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 .خلص مال                                        
لى التعرف على أثر مستوى ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمي عند إهدفت هذه الدراسة 

ومحاولة ية بالمملكة العربوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة الباحة المية واألسوزارة الشئون اإلبالعاملين 
وايضا التعرف على فروق المتوسطات في ،سباب التي تزيد من ضغوط العمل التعرف على األ

اللشخصية  للمتغيرات والتي تعزى ، بالوزارة المعنية ء التنظيمي للعاملين في ضغط العمل والوال
وبيئة  ، عباء الوظيفيةوط العمل وصراع الدور وغموضه واألعالقة بين ضغحيث هناك  ،ةوالوظيفي

التنظيمي ا على الوالء ثرهأدم الوظيفي والثقافة التنظيمية و والتق، والتقدم الوظيفي وبيئة العمل  ، العمل
. 

ولقد  ،الميسرةأسلوب العينة  علىاالستبانة لجمع المعلومات واقتصرت  إستخدمت الدراسةوقد 
النتائج اهمها : هناك عالقة إيجابية بن صراع الدور وغموضه وعبء من خلصت الدراسة لعدد 

ن هناك أثر أ لىإت فخلص ،العمل وبيئته والتقدم الوظيفي والثقافة التنظيمية وبين الوالء التنظيمي
 كما ،زي للمتغيرات الشخصية والوظيفية لمستوى ضغوط العمل على درجة الوالء التنيظيمي تع

وظفين الم ماة والخالية من التضارب لتيسير مهوضع السياسات العليا الواضحأوصت الدراسة 
حيات الصالتحديد الواجبات الموكلة لكل شخص بطريقة واضحة وتفويضه بو  ،عمالنجاز األإل

ي للعمل ار العمل على وضع ضوابط اإللتزام بخطوط السلطة بالجهاز اإلد ،الالزمة إلنجازها بيسر
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العمل على و  ،التدريب لرفع كفاءة العاملين وتخفيف عبء العمل عنهم ب بجانب االهتمام ،بالوزارة
مر تكدس للعمل األحتى اليكون هناك ،توظيف القدر الكافي من الموظفين إلنجاز اعمال الوزارة 

العمل و  ،زينالمتميووضع نظام ترقيات للمبدعين و  ،بًا على الوالء التنظيمي للعمالالذي يؤثر سل
ة نفسية لى راحإجمالي لمكان العمل حتى يؤدي ذلك على تحسين بيئة العمل واالهتمام بالجانب ال

 .رشاداإلو  والدعوة وقافواأل سالميةاإل الشئون  وزارة في وتخفيف ضغوط العمل عنهم ، لينللعام
 السعودية. الباحة الكلمات المفتاحية: أثر ضغوط العمل ، الوالء التنظيمي ،

Abstract: 
This study aimed to identify the impact of the level of work stress on the 
degree of organizational loyalty, among the employees of the Ministry of 
Islamic Affairs, Endowments, Call and Guidance, in Al-Baha region in the 
Kingdom of Saudi Arabia ,and also to try to identify the causes, that 
increase work stress and also to identify the average differences in work 
pressure, and organizational loyalty of workers in the concerned ministry, 
which are attributed for personal and occupational variables. Where there 
is a relationship between work stress, role conflict and ambiguity, job 
burdens, work environment, career progression, organizational culture and 
its impact on organizational loyalty. The study used a questionnaire to 
collect information, and this was limited to the easy sampling method. The 
study concluded with a number of findings, the most important of which 
are: There is a positive relationship between role conflict and ambiguity, 
workload and environment, career advancement and organizational 
culture, and between organizational loyalties. 
The study also recommended the following: 
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Setting clear and conflict-free high-level policies ,to facilitate the 
employees’ tasks to complete the work, defining the duties entrusted to 
each person in a clear manner and delegating them with the necessary 
powers to accomplish them smoothly, working on setting controls for 
compliance with the lines of authority in the administrative body of the 
ministry’s work, as well as paying attention to training to raise the 
efficiency of workers and reduce their workload, work to employ sufficient 
staff to complete the work of the Ministry so that there should not be 
overcrowding of work, which negatively affects the organizational loyalty 
of workers, and to put in place a system of promotions for the creative 
and distinguished, to work on improving the work environment, and to pay 
attention to the aesthetic aspect of the workplace so that this leads to 
psychological comfort for workers and relieves work pressures about 
them. 
Keywords:  The impact of work stress,  organizational loyalty, Al-Baha 

region in Saudi 

Arabia.                                                                                                                          

                              

 .اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
 اإلطار العام للدراسة: 

ثين حالتي حظيت بتركيز وإهتمام البا اعتبر العلماء ضغوط العمل من أهم الموضوعات
جابي والمجتمع والفرد سواء اإلي الكبير على المنظمة في السلوك التنظيمي النعكاسه

 رضنسان منذ وجوده على هذه األالعمل قضية الزمت اإلضغوط  إن  ،و السلبي أ
 تعالى )لقد وقالن يعمل وكان هذا العمل وال يزال مصدر التعب أجل أفقد وجد من 

" ولقد ترتب على هذا العمل وماصاحبه من شقاء  4 ،خلقنا اإلنسان في كبد ( "البلد " 
خاطر والتحديات في حياته التي جلبت له تلك الضغوط ممواجهة اإلنسان لعدد من ال

في  ،ن يسخرها لصالحهأن يتكيف مع بعضها و أنسان زاء هذه المخاطر استطاع اإلإو ،
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ناءه ثر قاسي وشديد يترتب عليها تعاسته وفأالمخاطر والتحديات كان لبعض هذه حين 
وط وشيوع استخدام مصطلح الضغنسان مع هذه الضغوط وتفاعله معها ومع تكيف اإل،

موضوع بهتمين وساط فإن من أهم هذه المشكالت التي واجهها بعض المغلب األأ لدى 
 الضغوط بصفة عامة وضغوط العمل بصفة خاصة . 

حيث تعتبر ،ضيع الوالء التنظيمي ارتباطًا وثيقًا بالسيكولوجية لدى األفراد وترتبط موا
مدى وهي بمثابة مقياس ل ،من أهم العوامل التي يمكن إعتبارها من المؤشرات اإليجابية

حقيق لى تإإن ذلك يؤدي ف ،فإذا كانت معنويات األفراد مرتفعة،فاعلية أداء األفراد 
ن تهتم أوبالتالي البد للمنظمات ،و المؤسسة في تحقيقها أالنتائج التي ترغب المنظمة 

 ( .م2007 ،)القحطاني بالروح المعنوية لألفراد الذين يعملون بها . 
 مشكلة الدراسة : -2

ش حالة باحة تعيرشاد بمنطقة الوقاف والدعوة واإلسالمية واأللما كانت وزارة الشئون اإل
سالمية على العاملين بوزارة الشئون اإل لنتيجة ضغوط العم ،داءغير طبيعية في األ

 رشاد بمنطقة الباحة مما انعكس أثره على والئهم .وقاف والدعوة واإلواأل
 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي : 

ة واألوقاف والدعو  ما أثر ضغوط العمل على والء العاملين بوزارة الشئون اإلسالمية
 ة الباحة .طقواإلرشاد بمن

 ضيات الدراسة :فر 
ئون يمي بوزارة الشهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل والوالء التنظ

 رشاد بمنطقة الباحة . وتتفرع منها الفرضيات التالية :وقاف والدعوة واإلاإلسالمية واأل
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين صراع الدور كمتغير لضغط العمل والوالء  -أ

 التنظيمي .
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين غموض الدور كمتغير لضغط العمل  -ب

 والوالء التنظيمي . 
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هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين االعباء الوظيفية كمتغير لضغط العمل  -ت
 والوالء الوظيفي .

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين بيئة العمل المادية كمتغير لضغط العمل  -ث
 . والوالء الوظيفي

بين التقدم الوظيفي كمتغير لضغط العمل هنالك عالقة ذات داللة احصائية  -ج
 الوالء التنظيمي .

ل ة التنظيمية كمتغير لضغط العمفهنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الثقا -ح
 والوالء التنظيمي .

 متغيرات الدراسة : 
 المتغير المستقل : ضغوط العمل :

لدور، بيئة العمل، أعباء العمل، اإلبداع والتميز، وفرص غموض ا وتتمثل بصراع الدور،
 الثقافة التنظيمية . التقدم الوظيفي،

 المتغير التابع : درجة الوالء التنظيمي :
 أهداف الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة البحث على وجه التحديد الى تحقيق مايلي :
بابها الى استشخيص المشكلة موضع البحث بطريقة علمية ومن ثم الوصول  (1

 وتقديم حلول مقبولة لعالجها .
التعرف على مستويات ضغوط العمل لدى العاملين في وزارة الشئون اإلسالمية  (2

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة الباحة .
التعرف على درجة الوالء التنظيمي لدى العاملين بوزارة الشئون اإلسالمية  (3

 باحة .والدعوة واإلرشاد بمنطقة ال فواألوقا
التعرف على العالقة بين مستوى ضغوط العمل ودرجة الوالء التنظيمي للعاملين  (4

في وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة الباحة والتي 
 تعزي للمتغيرات الشخصية والوظيفية . 
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 أهمية الدراسة :
ي وزارة لتنظيمي للعاملين فوالء اتتبع أهمية الدراسة من كونها تعالج موضوع صناعة ال

 الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة الباحة .
 منهجية الدراسة :

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإستخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي 
سة ت موجودة متاحة للدرايعرف بأنه طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسا

 ومنهج دراسة الحالة والمنهج اإلحصائي .والقياس 
الشخصية  و المقابالتأانات التي يتم جمعها باإلستبانة وهي البي البيانات األولية : (1

و من سجالت الحالة موضع الدراسة وذلك بالبحث في الجانب أو المالحظة ا
 الميداني. 

و أالخاصة على الكتب والدوريات والمنشورات تم االطالع  البيانات الثانوية : (2
المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة والتي تتعلق بضغوط العمل واثرها على الوالء 

 التنظيمي .
 حدود الدراسة :

 وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة الباحة .الحدود الميدانية : 
 هـ .1443 -هـ 1441الفترة من  الحدود الزمانية :

 الدراسات السابقة : 
 الدراسات التي تتناول ضغوط العمل :  (1

 م ( :2007 ، ) مسلمدراسة   .1
وهي بعنوان " مصادر الضغوط المهنية وآثارها في الكليات التقنية في محافظات 

 ،تحديد مصادر الضغوط المهنية واآلثار المترتبة عليها  الىغزة " وهدفت 
وطرق التغلب في الكليات التقنية في محافظات غزة " . وقد توصلت الدراسة 
الى عدد من النتائج وهي ان مصادر الضغوط بشكل إجمالي ال يعتبرها العاملون 
انها تشكل لهم إحساسًا بالضغط بإستثناء وجود ضغوط مهنية يعاني منها 
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ت وصأ اوأهم م مال،في الروتين في األع مثلتمصادر تالاهم  تالعاملون وكان
به الدراسة بأن تقوم الكليات المبحوثة بالعمل على إثراء العمل كل الفترة من 

ووضع نظام حوافز فعال وزيادة فرص نمو  –الزمن وتحسين رواتب العاملين 
 وتطوير العاملين . 

 م ( :2006 ،) عماردراسة  .2
ئة لدى الهيوهي بعنوان " أثر المتغيرات الداخلية على مستوى ضغط العمل 

لى إينية بقطاع غزة " وهدفت الدراسة اإلدارية واألكاديمية في الجامعات الفلسط
التعرف على أثر المتغيرات الداخلية المختلفة على مستوى ضغط العمل لدى 

وخلصت الدراسة لعدد من  ،العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة 
اس بالضغط حسعدم وجود اي تأثير للمتغيرات الشخصية على اال :النتائج التالية

مستوى الشعور بالضغط والمتغيرات التنظيمية وأوصت  بينما وجدت اختالف
الدراسة بضرورة إحداث تغيير في هيكل الدور الكمي والنوعي الملقي على عاتق 

ة العمل عالفلسطينية واإلهتمام ببناء قوي ومتماسك لجما لين في الجامعاتالعام
هتمام والعناية وتوجيه أكبر قدر ممكن من اإل دعموتعزيز العمل الجماعي و 

 للرعاية النفسية. 
 م ( :2003 ن ) عسافدراسة  .3

ي ف عند اعضاء هيئة التدريسي وهي بعنوان "مجاالت التوتر والضغط النفسي
 ،"جامعتي النجاح وبيرزيت أثناء انتفاضة األقصى نتيجة العدوان اإلسرائيلي 

ية اعضاء الهيئة التدريس ن مستوى التوتر النفسي عندألى إوخلصت الدراسة 
وصت الدراسة بزيادة االهتمام بموضوع أويعتبر عاليًا وقد  %58ان بمعدل ك

ة االهتمام اوصت الدراسة بزياد كماوآثاره ومظاهره ويعتبر عاليًا  ،التوتر النفسي 
عيد ن تأعلى ادارات الجامعات  كذلك ،بموضوع التوتر وكيفية التعامل معه 

ر في معاملتها للعاملين في هذه الظروف الصعبة خالل انتفاضة األقصى ظالن
 وان تقدم لهم تسهيالت مختلفة .
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 م ( :2003) السباعي  .4
ا " لدى هوهي بعنوان ضغوط العمل مستوياتها ومصادرها واستراتيجيات ادارات

ت وهدف ،جامعات السعوديه ال ات والفنيات السعوديات العامالت فيدارياإل
 عفراد عينة الدراسة مأمستوى ضغط العمل التي يتعرض لها على الدراسة 

لتلك الضغوطات لدى هؤالء االفراد ومدى  هم المصادر المسببةأ التعرف على 
كذلك و وجود اختالف بينهم في مستوى ضغوط العمل وفق لمتغيرات الشخصية 

واء س ،نخدمة في مواجهة ضغوط العمل هم االستراتيجيات المسأ تعرف على 
و من قبل الجامعات السعوديه وقد تم استخدام الباحث أ ،من قبل االفراد 

وخلصت الدراسة لعدد من النتائئج تتمثل بالتالي : إنخفاض ،المنهجي الوصفي 
هم المصادر المسببه أ ن أ ،مستوى ضغط العمل الذي تشعر به الموظفات 

حدودية فرص التطور والترقي الوظيفي ثم عبء لضغوط العمل تتمثل في م
غر االصباإلضافة إن الموظفات  ،العمل ثم عدم المشاركة في إتخاذ القرارات 

 ر،كثأفات االقل خدمة يشعرن بضغوط والموظ سننًا يشعرن بضغط العمل،
وصت الدراسة بإبداء االهتمام خاصة بالموظفين حديثي العمل وايضا إدارة أو 

علمية باالضافة لتوضيح عملية التطور الوظيفي للموظفين  الضغوط بطريقة
 وماهي المعايير التي تتبع . 

 .م (1999 ، )الشايعدراسة  .5
منية الوسطى العاملة في أنماط ضغوط العمل لدى القيادة األوهي بعنوان " 

 برزأ علىلى التعرف إبمدينة الرياض " وهدفت الدراسة  منيةجهزة األبعض األ
ن في طى ممثليضغوط العمل التي يمر بها القادة االمنيين من ذوي الرتب الوس

ذلك وك ،برز المصادر لهذه الضغوط لديهم أعرف على مع الت ،عينة البحث 
اط نمأومعرفة العالقات بين  ،ثار الناشئة عن ضغوط العمل اآل زبر أمعرفة 

 موقع العمل .  ،مثل الرتب ضغوط العمل وبعض المتغيرات 
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سلوب المسح الشامل لجميع أم الباحث المنهج الوصفي واستخدم وقد اسنخد
م هأ لى نتائج التالية : إوقد خلصت الدراسة  ،فئة المستهدفةلالمعلومات من ا

االضطرار للعمل في  ،فراد عينة البحث أمصادر الضغوط التي يعاني منها 
مي الل العمل اليو ارتفاع معدل التوتر والضغوط خ ،وقات العمل الرسميةأغير 

 ،لى سرعة اتخاذ القرارات إالحاجة  ،عدم وجود فرص للتدريب اثناء الخدمة 
 من ت السالبة من الجمهور نحو رجل األاالتجاها ،تقييد العالقات االجتماعية 

عالقة  االرتبة ليس له ،ساس النوع أساس كمية العمل وليس على أالتقييم على 
لمركز والوظيفة وبين ن هناك ال عالقة بين اأو  ،بنوعية معينة من الضغوط 

ال دخإ ،وصت الدراسة على وضع برنامج دوام محدد للموظفين أالضغوط وقد 
  .االدارة لالهداف عند فريق العملتشجيع  ،عملية التدريب داخل العمل 

 الدراسات االجنبية :
1. COLLINS & GONS ، 2000  
" STREETS the perceptions of social work lectures in britain "  

لىى فحص الرضا الوظيفي والشعور بالضغوط واالجهاد بين إهدفت هذه الدراسة 
ام رض تم إستخدولتحقيق هذا الق ،مملكة المتحدة محاضري العمل االجتماعي في ال

محاضراً يعملون في العمل االجتماعي  522حيث تكونت عينة الدراسة من  ،االستبيانة 
العمل االجتماعي يعانون من  ن محاضري ألى إوقد توصلت الدراسة  ،في برطانيا 

سي على ساألى الضغوط واالجهاد بشكل إالدراسة بأن الينظر  أوصتو  ،بة والقلق الكآ
ولكن ناتج عن تفاعالت القسم والمستويات المؤسسية والبيت  ،نها مشاكل فردية أ

 والعمل . 
2. Study (Ribero ، 1999 ) 

" ضغوط العمل لدى العاملين للمراقبة الجوية بمطار يودي جايزر  والتي هي بعنوان
ة من عمل في بيئة المراقبة الجويلى تحديد غوامل ضغوط الإت الدراسة بالبرازيل وهدف

قبيين دراك المراإثم التحقيق من مدى  ،ولى عن واقع المهنة المراقبةأجل وضع تصور أ
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ة ، ومتطلبات مسئولياتهم عن المهنمل الجويين للبيئة التي يعملون بها وعبيء الع
ن تنامي الحركة الجوية يعتبر عاماًل مهمًا لمصادر ضغوط ألى أوخلصت الدراسة 

ن نقص المراقبين الجويين يمثل مصدرا أكما  ،ة لذر العمل خصوصًا خالل ساعات ا
جهودهم بخرين تراف اآليين عدم اعويعتبر المراقبين الجو ،مهما من مصادر الضغوط 

ون ابل يفخر المراقبين الجويين بالدور المهم الذي يقومفي مق ،حباط سباب اإلأًا من سبب
طيران لما ينطوي عليه عملهم من تحدي لما يملكونه من استقاللية لبه تجاه حركة ا

لى ذلك فإن الدراسة تشخص موطن القوة والضعف في بيئة المراقبة إ ،كصانعي قرار
 منها عند التفكير في نظم المراقبة الجوية المستقبلية .الجوية التي يمكن االستفادة 

3. Study (Sigler % Willson ، 1988): 
المدرسين ورجال الشرطة " وهدفت  وهي بعنوان " ضغوط العمل : دراسة المقارنة بين

لى مقارنة بين ضغوط العمل التي يتعرض لها المدرسون وتلك التي يتعرض لها رجال إ
وانطلقت من االفتراض القائل بأنه رجال الشرطة يعايشون مستويات عالية  ،الشرطة 

 25وطبقت الدراسة على  ،خرى األ من ضغوط العمل اكثر من غيرهم في المهن
معلمًا وقد تم استخدام استبانة للضغوط واختيارهم بطريقة  21ابط في الشرطة و ض

العمل  ة فيمكان الضغوط المتر أ : االتيةالنتائج لى إوقد خلصت الدراسة ،عشوائية 
ا الضغوط مأ ،بالنسبة لضباط الشرطة ارتبطت بضغوط العمل وبعدم الرضا عن العمل

يات من يعايشون مستو  ن ضباط الشرطةأ ،خارج الوظيفة ال ترتبط بالضغوط المقارنة
 على من ضغوط العمل لدى المعلمين .أ ضغوط العمل 
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 الدراسات التي تناولت الوالء الظيفي : 
 الدراسات العربية : 

 م ( :2006 ،الكلبي ) دراسة -1
وهي بعنوان " قياس الوالء التنظيمي للعاملين بالمجال الشرطي للعاملين باالدارة 
العامة لشرطة الشارقة " وقد هدفت الدراسة لقياس الوالء الوظيفي بالمجال الشرطة 

مت ولقد ت ،من خالل دراسة ميدانية على العاملين باالدارة العامة لشرطة الشارقة 
اط تمثلت في التعرف على مفهوم الوالء الوظيفي معالجة هذا الموضوع من عدة نق

والتعرف على العوامل المؤثرة على الوالء الوظيفي لدى العاملين  ،وعناصره وابعاده 
ن أب : ء الوظيفي وقد خلصت الدراسةالفي الو وقياس درجة اختالفات احصائية 

ن أ ، وعملئة اللى بيإالء الوظيفي هي العوامل العائدة كثر العوامل تأثيرًا على الو ا
خصية دارة والمتغيرات الشلمدير اإل العوامل العائدة هناك ارتباطًا معنويًا ايضا بين

ويوجد ارتباط معنوي بين العوامل العائدة لبيئة العمل والمتغيرات  ،والوظيفية 
صية كثر المتغيرات الشخأن ألى إخيرًا توصلت الدراسة أو  ،الشخصية والوظيفية 

 : المبحوثين فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على الوالء الوظيفي هي تأثيرًا في آراء
 ثرابينما ظهر  ،والحالة االجتماعية ، والنوع  ، والدخل الشهري ،  الجنسية 

راء المبحوثين فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على الوالء آالمتغيرات الوظيفية على 
عمل الوظيفية والرتبة ومكان ال الوظيفي من خالل متغيرات عدد سنوات الخبرة ونوع

 مدة الخدمة . 
 م ( :2003 ،) الخشالي  دراسة -2

ي ام العلمية على الوالء الوظيفقسأثر االنماط القيادية لرؤساء األ وهي بعنوان "
لى إردنية الخاصة " وهدفت الدراسة ضاء هيئة التدريس في الجامعات األعأل

ة ردنيالتدريس في الجامعات األضاء هيئة عالتعرف على الوالء التنظيمي أل
 عضاء هيئة التدريس بالوالء التنظيميوالتعرف على الخصائص الشخصية أل

خلصت و  ،عضاء هيئة التدريس توصيات لزيادة الوالء التنظيمي ألوتقديم ال
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دريس عضاء هيئة التتوسط في مستوى الوالء التنيظمي أللى وجود : إ الدراسة 
ين الوالء قسام وبط القيادي االتوقراطي لرؤوساء األمووجود عالقة سلبية بين الن

دة القيا عضاء هيئة التدريس ووجود عالقة ايجابية بين نمطالتنظيمي أل
 ريس،عضاء هيئة التدء التنيظيمي ألقسام وبين الوالالديموقراطي لرؤوساء األ

 ،ريس عضاء هيئة التدنمط المتساهل والوالء التنظيمي ألوعالقة سلبية بين ال
وعدم وجود عالقة بين ذات داللة احصائية بين الخصائص الشخصية والوالء 
التنظيمي وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الراتب الشهري والوالء العاطفي 

ت الدراسة وصأو  ائية بين الراتب والوالء المستمر،وتوجد عالقة سلبية ذات احص
ثالث نماط القيادة الام وضوح سباب عدأكثر عمقًا للتعرف على أبإجراء دراسات 

سس واضحة الختيار رؤوساء أوبضرورة وضع  مستمر،بالوالء التنظيمي ال
 قسام العلمية مع وضعدارة شئون األإمن لهم بالمكانة والخبرة في   ،االقسام 

 نوي لهم .انظام تقييم ث
 الفجوة البحثية التي غطتها هذه الدراسة :

ضغوط العمل من جوانب مختلفة وشرائح مختلفة تناولت الدراسات السابقة موضوع 
ضا داء وبطريق غير مباشر ايثره على األأين كما تناولت الوالء التنظيمي و من العامل

وط ثر ضغأبينما تناولت هذه الدراسة  ،ثرها على قدرة العاملين على االداء أمدى 
ية بالمملكة العربالعمل والوالء التنظيمي معًا على شريحة هامة بالمنظمات الخدمية 

حل م وقاف بمنطقة الباحة والتي لم تكنثلة في وزارة الشئون الدينية واألالسعودية متم
 بحث من قبل في ذات المجال.
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 :ضغوط العمل 
 ومصادره : ضغط العمل تعريفة وانواعه 

 المقدمة : 
حد أالعاملين في التنظيمات المختلفة ثارها على آتعد ضغوط العمل ومصادرها و 

ذلك و  ،لوضوعات التي استحوذت على اهتمام الباحثين الدارسين في هذا المجال ا
واء سللتأثير المباشر وغير المباشر التي تسببها  ضغوط العمل ومصادره المختلفة 

لمتنامية التي همية ابالوظيفة وعلى الرغم من األ و المتعلقةامنها المتعلقة بالفرد نفسه 
ة عامة ت ظاهر والتي اصبح ،ضغوط العمل  تجاه ظاهرة ا التنظيمات المختلفةتوليه

دمية و خاانتاجية  كانت ن تأثيرها يشمل كل المنظمات سواءااليمكن تجنبها حيث 
البشاشة ) رجات متفاوتةسين ولكن بدو مرؤ اا رؤوساء ين فيها سواء كانو كل العامل وعلى

 (.م2005 ،
 ضغوط العمل : وتعريف مفهوم 

درات و للعمل غير متوافقة مع القأمل نتيجة لوجود متطلبات للوظيفة تحدث ضغوط الع
 ،امه داء مهأللموظف مما تجعله غير متوازن في العقلية والجسمية والفسيولوجية 

وكان  رضوجوده على األنسان منذ العمل من القضايا التي الزمت اإل وتعتبر ضغوط
 ،ضغط العمل مصدرًا للمتاعب  زالنسان ومان القضايا التي الزمت اإلهذا العمل م

و ما يعرف ايات ولقد ترتب على هذا وماصاحبه من شقاء بعض المخاطر والتحد
صبح هذا الموضوع أونظرًا ألهمية ضغوط العمل فقد   م (2005 بالضغوط )الدوسري،

( م2005داري ) العميان، رجال الفكر اإل ساسية إلهتمام العديد منالت األحد المجاأ
 ن يوضحها كالتالي : اداريين للضغوط ويحاول الباحث تعريفات اإلتباينت و  .

هاق ر نسان وتتسم بالشعور واإلنفسية وذهنية واجتماعية تنتاب اإلالضغوط هي حالة 
لى االحتراق كما تتسم بالشعور الضيق والتعاسة وعدم إالجسمي والبدني الذي قد يصل 

تمع و المجأظمة و المنأا عن النفس يصاحب ذلك من عدم رض وما، القدرة على التأقلم 
ويرى المشعان بأن ضغوط العمل هي المصادر  م (،2001بصفة عامة )معروف، 
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رجة ويترتب عليها د ،ائدًا على العاملين توجد في مجال العمل وتفرض حمال ز  التي
ويرى  ،( م2001لتجنبها والتقليل منها )المشعان،  من التوتر والضيق يسعى الفرد

ية ئة المحيطة والتي قد تكون نفسن الضغوط هي المثيرات الضارة في البيأاالحمدي 
 ( .م 2001، ) االحمدي مؤقتة او دائمة  ،و اجتماعية أة و ماديأ
نها نمط معقد من حالة عاطفية ووجدانية ألقد عرف الرفاعي ضغوط العمل على و 

هو ا االجتهاد فأم ن الضغوط الخارجية،وردود فعل فسيولوجية واستجابة لمجموعة م
لحالة نحراف عن اوالذي يتمثل بشكل رئيسي في اإل ،للضغوط  يالتأثير المجتمع

 ( .م 2004، المعتادة بسبب التعرض للحوادث الضاغطة )الرفاعي 
 نواع الضغوط : أ

يجابية وضغوط سلبية وهذ التقسيم للضغوط إط يوجد نوعان من الضغوط هما ضغو 
 يأتي وفقًا لألثار المترتبة عليها : 

 يجابية : الضغوط اإل
نتاج رة على اإلبالقد يجابية حيث يشعر الفردإغوط المفيدة والتي لها انعكاسات وهي الض

ي يجابية تتمثل في تولد الشعور فإثار نفسية آن لها اكما  ،رعة وحسم نجاز بسواإل
ن المهام أحيث  ،وينعكس هذا في مجمله على انتاجية العمل  ،السعادة والسرور لديه 

تى لو دة فهي حير المحدمحددة بإطار زمني بتنفيذها اما غالتي تمثل بتفوق هي ال
 نجازها يكون بطريقة سيئة وغير مقبولة .إطار زمني فإن إانجزت بدون تحديد 

 وط السلبية : الضغ
 نسان من ثم تنعكسعكسات السلبية على صحة ونفسية اإلنوهي الضغوط ذات اإل

حباط ها باإلفي الواقع ثمن الفرد دفعه في العمل مثل تلك الضغوط التي ينتاجيتإعلى 
 ،نوشان ال)  النظرة السلبية تجاه قضايا العمل،لى إضافة وعدم الرضا عن العمل باإل

 .( م2003
 عناصر ضغوط العمل : 
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نه يمكن تحديد ثالث عناصر رئيسية للضغوط في أ  Wallace & szilagiيرى 
 المنظمة وهي كالتالي :

شاعر ولية الناتجة عن ماأل ويحتوي هذا العنصر على المثيرات عنصر المثير : -1
 و الفرد .أو المنظمة أقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة الضغوط و 

ستجابة : يمثل هذا العنصر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية عنصر اإل -2
 حباط وغيرها . واإل ،والسلوكية التي يبديها الفرد مثل القلق والتوتر 

ة )ألعميان امل المستجيبعنصر التفاعل : وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعو  -3
 ( .م 2005 ،

  مصادر ضغوط العمل: 
يد مصادر ضغوط العمل ولكن وجد دعلى نموذج موحد لتح دارةكتاب اإل لم يتفق

الضفوط في مصدرين رئيسين هما : الفرد والمنظمة  بعض التقارب في تحديد مصادر
طالع على وبعد اإل لى بيئة داخلية وبيئة خارجيةإضاف البعض البيئة وقسمها أوقد  ،

 :ويمكن تناولها تفصياًل فيما يلي  ،عدد من ادبيات ضفوط العمل 
الضغوط ب دفراتسبب بشعور األعوامل الشخصية المصادر الفردية : وهي مجموعة من ال

 من عدمه ومن هذه العوامل : 
 اختالف شخصية الفرد كمسبب للشعور بضغوط العمل . -1
 خر .آلى إفراد حيث تتفاوت القدرات من فرد اختالف قدرات األ -2
 . وما تسببه من توترحداث الضاغطة في حياة الفرد في حياته الشخصية األ -3

 ( .م2005)العميان ، 
 العناصر التي لها ارتباط بالفرد كمصدر للضغوط : 

البيئة : ان البيئة الخارجية للفرد قد تكون مصدرًا للضغط بما قد يحدث من  -1
 تغيرات اجتماعية وسياسية وقانونية واقتصادية .

 الفرد . التي يحس بها األسرة قد تكون األسرة مصدرًا لبعض الضغوط  -2
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 مثل قدرا من االثارة وضغطاألحداث الشخصية للفرد في حياته الشخصية ت -3
  النفس .

 . و حادة في طباعهاأتأثير شخصية الفرد حيوية  -4
   لفرد مع متطلبات التنظيم الرسمي .عدم توافق شخصية ا -5

 مصادر ترجع لطبيعة العمل : وهنالك 
ين طفاء وكبار المدير تتضمن ضغوط عالية : مثل رجال اإل وظائف بطبيعتها -1

 م( .2004 ،)جرينيرج و بارون  . والجراحين ورجال االمن
ره في و صراع الدور : يحدث هذا الصراع بين متطلبات دور الفرد في العمل ود -2

فدخول كال الزوجين للعمل طوال الوقت  ،سرية غير العمل مثل واجباته األ
 ة األسريةتعارض بين متطلبات العمل ومتطلبات الحيايخلق نوعًا من ال

 ( .م 2004.)عبدالباقي ، 
 ويوجد عدة صور من صراع الدور في المنظمات تتكون من العناصر التالية : 

 ولويات مطالب العمل .أتعارض  -
 تعارض حاجات الفرد مع متطلبات المنظمة .  -
 م( .1998 ،تعارض مطالب الزمالء مع تعليمات المنظمة .  )ألهيجان  -
ا يحتاجهلى المعلومات التي إور : ويعني غموض الدور االفتقار غموض الد -3

داء دوره بالمنظمة مثل المعلومات الخاصة بحدود سلطته ومسئولياته أالفرد في 
اء . )عمار، دمنظمة وطرق تقييم األوالمعلومات الخاصة بسياسات وقواعد ال

 (.م2006
ن غموض الدور يمثل أالدور سببًا مهمًا لضغوط العمل و ويعتبر غموض 

والشعور بعدم ما يبذله من جهد مصدرًا لضغط العمل ويؤدي لزيادة التوتر 
 ( . م 2005لوظيفي لديهم . )التويم ، نخفاض الرضا اإو 

 عبء العمل:  -4
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 التي يعاني منها العاملون فيعباء المهنية العالية يعتبر هذا الفهوم من األ
ه ملكها الفرد وليس لوظيفة ما وذلك لما تتطلبه مهامه من مهارات عالية ال ي

  . دائهاأالقدرة على 
 األثار المترتبة على ضغوط العمل :

 يترتب على الضغوط نتائج ايجابية وسلبية وهي كالتالي : 
  ومن أمثلتها  يجابية :النتائج اإل -1
  .تجعل الفرد يفكر في العمل -ب    تحفز على العمل . -أ

 لى عمله بتميز .أينظر الفرد  -د  يزداد تركيز الفرد على العمل . -ج
 النوم بشكل مريح . -ك   التركيز على نتائج العمل . -هـ 
 المقدرة على التعبير عن االنفعاالت والمشاعر .  -ز 
الفرد تزويد  -ح  نجاز .الشعور باإل -ذ  الشعور بالمتعة . -و

 بالحيوية .
 النظر للمستقبل بالتفائل . -ي
لى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجهة تجربة غير سارة ) إالمقدرة على العودة  -س

 م( .2005 ،العمين
 مثلتها أومن  ثار السلبية :اآل-2

 ،فقدان الشهية  ،إضطراب الوزن  ،فراط في التدخين اإل ،رق المعاناة من األ -أ
جان العدوانية والتخريب )الهي ،إستخدام االدوية المهدأة  ،التغير في عادات النوم 

 ( .228ص ،م 1998 ،
 ثار النفسية : ومن امثلتها :اآل -ب

 ثارة . رق وسرعة اإلاأل - حباط . الغضب واإل -     القلق والتوتر . -
انخفاض اخالقيات  -    االت نفسية مختلفة .ح -

 الفرد .
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زيادة الرغبة في ضغط  -   زيادة عدم الرضا عن العمل .  -
 العمل . 

 االحتراق الذاتي .  -   نخفاض الوالء التنظيمي . إ -
 (lothan ، 1985جهاد الذهني . ) اإل -
 يعاني منها الفردن أمراض الجسدية التي يمكن هم األأ ومن  ثار الجسدية :اآل -ت

 بسبب الضغط في العمل ما يلي : 
 السكري  -  قرحة المعدة  -  الصداع . -
 ( . 167ص ،م 2005 ،ضغط الدم ) العميان  - مراض القلبأ -
 ثار الصغوط على المنظمة : آثانيًا : 

 يمكن عرض االثار السلبية لضغوط العمل على المنظمة بما يلي :
 .زيادة التكاليف المالية  -1
 نخفاض جودته .إنتاج و تدني مستوى اإل -2
 والوقوع في حوادث صناعية .صعوبة التركيز على العمل  -3
 نخفاض الروح المعنوية .إاإلستياء من جو العمل و  -4
 الغياب  والتأخر عن العمل .  -6   عدم الرضا الوظيفي . -5
 عدم الدقة في اتخاذ القرارات .  -8 ارتفاع معدل الشكاوي والتظلمات .  -7
 فراد المنظمة .أسوء العالقات بين  -9

 الدور وتشويه المعلومات . سوء االتصال بسبب غموض -10
 ( . م2005، الشعور بالفشل . ) العميان  -12      التسرب الوظيفي . -11

 
 

 الفروق الفردية وضغوط العمل : 
ضهم بطرق مختلفة فبع شخاص المختلفينن الضغوط تؤثر على األأالشك فيه مما 

ليلة في عرضه للضغوط بفترة قت و السايكولوجية بعدأالفسيولوجية  ثاريعاني من اآل
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فجار طول  فترة بعد إنأبكفاءة حتى  ن يمارس عملهألبعض االخر يستطيع ن اأحين 
 . الضغوط

  :يو الفروق بينهم وهأيختلفون في عدد من الصفات فراد ن األأوجد الباحثون وقد 
 ( .  Greenberg & baron ، 2004 ، p266)    شائمالتفائل والت  -1
 م( .2006 ،القدرة على االحتمال ) عمار  -2
هم على تحمل ضغوط نمط الشخصية ويختلف بإختالف االفراد حسب قدرت -3

 م( .2006 ،)عمار العمل . 
 دارة ضغوط العمل : إالمبحث الرابع : كيفية 
 إدارة ضغوط العمل : 

زامًا على و تخفف منها ولهذا كان لأسباب وعوامل تزيد من حدتها أإن للضغوط 
تخفيف توصياتهم لمحاولة ال دارية منها وضعنسانية السيما اإلالباحثين في العلوم اإل

ط من دارة الضغو إفراد  ويمكن ها األالتي يعاني من ثار السلبية لضغوط العملمن اآل
 خالل ما يأتي :

 إدارة الضغوط على مستوى األفراد : 
ط العمل و يدير ومسببات ضغأو يحد أالتي يقوم بها الفرد لكي يسيطر  وتمثل الجهود

 ( . م2001، التي تفوق طاقته الشخصية . ) عمار & قاسم 
 : ضغوطهمفراد لمواجهة ومن سلوكيات األ

 لى هللا وكثرة ذكر هللا ففيها كثيرًا من الراحة النفسية وامتصاص الضغوط . إالفزع  -1
 .ويدعو بعض الوقت التأمل : وذلك بأن يجلس اإلنسان مغمضًا عينيه  -2
 . التركيز في أداء نشاط ذي معنى وأهمية لمدة معينةكالتركيز :  -3
 .همية ممارسة الرياض بحد ذاتها أ  نالرياضة والتمارين : إ -4
 اإلسترخاء : وهي جلوس الفرد مسترخيًا هادئًا من خالل تقليل مستوى التوتر . -5
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مهم جدا  ءنظام التغذية : التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في الضغوط ومعالجتها  فالغذا -6
جل الحفاظ على درجة عالية من الطاقة لمواجهة الضغوط أبالنسبة للفرد وذلك من 

. 
معرفة شخصية األفراد : الوقوف على مدى قدرتهم على تحمل الضغوط واالستجابة  -7

 . لها
ومحاولة تحقيق  ،إدارة نمط الحياة : وذلك من خالل إتباع نظام غذائي سليم  -8

 التوازن بين االنشطة المختلفة في حياة الفرد .
إدارة الضغوط على مستوى المنظمة : هنالك ضغوط اليستطيع ان يتحكم فيها او  -9

التخفيف من أثارها وهي الضغوط المرتبطة بهياكل المؤسسة وثقافتها ولهذا كان 
فيها  وط للعاملينواجب على إدارة المؤسسة التعرف على العوامل التي تسبب ضغ

 والعمل على عالجها . 
 دارة والتنظيم لجيد لمباديء اإلالتطبيق ا (1
 الممارسات الخاصة بتدعيم األسرة :  (2
 تغيير هيكل المنظمة وإعادة تصميم الوظائف : (3
 تطوير نظام االختيار والتعيين :  (4
 العمل على تكوين عالقات جيدة مع العاملين : (5
 سباب الضغوط : أتلمس  (6
 المشاركة وفرق العمل :  (7
 تحسين ظروف العمل المادية :  (8

  صوات االجهزة والمعدات المستخدمة في العمل .أتكييف 
 ن تحرص المنظمات في تصميمها لمبانيها على ذلك إستغالل النوافذ أ

سمح ر الضوء فقط ولكن توخاصة في البالد المشمسة وذلك ألن النوافذ التوف
 مع البيئة الخارجية مما يزيد من متعة الشخص ن تكون على اتصالأللعينين ب

 وتجدد نشاطه .
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 موارد و الأتلوث الناجم من استخدام االجهزة تحديد المخاطر المترتبة على ال
 في بيئة العمل .

  ن أجهزة والمعدات الجديدة و فرادها على األأن تقوم بتدريب أعلى المنظمات
  .( م1998، . )الهيجان  توفر لهم وسائل الحماية من مخاطر هذه االجهزة

 اإلرشاد :  (9
يهدف ارشاد الموظفين الى صحة وسالمة الموظف عقليا ونفسيا بحيث يشعر 

  رتياح تجاه نفسه واتجاه االخرين .الفرد با
 التدريب :   (10

 ،ن يطور الموظف نفسه من خالل التوجيه والتدريب السليم ) هيالل أيجب 
 م ( .2000

نماذج من الضغوط التي تعرض لها الرسول صلى هللا عليه وسلم والصديق  -10
 :ابوبكر رضي هللا عنه 

 : نماذج من ضغوط العمل في اإلسالم : وفيما يلي نورد
موت خديجة وابوطالب وموت إبنه ( 2 والسحر والجنون . إتهامه بالكذب (1

 إبراهيم .
 لثانية . هجرة أصحابه األولى وا( 4  حصار شعب ابوطالب .( 3

 :الوالء التنظيمي 
 مفهوم وتعريف العلماء المختصين للوالء التنظيمي :

قاد قوي بقبول إعتويكون لديه ،  منظمته وارتباطه بهايعرف بأنه قوة تطابق الفرد مع و 
 واهداف وقيم المنظمة .

 خصائص الوالء التنظيمي :
 يمتاز الوالء التنظيمي بعدد من الخصائص تتمثل فيما يلي : 

 بر الوالء التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل اقصى جهد ممكن لصالح المنظمةيع (1
.  
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  .لى الرغبة التي يمليها الفرد بالتفاعل االجتماعي إيشير الوالء التنظيمي  (2
ية سانية والتنظيمن الوالء التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل االنإ (3

 ( . م2005 ،خرى داخل التنظيم . ) الدوسري أوظواهر إدارية 
 أهمية الوالء التنظيمي : 

 يمثل الوالء التنظيمي عنصرًا هامًا في الربط بين النظم واالفراد . (1
 م( .2005 ،يعتبر عاماًل هاما في التنبؤء بفعالية المنظمة . )الدوسري  (2
 . فراد لمنظماتهم يعتبر عامال في نجاح المنظمات ن والء األإ (3

 مكونات الوالء التنظيمي :
  .لهك الفرد للخصائص المميزة لعمدراإويتأثر هذا البعد بدرجة  ، الوالء العاطفي (1
ويقصد به احساس الموظف بااللتزام نحو البقاء مع المنظمة  ، الوالء االخالقي (2

 . 
 الوالء المستمر . (3

 
 في الوالء التنظيمي : العوامل المؤثرة

 نسانية للعاملين في التنظيم .شباع الحاجات اإلإالمساعدة في  (1
 م  ( .2003 ،. ) عور ثاني دوار هداف واألوضوح األ (2
 م( .1990 ،يجاد نظام مناسب من الحوافز . ) المعاني إالعمل على  (3
 م ( . 1985 ،دايفس & نيواستورم ) زيادة اشراك العاملين في تنظيم  (4

 وهما :  مراحل الوالء التنظيمي :
 نضمام للمنظمة التي يريد الفرد العمل بها .مرحلة اإل (1
ًا على الفرد فيها حريص كون فيهاي المرحلة التي يأمرحلة االلتزام التنظيمي :  (2

م 1999 ،هداف المنظمة للنهوض بها . ) اللوزي ا قصى جهد في تحقيق أبذل 
،. ) 

 آثار الوالء التنظيمي :
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  األثار اإليجابية :
نسبة يجابية باللى عدد من النتائج اإلإر الموظف بالوالء التنظيمي يؤدي شعو  (1

وإستقرار العمالة واإلنتظام في  ،نخفاض معدل دوران العملإك لمنظمةل
  .م(1988 ،)خطاب.العمل

 .على من التقدم الوظيفي والرضا أ كثر التزامًا يحقق مستويات الموظف األ (2
ثار الوالء التنظيمي تنعكس على حياة الفرد الخاصة حيث يتميز الفرد ذو آ (3

 .االنتماء المرتفع 
 ( .م1988 ،زيادة درجة فعالية الجماعات وتماسكها . ) خطاب  (4
  مام لها .لالنض المنظمة التي يتصف افرادها بالوالء تصبح حلم جميع االفراد (5

 ثار السلبية : اآل
عمل وال يترك مر جميع طاقاته بالالتنظيمي تجعل الفرد يوجه ويستثار السلبية للوالء اآل
ن يعيش الفرد في عزلة عن ألى إشاط خارج العمل وهذا بدوره يؤدي ي وقت للنأ

 . العمل وهمومه تسيطر على تفكيره خارج العمل ويصبحخرين اآل
 

 :تحليل االستبانة واختبار الفرضيات 
 تحليل االستبانة واختبار الفرضيات : 

 أواًل البيانات االساسية : الخصائص الديموقراطية لعينة الدراسة : 
 36ن غالبية المبحوثين من الفئة العمرية ) من أ تحليل بيانات الدراسةيتضح من و 

سنة فأكثر ( بنسبة  56ثم يليهم الفئة العمرية )  %59.1( حيث تمثل نسبتهم  45الى 
وال  %11.4سنة ( بنسبة  35الى  25وأخيرا تأتي الفئة العمرية ) من  ، 29.5%

 سنة ( . 55الى  46يوجد من بين المبحوثين من الفئة العمرية ) من 
ن غالبية المبحوثين حالتهم االجتماعية )متزوج( أويتضح من تحليل بيانات الدراسة 

 %11.4ثم يليهم الذين حالتهم االجتماعية ) أرمل ( بنسبة  %88.6حيث تمثل نسبتهم 
 وال يوجد من بين المبحوثين من هو أعزب او مطلق . 
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ن غالبية المبحوثين مؤهلهم العلمي )بكالريوس( أويتضح من تحليل بيانات الدراسة 
ثم يليهم الذين  %25ثم يليهم الذين مؤهلهم )دبلوم( بنسبة  %52.3تهم حيث تمثل نسب

وأخيرًا يأتي الذين مؤهلهم  ،لكل منهم  %9.1مؤهلهم )ماجستير( و )دكتوراة( بنسبة 
 . %4.5)ثانوي( بنسبة 

سنوات  3ن غالبية المبحوثين خبرتهم العملية  )أويتضح من تحليل بيانات الدراسة 
( بنسبة  11 - 8ثم يليهم الذين خبرتهم ) من  %38.6فأقل ( حيث تمثل نسبتهم 

و اخيرًا الذين  %25سنة فأكثر ( بنسبة  11ثم يليهم الذين خبرتهم  ) من  ، 27.3%
 . %9.1(بنسبة  7 - 4خبرتهم من ) من 

 إختبار الصدق والثبات : 
هداف أ نهائية للتأكد من مالئمته لقياس اء اختبار لالستبانة قبل صياغته التم اجر 
 ،والتأكد من صياغة الفقرات الواردة فيه ومدى وضوحه بالنسبة للمبحوثين  ،الدراسة

وذلك عن طريق حكيمها من قبل ثالثة اساتذة مختصين حيث ابدوا مالحظتهم على 
فقرات االستبانة وتمت دراسة هذه  المالحظات واخذت بعين االعتبار إلخراج االستبانة 

جراء داة المستخدمة )االستبانة( فقد تم اومن أجل اختبار ثبات األ ،في صورته النهائية 
 يساق الداخلي حيث يقيس هذا المعامل مدى الثبات الداخلاختبار ألفا كرونباخ لالت

عطاء نتائج متوافقة لردود المبحوثين تجاه فقرات إ لفقرات االستبانة ومقدرته على 
( %94.2لغت )( حيث ب%60ذا زادت عن )إوتكون مقبولة احصائيًا  ،المبحوثين 

 ،كرانسالنتائج . ) داء جيدًا ويمكن على مجتمع الدراسة تعميمفعندها يكون ثبات األ
 م ( .2003

 وساط الحسابية واالنحرفات المعيارية لعينت الدراسة : ثالثًا : األ 
ينة فراد عأالمعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة واالنحرافاتجدول يوضح األ 

   :الدراسة حسب مستوى صراع الدولة
رقم 

 الفقرة 
الوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 وفق االهمية الترتيب 

 8 1.331 3.36 انجز اعماالً بطرق اعتقد انها خاطئة  1

 2 1.039 3.89 القرارات والسياسات العليا يشوبها التناقدات احياناً  2
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الضغوط االجتماعية تؤثر على متطلبات العمل والوساطة  3

 التدخالت االخرى ،

3.98 1.045 1 

بين المهام المطلوبة اشعر بتضارب في بعض االعمال  4

 واالعتقادات الخاصة

3.59 1.148 4 

مايتخذه من قرارات ومواقف تؤثر على مصالح االخرين  5

 من حوله 

3.41 1.148 7 

ً في مأزق بين مديري المباشر  6 أجد نفسي احيانا
 والموظفين عندي

3.77 1.138 3 

اقوم بأداء اعمال تكون مقبولة عند شخص ومرفوضة  7
 عند االخرين 

3.61 1.146 4 

 6 1.191 3.50 اعاني من خالفات مهنية بيني وبين زمالء العمل  8

 م2013 ،من بيانات االستبانة  انالمصدر : إعداد الباحث

واالنحرافات المعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة( يوضح األ 9جدول رقم )
   غموض الدورفراد عينة الدراسة حسب أ

رقم 
 الفقرة 

الوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

 1 0.895 4.11 مسؤالتي الوظيفية غير محددة  1

 7 1.025 3.86 آلية العمل لتحقيق االعمال المكلف بها غير واضحة 2

اتمتع بالسلطات الكافية للقيام بالمسئوليات الملقاة ال  3

 على عاتقي

3.57 1.228 10 

 3 1.043 4.07 االهداف الخاصة بوظيفتي غير واضحة  4

 5 0.849 4.02 اليوجد التزام بخطوط السلطة بالجهاز الذي اعمل به . 5

 9 0.987 3.66 اقوم باعمال اشعر بها غير ضرورية  6

واالجراءات واالوامر في المؤسسة غير القواعد  7
 مفهومة للجميع

3.84 1.200 8 

 2 0.945 4.11 حدود صالحياتي غير واضحة  8

 4 0.987 4.05 االعمال الوظيفية التتبع الخط االجرائية للمؤسسة  9

االدارة العليا التفوض صالحيات واسعة النجاز االعمال  10

 المكلفين بها 

4.00 0.964 6 

 م2013 ،من بيانات االستبانة  ان: إعداد الباحث المصدر

إلجابات  وساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية( يوضح األ 10جدول رقم )
  :عبء العمل  فراد عينة الدراسة حسبأ

رقم 
 الفقرة 

الوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

حجم العمل الذي يقوم به يستنذف اوقات اضافية عن  1
 وقت العمل 

4.11 1.146 1 
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 5 1.273 3.77 وقت العمل اليومي اليسمح بأداء كل ما اكلف به  2

التوقعات على المؤسسة التي اعمل بها اكبر من  3
 المهارات والقدرات التي امتلكها

3.64 1.416 6 

 2 1.200 4.05 االعمال المطلوبة اعتبرها صعبة وبعض االحيان معقدة  4

اتحمل مسئولية عدة اعمال وواجبات منفصلة عن بعضها  5
 البعض 

3.93 0.925 3 

 7 1.338 3.50 يتكرر استدعائي للعمل ايام اجازاتي بصورة متكررة  6

 4 1.040 3.82 زيادة عبيء في العمل مقارنة بالزمالء 7

 8 1.439 3.50 ال استطيع الحصول على وقت راحة اثناء الدوام  8

 م2013 ،من بيانات االستبانة الباحثان المصدر : إعداد 
واالنحرافات المعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة( يوضح األ 11جدول رقم )

 فراد عينة الدراسة حسب بيئة العمل المادية   أ
رقم 

 الفقرة 

الوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

يتوقف العمل بسبب نقص الموارد واالمكانيات المطلوبة  1

 التمامه

4.05 1.056 2 

االمكانيات المادية والبشرية المطلوبة النجاز العمل غير  2

 متوافرة 

3.82 1.105 4 

 6 1.146 3.61 الضوضاء في مكتبي غير مناسبة لطبيعة عملي 3

 1 1.108 4.07 طبيعة الديكورات والترتبات داخل المكتب غير مناسبة  4

 5 1.296 3.75 االدوات واالجهزة المستخدمة في العمل غير مناسبة  5

االضاءة والتهوية في مكتبي تعتبر غير مناسبة لطبيعة  6

 عملي

3.91 1.030 3 

 م2013 ،من بيانات االستبانة الباحثان المصدر : إعداد 

 
 
 
 

واالنحرافات المعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة( يوضح األ 12جدول رقم )
 بداع وفرص التقدم الوظيفي   فراد عينة الدراسة حسب اإلأ

رقم 

 الفقرة 

الوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

 3 0.936 4.09 اليوجد فرصة للترقية والقدم في عملي الحالي 1
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اذا رغبت ان اترقى لمرتبة اعلى يجب علي ان ابحث عن  2

 عمل في جهاز اخر

3.86 1.047 6 

 7 1.243 3.61 التحدد وظيفتي مسار للتطور المهني خالل المستقبل 3

لم تمنحني ادارة المؤسسة الفرصة لتقديم االفكار  4
 االبداعية لتحسين وتطوير العمل

4.39 0.754 1 

 5 1.04 3.89 ال تعلم عن االعمال المميزة التي اقوم بهااالدارة  5

فريق العمل الذي اعمل فيه اليرغب في انجاز االعمال  6
 بتميز 

4.32 0.800 2 

 4 0.902 4.02 ال تدفع المؤسسة بإتجاه تقديم االبداعات واالبتكارات  7

 م2013 ،من بيانات االستبانة الباحثان المصدر : إعداد                    

واالنحرافات المعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة( يوضح األ 13جدول رقم )
 فراد عينة الدراسة حسب عبء العمل  أ

رقم 
 الفقرة 

الوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

 4 0.861 4.05 التمتلك المؤسسة رؤية تنظيمية واضحة 1

اهداف المؤسسة التي تطمح القيادة الوصول اليها غير  2
 واضحة وغيير مفهومة

3.64 0.917 9 

موظفي المؤسسة ال يتمتعون بروح المسئولية واالنضباط  3
 في اداء اعمالهم 

3.50 1.151 10 

المدراء في المؤسسة ال يقدرون على اتخاذ وصناعة  4
 القرار

3.75 1.102 8 

تصف عالقة الموظفين السلبية ويهتم كل موظف  5
 بمصالحه الخاصة 

4.25 0.719 1 

االدارة العليا غير قادرة على فض الخالفات والنزاعات  6
 لدي المستويات االدارية المتوسطة والدنيا

4.05 0.806 5 

ال تستخدم المنافسة البناءة بين االدارات لرفع كفاءة  7
 االداء

4.16 0.745 2 

 6 0.970 3.89 عملية االتصال في المؤسسة غير فعالة وغير مفيدة  8

 3 0.841 4.11 النظام االداري في المؤسسة ضعيف واليعالج المشاكل  

اشعر بأن قيادة المؤسسة تتصرف بطريقة حازمة  

 بمعالجة القضايا واالحداث في المسسة 

3.80 1.231 7 

 م2013 ،من بيانات االستبانة الباحثان المصدر : إعداد 

واالنحرافات المعيارية إلجابات  وساط الحسابية الموزونة( يوضح األ 14جدول رقم )
 فراد عينة الدراسة حسب عبء العمل  أ

رقم 
 الفقرة 

الوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب وفق االهمية 

 1 0.846 4.43 اعتبر نفسي عضو بناء وفعال في هذه المؤسسة 1
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 4 0.668 4.20 مستعد ان ابذل مزيداً من الجهد النجاح عمل المسسة  2

 3 0.615 4.25 يهمني كثيراً مستقبل افضل لهذه المؤسسة 3

 2 0.583 4.41 اشعر بارتباط داخلي تجاه هذه المؤسسة  4

 17 1.077 3.66 سأتأثر سلباً لو تركت العمل بهذه المؤسسة 5

 18 1.263 3.59 لن اترك العمل في هذه المؤسسة في هذه المرحلة  6

أعاني من اخطاء زمالئي في العمل تجاه الزوار  7
 والجمهور 

3.75 1.102 14 

 12 1.008 3.77 مازلت اشعر بالرضا عن قراري العمل في المؤسسة 8

 9 0.731 3.98 لدي االستعداد النهاء عمري التقاعدي في المؤسسة  9

لدي ثقة بان هذه المؤسسة اكثر امن وظيفي من  10
 المؤسسات االخرى 

3.77 0.937 13 

 6 0.745 4.16 الحقوق المعطى للموظف تؤمن له مستقبل وحياة كريمة  11

لدي ثقة بان المؤسسة تحافظ على الموظفين المميزين  12
 بالعمل فيها

3.73 1.086 15 

 8 0.789 4.07 المؤسسةاتحدث باعتزاز الصدقائي عن عملي في  13

اشعر بالفخر عندما اخبر اصدقائي انني اعمل في هذه  14

 المؤسسة

3.80 1.069 11 

في حال توفرة فرص عمل مشابهة افضل االستمرار في  15

 عملي

3.73 1.086 16 

سأدافع عن المؤسسة عند ذكرها بسوء حتى بعد تركي  16

 للعمل فيها 

3.82 0.922 10 

المؤسسة ولو توفرت لي وظيفة في  سأبقى في هذه 17

 مكان اخر براتب ومميزات افضل

3.52 1.406 19 

اعتقد بأني اخدمم مستقبلي الوظيفي بالبقاء بالمؤسسة  18

 الذي اعمل بها حالياً 

4.11 0.970 7 

 5 0.734 4.20 اششعر باالنتماء لهذه المؤسسة 19

 م2013 ،من بيانات االستبانة الباحثان المصدر : إعداد 

 اختبار فرضيات الدراسة :
سالمية مي للعاملين لدى وزارة الشئون اإلثر ضغوط العمل على الوالء التنظيألتحديد 

رشاد بمنطقة الباحة . قام الباحث بوضع الفرضيات التالية وقياس وقاف والدعوة واإلواأل
 صحتها :

وى احصائية بين مست) هناك عالقة ذات داللة ولى : النتائج المتعلقة بالفرضية األ 
 صراع الدور وعالقتها بضغوط العمل واثرها على الوالء التنظيمي ( :
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لإلجابة على هذه الفرضية تم اجراء تحليل االنحدار من اجل التعرف على تأثيرات 
( بصراع الدور بالوالء التنظيمي  a _< 0.05ذات دداللة احصائية عند مستوى داللة )

. 
نتائج اختبارات تحليل االنحدار المتعدد لعبارات الفرضية ( يوضح : 15جدول رقم )

  االولى
R2 R Sig (ألفا) f bita B a 

0.306 0.568 0.000 19.974 0.568 0.395 2.507 

لة ي هناك عالقة ذات دالأولى بالدراسة تم اثباتها ن الفرضيية األأوبذلك يتبين 
ثرها على الوالءء االعمل و الدور وعالقتها بضغوط حصائية بين مستوى صراع إ

 التنظيمي .
ض حصائية بين غمو إ)هناك عالقة ذات داللة  النتائج المتعلقة بالفرضية الثاني :

 ثره على الوالء التنظيمي ( :أالدور وعالقتها  بضغوط العمل و 
ات ل التعرف على تأثير جأنحدار من جراء تحليل اإلإجابة على هذه الفرضية تم لإل

( لغموض الدور على الوالء  a -< 0.05حصائية عند مستوى داللة ) إذات داللة 
 التنظيمي .

( يوضح : نتائج اختبارات تحليل االنحدار المتعدد لعبارات الفرضية 16جدول رقم )
 الثانية

R2 R Sig (ألفا) f bita b a 

0.020 0.142 0.000 0.860 0.142 0.128 3.441 

حصائية إلة ي هناك عالقة ذات دالأية الثانية بالدراسة تم اثباتها ن الفرضأوبذلك يتبين 
 ثره على الوالء التنظيمي .أوض الدور وعالقتها بضغوط العمل و بين غم

قته الوظيفية وعال عباء)هناك عالقة بين األ :نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةال
 ثرها على الوالء التنظيمي ( :أبضغوط العمل و 
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ات ل التعرف على تأثير جأنحدار من ى هذه الفرضية تم اجراء تحليل اإلجابة عللإل
( لعبء العمل على الوالء  a -< 0.05حصائية عند مستوى داللة ) إذات داللة 
 التنظيمي .

نحدار المتعدد لعبارات الفرضية يوضح : نتائج اختبارات تحليل اإل ( 17جدول رقم )
 الثالثة

R2 R Sig (ألفا) f bita B a 

0.107 0.327 0.030 5.031 0.327 0.198 3.194 

 عضاءي هناك عالقة بين االأية الثالثة بالدراسة تم اثباتها ن الفرضأوبذلك يتبين 
 ثرها  على الوالء التنظيمي .االوظيفية وعالقته بضغوط العمل و 

عالقتها المادية و  )هناك عالقة بين بيئة العمل :ية الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرض
 ثرها على الوالء التنظيمي ( :أبضغوط العمل و 

ات ل التعرف على تأثير جأنحدار من ى هذه الفرضية تم اجراء تحليل اإللالجابة عل
( لبيئة العمل على الوالء  a -< 0.05حصائية عند مستوى داللة ) إذات داللة 
 التنظيمي .

نحدار المتعدد لعبارات الفرضية يوضح : نتائج اختبارات تحليل اإل  (18جدول رقم )
 الرابعة

R2 R Sig (ألفا) f Bita B A 

0.040 0.251 0.000 2.815 0.251 0.171 3.284 

لعمل المادية ي هناك عالقة بيئة اأية الرابعة بالدراسة تم اثباتها ن الفرضأوبذلك يتبين 
 الوالء التنظيمي . وعالقته بضغوط العمل واثرها  على

قته الوظيفي وعال )هناك عالقة بين التقدم النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة :
 ثرها على الوالء التنظيمي ( :أبضغوط العمل  و 

ات ل التعرف على تأثير جأجراء تحليل االنحدار من إجابة على هذه الفرضية تم لإل
( للتقدم الوظيفي  على الوالء  a -< 0.05حصائية عند مستوى داللة ) إذات داللة 
 التنظيمي .
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نحدار المتعدد لعبارات الفرضية يوضح : نتائج اختبارات تحليل اإل  (18جدول رقم )

 الخامسة
R2 R Sig (ألفا) f Bita B A 

0.032 0.178 0.000 1.374 0.178 0.143 3.371 

الوظيفي  لتقدمعالقة بين اي هناك أضية الخامسة للدراسة تم اثباتها ن الفر أوبذلك يتبين 
 ثرها على الوالء التنظيمي .أوعالقته بضغوط العمل  و 

ة وعالقتها تنظيمي)هناك عالقة بين الثقافة ال النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة :
 ثرها على الوالء التنظيمي ( :أبضغوط العمل  و 

رات عرف على تأثيل التجانحدار من جراء تحليل اإلإلالجابة على هذه الفرضية تم 
( للثقافة التنظيمية  على الوالء  a -< 0.05حصائية عند مستوى داللة ) إذات داللة 
 التنظيمي .

نحدار المتعدد لعبارات الفرضية يوضح : نتائج اختبارات تحليل اإل  (18جدول رقم )
 السادسة

R2 R Sig (ألفا) f bita B a 

0.066 0.258 0.000 2.985 0.258 0.234 3.028 

للدراسة تم اثباتها اي هناك عالقة بين الثقافة  السادسةن الفرضية أوبذلك يتبين 
 . ثرها على الوالء التنظيميأتنظيمية وعالقتها بضغوط العمل  و ال

 :النتائج والتوصيات
جابات المبحوثين على جميع ن المتوسطات الحسابية إلأظهرت نتائج الدراسة أ (1

حيث  ،( وهي مرتفعة  3.98 – 3.36عبارات صراع الدور تراوحت بين ) من 
( والتي تنص على الضغوط االجتماعية تؤثر على متطلبات 3يظهر ان الفقرة رقم )

التدخالت االخرى ( جاءت في المرتبة االولى بمتوسط حسابي  ،العمل )الوساطة 
ص على انجز ( والتي تن1مرتبة االخيرة الفقرة رقم )( بينما جاءت في ال3.98)

 ( . 3.36نها  خاطئة بتموسط حسابي بلغ ) أاعمااًل بطريق اعتقد 
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جابات المبحوثين على ن المتوسطات الحسابية إلأكما اوضحت نتائج الدراسة  (2
 ،( وهي مرتفعة  4.11 – 3.57جميع عبارات غموض الدور تراوحت بين ) 

ية غير محددة ( والتي تنص على مسئوالتي الوظيف9الفقرة رقم )ن أحيث يظهر 
خيرة ( بينما جاءت في المرتبة األ4.11)ولى بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة األ

( والتي تنص على ال اتمتع بالسلطات الكافية للقيام بالمسؤليات 11الفقرة رقم )
 .( 3.57)    الملقاة على عاتقي بتموسط حسابي بلغ 

ن المتوسطات الحسابية اليجابات المبحوثين على أضحت نتائج الدراسة او كما  (3
حيث  ،( وهي مرتفعة  4.11 – 3.50جميع عبارات عبء العمل تراوحت بين )

لعمل الذي اقوم به يستنذف ( والتي تنص على حجم ا19ن الفقرة رقم )أيظهر 
( 4.11)ابي ولى بمتوسط حسعن وقت العمل جاءت في المرتبة األضافية إاوقات 

ال استطيع ( والتي تنص على 26خيرة الفقرة رقم )بينما جاءت في المرتبة األ
 ( . 3.50بتموسط حسابي بلغ )  الحصول على وقت راحة اثناء الدوام

ع جابات المبحوثين على جمين المتوسطات الحسابية إلأبانت نتائج الدراسة أكما  (4
حيث  ،( وهي مرتفعة 4.07 – 3.61عبارات بيئة العمل المادية تراوحت بين )

( والتي تنص على طبيعة الديكورات والترتيبات داخل 30ن الفقرة رقم )أيظهر 
( بينما 4.07)ولى بمتوسط حسابي ب غير مناسبة جاءت في المرتبة األالمكت

( والتي تنص على الضوضاء في مكتبي 29فقرة رقم )خيرة الجاءت في المرتبة األ
 (.3.61غير مناسبة لطبيعة عملي بتموسط حسابي بلغ )

 ات المبحوثين على جميعجابن المتوسطات الحسابية إلأاوضحت نتائج الدراسة  (5
( وهي مرتفعة 4.39 – 3.61بداع وفرص التقدم الوظيفي تراوحت بين )عبارات اإل

دارة المؤسسة إ( والتي تنص على لم تمنحني 36م )ن الفقرة رقأحيث يظهر  ،
ولى وير العمل جاءت في المرتبة األبداعية لتحسين وتطفكار اإلالفرصة لتقديم األ
( والتي 35خيرة الفقرة رقم )( بينما جاءت في المرتبة األ4.39)بمتوسط حسابي 
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بي اتنص على التحدد وظيفتي مسار للتطور المهني خالل المستقبل بتموسط حس
 ( . 3.61بلغ ) 

ع جابات المبحوثين على جمين المتوسطات الحسابية إلابانت نتائج الدراسة أكما  (6
حيث  ،( وهي مرتفعة 4.25 – 3.50عبارات الثقافة التنظيمية تراوحت بين )

( والتي تنص على تتصف عالقات الموظفين بالسلبية 44ن الفقرة رقم )أيظهر 
ي ولى بمتوسط حسابجاءت في المرتبة األ صالحه الخاصةويهتم كل مموظف بم

( والتي تنص على موظفي 42خيرة الفقرة رقم )( بينما جاءت في المرتبة األ4.25)
حسابي  داء اعمالهم بتموسطأون بروح المسئولية واالنضباط في المؤؤسسة ال يتمتع

 (.3.50بلغ )
ع جابات المبحوثين على جمين المتوسطات الحسابية إلأبانت نتائج الدراسة أكما  (7

حيث يظهر  ،( وهي مرتفعة 4.43 – 3.52عبارات الوالء التنظيمي تراوحت بين )
( والتي تنص على اعتبر نفسي عضو بناء وفعال فى هذه 50ن الفقرة رقم )ا
( بينما جاءت 4.43)ولى بمتوسط حسابي مؤسسة الخاصة جاءت في المرتبة األال

و سسة ول( والتي تنص على سأبقى في هذه المؤ 66رقم )خيرة الفقرة في المرتبة األ
فضل  بتموسط حسابي بلغ أخر براتب ومميزات آتوفرت لي وظيفة في مكان 

(3.52.) 
( بلغ bيجابية بين صراع الدور والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة )إن العالقة أتبين  (8

ن أين ( كما تب2.507بلغ ) (  A نحدار )وبلغت قيمة ثابت اإل ،(0.395)
يجابية إ( وهي تعتبر عالقة 0.568ر بلغت )نحدا( بييتا لميل اإلBETAقيمة )

 بين صراع الدور والوالء التنظيمي .
( bيجابية بين غموض الدور والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة )إن العالقة أتبين  (9

ن أ( كما تبين 3.441( بلغ )  A نحدار )وبلغت قيمة ثابت اإل ،(0.128بلغ )
يجابية إ( وهي تعتبر عالقة 0.142ر بلغت )نحدا( بييتا لميل اإلBETA)قيمة 

 بين غموض الدور والوالء التنظيمي .
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( بلغ bيجابية بين عبء العمل والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة )إن العالقة اتبين  (10
ن أ( كما تبين 3.194( بلغ )  A نحدار )وبلغت قيمة ثابت اإل ،(0.198)

( وهي تعتبر عالقة ايجابية 0.327لميل االنحدار بلغت ) ( بييتاBETAقيمة )
 بين عبء العمل والوالء التنظيمي .

تبين ان العالقة ايجابية بين بيئة العمل المادية والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة  (11
(b( بلغ )0.171)، وبلغت قيمة ثابت اإل( نحدارA ( بلغ )كما تبين 3.284 )ن إ

يجابية إ( وهي تعتبر عالقة 0.251ر بلغت )االنحدا( بييتا لميل BETAقيمة )
 بين بيئة العمل المادية والوالء التنظيمي .

( bيجابية بين التقدم الوظيفي والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة )إالقة ن العأتبين  (12
ن أ( كما تبين 3.371( بلغ )  A نحدار )وبلغت قيمة ثابت اإل ،(0.143بلغ )

( وهي تعتبر عالقة ايجابية 0.178نحدار بلغت )اإل ( بييتا لميلBETAقيمة )
 بين التقدم الوظيفي والوالء التنظيمي .

( bيجابية بين الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي حيث بلغ قيمة )إة ن العالقأتبين  (13
ن قيمة أ( كما تبين 3.028( بلغ ) Aنحدار)وبلغت قيمة ثابت اإل ،(0.234بلغ )

(BETAبييتا لميل اإل )( وهي تعتبر عالقة ايجابية بين 0.258نحدار بلغت )
 الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي .

 
 

 : التوصيات
 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث :

ن التضارب لتيسير مهام الموظفي وضع السياسات العليا الواضحة والخالية من (1
 نجاز االعمال .إل

ت حة وتفويضه بالصالحيابطريقة واضتحديد الواجبات الموكلة لكل شخص  (2
 نجازها بيسر .الالزمة إل
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 داري للعملاإلالعمل على وضع ضوابط لاللتزام بخطوط السلطة بالجهاز  (3
 بالوزارة .

 االهتمام بجانب التدريب لرفع كفاءة العاملين وتخفيف عبء العمل عنهم . (4
ال  حتىارة عمال الوز أ نجاز من الموظفين إلالعمل على توظيف القدر الكافي  (5

  .لبًا على الوالء التنظيمي للعمامر الذي يؤثر سليكون هنالك تكدس للعمل األ
توضيح عملية التطور الوظيفي للعاملين بالوزارة ووضع نظام ترقيات للمبدعين  (6

 والمتميزين .
 جمالي لمكان العمل حتىالعمل على تحسين بيئة العمل واالهتمام بالجانب ال (7

 نفسية للعاملين وتخفيف ضغوط العمل عنهم .لى راحة إيؤدي ذلك 
عباء العمل على العاملين بطريقة منصفة ومناسبة حتى أ العمل على توزيع  (8

 نجاز العمل وتخفيف ضغوط العمل على العاملين .إساعد على ت
لمناسبة عطاء المكافأة اإ تنافسية للتمييز بين العاملين و  العمل على خلق برامج (9

 المسئولية لدى العاملين وزيادة الوالء التنظيمي لهم .للمتفوقين لزيادة روح 
 :المراجع المصادر و 
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