختلفة يمثل كل فكر منها تصورا  معنيا  لبعد معين من ابعاد الموضوع 

 ومن ابرز تلك الجهود في هذا المجال النماذج الثالثة التالية:
 
 
 

 أواًل: نموذج لمراحل ردود الفعل تجاه ضغط العمل:
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ختص هذا النموذج بمحاولة بيان مراحل ردود فعل الفرد تجاه ضغوط العمل وقد ا 
حدد هذا النموذج ثالثة مراحل متميزة لرد فعل االنسان تجاه ضغوط العمل، تصدر 

 تلك المراحل الثالثة مجتمعة ردود الفعل النفسية والجسدية تلك المراحل هي:
  . مرحلة االنذار)او التنبيه للخطر(.1
 حلة المقاومة.. مر 2
 . مرحلة االنهاك.3
وقد اطلق هذا النموذج )نموذج التكيف العام لالعراض المتزامنة( ويقصد بكلمة عام   

اي رد الفعل الدفاعي ألي من مسببات ضغوط العمل يكون له تأثيرات على اجزاء 
 مختلفة من الجسم سواء سيكلوجية او فيسلوجية.

مسببات الضغط يقصد باألعراض المتزامنة  أي  وتعني كلمة التكيف او التعامل مع 
دود الفعل الدفاعية للجسم تحدث او تظهر في وقت واحد.وهذا النموذج له عالقة بين 
كل مرحلة من تلك المراحل الثالث وبين المستوى العادي لمقاومة ضغط العمل، ووفقا  

د الفعل تعتبر هي ر لما يشير إليه هذا النموذج فإن مرحلة اإلنذار او التنبيه للخطر 
األولى للجسم لحالة الضغط التي يوجهها ويترجم الجسم هذه المرحلة في شكل تفاعل 
المركبات الكيماوية في جسم االنسان والتي تبدأ في الظهور في شكل توتر األعصاب 

 وإرتفاع ضغط الدم وزيادة معدل التنفس وغير ذلك من االعراض.
ينتقل الفرد من مرحلة االنذار على مرحلة المقاومة  ومع استمرار حالة الضغط واالجهاد

جسم الفرد  ة، وفي هذه المرحلة يشعر الفرد بالقلق والتوتر واالرهاق كمؤشرات لمقاوم
وعادة ما تتسم هذه الحاله بضعف التركيز وعدم صفاء الذهن  للضغوط الواقعة عليه،

لى مكان الفرد السيطرة عوبالتالي ضعف او عدم سالمة القرارات المتخذة بسبب عدم ا
 .تلفة بأحكاممتغيرات المواقف المخ

ومع حلول االرهاق وانهيار المقاومة ينتقل الفرد إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة االنهاك 
وفي هذه المرحلة تظهر العديد من االمراض المتولدة عن ضغط العمل مثل القرحة 
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 مراض القلب مما يشكل تهديداتوالصداع وارتفاع ضغط الدم ، وتصلب الشرايين وا
 مباشرة للفرد والمنظمة على حد السواء.

 وقد استخلص من النموذج ثالثة نتائج عامة هي:
لضغوط العمل ردود فعل أكيدة على االفراد وعلى الرغم من أن جميع االفراد بال  

 استثناء يظهرون ردود فعل نتيجة لضغوط العمل الواقعة عليهم إال ان هناك اختالف
في شكل تلك الردود نظرا  لوجود اختالفات وفروق بين االفراد في محيط العمل ونوعية 
وحدة الضغوط التي يتعرضون لها لها. إن لعقل االنسان وجسمه حدودا  لما يمكن 
مقاومته واحتماله وأن زيادة تلك الضغوط غلى ما بعد ذلك الحد يولد العديد من 

ت الخاطئة مما يؤثر في النهاية بشدة على كيفية االمراض والسلوك المرتبك والقرارا
 اداء الفرد لعمله.

  نموذج مسببات ضغوط العمل: ثانيًا:
اختص هذا النموذج بمحاولة تحديد مجموعة من العوامل المسببة لضغوط العمل  

ووفقا  لهذا النموذج فقد تم تقسيم العوامل المسببة لضغوط العمل غلى مجموعتين 
موعة الخصائص والمراحل التنظيمية ومجموعة متطلبات الوظيفة رئيسيتين هما مج

وخصائص المهام وتشمل كل مجموعة من تلك المجوعتين الرئيسيتين على عدد من 
المجموعات الفرعية،ومن ثم فإن المجموعة الرئيسية األولى تشتمل على ثالث 

 مجموعات فرعية هي:
 السياسات التنظيمية.-1
 الهيكل التنظيمي.-2
 المراحل التنظيمية.-3

 -وتشتمل المجموعة الرئيسية الثانية على خمس مجموعات فرعية هي:
 تجهيزات بيئة العمل المادية.-1
 السالمة والصحة المهنية.-2
 عالقات العمل الشخصية.-3
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 متطلبات الوظيفة.-4
 متطلبات الدور.-5

 :ثالثًا: نموذج لتحليل ضغط العمل
 عام على ان ضغط العمل تنبع بصفة اساسية من ثالثةتتبنى فلسفة النموذج بشكل  

مصادر رئيسية هي المصادر التنظيمية والمصادر الوظيفية والمصادر الشخصية، 
وتسهم هذه المصادر الثالث مجتمعة في خلق اشكال مختلفة من الضغوط على الفرد، 

ة وعلى يدولكن حدة هذه الضغوط تختلف من فرد آلخر بسبب االختالفات والفروق الفر 
الضغوط وبالتالي تأثيرها على االفراد إال أن لها في النهاية الرغم من اختالف حدة هذه 

نتائج سلبية سلوكية ونفسية اخرى صحية وجسمانية على االفراد محل تلك الضغوط، 
 ولها كذلك نتائج وآثار سلبية على المنظمة التي ينتمي لها هؤالء االفراد.

 تمل المصادر التنظيمية:المصادر التنظيمية: وتش
 عبء العمل:  
يعني زيادة او انخفاض حجم اعباء العمل الموكول للفرد مهمته القيام به،  فزيادة   

حجم االعباء الموكول لفرد بالقيام بها على معدل اعلى من المعدل المقبول تتسب في 
حجم  بيناحداث مستوى عال من الضغط وقد قام بعمل دراسة لتحديد طبيعة العالقة 

العمل ومستوى الضغط، وقد اظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط طردي بين هذيين 
 المتغيرين تؤدي في النهاية إلى زيادة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وبالمثل فإن تخفيض حجم المهام الموكول للفرد مهمة القيام بها إلى معدل اقل من 
زداد اهميته ويفقده حماسة للعمل ويشعر بالملل فت المعدل القبول يشعر ذلك الفرد بعدم

الشكوي وترتفع معدالت الغياب والعزلة عمن حوله ويتولد لديه شعور بعدم االنتماء او 
الوالء لهذا الموقع، وقد قام بدراسة العالقة بين زيادة عبء العمل وانخفاض عبء 

راسة ان كافة افراد فردا  واظهرت الد 1540العمل ومستوى الضغط لعينة مكونة من 
العينة سواء ممن لديهم اعباء اكثر او اعباء اقل من المعدالت يعانون جميعا  من 

 مشكالت صحية.
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 نظم االجور والحوافز:
ويرتبط هذا المصدر مباشرة بإحساس الفرد وشعوره أنه يحصل على مقابل عادل لما  

 فاعلية نظم الحوافز فضعف الرواتب واالجور وعدم يقدمه للمنظمة من جهد وخدمات،
مقارنة بالمنظمات المماثلة ينمي داخل الفرد شعورا  باالحباط وعدم الرغبة في بذل الجهد 
ويحاول بالتالي ابتداع طرق واساليب يمكن له من خاللها التهرب من اداء العمل 
الموكول دون ان يتعرض للمسائلة ويزداد احساسه بالعزلة عن المنظمة وتنتابه حالة 

 الالت الالمباالة والسخط وترتفع معدالت الخيانة.من ح
 :العامة للتعامل مع ضغوط العمل اإلستراتيجيات

 :(م2019عتيقة، ) اإلستراتجية الفردية /1
التي تتعلق بشخصيات األفراد ومدى تحملها للضغوط وإستجابتها لها، كما تتعلق   

لتخفيف التي يمكن أن يتبعها لبسلوك األفراد وصحتهم النفسية والجسدية، واإلجراءات 
من وحدة الضغط أو عالجه، ومن الوسائل الفردية لعالج ضغط العمل)التدريب على 
الراحة واإلستجمام، ممارسة النشاطات الجسدية واأللعاب، المتنفس العاطفي من خالل 

 .األحاديث الودية مع األصدقاء وتبادل األخبار والقصص والطرائف
 نظيمية:االستراتجيات الت /2
بداية فإنه يلزم اإلشارة إلى اي استراتيجيات على مستوى التعامل مع مشكلة ضغوط    

دراك إدارة المنظمة إالعمل تصبح في واقع األمر مضيعة للوقت والجهد ما لم يكن لدى 
وفهم كامل أن مشكلة ضغوط العمل هي إحدى المشكالت األساسية، وأن حل تلك 

 ،لى على كاهلها وليس على كاهل األفراد العاملين بالمنظمةالمشكلة يقع بالدرجة األو 
م اإلختيار تطوير نظ) ،رة إتباعها في هذا المجالومن أهم اإلستراتيجيات التي يمكن لإلدا

نظم  نظم تدريبية متطورة،  إعادة تصميم الوظيفة، برامج مساعدة العاملين، والتعيين
  (.الحوافز وتقييم األداء

 
  :العاملينأداء ثانياً: 

  :تمهيد
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يعتبر األداء  القاسم المشترك لجميع الجهود المبذولة من قبل اإلدارة والعاملين       
 لفي إطار المؤسسات، لذا يعد األداء مفهوما هاما وجوهر االنسبة للمؤسسات بشك

عام، بل تكاد تكون الظاهرة شاملة لكافة البحوث والدراسات التي تناولت مفهوم األداء،  
إال انه لم يتم التوصل إلى إجماع أو اتفاق حول مفهوم محدد لهذا العنوان ويعود ذلك 
الختالف المقايس والمعايير التي تعتمد عليها المؤسسات والمدراء في دراسة األداء 

بط بشكل وثيق األهداف واالتجاهات التي تسعي المؤسسة وقياسه ، والتي تر 
  م(.2021،)زكيلتحقيقها

اهتم العديد من الباحثين من خالل دراستهم األداء، إال أنه لم يتم التوصل          
إلى إجماع حول مفهوم محدد، و ذلك الختالف المعايير والمقايس المعتمدة في دراسة 

إال أن أغلب الباحثون يعبرون عن األداء من خالل مدى  األداء، والرغم من هذا التباين
النجاح الذي تسعى إليه المؤسسة من خالل تحقيق أهدافها، ومن خالل هذا المنطق 

  .م(2021)زكي،سأذكر أهم المفاهيم المتعلقة بأداء العاملين
  :أواًل : مفهوم أداء العاملين

على مدى بلوغ األهداف، أو عن يستخدم مفهوم األداء على نطاق واسع للتعبير     
  .مدى االقتصاد في استخدام الموارد كما يعبر عن إنجاز المهام

 :المفهوم اللغو ي أ/
كلمة  " Performance " كلمة األداء  L’arousse إعتبر قاموس اللغة الفرنسية   

 Préformer المأخوذ من الكلمة Performance إنجليزية مشتقة من  الكلمة القديمة
 (Accomplira)   " التي تعني" أتم" أو"أنجز" أو" أدى و

 :المفهوم االصطالحيب/ 
 : : P . Drucker تعريف األداء : حسب -1

ينظر " داركر " إلى األداء على أنه :  قدرة المؤسسة على االستمرار والبقاء محققة     
  .  التوازن بين رضا المساهمين والعمال

  Angéliser : تعريف األداء حسب -2
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يرى أن أداء المؤسسة يتجسد في قدرتها على تنفيذ إستراتيجيتها وتمكنها من مواجهة   
القوى التنافسية أي قدرة المؤسسة على االستمرار بالشكل المرغوب فيه في سوق 

    .تنافسية متطورة وهذا ما يتطلب في آن واحد الكفاءة و الفعالية
 Farinelli . M :تعريف األداء حسب-3

أن األداء يعبر عنه من خالل مؤشرات النجاح، وهو نشاط يؤدي إلى النمو        
  .  كصيرورة و ليس كنتيجة تظهر في زمن معين

  : F.W.Nicolas :عرف األداء حسب-4
أن األداء هو نتاج سلوك فالسلوك هو النشاط الذي قومه األفراد،  أما نتائج      

  .  عما كانت عليه نتائج ذلك السلوكالسلوك فهي النهائية مختلفة 
  :التعريف الشامل لألداء

األداء هو محصلة سلوك الفرد في ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجه العمل      
نحو تحقيق األهداف المرغوبة ويعتبر انعكاس ومقياس لمدى نجاح الفرد أو فشله في 

 م(.2021)زكى،تحقيق هذه األهداف المتعلقة بالعمل
 : أنواع األداء المؤسسي 

إن االختالف أو التباين الموجود فى مفهوم األداء أدى إلى عدم وجود اتفاق على      
أنواع األداء، حيث أن كل باحث قسم األداء حسب معايير معينة وفما يلي أهم المعايير 

  :المتبناة
 :أوال: حسب معيار الشمولية

  :إلى كلية وجزئية، يمكن تقييم األداء إلىحسب معيار الشمولية الذي قسم األهداف 
  :أداء كلي -1

والذي يتمثل في جميع انواع األداء المساهمة في نمو المؤسسة وجسد من خالل 
اإلنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية للمؤسسة في 

هذا  عناصر، وفيتحقيقها، وال يمكن نسب إنجاز إلى أي عنصر دون مساهمة باقي ال
  .اإلطار يمكن الحديث عن مدى بلوغ المؤسسة ألهدافها الشاملة كاالستمرارية
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  :األداء الجزئي-2
وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة، وهو بدوره ينقسم إلى     

عدة أنواع باختالف المعيار الوظيفي المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة، حيث يمكن أن 
قسم حسب الوظائف إلى أداء الوظيفة المالية، أداء وظيفة األفراد، أداء وظيفة اإلنتاج، ين

 ..أداء وظيفة التسوق 
   :ثانيا: حسب معيار المصدر

  :وفقا لهذا المعيار يمكن تقسيم األداء إلى داخلي وخارجي وهي كاآلتي
 األداء الخارجي:1- 

  .فيكون نتيجة محصالت خارجية 
  :الداخلياألداء -2
ينتج األداء الداخلي من تفاعل مختلف أداء األنظمة الفرعية للمؤسسة أى مختلف  

األداءات الجزئية المتمثلة في أداء الموارد البشرية في المؤسسة، واألداء التقني الذي 
يتعلق بجانب اإلستثمارات ، واألداء المالي الخاص باإلمكانيات المالية 

  م(.2021)زكي، المستعملة
  : ثالثا: حسب المعيار الوظيفي

يرتبط هذا المعيار بالوظائف واألنشطة المتوفرة لدى المؤسسة، ويمكن حصر هذه     
الوظائف في الوظيفة المالية، اإلنتاجية، وظيفة األفراد، وظيفة التسوق، ووظيفة 

 .العالقات العامة
  :أداء الوظيفة المالية -1

ي المؤسسات في ضمان السير األحسن واألسلم يتجسد أداء هذه الوظيفة ف       
والعقالني لإلعتمادات الممنوحة ، وتجسد في مدى شرعية وصحة العمليات المالية 
مثل التزوير، وحسن استخدام األموال العامة وترتيب استعمالها واحترام القواعد 

  .القانونية
 :أداء وظيفة اإلنتاج -2
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تتمكن المؤسسة في تحقيق معدالت مرتفعة يتحقق أداء هذه الوظيفة عندما      
  .لإلنتاجية، مع مراعاة مستوى معين من الجودة وحدود اإلمكانية المتاحة

  :أداء وظيفة التسوق -3
يمثل أداء هذه الوظيفة شكل عام في تعريف العميل الخدمة وتسهيل تلقي المنتج        

  .بهدف اإلنتاج و تقديم الخدمة أو الحصول عليها
  :اء وظيفة التموينأد-4
التموين يمثل وظيفة أساسية في المؤسسة ويتجسد أداءها من خالل إبرام العقود   

والتزود بالمنتوجات والتجهيز عن طريق استعمال كافة األنواع من إمكانيات الدراسة، 
االقتراحات والتفاوض للحصول على أفضل األسعار وأحسن النوعيات للتجهيزات 

  .من طرف الموردين والخدمات المقدمة
  :أداء وظفة الموارد البشرية-5

تعتبر الموارد البشرية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة ومردوديتها مرتبط بتحسين      
قدرة وكفاءة مواردها البشرية ، كذلك أصبح االستثمار في هذا المورد اإلستراتيجي أحد 

  .العناصر األساسية لقيام ونجاح المؤسسة
  :أداء وظيفة العالقات العامة-6

وتهدف هذه الوظيفة إلى تنمية العالقات الوطيدة بين المؤسسة وزبائنها وتحسين     
 . صورتها  وطباعتها في أذهانهم

ولها الدور الهام في تحقيق االتصال بين المؤسسة وجمهورها الواسع سواء الداخلي    
ين ، الجمهور الخارجي ويتمثل في والذي  يضم كال من الموظفين، الزبائن المورد

  م(.2021)زكى،الصحافة ووسائل اإلعالم
 

  :رابعا: حسب الطبيعة
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سعى ف التي تيمكن تقسيم أداء المؤسسة حسب هذا المعيار تبعا لطبيعة األهدا     
، وأهداف المؤسسات تختلف حسب نوع النشاط الذي تمارس فيه المؤسسة إلى تحقيقها
 :االقتصادية والتكنولوجية والسياسية وهي بالتفصيل كما يلي، فهناك االجتماعية 

  :األداء االجتماعي-1
ويتمثل في تحقيق األهداف االجتماعية التي تهدف إلى تقديم خدمات للمجتمع الذي    

تعمل فيه المؤسسة والوفاء بالتزاماتها تجاهه وأداء مسؤوليتها، ويرى البعض أن فعالية 
ها على تحقيق درجة الرضا لدى الفئات المطلوبة دعمها المؤسسة تكمن في قدرت

  .للمؤسسة سواء كانت في البيئة الداخلية أو الخارجية
  :األداء االقتصادي-2
إن الدور التنموي للمؤسسات يعتبر من المؤشرات االقتصادية الرئيسية لمستوى أداء  

ية من المصادر المالهذه المؤسسات التي تعتبر أدوات إدارة فعالة تساهم في تحريك 
  .أجل التنمية الشاملة

  :األداء التكنولوجي-3
يكمن األداء التكنولوجي عندما يكون في عملية تخطيط أهداف تكنولوجيا كالسيطرة     

  .على مجال تكنولوجا معين
  :األداء السياسي-4

ال صويتمثل في بلوغ المؤسسة أهداف السياسة، مثال تمول حمالت انتخابية من إي   
  .أشخاص معينين إلى حكم مناصب سياسية الستغاللهم لصالح المؤسسة

  : ثانيًا: خصائص األداء والمفاهيم المرتبطة
  :خصائص األداء

نتيجة لصعوبة تحديد مفهوم األداء بفعل اختالف آراء الباحثين والممارسين       
األداء  نمحوله، لذلك حاول عرض بعض الخصائص لحل ذلك يوضح أكثر لمعناه ض

  : مجموعة من الخصائص التي يمكن إجمالها في النقاط التالية
  :األداء مفهوم واسع -1
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يستخدمونه، فبالنسبة  باختالف الجماعات واألفراد الذين يختلف مدلول األداء   
للمالكين قد  يعني األرباح، أما للقائد اإلداري فقد يعني المردودية والقدرة التنافسية، أما 
بالنسبة للفرد العامل فقد يعني األجر الجيد أو مناخ العمل المالئم في حين قد يعني 

ألة إدراك سللزبون نوعية الخدمات والمنتجات التي توفرها المؤسسة لدى يبقى األداء م
يختلف من فرد آلخر ومن جماعة ألخرى ومن مؤسسة ألخرى، وهذا ما يطرح إشكالية 
صعوبة ضبطه وقبوله وفقا لمعايير معتمدة من جميع الفاعلين داخل وخارج 

 م(.2021)زكى،المؤسسة
  :األداء مفهوم متطور -2

يتحدد األداء على إن مكونات األداء تتطور عبر الزمن، و إذا أن المعايير التي    
أساسها سواء كانت معايير داخلية للمؤسسة أو تلك التي تحددها البيئة الخارجية تكون 

 -متغيرة، فالعوامل التي تتحكم في نجاح المؤسسة في المرحلة األولى لدخول السوق 
يمكن أن تكون غير مالئمة للحكم على أداء مؤسسة تمر بمرحلة النمو أم  -االنطالق

أنه قد توجد توليفة معينة من العوامل البشرية التقنية المالية والتنظيمية  النضج، كما
تجعل األداء مرتفعا في موقف أو ظرف معين دون أن يكون ذلك في موقف أو ظروف 
أخرى ألن هذه التوليفات معتمدة ومتغيرة عبر الزمن، كذلك فإن التحدي األساسي الذي 

  .وليفة المناسبة لتحقيق األداء المرتفعيواجه القادة اإلداريين هو إيجاد الت
  :األداء مفهوم شامل-3

يفصل بعض الباحثين استخدام مدخل شامل عن دراسة لذلك يقترحون على القادة    
اإلداريين مجموعة واسعة المؤشرات المتكاملة لقياسه، حيث يوضح بعضها البعض، 

المعايير المالية وحدها غير كافية وهي ذات عالقة  باألهداف العديدة للمؤسـسة، إذ أن 
للتعبير عن األداء لذلك يستخدم إلى جانبها معايير غير مالية وخاصة المعايير البشرية 
واالجتماعية لتكملها، وهي تشكل أساس النجاح في المستقبل لكونها توفر نظرة شاملة 

  .وضرورية عن األداء في مجاالت متعددة
  :تاألداء مفهوم غني التناقضا -4
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إن األداء تحدده مجموعة من العوامل، منها ما يكمل بعضها بعض، ومنها ما يكون    
متناقضا، وظهر هذا التناقض، مثال عندما يسعى القادة إلى تحقيق هدف خفض 
تكاليف اإلنتاج، والسعي في نفس الوقت إلى تحقيق هدف تحسين النوعية في الخدمات 

وح اء العاملين والحفاظ في نفس الوقت على الر والسلع، أو السعي لخفض تكاليف وأعب
المعنوية العالية لهم، لذلك فإن مكونات األداء تتطلب تحكيما منتظما، وبما أن مكونات 
األداء ليس لديها نفس األهمية النسبية لذا وجب أخذ األولويات بعين االعتبار، إضافة 

  .إلى محاولة التوافق بينها
  :المؤسسات األداء ذو أثر رجعي على -5
يؤثر أداء المؤسسة على سلوكيات القائد، فإن كانت النتائج المحققة بعيدة عن   

األهداف المسطرة، فإنه يتوجب عليهم إعادة النظر في البرامج والخطط وحتى في 
الخيارات اإلستراتيجية، لذلك فمعرفة مستوى األداء عن طريق قياسه وتقييمه يهدف 

 م(.2021)زكى،صحيحية لبلوغ األداء المستهدفإلى اتخاذ اإلجراءات الت
  :المفاهيم المرتبطة األداء

عن مفهوم المعرفة غالبا ما يختلط مع بعض المفاهيم التي تعتبر قريبة منه فكثيرا   
ما استخدمت بعض المصطلحات للداللة على مفهوم األداء منها الكفاءة والفعالية لذلك 

   :سنحاول توضيح معنى كل منها
  :الكفاءة :أوالً 

إن الكفاءة تعني القدرة على خفض أو تحجيم الفاقد في الموارد المتاحة للمؤسسة وذلك  
ن م فق معايير محددة للجدولة )أي قدرمن خالل استخدام الموارد بالقدر المناسب و 

  .النتائج أو المخرجات في زمن محدد( والجودة والتكلفة
 
 : الفعالية :اً يثان
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الفعالية عن مدى مساهمة األداء الذي يتم القيام به )أو القرار الذي يتم اتخاذه( تعبر  
في تحقيق هدف محدد موضوع بشكل مسبق، أي أنها مقياس لدرجة االقتراب من 

  .الهدف المنشود نتيجة للقيام بعمل ما
 : العالقة بين الكفاءة والفعالية ثالثا:

مؤسسة ية، هناك من يرى الفعالية تعبر عن مقدرة الهناك ارتباط وثيق بين الكفاءة والفعال
  .في جعل إجمالي التكاليف عند الحد األدنى

لكن هذا اليعني أنهما مترادفان، فالمؤسسات يمكن أن تكون فعالة وفي نفس الوقت 
غير كفؤة إلى حد كبير، كما يمكن أن تتمتع بقدر كبير من الكفاءة في حين تكون 

تر دراكر بينهما فاعتبر أن الفعالية تعني عمل األشياء غير فعالة، وقد فرق بي
  .الصحيحة، أما الكفاءة فهي عمل األشياء بشكل جيد

ومن جهة أخرى يمكن اعتبار الفعالية أوسع من الكفاءة، ألن من غير المعقول أن  
نتصور المؤسسة تحقق أهداف طويلة ومتوسطة المدى وتحافظ على البقاء إذا كانت 

ر مواردها )دون كفاءة( ، وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى الفعالية على أنها تقوم بتبذي
درجة نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية، فإن الكفاءة تعبير أحد العناصر 
الهامة في تحقيق هذه الفعالية، وفي أغلب األحيان يمكن اعتبار الكفاءة متغير من 

  .المتغيرات دالة الفعالية
يستخدم مفهوم األداء على نطاق واسع للتعبير على مدى بلوغ األهداف، أو عن مدى 

  .ستخدام الموارد كما يعبر عن إنجاز المهامإقتصاد في اإل
تلفت اراء خإالعنصر البشري لذا بان اداء العاملين يعد من المفاهيم اإلدارية المرتبطة 

لمهام االكتاب والباحثين فمنهم من عرف اداء العاملين على انه درجة تحقيق وإتمام 
ي يعكس الكيفية التي يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة أالمكونة لوظيفة األفراد، 

 . (م1999راوية، )
نتاجية نه مدى مطابقة العمليات اإلأخر اداء العاملين على حين عرف البعض األ ىف  

لى أوجه عنجازها في فترة زمنية محددة للخطط الموضوعة مسبقا  والتعرف إالتي يتم 
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نحراف عن ما هو مخطط ووضع الحلول التي تكفل تجاوز القصور ونقاط الضعف واإل
 .(م2008الشوابكة، )نحراف في اإلنتاج مستقبال  وتجنب اإلالقصور 

اك الدور أو در إالفرد التي تبدا بالقدرات و جهود ويعتبر أداء العاملين األثر الصافي ل
القة ليه على أنه نتاج للعإاء في مواقف معينة يمكن أن ينظر المهام ويعني هذا أن األد

 .م(2013محمد، )أدراك المهام   ،القدرات  ،الجهد  ،منالمتداخلة بين كل 
 أبعاد أداء العاملين:

 كفاءة أداء العاملين : 

أن تحديد األداء ال يتم بناءا  على توفير أو عدم توفير بعض المحددات بل هو    
 م(2019سليمان، ): نتيجة التفاعل بين ثالث محددات رئيسية هي

تعبر عن مدى الرغبة الموجودة لدى الشخص للعمل وتظهر من  :الدافعية الفردية
 جاهاته. تإمل مع ميوله و بر عن توفق هذا العخالل حماسة وإقباله على العمل والذي يع

 يعبر عن اإلشباع الذي توفره بيئة العمل الداخلية . :مناخ العمل
هذه  القدره يستطيع الفرد تحصيلها عن طريق التعلم  :القدرة لدى الفرد على األداء

 .والتدريب وكسب الخبرات والمهارات المرتبطة بالعمل
  :أهمية تقييم أداء العاملين

 :(م2000)شحادة،  أداء العاملين في اآلتي :تكمن أهمية تقييم 
 ن جوا  من التفاهم والعالقات الطيبة سيسود بين العاملين إ العاملين: رفع معنويات

ة أعمالهم هي موضع واإلدارة عندما يشعر العاملون أن وجودهم وطاقتهم في تأدي
داء في األ، وأن الهدف األساسي من التقييم هو معالجة نقاط الضعف تقدير اإلدارة

 .علي ضوء ما يظهره مصدر رفع معنوياتهم
  ثبات عدالتها وتحرير المكافآت التشجيعية ومنح إدعم إجراءات الترفيع والنقل و

 ى ف أخر لوظائ نتقالفعالة لمعرفة الذين هم بحاجة اإل كما تعتبر وسيلة :العالوات
 تتفق مع قدراتهم.

 ون في تنمية وتطوير األفراد الذين يعمل :المشرفين فعالية ىيساعد في تحديد مد
 تحت إشرافهم وتوجيهاتهم.
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 أن تقييم أداء العاملين وفق نظام محدد ومواعيد محددة ستمرار الرقابة واإلشرافإ :
حتفاظ ول كفاءتهم واإلسيلزم اإلدارات تتبع منجزات العاملين وتقديم تقاريرهم ح

م قييم علي صحة التكئق للحبسجالت لتدوين مالحظاتهم ونتائج تقييمهم كوثا
 .(م2000)شحادة، ستمرارية الرقابة واإلشرافإوالتقدير بمواعيده وبذلك يضمن 

 تقييم أداء العاملين:
إن عدم وجود نظام فعال لتقييم اداء االفراد العاملين بالمنظمة يعني في النهاية أن    

االفراد الذين يؤدون عملهم وفقا  لما تقضي به واجباتهم الوظيفية لن يحصلوا في النهاية 
على حقهم المناسب من التقدير المادي او األدبي ويسود اعتقاد بين االفراد ان الجميع 

من يعمل يتساوى مع من ال يعمل، ويخلف ذلك االعتقاد حالة من االحباط سواسية وان 
ويجعل هؤالء االفراد عرضة للعديد من االمراض النفسية والجسدية، وقد أشارت إحدى 
الدراسات التي اجريت في هذا الخصوص الى ان المشكلة تأخذ بعدا  آخر أشد خطورة 

ية باالضافة إلى عدم الفاعلية، فعدم إذا ما افتقد النظام الموضوع لعنصر الموضوع
الموضوعية في تقييم اداء االفراد وبالتالي تقديم مزايا عينية او ادبية لمن ال يستحقها 
بناء على معايير ذلك النظام المختل هو امر له أسوأ االثر في نفوس من يستحق، 

ن عدم عوتكون النتيجة هي االصابة بأمراض مختلفة نتيجة لتلك الضغوط الناجمة 
أحمد )موضوعية التقييم، والتي قد تصل فى بعض األحوال إلى الشلل أو حتى الوفاة

 .(م2006ماهر، 
 أساليب تقييم أداء العاملين:

 .(م2006تتعدد طرق تقييم األداء، ومن أهمها ما يلي : )أحمد ماهر، 

صميما ، ارا ، وأسهلها تنتشإوتعتبر هذه الطريقة أوسع الطرق  قائمة معايير التقييم:
ستخداما ، وتعتمد هذه الطريقة على تحديد معايير التقييم، وتحقيق مدى توافر إوأبسطها 

هذه المعايير في أداء الفرد، وذلك من خالل مقياس به درجات تحدد المستويات 
وبجمع الدرجات الخاصة بالتقييم يكون حاصل  ،المختلفة لتوافر المعايير في األداء

 .هو مستوى تقييم أداء الفرد الجمع
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األحسن  نيقوم كل رئيس مباشر بترتيب مرؤوسيه تنازليا م طريقة الترتيب البسيط:  
عتماد هنا على معايير، وإنما يتم الترتيب على أساس األداء إلى األسوأ. وال يتم اإل

حمد أن بحس أدائهم.) العام )أو األداء ككل( ويتم التوصل إلى قائمة بترتيب العاملي
 .(م2006ماهر، 

ه في هذه الطريقة يعطى كل فرد الفرصة لكي يتم مقارنت طريقة المقارنة بين العاملين: 
بباقي األفراد في نفس القسم، ويتكون وفقا  لذلك ثنائيات أو زوجيات من المقارنات، 
ويتحدد في كل منها أي فرد أفضل، وبتجميع هذه المقارنات يمكن التعرف على ترتيب 

ملين تنازليا  حسب أدائهم العام، وحسب المقارنات التي تمت. )أحمد ماهر، العا
 .(م2006

وفي هذه الطريقة يكون رئيس مجبرا  )نسبيا ( على توزيع  طريق التوزيع اإلجباري:  
مرؤوسيه على درجات قياس الكفاءة بشكل تحدده المنظمة. ويأخذ هذا الشكل ما يطلق 
عليه بالتوزيع الطبيعي، وهو توزيع يرى أن غالبية الناس يأخذون درجة وسيطة من 

واء ه الدرجة الوسيطة، سعن هذالمقياس، وتأخذ نسبة الناس في االنخفاض كلما بعدنا 
 نخفاض.رتفاع أم باإلباإل

 :عالقة ضغوط العمل بأداء العاملين

هنالك عالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي بحيث أنه في حالة ضغوط العمل 
المنخفضة يظل األداء الحالي على ما هو عليه وعندما تزيد الضغوط بالقدر المناسب 

الضغوط تساعد الفرد على زيادة جهده وتكون حافزا  يزيد األداء الوظيفي حيث أن 
لتحسين وزيادة أدائه، بخالف المستوى المنخفض للضغوط والذي وفقه ال يشعر الفرد 

غوط يحفزه على زيادة إنتاجية وتطويره وحينما ترتفع الضدي وال يكون هنالك شئ باي تح
فرد ضغوط تستهلك طاقة الالي درجة عالية يبداء األداء في اإلنخفاض حيث أن زيادة ال

 .م(2021وبالتالي تقل قدرته على األداء. )زكي مكي، 
 ضغوط العمل بالقطاع العام بالسودان:

ال شك أن هنالك آثار سلبية ضارة لضغوط العمل بالقطاع العام بالسودان وكثير    
 وهموم العيشمن مشكالت  تج عن الفرد ذاته نتيجة ما يعانيهمن هذه الضغوط نا
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المواصالت والوصول للعمل وظروف أسرية بالجانب األخر  وط الحياة ومعاناةوضغ
بجانب اللهث المستمر لتوفير إحتياجات األسرة، يضاف الي ذلك الضغوط الناتجة عن 
بيئة العمل خاصة اإلنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي أصبح صفة مالزمة ليوم 

ضافة لمشكالت العمل عية، باإلصنا العمل بكل المؤسسات سواء كانت خدمية أو
شراف ومعاملة اإلدارة أحيانا  وكلها تؤثر بزيادة ضغط العمل مما ينتج عنه التاخير واإل

أو الغياب أو التسيب أو إستغالل وقت العمل فيما هو خارج نطاق العمل وترك الخدمة 
ضغوط تكلفة الواألذونات المستمرة للتغيب عنه، كما تؤدي بالجانب األخر الي زيادة 

نتيجة ما يصرف من عالج أو إهدار لوقت العمل وغيره نتيجة فقدان المنظمة لوقت 
 العمل المهدور نتيجة هذه الضغوط.

غوط قتصادية وضوخالصة القول حول ضغوط العمل بالسودان نضيف بأن الضغوط اإل
رد البشرية اضافة لعدم اإلستقرار السياسي كلها شكلت عبئأ على المو حة كورونا باإلجائ

مله فته لموقع عالعاملة وإنعكست آثارها على األداء حيث يصل العامل أي كانت وظي
 وضغوط شخصية وأخرى مرتبطة مهموما  مثقال  بآثار ضغوط بيئة خارجية من حوله

 م(.2018وقدرته على األداء. )زكي مكي،  ببيئة العمل وكلها تؤثر في حماسه
 :اإلطار التطبيقي

 :والدراسة التطبيقية دراسة الحالة

 النشأة والتطور: شركة جياد للسيارات
شركة جياد للسيارات نموذج صناعي متكامل البنيان والخدمات، إذ تم إنشاؤها وفقا  

م حيث روعي في تصميم 2000ألفضل المعايير الصناعية العالمية، وتم افتتاحها عام 
اعات العمل في جميع أنواع الصنمنشآتها المرونة وسهولة التكيف لتستوعب احتماالت 

والصناعات الداعمة للصناعات األخرى، ومنذ افتتاحها ركزت المجموعة على البحث 
 م(.2021)ادارة الموارد البشرية، شركة جياد،  عن ما هو مطور وجديد.

تأسست شركة جياد للسيارات المحدودة في اليوم السابع من شهر أغسطس للعام 
م وهي تقوم بتجميع السيارات والشاحنات 1925كات لعام م، وفق قانون الشر 2004
 .الخفيفة
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( كلم جنوب الخرطوم على طريق الخرطوم مدني، 55وتقع مصانع الشركة على بعد )
 عامال . 260متر مربع، ويبلغ عدد العاملين فيها  60,000تبلغ مساحة المصانع 

     ". ةعالميالريادة إقليميًا في صناعة السيارات بمواصفات "  الرؤيا:
ًا رضاءًا لعمالئنا محليإصناعة سيارات بمواصفات عالمية وكلفة مناسبة  الرسالة: 

 والمنافسة. اإلستمراريةوإقليميًا على نحو يمكن من 
اإلبداع  ،صداقة مع البيئة ،اإلتقان ،اإلستقامة االلتزام، ،قيادة ملهمة)قيمنا:  القّيم:

 .(واإلبتكار
 زبائن الشركة :

عدد كبير من العمالء مثل: وزارة الدفاع، الطيران المدني، قوات الشرطة،  للشركة
األسواق المحلية عبر الوكالء، الجامعات، وزارة المالية، الحكومات الوالئية، الشركات 
العامة والخاصة، األفراد، مجموعة الفئات المختلفة )نقابات( 

 ة بيع المغتربين.)أطباء/محامون/موظفين/...(، المصارف المختلفة ونافذ
 الموردون المعتمدون للشركة : 

للشركة سجل يشمل موردين معتمدين محليا  وعالميا  حيث هنالك إتفاقيات تحكم العالقة 
 معهم مثل:

شركة الهواء السائل السودانية، شركة النيل للبوهيات، شركة الموردين الداخليين مثل )
لمصنع السودانى األلمانى ألنظمة بتروناس، الخليج العالمية للغاز الصناعى، ا

شركة  ،، شركة كابس للدهاناتالهايدروليك، شركة جاغوار الهندسية، الشركات الشقيقة
 ...(.شركة ساريا باور للبطاريات، الدهانات الوطنية

الصينية، شركة   ZNA شركةالصينية،  BYD)شركة مثل  الموردين الخارجيين
Sinkad  ،بتركياSukra  ، شركة بكورياHenkel  ،التركية DFAC  ،الصينية 

SSANGYOUNG  ،شركة الكوريةKIA  الكورية وشركةHyundai .)الكورية 
 :تلتزم الشركة بسياسة الجودة المعتمدة -سياسة الجودة:
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توفر الشركة الموارد المالية من مصادر ذاتية وخارجية بالتركيز علي الموارد  -الموارد:
الذاتية بتمويل المشتريات عبر اإلدارة المالية بالشركة وعبر الشركاء, أما الموارد البشرية 

علي العمالة السودانية المؤهلة والمدربة والعمل علي تطويرها عبر التدريب  االعتمادفيتم 
والتعليم والتفويض، وأيضا  تستفيد الشركة من الخبرات العالمية من خالل زيارات الخبراء 

 التي تحكمها اإلتفاقيات. واالستشاريين
 -:(Stakeholders)الجهات المستفيدة وإحتياجاتها 

السعر المناسب، وتوفير المنتج بجودة عالية والخدمة  :واحتياجاتهم الزبائن -1
 وتيسير طريقة  الدفع. االستجابةالجيدة، سرعة 

إيجاد أسواق وزيادة مبيعاتهم في أفريقيا وبالتالي زيادة  :واحتياجاتهم الموردون  -2
 حصتهم السوقية.

الوظيفي، الرواتب المناسبة، الخدمات  االستقراروإحتياجاتهم: العاملون   -3
 الضرورية )العالج، السكن، التعليم  والترحيل( وتطوير قدراتهم وإبدعاتهم.

: توسيع النشاطات، تنوع المنتجات، زيادة العائد على وإحتياجاتهم المالكون  -4
 اإلستثمار ودعم مشروعاتهم األخرى.

عدم التأثير السلبي علي البيئة، توفير خدمات عالجية ميسرة،  المجتمع وإحتياجاته:
 المساهمة في توفير التعليم و توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في رفاهيته.

 مكونات وأنشطة مجموعة جياد الصناعية:
منشور إعداد تتكون مجموعة جياد الصناعية من خمس قطاعات رئيسية ، وهي: )

 :م(2011لمجموعة جياد الصناعية ، الموازنات التخطيطية 
 
 / قطاع المعادن :1

يعتبر من أهم القطاعات المتخصصة في مجال أبحاث المواد والصناعات المعدنية    
التي تعددت أنواعها وأشكالها وأحجامها وموادها الخام  حسب استخداماتها وأغراضها 

 ته.، ولعل تعدد وتنوع هذه الصناعات أدى إلى تنوع وتعدد منتجا
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اد منشور إعديتمثل نشاط قطاع الصناعات المعدنية والشركات التابعة له في: )
 (م2011الموازنات التخطيطية لمجموعة جياد الصناعية ، 

 طن في العام. 120.000مسبوكات الخردة من الحديد بطاقة إنتاجية  .أ
 السبائك المعدنية وسحبها إلنتاج حديد تسليح البناء بمقاساته المختلفة وفق .ب

 طن في العام. 180.000المواصفات السودانية والعالمية بطاقة إنتاجية
طن في  6.000مقاطع وقطبان األلمونيوم والنحاس بطاقة إنتاجية تصل إلى  .ج

 العام.
الموصالت الكهربائية بأنواعها ومقاساتها المختلفة بطاقة إنتاجية وقدرها  .د

 طن في العام . 15.000
بوصة بطاقة  48دأ من نصف بوصة وحتى األنابيب الحديدية  بأقطار تب .ه

 طن في العام . 150.000إنتاجية تصل إلى 
األنابيب البالسيتيكة المقوية بالحدية بمقاساتها المختلفة بطاقة إنتاجية وقدرها  .و

 كيلو متر في العام. 160
متر مكعب في  1000الغازات) األوكسجين والنيتروجين ( بطاقة إنتاجية  .ز

 الساعة.
 متر مكعب في الساعة. 2.2الكرتونية بطاقة إنتاجية قدرها الخاليا  .ح
 توفير خردة الحديد والنحاس واأللمونيوم. .ط
إجراء التطبيقات الصناعية للخامات المعدنية الستحداث مواد أولية تفي  .ي

بأغراض الصناعات المعدنية وإجراء الدراسات اإلحصائية عن المعادن والمواد 
 القائمة أو المخطط إلنشائها .األولية لالزمة للصناعات 

 :قطاع المركبات-2
يعمل القطاع منذ إنشائه وفقا ألفضل المعايير الصناعية العالمية لإلسهام في تطوير  

ن يوتوطين القدرات الصناعية في مجال صناعة المركبات وتطبيقاتها والعمل على توط
 ومنتجات القطاع هي :وتحسين تقنيات إنتاجها محليا ، 
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 وحدة في العام. 12.000وتصنيع وتجميع السيارات بطاقة إنتاجية توطين  .أ
إنتاج الشاحنات ، البصات) الحافالت ( المقطورات وشبه المقطورات ، حاويات  .ب

الوقود والمياه، الورش المتحركة ، العيادات البشرية والبيطرية المتحركة عربات 
 اإلطفاء ،  عربات وحاويات النفايات ،المعابر والجسور.

تشكيل المعادن، تجميع وتصنيع العربات ثالثية العجالت ، أبواب األمان  .ج
المضغوطة وأبواب المستشفيات األبواب العادية، ألواح الصاج المشكل بالضغط، 

قطعة في  230.000الطبق الهوائي، معدات إزالة التربة اليدوية بطاقة إنتاجية 
 العام.

اجية نزلية الحديدية والخشبية بطاقة إنتاألثاثات المدرسية والطبية والمكتبية والم .د
 وحدة في العام. 150.000

خدمات ما بعد البيع وتوفير قطاع الغيار وأعمال الصيانة والتحديث ، باحدث  .ه
 التقنيات وذلك لمقابلة احتياجات العمالء .

رفع كفاءة وفاعلية المركبات ومالءمتها للتطبيقات المختلفة حسب رغبة العمالء  .و
 مركز أبحاث المركبات.من خالل 

 الجرارات والمعدات الزراعية من محاريث وناثرات سماد وحاصدات وغيرها. .ز
 :قطاع الصناعات االستثمارية-3

م على إنتاج منتجات متعددة األنواع تدفع بعجلة التنمية 1996يعمل القطاع منذ العام 
لمصانع اة من وتسهم في زيادة القيمة المضافة لبعض المنتجات المحلية عبر مجموع

 تتمثل منتجات القطاع في اآلتي :وخطوط اإلنتاج المتخصصة ، 
 تلفزيون في الوردية. 700التلفزيون وشاشات العرض بطاقة تصميمية  .أ

 مكيف يوميا . 120مكيفات الهواء بطاقة إنتاجية  .ب
 الثالجات. .ج
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األنابيبة البالستيكية بمختلف المقاسات وخراطيش الري بالتنقيط خط الحقن  .د
إلنتاج مختلف األنواع من المنتجات البالستيكية ، مثل الكراسي وأغطية 

 طن  في العام. 4000التلفزيون .. الخ بطاقة إنتاجية 
بطارية يوميا  400أمبير وبطاقة إنتاجية  200 -4بطاريات السيارات من  .ه

 للوردية الواحدة .
 طن في اليوم. 10ألواح الرصاص بطاقة إنتاجية  .و
 قدم في اليوم 30000طاقة إنتاجية صناعة الجلود ب .ز
 حذاء في اليوم. 4000األحذية بأنواعها المختلفة بطاقة إنتاجية  .ح
 صناعة الغزل والنسيج. .ط
 الملبوسات الجاهزة بطاقة إنتاجية مليون لبسة في العام. .ي
 .قطاع التقانات المتطورة .ك
اء قاعدة نقطاع التقانات المتطورة من القطاعات اإلنتاجية المتميزة ، لدوره في ب .ل

لى إحداث النمو في للتقانات الزراعية الحديثة والطاقات المتجددة والعمل ع
 تتمثل نشاطات القطاع في اآلتي :هذين المجالين، و 

 تطوير المزارع وتقديم الخدمات الزراعية في مختلف مراحل الزراعة. .أ
 .أنظمة الري الحديث من الري المحوري والري بالتنقيط .ب
 البيوت المحمية. .ج
 السماد العضوي  .د

 .الطاقات المتجددة ) الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ( .ه
الصناعات الغذائية )معجون الطماطم، تجفيف البصل، تعليب الخضروات،  .و

تصنيع البطاطس وغيرها من الصناعات الغذائية  باإلضافة إلى وسائل تخزين 
 البطاطس(.

 توطين إنتاج البذور والتقاوي . .ز
 ات:قطاع اإلدارة والخدم-4
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يعمل القطاع على تقديم الخدمات الضرورية لعمل وحدات األعمال ، وتهيئة البيئة    
الصالحة للعاملين وأسرهم ، وتوفير االستقرار النفسي للعالم من أجل زيادة اإلنتاج 
وتجويد األداء ، وهو بذلك يشكل الركيزة األساسية لقطاعات المجموعة ويعمل على 

 م(2011نات التخطيطية لمجموعة جياد الصناعية ، منشور إعداد المواز في: )
توفير خدمات  اإلمداد الكهربائي ومياه الشرب وتصريف مياه الصرف الصحي  .أ

 وأعمال الزراعة وتنسيق الحدائق .
 خدمات النظافة وإصحاح البيئة. .ب
تعزيز عالقات المجموعة مع المؤسسات األخرى والمجتمع وخلق بيئة عمل -ج .ج

ومساندة لشركات المجموعة وتنسيق أعمال المسؤولية صالحة وجاذبة 
 المجتمعية.

التأمين من المخاطر الداخلية والخارجية وسبل التحوط منها من خالل وسائل  .د
 الحماية والسالمية المهنية.

 استدامة األصول المشتركة. .ه
 خدمات الرعاية الصحية والعالجية والتعليم والسكن. .و
مع المؤسسات األكاديمية وإتاحة فرص  تنسيق مشاريع الدراسات والبحوث .ز

 التدريب .
 برامج التوجيه والدعوة والبرامج الثقافية والرياضية .ح

 :أهداف شركة جياد للسيارات
)ادارة الموارد البشرية بشركة جياد للسيارات، تتمثل أهداف المجموعة في اآلتي: 

 م( 2021
ث المناسبة من أجل تحديخلق شبكة مهنية وصناعية وحرفية متكاملة، وخلق الظروف  -

 وتطوير القطاعات التقليدية .
تفادي اإلنتشار العشوائي وغير المنظم  للمهن، وتوجيه اإلستثمارات نحو تلبية إحتياجات  -

 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
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تنظيم الصناعة، وذلك بتكوين قاعدة بيانات حول إحتياجات الصناعة من المواد الخام  -
اجية األخرى، وتحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة والمدخالت اإلنت

 المتخصصة الالزمة.
تطبيق القوانين الهادفة إلى المحافظة على البيئة للوصول إلى بيئة صناعية نظيفة   -

 وخالية من الملوثات والمهددات البيئة.
 :أساليب تقييم أداء العاملين بشركة جياد للسيارات

األداء المؤسسي تّم اإلستهداء بنموذج التميز األوربى وإعتماد نظام  لدواعي قياس
لقياس وإدارة األداء ولتحديد األوزان النسبية  (Scoringالقياس بإستخدام النقاط )

من المحاور وحتى المستهدفات حسب بطاقة األداء المتوازن والتى إعتمدت كمنهجية 
إصدار  EFQMنموذج التميز األوربي  للتخطيط وإدارة األداء. وقد تبنت المجموعة

م وذلك لتعزيز وسائل وممكّنات األداء المؤسسي لتحقيق النتائج المخططة 2013
 وضمان إستدامة النتائج وديمومة النجاح المؤسسي .

( نقطة تمثل رؤية المجموعة للمرحلة 10000إعتمدت المجموعة عدد )
يا  من المحاور واألهداف اإلستراتيجية التى تخطط لها، ومن ثم توزع تنازل

اإلستراتيجية، ومن ثم على المؤشرات الرئيسية لألهداف اإلستراتيجية ثم على مستوي 
 المبادرات وحتي المستوي التشغيلي.

الملوسة والتي تعد مشكلة أساسية في عملية التقييم الشامل  غير تقييم العناصر
ات معتمدة على إنطباع للفاعلية التنظيمية للمؤسسة من خالل مقاييس موضوعية

وأحكام وخبرات المديرين وإستخدام التعبيرات اللغوية، كما إن الفعالية التنظيمية 
تساعد المديرون لتقييم المركز التنافسي لمؤسساتهم مع مؤسسات منافسة، ثم يلى 
ذلك إختيار أنسب البدائل المتاحة كذلك يساعدهم فى  فهم مهام التخطيط والرقابة 

 وحدة على حدا داخل المؤسسة.م كل وتقيي
 :الدراسة الميدانية ثانياً:

 :الدراسة الميدانية عرض وتحليل بيانات
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مل على منهج الدراسة الميدانية، من تصميم أداة الدراسة وإختبار الصدق والثبات تتش 
م وصفا  دقيقا  لمجتمع وعينة البحث، ثم صالحية أداة الدراسة، وكذلك تقد للتأكد من
اإلحصائية والتي بموجبها يتم تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة وذلك  األساليب

  على النحو التالي:
 مجتمع وعينة الدراسة: -1

 .العاملين بشركة جياد للسياراتيتكون مجتمع الدراسة من  أ/ مجتمع الدراسة:
من مجتمع الدراسة الموضح وذلك بغرض  ةعين انعتمد الباحثإ  الدراسة وخصائصها:ب/ عينة 

تيفن سبعناية وفق المعادلة اإلحصائية ل  ةالعين ختيارإالحصول على البيانات المطلوبة وتم 
 التالية:ثامبسون 

 
 حيث إن:

nحجم العينة : 
Nحجم المجتمع : 

: Z (1.96( وتسأوي )0.95المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ) الدرجة 
 d( 0.05: نسبة الخطأ وتسأوي) 
P( 0.50: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتسأوي) 

  بالتطبيق في المعادلة:

شركة جياد للسيارات )شركة هدفون فى تفرد وهم المس 260حجم المجتمع والبالغ 
 وبعد تطبيق المعادلة يكون حجم العينة المطلوبة هو: السيارات(

n = 260 * 0.50 (1 – 0.50) / [260 – 1 * {(0.05)2 / (1.96)2] + 0.50 (1 – 
0.50)] 
n = 260 * 0.50 * 0.50 / [259 * (0.0025 / 3.841)] + 0.50 * 0.50] 
n = 260 *0.25 / [259 * 0.00065] + 0.25] 
n = 65 / 0.16835+ 0.25  
n = 65 / 0.41835 =       155 

 155أي أن العدد المطلوب 
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( إستماره على 155بتوزيع عدد ) انقام الباحثأعاله و  ةوفق المعادل وتم اختيارها بعناية
 . %97( إستبانة بنسبة 150على ) المستهدفين من عينة الدراسة وحصال

 أداة الدراسة: -2

اإلستبانة وذلك لجمع البيانات المتعلقة بفروض األداة المستخدمة لجمع البيانات هى 
بتطويرها من خالل اإلطالع علي العديد من الدراسات  انالدراسة والتي قام الباحث

السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة وذلك بهدف قياس رأي أفراد العينة المبحوثة حول 
ارات )شركة العاملين بشركة جياد للسي رفع كفاءة أداءالعمل على  )أثر ضغوط

 وتتكون اإلستبانة من قسمين:   السيارات(
يشتمل على البيانات الخاصة ألفراد عينة الدراسة وهي البيانات الشخصية القسم األول: 

 المتعلقة بوصف عينة الدراسة على النحو التالي:
 - الدقيق التخصص - المستوى التعليمي - الحالة اإلجتماعية - العمر – النوع)

 (سنوات الخبرة - الوظيفيةالدرجة 
تم التعرف على فروض الدراسة وهى ومن خاللها الدراسة  متغيرات  القسم الثاني:

 كاآلتي:
 ( عبارة.15( ويتكون من )ضغوط العملالمتغير المستقل )

 عبارات.( 4)( ويشتمل على أداء العاملين كفاءة) :الُبعد األول
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 أواًل/ تحليل البيانات الشخصية:
 البيانات الشخصيةلعينة حسب التكراري لتوزيع ال (1جدول )

 الخصائص الديموغرافية
 عينة الدراسة

 النسبة التكرار

 
 النوع

 %95.3 143 ذكر
 %4.7 7 أنثى

 %100.0 150 المجموع

 
 العمر

 

 %14 21 سنة 30أقل من 
 %20 30 سنة 40واقل من  30
 %32 48 سنة 50واقل من  40
 %34 51 سنة فاكثر 50

 %100 150 المجموع

الحالة 
 االجتماعية

 %22.7 34 عازب
 %76.7 115 متزوج
 %0.7 1 مطلق

 %100 150 المجموع

 المؤهل التعليمي

 %26 39 ثانوي 
 45.3% 68 جامعي

 24.7% 37 الجامعي فوق 
 %4 6 أخرى 

 %100 150 المجموع

التخصص 
 الدقيق

 
 

 %22 33 أعمال إدارة
 %17.3 26 محاسبة
 %8 12 اقتصاد
 %1.3 2 إحصاء

 %9.3 14 إدارية معلومات نظم
 %11.3 17 تقني

 %10 15 هندسة
 %20.7 31 أخرى 

 %100 150 المجموع
 %11.3 17 إدارة مدير الدرجة والوظيفي
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 %17.3 26 قسم رئيس 
 %7.3 11 إداري  مشرف
 %45.3 68 موظف
 %18.7 28 أخرى 

 %100 150 المجموع

 الخبرة العملية
 

 %22 33 سنوات 5أقل من 
 %12 18 سنوات 10وأقل من  5

 %8 12 ستوات 15وأقل من  10
 %18.7 28 سنوات 20وأقل من  15
 %39.3 59 سنة وأكثر 20

 %100 150 المجموع

 م.2021من بيانات الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث
 / النوع:1

(، %95.3)من الذكور بنسبة العينة  أفرادمن يالحظ الباحث إن النسبة األعلى 
بأن عينة الدراسة من الذكور  يالحظ الباحث(، %4.7)بينما اإلناث بلغت نسبتهم أما 

الحداده و  يكاناكي، وذلك لطبيعة عمل الشركة في الصناعات الثقيلة والمهي األعلى
 واللحام.

 
 / العمر:2

ة أقل من الفئة العمرية وفيه نجد أن الفئة العمري وفقا  لمتغيريوضح توزيع أفراد العينة 
( سنة عددهم 40 – 30( والذين في الفئة )%14فرد بنسبة ) 21سنة عددهم  30
فرد بنسبة  48( سنة عددهم 50 – 40(، والفئة العمرية )%20فرد بنسبة ) 30

ويرى الباحث بأن شركة جياد (، %34فرد بنسبة ) 51سنة فما فوق  50(، 32%)
للسيارات تهتم بالكفاءات والخبراء وهي ال تمانع في إستقطاب الخبراء من كبار السن 

 .طالما لديهم خبرة طويلة وهذا جانب إيجابي يحسب للشركة
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 / الحالة اإلجتماعية:3
وفيه نجد أن غير المتزوجين بلغ  اإلجتماعية للحالة يوضح توزيع أفراد العينة وفقا  

(، مطلقه %76.7فرد بنسبة ) 115(، أما المتزوجين %22.7فرد بنسبة ) 34عددهم 
 بأن عينة الدراسة من المتزوجين هي األعلى ويالحظ الباحث(، %0.7واحده بنسبة )

 وأكثرهم لهم أسر مما يوحي باهتمام الشركة بدعم األستقرار االجتماعي للعاملين.
 مستوى التعليمي:/ ال4

ة بلغ للمؤهل التعليمي وفيه نجد أن حملة الشهادة الثانوي يوضح توزيع أفراد العينة وفقا  
(، %45.3فرد بنسبة ) 68(، الذين لديهم مؤهل جامعي %26فرد بنسبة ) 39عددهم 

(، المؤهالت %24.7فرد بنسبة ) 37أما حملة الشهادة فوق الجامعي بلغ عددهم 
بأن عينة الدراسة من حملة  يالحظ الباحث(، %4أفراد بنسبة ) 6المهنية األخرى 

 .نسبة إلهتمام الشركة بتحسين األداء الشهادة الجامعية هي األعلى
 :/ التخصص الدقيق5

ة للتخصص الدقيق وفيه نجد أن المتخصصين من إدار  يوضح توزيع أفراد العينة وفقا  
(، %17.3فرد بنسبة ) 26(، المحاسبين %22فرد بنسبة ) 33األعمال بلغ عددهم 

(، الذين تخصصهم إحصاء %8فرد بنسبة ) 12أما المتخصصين في االقتصاد عددهم 
(، المتخصصين %9.3فرد بنسبة ) 14(، نظم معلومات إدارية %1.3) فردين بنسبة

(، %10فرد بنسبة ) 15(، الهندسة %11.3فرد بنسبة ) 17في التقنية عددهم 
ومشرفي الصيانة  شمل القانونينت( و %20.7فرد بنسبة ) 31التخصصات األخرى 

أفراد  أن غالبية الحظ الباحثومدراء االنتاج والتسويق والخدمات وي وفني ميكانيكي
ة ايجابي شامل لكل التخصصات المختلف وهذا تنوع العينة من المحاسبين وإدارة األعمال

 .لدى الشركة
  



 

36 

 / الدرجة الوظيفية: 6
للدرجة الوظيفية وفيه نجد أن أفراد عينة الدراسة من  يوضح توزيع أفراد العينة وفقا  

فرد بنسبة  26(, رئيس قسم %11.3فرد بنسبة ) 17مدراء اإلدارة بلغ عددهم 
فرد بنسبة  68(، موظف %7.3فرد بنسبة ) 11 مشرف إداري (، 17.3%)
غالبية يالحظ الباحث بان (، %18.7فرد بنسبة ) 28 الوظائف األخرى (، 45.3%)

 وأخرى ورؤساء األقسام، وهم المستهدفون في الدراسة.أفراد العينة من الموظفين 
 / سنوات الخبرة:7

خبرة أقل من نجد أن ذوي ال لمتغير سنوات الخبرة، وفيه وفقا  يوضح توزيع أفراد العينة 
(، %12فرد بنسبة ) 18( سنوات عددهم 10-5(، )%22فرد بنسبة ) 33سنوات  5
فرد بنسبة  28( سنة عددهم 20-15(، )%8فرد بنسبة ) 12( سنة عددهم 10-15)
(، أظهرت نتائج %39.3فرد بنسبة ) 59سنة بلغ عددهم  20(، أكثر من 18.7%)

 ، وهذا تنوع إيجابي في الخبرات للعاملينوات الخبرهالجدول أن هنالك تقارب في سن
 بالشركة.

يشتمل هذا المبحث على تحليل البيانات األساسية للدراسة بيانات الدراسة:  ثانيًا/
لفة ور الدراسة المختاعلى عبارات مح تجاهات إجابات عينة الدراسةإ للتمكن من معرفة

 وذلك من خالل الخطوات التالية:
 التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات الدراسة.التوزيع /  1

 :التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الدراسة/  2
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 ضغوط العملللمتغير المستقل  والتكرارات النسب (2) جدول

 العبارات
ال أوافق 

 أوافق محايد ال أوافق بشدة
أوافق 
بشدة

 أعباء لتنفيذ كافية وصالحياتي سلطاتي
 ى.وظيفت

3 8 12 93 34 
2.0% 5.3% 8.0% 62.0% 22.7% 

 46 84 11 9 0 .ومسئولياتي عملي لحدود تام وضوح هنالك
.0% 6.0% 7.3% 56.0% 30.7% 

 30 72 33 13 2 .لي بالنسبة واضحة والترقي النمو فرص
1.3% 8.7% 22.0% 48.0% 20.0% 

 26 45 19 45 15 .أحيانا   العمل من ثقيل بعبء أشعر
10.0% 30.0% 12.7% 30.0% 17.3% 

 2 19 25 70 34 .رؤسائي إرضاء على قادر غير بأني أشعر
22.7% 46.7% 16.7% 12.7% 1.3% 

 7 24 29 60 30 .دائما   العمل بثقل أشعر
20.0% 40.0% 19.3% 16.0% 4.7% 

 4 9 25 72 40 .بالعمل للقيام الكافية القدرة بعدم أشعر
26.7% 48.0% 16.7% 6.0% 2.7% 

 الالزمة المعلومات على الحصول أستطيع ال
 ى.عمل ألداء

32 71 26 12 9 
21.3% 47.3% 17.3% 8.0% 6.0% 

 21 53 39 26 11 .العمل على سلبا   تؤثر إتخاذها يتم قرارات هنالك
7.3% 17.3% 26.0% 35.3% 14.0% 

 األفراد لدى ومقبول محبوب بأني أشعر
 .العمل في ىمع الموجودين

0 9 41 55 45 
.0% 6.0% 27.3% 36.7% 30.0% 

 قرارات على التأثير على قادر غير بأني أشعر 
 .بعملي تتعلق التي المباشر مشرفي وتصرفات

12 60 47 20 11 
8.0% 40.0% 31.3% 13.3% 7.3% 

2 10 22 82 34 
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 زمالئي مني يتوقعه ما ومعرفة تحديد استطيع
 %22.7 %54.7 %14.7 %6.7 %1.3 .العمل في

 يتعارض أدائه مني المطلوب العمل حجم إن
 .المطلوبة األداء جودة مع

23 61 35 27 4 
15.3% 40.7% 23.3% 18.0% 2.7% 

 في أرغب ال العمل من أجزاء بعض بأداء أقوم
 .أهمية ذات ليست ألنها أداؤها

17 54 48 23 8 
11.3% 36.0% 32.0% 15.3% 5.3% 

 5 20 32 73 20 .العائلية واجباتي مع عملي يتداخل
13.3% 48.7% 21.3% 13.3% 3.3% 

 %12.7 %28.4 %19.7 %28.5 %10.7 المجموع
 م2021من بيانات الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث              

ضغوط العمل والذى متغير ( أعاله يوضح النسب والتكرارات لعبارات 2) الجدول 
قون بشدة المواف جاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة الدراسة على عباراتها كما يلي:

من أفراد عينة الدراسة  %41(، وهذا يعني أن %28.4(، والموافقون )12.7%)
دة ، وجاءت نسبة ال أوافق بش(ضغوط في العمل)يوافقون بما جاء فى عبارات متغير 

هي نسبة آراء الذين ال يوافقون  %39(، أي حوالي %28.4(، وال أوافق )10.7%)
(، %20، أما المحايدون نسبتهم )(ط في العملضغو )بما جاء فى عبارات متغير 

ضغوط ر لمتغيخالصة نتائج الجدول هنالك تباين فى آراء المبحوثين حول عبارات  ا
مع ترحيح تجاه الموافقة وهنالك نسب كبيرة فى بعض العبارات لعدم الموافقة العمل 

  .بعض العبارات وللمحايدة فى
راء ايجابية في السلطات، ان هنالك آثل في مان ان هذا التباين يتيري الباحث

الصالحيات، الوضوح، أما األراء السلبية تتمثل في عدم القدرة على ارضا الرؤسا، ثقل 
العمل، عدم القدرة الكافية للقيام بالعمل المطلوب، الصعوبة في الحصول على 

تصرفات و المعلومات الألزمة ألداء العمل، الشعور بعدم القدرة على التأثير في قرارات 
 المشرف المباشر التي تتعلق بالعمل، تداخل العمل مع الواجبات العائلية.
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 ضغوط العملللمتغير المستقل ( اإلحصاءات الوصفية 3جدول )

 العبارات
الوسط 
 المنوال الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النتيجة 
حسب 
 المتوسط

 الموافقة 839. 4 3.98 .وظيفتي أعباء لتنفيذ كافية وصالحياتي سلطاتي
 الموافقة 782. 4 4.11 .ومسئولياتي عملي لحدود تام وضوح هنالك
 الموافقة 915. 4 3.77 .لي بالنسبة واضحة والترقي النمو فرص
 المحايدة 1.297 2 3.15 .أحيانا   العمل من ثقيل بعبء أشعر
 عدم الموافقة 986. 2 2.23 .رؤسائي إرضاء على قادر غير بأني أشعر
 عدم الموافقة 1.121 2 2.45 .دائما   العمل بثقل أشعر
 عدم الموافقة 954. 2 2.10 .بالعمل للقيام الكافية القدرة بعدم أشعر

 عدم الموافقة 1.079 2 2.30 .عملي ألداء الالزمة المعلومات على الحصول استطيع ال
 المحايدة 1.136 4 3.31 .العمل على سلبا   تؤثر إتخاذها يتم قرارات هنالك
 الموافقة 900. 4 3.91 .العمل في معي الموجودين األفراد لدى ومقبول محبوب بأني أشعر

 مشرفي وتصرفات قرارات على التأثير على قادر غير بأني أشعر 
 .بعملي تتعلق التي المباشر

2.72 2 1.037 
 المحايدة

 الموافقة 870. 4 3.91 .العمل في زمالئي مني يتوقعه ما ومعرفة تحديد استطيع
 عدم الموافقة 1.041 2 2.52 .المطلوبة األداء جودة مع يتعارض أدائه مني المطلوب العمل حجم إن

 ذات ليست ألنها أداؤها في أرغب ال العمل من أجزاء بعض بأداء أقوم
 .أهمية

2.67 2 1.039 
 المحايدة

 عدم الموافقة 994. 2 2.45 .العائلية واجباتي مع عملي يتداخل
 م2021من بيانات الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث

ت حيث جاء ضغوط العمل( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 3الجدول ) 
 3( تقريبا  لكل العبارات والمنوال فى الرقمين )4إلى 2األوساط الحسابية حول األرقام )

لعبارات  الحسابية( بانحرافات معيارية كبيرة وغير متجانسة ومن خالل قيم األوساط 4و
 ألوزان الخيارات والذى تم توضيحه سابقا  فى الخماسيليكرت مقياس المتغير وحسب 
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المحايدة أوالموافقة وهذا  ( تقع في خيارات عدم الموافقة أو4إلى 2االرقام ) (3) الجدول
سمى والعمود الم( ضغوط العمليؤكد أن هنالك تباين فى آراء أفراد العينة لعبارات )

 .النتيجة يوضح ذلك
 للمتغير التابع كفاءة أداء العاملين والتكرارات النسب (4) جدول

 العبارات
ال أوافق 

 أوافق محايد أوافقال  بشدة
أوافق 
 بشدة

 الوقت فى واألعمال المهام العاملون  ينجز
 .المحدد

0 9 23 79 39 
.0% 6.0% 15.3% 52.7% 26.0% 

 المقدمة للخدمات وتسهيل  تبسيط هناك
  .للجمهور

0 7 36 77 30 
.0% 4.7% 24.0% 51.3% 20.0% 

 العمليات بين التنسيق فى زيادة هناك
 .وتكاملها المختلفة واألقسام

2 7 37 62 42 
1.3% 4.7% 24.7% 41.3% 28.0% 

 لجميع متكاملة جدولة بوضع الشركة تقوم
 .األداء لتحسين األقسام

11 41 36 41 21 
7.3% 27.3% 24.0% 27.3% 14.0% 

 %22 %43.3 %22 %10.7 %2 المجموع
 م2021من بيانات الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث

ذى جاءت وال متغير كفاءة أداء العاملين( أعاله يوضح النسب والتكرارات لعبارات 4الجدول )   
(، %22)الموافقون بشدة  النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة الدراسة على عباراته كما يلي:

 )كفاءةمن أفراد عينة الدراسة يوافقون بأن هنالك  %65(، وهذا يعني أن %43.3والموافقون )
 %13(، أي حوالي %10.7(، وال أوافق )%2، جاءت نسبة ال أوافق بشدة )فى اداء العاملين(

هم أما المحايدون نسبت ،)كفاءة فى اداء العاملين(هي نسبة آراء الذين ال يوافقون على وجود 
اه هي الموافقة والعمود المسمى االتج لمتغير كفاءة أداء العاملين(، خالصة نتائج الجدول 22%)

 يوضح ذلك. 
ان الخالصة توضح إنجاز المهام مع التبسيط والتسهيل والتنسيق ووضع  انويرى الباحث 

 جدولة متكاملة أدت الي الكفاءة في الشركة.
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 للمتغير التابع كفاءة أداء العاملينءات الوصفية ( اإلحصا5جدول )

 العبارات

الوسط 

 المنوال الحسابي
االنحراف 

 المعياري
النتيجة حسب 

 المتوسط

 الموافقة 811. 4 3.99 .المحدد الوقت فى واألعمال المهام العاملون  ينجز
 الموافقة 783. 4 3.87 .للجمهور المقدمة للخدمات وتسهيل  تبسيط هناك
 الموافقة 910. 4 3.90 .وتكاملها المختلفة واألقسام العمليات بين التنسيق فى زيادة هناك
 المحايدة 1.180 2 3.13 األداء لتحسين األقسام لجميع متكاملة جدولة بوضع الشركة تقوم

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث
عد بُ  أداء العاملينكفاءة ( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 5الجدول )  

( تقريبا  ألغلب العبارات والمنوال فى الرقم 4حيث جاءت األوساط الحسابية حول الرقم )
( أيضا  ألغلب العبارات وبانحرافات معيارية بعضها متجانس ومن خالل قيم األوساط 4)

( 4) الرقمو قياس الخماسي لكرت ألوزان الخيارات الحسابية لعبارات المتغير وحسب الم
 يعني الموافقة وهذا يؤكد أن آراء أفراد العينة لعبارات )كفاءة أداء العاملين( هي الموافقة

 .والعمود المسمى النتيجة يوضح ذلك محايدةوهنالك عبارة 
 الفرضية األولى: 

 أداء العاملينكفاءة ( العالقة بين ضغوط العمل و 6جدول )
 العالقة بين المستقل ضغوط العمل والمتغير التابع كفاءة أداء العاملين

 الداللة مستوى الداللة القيمة المقياس اإلحصائي
 0.292(a) (Rمعامل إرتباط سيبرمان )

0.000 
 دالة إحصائيا  

 0.085 (R²معامل التحديد )
 13.809 ( المحسوبةFقيمة )

 0.309 0.000 (Bقيمة معامل اإلنحدار )
 

 دالة إحصائيا  
 3.716 ( المحسوبةTقيمة )

 م.2021من بيانات الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث
( يوضح العالقة بين المتغير المستقل ضغوط العمل والمتغير التابع كفاءة 6الجدول ) 

ُتشير ( وهذه النتيجة 0.292أداء العاملين حيث بلغت قيمة معامل إرتباط سبيرمان )
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( بلغت R²إلى وجود إرتباط طردي ضعيف ومؤثر معنويا ، وقيمة معامل التحديد )
أن  نا( وهى نسبة ما تفسره )ضغوط العمل( فى )الكفاءة( ويالحظ الباحث0.085)

( ومستوى 13.809( المحسوبة )Fنموذج اإلنحدار المقدر معنوي حيث بلغت قيمة )
(، كما تشير النتائج 0.05عند مستوى معنوية )( هي دالة إحصائيا  0.000الداللة لها )

( ومستوى الداللة لها 0.309( والبالغة )Bإلى ثبات معنوية معامل اإلنحدار )
( المحسوبة T(، وجاءت قيمة )0.05( هي دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية )0.000)
ة ( وهي دالة إحصائيا  ايضا عند مستوى معنوي0.000( ومستوى الداللة )3.716)
إلى وجود عالقة داللة معنوية بين  ان(، ومن خالل النتائج أعاله توصل الباحث0.05)

ط أي كلما كان هنالك ضغو  ،أداء العاملين بشركة جياد للسيارات ضغوط العمل وكفاءة
ات توجد عالقة ذفي العمل أثر على كفاءة أداء العاملين وهذا يثبت الفرض القائل 

 أداء العاملين. مل وكفاءةضغوط العداللة إحصائية بين 
 النتائج:

اءة ضغوط العمل وكفبين  طردي ضعيف ومؤثر معنويا   تبين وجود عالقة ارتباط/ 1
، فكلما كانت هنالك ضغوط على العاملين يؤثر ذلك في شركة جياد للسيارات األداء

 .في كفاءة أدائهم
د الوقت المحدد مما يؤكجياد للسيارات المهام واألعمال في شركة ب / ينجز العاملون 2

 لصالح الذين أجابو بموافق. اهتمام الشركة بكفاءة أداء العاملين
 وتكاملها المختلفة واألقسام العمليات بين التنسيقب اإلهتمام زيادةاظهرت الدراسة / 3

 مما يظهر اهتمام شركة جياد للسيارات بكفاءة أداء العاملين.
 

 التوصيات:
د من ، والعمل على الحشركة جياد للسياراتاإلهتمام بكفاءة أداء العاملين ب . ضرورة1

 .العاملين أداءملين لما لها من أثر على كفاءة تاثير ضغوط العا
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 األقسام لجميع متكاملة جدولة بوضع جياد للسيارات شركة . يوصي الباحث أدارة2
 .، وتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهوراألداء لتحسين

ا من لما له. ضرورة حصول العاملين على إجازاتهم، إلستعادة نشاطهم وحيويتهم، 3
 أثر على تحسين األداء.
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