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 : الملخص

والتكنولوجي صار لزاما لقد أصبحت ضغوط العمل من مظاهر الحياة العملية التي ال يمكن تفاديها نهائيا، فنتيجة لالنفجار المعرفي  
على العامل أن ينتج أكثر ويعمل أطول للحفاظ على وظيفته ما يضعه في مواجهة ضغوط مهنية تفرضها البيئة التنظيمية، دون أن  
 ننسى تأثير الضغوط الشخصية التي يحملها معه من بيئته المجتمعية، ما يخلف آثار سلبية على نفسيته، سلوكه، مواقفه اتجاه وظيفته،

اتجاه زمالءه ومنظمته، ألجل ذلك سميت ضغوط العمل بالقاتل الصامت أو القنبلة الموقوتة كونها تتبلور وتنمو في داخل الفرد شيئا  
فشيئا حتى تصبح جزءا ال يتجزأ من حياته، تنفجر ساعة احتدام الصراع بين أهداف الفرد وأهداف المنظمة. وعلى الرغم من تفاوت حدة 

امل آلخر، إاّل أن تدني مستوى الكفاءة واإلنتاجية، وزيادة معدالت الغياب والتسرب، وانخفاض مستوى الرضا واألداء هذه الضغوط من ع
 الوظيفي تعد من أبرز آثار تفشي هذه الضغوط. 

  :المقدمة

تركيز واهتمام بالنسيبة اصبحت مصدر   شهد عالمنا اليوم الكثير من الظواهر داخل المؤسسات و المنظمات من بينها ضغوط العمل التي  
لها لما لها تأثير على كثير من الجوانب الصحية واالجتماعية أللفراد العاملين بها حيث يتعرض العاملين لها لمستويات مختلفة من  

 ل.الضغوط ورغم تعدد مصادرها وتنوعها اال أن العمل يظل من أهم هذه المصادر ومن ثم فإن الضغوط التي يتعرض لها الفرد العام

وال تقتصر عليه وحده وانما  تشمل زمالئه  في العمل والمنظمة ككل حيث يمتد تأثرها الى جوانب أخر من حياته خارج عمله مما تعود 
 . سلبا على زمالئه وأسرته وبالتالي ينعكس ذلك على أدائهم ويحد من قدراتهم

 ضغوط العمل

قليل من الضغط على البقاء منتبًها وقادًرا على مواجهة التحديات الجديدة في مهنتك  ضغوطات العمل ليست دائًما أمًرا سيًئا؛ يساعدك  
لكن في عصرنا اليوم، أصبح مكان العمل أشبه بقطار الموت في مدينة المالهي الترفيهية؛ ساعات عمل طويلة، ومواعيد نهائية ضيقة،  

شعورك باالرتباك والقلق عندما يتجاوز الضغط الوظيفي قدرتك على    ومتطلبات متزايدة طوال الوقت، يمكنها استنزاف طاقتك، وتسهم في
التأقلم، يتوقف عن كونه مفيًدا، ويبدأ في إلحاق الضرر بصحتك الجسدية والنفسية ليس هنالك تعريف محّدد لضغوط العمل، حيث يمكننا 

 أن نعّرفها على أّنها:

 ل، بالشكل الذي يزيد عن مقدرة الشخص على العطاء. أضرار نفسّية وصحّية تنتج عن الزيادة في متطّلبات العم

اب مجموعة المواقف التي يتعّرض لها الموّظف أثناء عمله، والتي تسّبب له العديد من المشاكل النفسية والجسدية كالتعب واإلرهاق، واالكتئ
 والتوّتر، وقد يكون مصدرها الشخص نفسه أو مكان العمل الذي يعمل به.

رات الخارجية التي تؤّدي إلى حدوث تغيرات في سلوك الفرد، باإلضافة إلى التغّير في قدراته الجسدّية، والنفسّية للتعامل مجموعة من المؤثّ 
 .مع تلك المؤثرات والتوافق معها
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 تصنيف ضغوطات العمل 

طيط مكان العمل،  يمكن تصنيف ضغوطات العمل إلى فئتين: ضغوطات جسدية، وأخرى نفسية. تشمل الضغوطات الجسدية سوء تخ
 .والضوضاء، واإلضاءة السيئة، … إلخ

المتطلبات الوظيفية المتزايدة، وسوء هيكلة العمل وتنظيمه، والتنمر، وانعدام    -األكثر تسبًبا في اإلجهاد-وتشمل الضغوطات النفسية  
 .األمن الوظيفي

 عالمات اإلجهاد في العمل

لفترات طويلة، تصبح سهل االستثارة وسريع االنفعال، وقد تهتز ثقتك بنفسك لدرجة قد تصل إلى  عندما يزيد عبء العمل والضغط الدائم  
 .الرغبة في ترك وظيفتك

 تشمل العالمات األخرى لإلجهاد المفرط في مكان عملك ما يلي: 

 .الشعور بالقلق واالنفعال •
 .االكتئاب •
 .صعوبة في التركيز •
 .مشاكل في المعدة •
 .االنسحاب االجتماعي •
 .لالمباالة وفقدان شغفك الوظيفيا •
 .فقدان الرغبة الجنسية •
 .الصداع وألم في العضالت •
 .التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات •

كما أن ضغوطات العمل يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، بداية من السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول 
الجلطات القلبية والسكتات الدماغية هناك أيًضا مجموعة من األدلة تبين ارتباط ضغوطات العمل بخطر اإلصابة وارتفاع ضغط الدم، إلى  

بمرض السكري، ونقص المناعة، واالضطرابات العضلية الهيكلية، بما في ذلك آالم الظهر المزِمنة، واضطرابات الجهاز الهضمي )مثل 
 متالزمة القولون العصبي. 

 ملأنواع ضغوط الع

: هي الضغوط التي تقّيد الشخص وتؤثر عليه بشكل إيجابي من خالل زيادة قدرته على العمل واإلنجاز، وتشعره  الضغوط اإليجابّية
يه  بالسعادة، كأن يتّم تحديد وقت معّين إلنجاز مهّمة ما ودفع الشخص إلى التفوق والشعور باإلنجاز عند إنجازه لكاّفة المهام الموكلة إل

 .لتي تم تحديدهوبالوقت ا
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هي الضغوط التي تؤذي الشخص وتؤّثر عليه بشكل سلبي وتنعكس على أدائه وإنتاجيته، وتجعله يبدو محبطًا وغير   الضغوط السلبّية:
راضيًا عن العمل، وهنالك العديد من األسباب لضغوط العمل السلبية، مثل: مواجهة صعوبة في العمل وعدم مقدرة الشخص على حل  

 تي تواجهه والتي تتعلق بأدائه وفهمه للعمل، بحيث يكون مستوى قدراته أقل من مستوى العمل.  المشاكل ال

وجود مشكلة في تقبل المدير، إّما بسبب أسلوبه السّيئ أو وجود مشكلة في نفسية الشخص تمنعه من تقبل فكرة العمل عند شخص آخر.  
 االحتفاظ على نفسّية جّيدة ووضع مريح.  وجود أنظمة متشددة في بيئة العمل، والتي تمنع الشخص من

المنافسة على الموارد القليلة المتاحة، مما يسبب اللجوء لبعض األساليب غير المريحة، والتي تسّبب العديد من الضغوط النفسية على  
 استنزاف قدراته. الشخص العامل. ممارسة الشخص للعديد من األدوار واألعمال في نفس الوقت، مّما يؤّدي إلى تشّتت الشخص و 

 عدم الحصول على بيئة مريحة أثناء العمل كالعمل في األماكن الحارة أو الباردة، أو في األماكن المزعجة. 

أو مشاكل عائلّية  الشخص  إّما في أطباع  العدوانيين. وجود مشاكل شخصية  العمل كالزمالء  بيئة  وجود شخصيات غير مريحة في 
 .وعاطفيةّ 

 العملطرق التعامل مع ضغوط 

 يمكن التعامل مع الضغوطات التي تواجه الفرد في العمل من خالل ما يأتي:

إعادة التفكير بكيفية إدارة الوقت، ويمكن في حالة عدم استخدام تقويم أو مخطط البدء باستخدامها، وذلك للمساعدة في إتمام المهام 
بها، حيث تسهل هذه القوائم من تذكرها وتحديد وقت للقيام بها، كما    اليومية، خاصًة في حال تواجد العديد من المهام التي يجب القيام

 .تساعد في التقليل من اإلجهاد

المحافظة على الصحة والتركيز على النوم، يمكن في حالة ضعف صحة الجسم زيادة وضع العمل سوءًا، لذلك يجب تناول الطعام 
 .وم، من أجل المساعدة في زيادة تحسين األداء الوظيفي أو األكاديميالصحي، وممارسة الرياضة، والحصول على قدٍر كاٍف من الن

مشاركة الحديث مع األصدقاء، حيث يمكن للتحدث مع األصدقاء أو زمالء العمل أن يساعد في التقليل من ضغوطات العمل، وذلك  
 .من خالل مشاركة نفس التجارب وكيفية تخطيها

العمل، وفرص للنمو وتعلم أمور جديدة، واالنتباه لجوانب العمل المختلفة، مثل: تصميم أماكن منح الموظفين إحساسًا بالسيطرة على  
العمل لتجنب اإلصابات، وتطابق مهارات وقدرات العامل مع المهام الموكلة له، واستخدام العمال لمهاراتهم الخاصة في العمل، ومنح 

 .فرص للتفاعل االجتماعي بين العمال
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 عملأسباب ضغوط ال

 من األسباب التي تؤدي للشعور بضغط العمل ما يأتي:

: يشعر العامل بالعجز في حالة انخفاض الروح المعنوية تجاه العمل، مّما يعمل على انخفاض إنتاجيته، انخفاض الروح المعنوية •
 ومن أكثر الوظائف التي تعتبر مرهقًة هي السكرتارية، والنادل، وضباط الشرطة.  

: يعتبر أسلوب اإلدارة المتبع من أهم األسباب المؤدية للشعور بالتوتر النفسي والوظيفي، وذلك بسبب ضعف اتخاذ اإلدارةأسلوب   •
أسلوب إدارة جيد، ومثال ذلك ضعف التواصل في مكان العمل، وعدم تضمين الموظفين عند اتخاذ القرارات، وافتقار الدعم المعنوي 

 كما يعتبر ضعف مالئمة التوازن ما بين األسرة والعمل سبب يؤدي لضغوطات العمل. للموظفين من قبل أصحاب العمل، 
: ُتعّد طرق تعيين المهام وتنفيذها عاماًل مساعدًا في ضغوطات العمل، ألّنها تعتبر عبًء ثقياًل على العامل، المسؤوليات الوظيفية •

الساعات الطويلة، وعدم وجود االستراحات، وتجاهل مهارات العمال، كما أّن عدم قدرة الفرد على القيام بالمهام الروتينية، وتحمل  
 من األمور التي تزيد من ضغوطات العمل. 

: يعتبر القلق الوظيفي أو عدم األمان أو توفر فرص للتقدم عوامل مساعدة في زيادة اضطرابات وضغوطات  االهتمامات المهنية •
ث المؤلمة في بعض الوظائف في صعوبة تحمل مسؤوليات العمل العادية، ومن  العمل. األحداث المؤلمة: يمكن أن ُتسّبب األحدا

 األمثلة على هذه الوظائف هي اإلطفاء، والعدالة الجنائية، والعسكرية. 
: تسبب بيئة العمل غير المستقرة، مثل: الضوضاء، وانعدام الخصوصية، وسوء التحكم بالحرارة، أو عدم كفاية المرافق  بيئة العمل •

 .ادة اإلجهاد أثناء العملفي زي

 كيفية التخلص من ضغط العمل

 يمكن للعامل اّتباع عدد من النصائح التي ُتمّكنه من تجاوز ضغوط العمل وتقليل آثارها النفسية والجسدّية، ومن هذه النصائح ما يأتي:

 ازات.  التركيز أثناء العمل، والتفكير بطريق الوصول إلى قّمة النجاح والتقّدم وتحقيق اإلنج •
؛ االستفادة من جميع المشاكل واألزمات في العمل واعتبارها خبرات متراكمة ُيمكن االستفادة منها مستقباًل. الشعور بالتفاؤل واإليجابية •

 مّما يقلل من التوّتر، ويزيد اإلبداع واإلنتاج. 
وقف دون انفعال، ويساهم ذلك في اكتشاف االسترخاء والتأمل والتفكير في مصادر وأسباب الضغط في العمل، ومحاولة تحديد الم •

 األخطاء إن وجدت، ويساهم في تصحيحها بكّل هدوء، مّما يساعد العامل في التعامل مع ضغوط عمله بكّل صالبة وبساطة.  
ا • التعامل مع ضغوط العمل، ويمكنه خالل هذه  إلجازة تقديم إجازة لمدة زمنّية معّينة عندما يشعل العامل أّنه لم يعد باستطاعته 

العالقات   إن  بتاًتا، حيث  بالعمل  التفكير  األصدقاء وعدم  العائلية واالجتماع مع  والزيارات  والتسّوق  ترفيهّية  في رحالت  الذهاب 
 االجتماعية تشجع على المسير ُقُدمًا.

أ • العاملين  ويجعل  النفسية  بالراحة  سيشعر  فذلك  الزمالء،  مع  وأسبابه  العمل  عن ضغوطات  األحاديث  لعبء تبادل  تحّماًل  كثر 
 الضغوطات في العمل.  

 االهتمام بالتغذية الصحية وممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام، فهي طريقة ممتازة لتجاوز أّي ضغوطات وتخفيفها.  •
 .البحث عن عمل آخر في حال عدم القدرة نهائًيا على التعامل مع ضغوطات العمل في الوظيفة الحالّية •

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

482 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 مراحل ضغوط العمل 

  : اإلنذار أو التنبه للخطرلمرحلة األولىا

يجهز فيها الجسم نفسه لمواجهة التهديد أو التحدي الذي يربكه بإفراز هرمونات من الغدد الصماء ويترتب عليها سرعة ضربات القلب 
 وزيادات معدل التنفس وزيادة نسبة السكر في الدم. 

  : المقاومةالمرحلة الثانية

األولى ينتقل الفرد الى مرحلة المقاومة وفيها يحاول الجسم إصالح أي ضرر أو اذي نتج من الصدمة األولى ويشعر الفرد وبعد الصدمة  
في هذه المرحلة بالتعب والقلق والتوتر ويحاول مقاومة مسببات الضغط فإذا استطاع النجاح والتغلب على المشكلة فان أعراض الضغط 

 تزول.

  ك: اإلنهاالمرحلة الثالث

وتظهر هذه المرحلة إذا لم يستطع الفرد التغلب على مسببات الضغط واستمر يعاني منها فترة طويلة، فان طاقة الجسم على التكيف 
تصبح منهكة ومجهدة، وتضعف وسائل الدفاع والمقاومة ويتعرض الفرد لألمراض الضغط وارتفاع ضغط الدم والقرحة واألزمات القلبية  

حادة وخطيرة وتشكل تهديدا لكل من الفرد والمنظمة، فعقل وجسم اإلنسان له حدود للتحمل والمقاومة، و كلما زاد  وتعتبر هذه المرحلة  
 معدل تكرر اإلنذارات والمقاومة أصبح الفرد أكثر أرهقا في عمله و حياته وازدات قابليته ألمراض البدانة و األمراض النفسية. 

  مصادر ضغوط العمل

 التقسيمات التي تصنف المصادر المختلفة لمسببات ضغوط العمل و يمكن تحديد المصادر وتقسيمها إلى ثالث فئات رئيسة. تعددت 

 اوال:  عوامل بيئية

  أن العوامل البيئة لها أثر في مستوى التوتر الذي يصيب العاملين داخل المنظمة ومنها:

دوثه في الجانب االقتصادي الكساد، أو ارتفاع معدالت التضخم في دولة  ان اي تذبذب يمكن حعدم استقرار الحالة االقتصادية:   •
ما، سينعكس سلبا على السكان، من ناحية االسعار وغالء المواد التموينية أو على مدى توافر السلع االستهالكية وعليه فانه سيؤثر 

  على مستوى دخل األفراد العاملين ويشعرهم في القلق والتوتر.
: أن الحاسب االلي والتقنيات الحديثة التي أدخلت على العمل أدت إلى شعور الفرد بالتهديد  م التكنولوجي وتسارعهالتطور والتقد •

 والضغوط الكثيرة، اذا لم يتقن استخدامها. 
عليها مما    برزت في المجتمعات الجديدة والقديمة ظواهر جديدة تختلف مع القيم والعادات والتقاليد المتعارف :التغيرات االجتماعية •

 ينتج مشكالت في المجتمع مثل انتشار حالة االدمان، تعدد الزوجات مما يؤدي إلى شعور الفرد في الضغوط. 
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 :عوامل تنظيمية تتعلق في العمل:ثانيا 

ات حيث يختلف مستوی ضغوط العمل من منظمة الى اخرى تبعا الى اسباب منها : حجم المنظمة ، مناخها التنظيمي السائد، السياس
نذكر هذه  المنظمة  األفراد داخل  للضغط على  التي تشكل مصادرة  المواقف  تتعدد  العمل و ايضا  تنظيم  في  المتبعة  واالستراتيجيات 

 الخصائص في التالي: 

تختلف عادة ضغوط العمل باختالف طبيعة العمل ومتطلباته وتختلف ايضا مسببات الضغط لكل وظيفة  طبيعة العمل ومتطالباته:   •
تنوع المهام والمسؤوليات، واالستقالل في العمل وحجم الصالحيات الموكولة للفرد فكل هذه االسباب تسهم في خلق ضغط من حيث  

 نفسي وجسدي لدي الفرد في المنظمة
: يعد الدور الوظيفي من المسببات الرئيسة للضغوط على الفرد في المنظمة ألنه عادة يأخذ احد االشكال  دور الفرد في المنظمة •

 تالية: ال
نعني به افتقار الفرد للمعلومات التفصيلية عن الدور الوظيفي المتوقع منه او ان تكون اختصاصات مهامه   غموض الدور الوظيفي: .1

  غامضة وغير واضحة فيصيبه الشعور بعدم السيطرة على عمله مما يؤدي إلى شعوره في الضغط. 
العديد من االعمال المتناقضه أو عندما تتعارض توقعات الدور مع بعض  ينشا عادة صراع الدور عندما يطلب منه  صراع الدور:   .2

 قيم الفرد ومبادئه أو عندما يفرض عليه القيام بأعمال يعتقد له بانها خارج نطاق عمله. 
ما  هنالك عالقة طردية بين مستويات ضغوط العمل وحجم المسؤوليات التي يتم تكليف الفرد بها ،نعني بذلك أنه كل عبء العمل: .3

انعكست على   الدراسات أن هؤالء األفراد يعانون من حالة توتر شديدة  اثبتت  العمل زادات الضغوط وقد  المسؤوليات في  زادت 
 صحتهم الجسدية )مثل القرحة في المعدة ، ارتفاع ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم(. 

يتطلب اداء العمل تفاعل األفراد مع بعضهم البعض وتلعب العالقات الشخصية بين  طبيعة العالقات بين األفراد داخل بيئة العمل:   .4
العاملين في المنظمة دور مهم في اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لديهم ولكن تنشا الضغوطات اذا كانت هذه العالقات سيئة  

 مة فيمكن أن يؤدي بهم الى العزلة والشعور باالغتراب الوظيفي. بين األفراد داخل المنظ
يعد الهيكل التنظيمي من احد مصادر ضغوط العمل الرئيسة عندما يتصف في درجة عالية من المركزية في  الهيكل التنظيمي:   .5

دي الى ان يصاب الفرد صنع القرار وضعف قنوات االتصال داخل المنظمة باإلضافة الى ضعف فرص النمو والترقي هذا كله يؤ 
 .بضغط النفسي داخل المنظمة

: ان لسلوك الرئيس واسلوب تعامله مع مرؤوسيه في ادارة العمل اثر ذات أهمية بالغة في نوعية ادائهم فنتيجة  نمط القيادة التنظيمية .6
 الى ضغوط العمل. لذلك نجد أن العاملين في ظل القيادات المتسلطة يعانون من حالة التوتر والقلق وبالتالي يؤدي

يقصد بها  الظروف البيئة المحيطة في الفرد في بيئة العمل من حيث طرق تصميم مكان العمل وموقعه واالثاث  ظروف بيئة العمل:   .7
والتجهيزات المتاحة والتهوية والرطوبة ... الخ. فتعتبر ظروف بيئة العمل ذات أهمية خاصة عند الفرد في حال عدم توافرها في  

 مناسب مما يؤدي الى ضغوط نفسية وجسدية.الشكل ال
المكافآت:   .8 األساسي األجور و  الرئيسي و  المحدد  المنظمات، وهي  في  األفراد  لعمل  األساسي  الهدف  األجور والمكافآت  تعتبر 

  لمستوى معيشة الفرد، وإنها المؤشر الرئيسي للمركز الوظيفي.
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افز، ألنه يرتبط ذلك بعملية العدالة و المساواة فيما يتعلق بمدى مكافئة هذه من أهم مصادر ضغوط العمل تكمن في األجور ونظام الحو 
األجور واالمتيازات بالنسبة للجهد المبذول من قبل العامل في المنظمة، و مدى إنصافه بالمقارنة مع الزمالء في العمل، إضافة الى  

 يشهده العالم األن من أزمات اقتصادية. مدى كفاية هذا األجر مع المتطلبات العامة للعيش الكريم نظرا لما 

 ثالثا: العوامل الشخصية:

أن مصادر ضغوط العمل التي يتعرض لها الفرد ال تقتصر عادة على العمل، فهناك مجموعة عوامل أخرى تسبب الضغوط فيكون 
 مصدرها الفرد نفسة، ويمكن أن نقسم المصادر الشخصية لضغوط العمل إلى قسمين: 

 امل وظروف تتعلق بحياة الفرد الخاصة ضغوط تنشا من عو  •

وهذه تعتبر من )العوامل الخارجية مثل األحداث الشخصية التي يتعرض لها الفرد والمشكالت العائلية واألزمات المالية مما يولد لديه  
 حاالت من التوتر واالنفعال النفسي تكون مصدر إلحساسه في الضغط في بيئة العمل.

 )العوامل الداخلية( وتتحدد تبعا لشخصية الفرد وطريقة تفكيره:  ضغوط تنشأ من داخل الفرد  •

مثل اإلفراط في الطموحات والسعي وراء تحقيق هدف صعب المنال او التفكير التشاؤمي بتوقع نتائج دائما سلبية وعلى اثرها ينتاب الفرد  
 مع عوامل ضغوط العمل ما يلي: الشعور في الحزن والكآبة ومن أهم الصفات الشخصية التي توثر على تفاعل الفرد

: تشير الدراسات العلمية إلى أن طبيعة نمط شخصية الفرد لها دور في التأثير على إدراكه للضغوط وتحديد طبيعة نمط الشخصية .1
للعمل   النمط بانه يميل  لهذا  الذي ينتمي  الفرد  )أ( ويتميز  النمط األول  الشخصية وهما  لها وهناك نمطان من  بمفردة  االستجابة 

ويستطيع انجاز مهام كثيرة في وقت قصير وعادة ما يؤخذ عليه انه عنيد وغيور وغير صبور وعدواني ودائما لدية نزعة حب 
 السيطرة. 

وعلى نقيض هذه الشخصية تأتي نمط الشخصية )ب( اذ يتميز الفرد الذي ينتمي لهذا النمط بانه يفضل العمل الجماعي وهو صبور 
الدرا تأثرا وهادئ واوضحت  اكثر  فهم  لذلك  الشخصية )ب(  الضغوط من  تكيفا مع  اقل  )أ(  النمط  إلى  ينتمون  الذين  األفراد  سات أن 

 باألمراض الناتجة عن الضغوط مثل أمراض القلب وضغط الدم. 

فتنعدم عمليات   عملية الضغط تحدث في المواقف التي يدرك فيها الفرد آن قدرته لمواجهة مطلب معين تمثل عبئا كبيرا عليهاإلدراك:   .2
 االدراك للمواقف الضاغطة على السن والخبرة والحالة النفسية والسلوكية للفرد في تلك اللحظة. 

تعد الخبرات المكتسبة التي يمتلكها الفرد من العوامل المؤثرة على استجابته نحو ضغوط العمل وتحدد الخبرة درجة صعوبة  الخبرة:  .3
فرد كما أن لها دور مؤثر في خفض الضغط الناتج في بيئة العمل اذا يشعر الفرد برضى  مسببات الضغط او سهولتها بالنسبة لل

من المواجهة المتكررة لمصدر الضغط والتدريب على االستجابة للتعامل مع الموقف وبهذا يكون الفرد قد تكيف مع الموقف الضاغط 
 وتخلص من الشعور بالضغط عند موجه الموقف نفسة.
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نجد انه كلما زاد التوافق بين قدرات الفرد ومتطلبات العمل ازدادت ثقة الفرد بنفسة فال يشعر بضغط نفس:  مستوى الثقة في ال .4
وتوتر النفسي في حين أن الفرد الذي يفتقد شعور الثقة بالنفس يستجيب بصورة سلبية للمواقف الضاغطة التي تتطلب نوع من 

 التحدي ويكون أكثر عرضة لضغوط العمل.
يمكن أن تؤثر ضغوطات العمل على أداء وظيفتك بشكل جيد؛ فتجد صعوبة في التركيز عمل على األداء الوظيفي:  أثر ضغوط ال .5

 .على حل القضايا والمشاكل المعقدة، وقد تهمل إكمال بعض المهام، أو تنسى أداء جزء أساسي من بعض المهام المطلوبة منك

 يتولد لديك الدافع للقيام بعملك على أفضل وجه، إذا كنت تشعر أن مديرك أو رؤساءك ال يدعمونك، لن 

 .إذ يمكن أن يؤدي التوتر إلى الشعور بالسلبية، وقلة الحماس والالمباالة. وعندما تدخل نفق هذه المشاعر المظلم، قد تفقد شغفك بسهولة

 .سليم المهامهناك جانب آخر ألثر ضغوطات العمل على األداء الوظيفي، وهو المرتبط بالمواعيد النهائية لت

 .فعندما تعاني ضغط العمل وقلة الشغف، قد يكون من الصعب االلتزام بالمواعيد النهائية للمشروعات المختلفة

من الوارد جًدا أن يؤثر الضغط على قدرتك المعرفية وتحديد األولويات، وقد تجد صعوبة في تحديد المشروع الذي يجب أن يحظى 
 .باألولوية عن غيره

العمل المرِهقة قد تجعل الموظفين يفكرون في ترك العمل، والبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى ويؤدي فقدان الموظفين ذوي بيئة  
الخبرة إلى انخفاض اإلنتاج، وزيادة التكاليف المرتبطة بتعيين وتوظيف وتدريب عمال ُجُدد، األمر الذي ربما ال يكون سهاًل إذا سمع 

 !يئة عمل الشركة مرِهقةالموظفون المحتملون أن ب

 استراتيجيات المنظمات في التعامل مع الضغوط العمل

هناك بعض االساليب المتخصصة التي يمكن ان تستفيد منها االدارة في محاولة تقليل االضرار الناتجة عن التعرض للضغوط ومن هذه 
 االساليب:

دمة في الغالبية العظمى من المنظمات تقيس قدرة الفرد على القيام بالعمل : فنظم االختيار والتعيين المستختطوير نظم االختيار والتعيين
المطلوب وتحمل مسؤولياته من الناحية الكمية بكفاءة دونما اهتمام بقياس قدرة ذلك الفرد على تحمل الضغوط الناجمة عن ذلك العمل 

هم القدرة على التعامل مع ضغوط العمل المتولدة عن الوظيفة ومن ثم فان تلك النظم يلزمها التطوير بشكل يمكنها من اختيار افراد لدي
  المعلن عنها.

: وتتضمن هذه االستراتيجية توفير خدمات طبية وعالجية للعاملين وتقديم االجراءات الوقائية المناسبة عن طريق برامج مساعدة العاملين
 فريق متكامل من االطباء واالخصائيين النفسيين. 

: ان احساس الفرد بأن اداءه محل تقييم موضوعي عادل من المنظمة يدفع الفرد باالستعداد لتقليص ضغوط م االداءنظم الحوافز وتقيي
 العمل الناتجة عن طبيعة وظيفته الى حد كبير.
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فاهم بين : الحفالت والرحالت التي تنظمها المنظمة تكون بمثابة فرصة طيبة لزيادة روابط الصلة والتعارف والتاالنشطة االجتماعية
 العاملين في المنظمة وازالة ما قد تولده احتكاكات العمل اليومية من ضغوط في جو من االلفة بعيدا عن رسميات العمل.

: ان توافر نظم اتصاالت فعالة ذات اتجاهين بالمنظمة يتيح لالدارة التعرف على المصادر المسببة لضغوط العمل  نظم وقنوات االتصال
 لمنظمة ان شكاويهم تصل الى اعلى مستوى . وان دورهم في المشاركة في عملية صنع القرار هي حقيقة ملموسة ويشعر العاملون با

: من خالل توفير عالقات اجتماعية ايجابية بين االفراد بحيث يشعر الفرد بأن زمالءه ورئيسه يساندونه ويقدمون له  المؤازرة االجتماعية
  ه مقبول منهم وانهم يساعدونه في حل مشكالته. مما يبدد شعور الفرد بالعزلة واالغتراب.العون والمساعدة ويقدرونه ويشعر بأن

 االداء الوظيفي

  بانه قدرة الفرد على تحقيق اهداف المنظمة من خالل االستخدام االمثل للموارد المتاحة بطريقة كفوءة وفاعلة وتشير ادبيات االدارة الى
امل هي القدرة والدافعية واالمكانيات )البيئة او فرص االداء( فقد يمتلك الفرد القدرة على اداء عمل  ان االداء هو محصلة تفاعل ثالث عو 

ادية  معينلكنه لن يكون قادرا على تاديته بشكل جيد اذا لم يكن لديه الدافع لتاديته ومن ناحية اخرى يمكن ان يتوافر لديه الدافع الكافي لت
اذا فقد القدرة على ذلك او اذا لم تتوفر لديه الفرصة لذلك  . وبالتالي فان عدم توافر احدى متغيرات    العمل . لكنه لن يؤديه كما ينبغي

 دالة االداء ال تؤديان الى مخرجات عالية المستوى وذلك سوف ينعكس على اداءه والعكس صحيح.

ه او القدرة ولكن هناك متغيرات اخرى قد تحول دون  واالداء عندما يكون سلبيا فهو اليعني بالضرورة نقص في الجهد او نقصا في التوجي
التسهيالت الالزمة للعمل وكذلك تلعب سياسة   النقص في الزمن االزم النجاز عمل معين، نقصا في  تحديد االداء الفعال من اهمها 

 المنظمة دورا في تغيير الفرد في اداءه للعمل وقد تضع خطوات ادائه بطريقة غير مجدية. 

 االداء الوظيفي عناصر 

ان هناك عناصر او مكونات اساسية لالداء وبدونها اليمكن الحديث عن وجود اداء فعال وقد اختلف الدارسون في تحديد تلك العناصر  
 او المكونات وهناك من حدد عناصر االداء باآلتي:

انشطة تتغير بتغير االلزمن الذي يؤدى فيه العمل : حيث ان هناك انشطة مستقرة نسبيا و انشطة العمل والجوانب الثابتة والمتغيرة فيها
او الظروف او المواقف المحيطة باالداء او تفاوت االفراد الذين يؤدون العمل في الخبرات او االسلوب وطريقة انجاز العمل فتحديد تلك 

كونها من العوامل التي تغير اداء الفرد.  االنشطة واهميتها من حيث الوقت واالثار المترتبة  عليها هي البداية في تحليل مكونات العمل
كما ان بيئة العمل المادية او التنظيمية كالمشرفين والرؤساء واالفراد الذين يتعامل معهم الفرد وجماعات العمل وخصائص تلك الجماعات 

 تؤثر في تغير االداء.

نشطة في مهام والمهام الى اعمال وتحديد عالقات العالقات بين انشطة ومهام العمل والتصميم المناسب للعمل عن طريق تجميع اال
 . التجانس بين هذه االنشطة وبينها وبين االنشطة االخرى مما قد يترتب عليه اعادة تصميم العمل واحيانا اعادة تصميم التنظيم ككل
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تحديد المواصفات المطلوبة التي يجب المواصفات المطلوبة في الفرد الذي يؤدي العمل فعلى ضوء انشطة االداء الثابتة والمتغيرة يمكن  
 ان تتوفر في الفرد الذي يقوم باداء هذه االنشطة.

: تشير الى وجود عالقة سلبية بين ضغوط العمل واالداء. حيث تقف هذه الضغوط العالقة بين ضغوط العمل ومستوى االداء الوظيفي
لى انفاق وقتا كبيرا من اجل السيطرة عليها وقد يلجأ الى بعض الحيل كمعيقات للفرد في العمل حيث يلجأ الفرد ولموجهة هذه المعيقات ا

في العمل كالتدليس والتحايل او قد يمكن تأثير هذه الضغوط الى االداء الجسمي فقد يصاب الفرد بأمراض القلب واضطرابات الهضم  
بط للمعلومات واالستدالل تصبح ضعيفة او قد يلجأ الفرد والقرحة، كما ان االداء العقلي للفرد يتأثر ايضا فالعمليات العقلية من تذكر ور 

للعدوانية مع الزمالء والمرؤوسين والرؤساء الن كافة حواسه وطاقاته العقلية والنفسية موجهة الى مصادر والضغوط والى التكيف معها. 
التوتر واالحباط الذي يقوده الى عدم الشعور مما يقوده الى ان يقوم بعمله بدرجة انتباه منخفضة. كما ان الضغوط تخلق لديه نوعا من 

 بالدافعية لعمله فينخفض مسصتوى االداء عن المستوى المطلوب او المتوقع.

 الخاتمة

يمضي الموّظف معظم وقته في العمل، وفي بعض األوقات قد يحتاج إلى زيادة ساعات العمل، حّتى ينجز المهام الموكلة إليه، وقد ال  
د انتهاء أوقات الدوام الرسمي، فيضطر الموظف إلى نقل هموم العمل لمنزله مما يمنعه من الحصول على حياة ينتهي العمل حّتى بع

ي عائلّية سليمة، وقد يصاحبه العديد من المواقف واألحداث المزعجة في العمل والمنزل، مّما يؤدي إلى شعوره بعدم الراحة والتوّتر النفس
ر والقّوة التي تؤّثر على اإلنسان بشكل سلبّي مسّببة له الشعور بعدم االّتزان والفرق الكبير بين ما الشديد، والضغط هو عبارة عن األث

 يبذله من جهد وما يحصل عليه من نتائج.
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Abstract: 

Work stress has become one of the aspects of practical life that cannot be avoided permanently. As a result of the knowledge 

and technological explosion, the worker has to produce more and work longer to maintain his job, which puts him in the face 

of professional pressures imposed by the organizational environment, without forgetting the impact of personal pressures 

that he carries with him from His societal environment, which has negative effects on his psyche, behavior, and attitudes 

towards his job, towards his colleagues and his organization, for this reason work pressures have been called the silent killer 

or the time bomb as they crystallize and grow inside the individual little by little until they become an integral part of his 

life, the hour of the intensification of conflict explodes between the goals of the individual and the goals of the organization. 

Although the severity of these pressures varies from one factor to another, the low level of efficiency and productivity, the 

increase in absenteeism and dropout rates, and the low level of job satisfaction and performance are among the most 

prominent effects of the spread of these pressures. 
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