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 ممخص الدراسة

 
 فييا جميع منتسبيف خضع، 2006 كحزيراف مف عاـ 2005 بيف تمكز مف عاـ  ىذه الدراسة جرت

مديرتي بيت لحـ منتسبا مكزعيف عمى 410عددىـ  الضفة الغربية كالبالغ جنكبجياز اآلمف الكقائي 
. لدراسةؿمجتمع ؾ كالخميؿ

 
 ىدفت بشكؿ عاـ إلى التعرؼ عمى اثر التكتر كضغط العمؿ عمى أداء الجياز، ككذلؾ التعرؼ عمى 

طالع المسئكليف عمييا لمساعدتيـ عمى ، العامميف اداءالتكترات كضغكط العمؿ كأثرىا عمىطبيعة   كا 
.  لجيازؿالتخطيط المستقبمي 

 
كأما أىـ األسباب التي دعت إلى إجراء ىذه الدراسة فكانت النقص الحقيقي كربما حتى غياب ىذا 

النكع مف الدراسات كالتأثيرات العامة كالخاصة في أداء األجيزة األمنية عمى أسس أكاديمية، كالتدني 
الممحكظ في أداء الجياز بشكؿ عاـ نتيجة لمعديد مف األسباب الخارجية، كدكاـ تدمير االحتالؿ لمقار 

عادة احتاللو لمناطؽ نفكذ السمطة الفمسطينية، .  كتغيير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـالجياز كا 
 
 (الشخصية, الكظيفية, التنظيمية) معرفة مصادر التكتر كضغكط العمؿ،مف أىـ األسباب الداخمية ك

. عمى أداء األفراد كسمككيـ كآثرىا 
 

كاستخدـ الباحث في إنجاز ىذه الدراسة المنيج ألكصفي التحميمي، كقاـ بجمع المعمكمات كدراسة 
مراجعة األدبيات السابقة، المالحظة، إضافة إلى خبرة الباحث ب، نماذج إحصائيةكاختبار الفرضيات ب

مخرجات إحصائيان كعرضيا بكاسطة اؿالذاتية نتيجة عممو كضابط في الجياز، كقاـ بتحميؿ كمعالجة 
. اإلحصائية (SPSS)حزمة 

 

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل التكترات كضغكط العمؿ لدل منتسبي جياز األمف الكقائي عاؿ، 
الديمكغرافية، التنظيمية ،الكظيفية، )حيث كجد أف مجاالت الدراسة الخمسة كالمرتبة حسب أداة البحث 

. تسبب تكترات كضغكط عمؿ لممنتسبيف بدرجو عالية (الشخصية، كالخارجية
 

في مستكل شعكر منتسبي  (α=0.05)كما تبيف كجكد فركؽ ذات دالة إحصائيا عند مستكل داللة
الجياز بالتكتر كضغكط العمؿ الناتجة عف المسببات التنظيمية كالكظيفية كالشخصية كالخارجية تعزل 
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لمعمر، المؤىؿ العممي، الرتبة، أسس التصنيؼ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، عدد سنكات الخدمة، 
. مكاف العمؿ، المسمى الكظيفي

في  (α=0.05) عدـ كجكد فركؽ ذات دالو إحصائيا عند مستكل داللةأظيرت نتائج الدراسةكما 
مستكل شعكر منتسبي الجياز بالتكتر كضغكط العمؿ الناتجة عف المسببات التنظيمية، الكظيفية، 

 .الشخصية، الخارجية تعزل لمجنس، الحالة االجتماعية، أسباب االلتحاؽ بالجياز
 

سبيف بشكؿ منظـ تالمفأداء  لتقييـ  كاضحةإيجاد آلية: ت بيا الدراسة كمف أىـ التكصيات التي خرج
 .كبطرؽ عممية ليتسنى لمجياز معرفة مكاطف القكة كالضعؼ في أداء أفراده

ـ إلى الدكاـ في مناطؽ اه مف مناطؽ سكفالعامميفالعمؿ عمى نقؿ أفراد الجياز كخاصة الضباط 
  .كمديريات مختمفة

 

 تجاه األفراد ابتداء مف االستقطاب كالتعييف، كميماتياتفعيؿ إدارة شؤكف اإلفراد لمقياـ بكجباتيا ك
.  األفرادأداءكالتكظيؼ، كالتقييـ، كالتدريب كغيرىا مف األمكر المتعمقة بتعزيز 

 

  بيف الضباط العامميف في المديريات كالمراكز الفرعية،تكزيع الحكافز كاالمتيازات بشكؿ عادؿك

تاحة الفرصة لمضباط الذيف ال يشغمكف مكاقع كمسميات كظيفية اسكة بزمالئيـ ممف يحممكف نفس  كا 
 .الرتبة الستالـ إدارات كأقساـ

 
 



 

  ز 

 

Abstract 

 

Effect of tension and work pressure on performance of staff of Palestinian 

Preventive Security department from point of  view the staff themselves in 

West Bank. 

This study took place between July, 2005 and August, 2006. All staff of the Preventive 

Security in south of west Bank, Whose number rises to (410) in both Bethlehem and 

Hebron had been studied. 

The study, generally, aimed to recognize the effect of tension and work pressure upon 

performance of people in the Preventive Security. At the same time, recognizing the nature 

of tension and work pressure and their effect upon performance of the staff. Then, let 

officers in- charge realize our study to help in future planning.  

The remarkable reasons for carrying out the study were the real shortage and/or the 

absence of this kind of studies, the public and private effects in performance of security 

offices based on academic basis, the significant decline in the performance of said staff, in 

general due to a number of external reasons i.e damages of headquarters by Israeli forces, 

then re-occupying areas under Palestinian Authority and last the political changes in 

Palestinian regime.  

On the other hand, the remarkable internal reasons for the study were recognizing sources 

of tension and work pressure (organizational, functional, personality) and their effects on 

performance of individuals.  

The researcher, to achieve the study, used the analytical descriptive method. He gathered 

data, studied and tested hypothesis statistically by referring to previous literature, 

observing, besides to self- experience in reference to his position as officer in the 

Preventive Security.  

He analyzed and considered the output statistically, using (SPSS).  

The results of the study showed that the level of tension and work pressure at staff of the 

Preventive Security is high. The five study fields that were arranged according to the 

research tool (demographic, organizational, functional, personality and external) cause a 

high degree of tension and work pressure on staff.  

Moreover, the study showed differences of statistical indication at the level (0.05=) in 

the sense level of the staff in regard to tension and work pressure resulted from causes: 



 

  ح 

organizational, functional, personality and external one related to age, educational 

qualification, rank, classification bases, pre-work, years of experiences, place of work and 

job title.  

The results of study, in addition, showed no differences of statistical indication at the level 

(0.05=) in sense of the staff in regard to tension and work pressure resulted from causes 

in:  

Organizational, functional, personality and external one related to sex, social status and 

reasons for joining the Preventive Security Department.  

The most considerable recommendations the researcher concluded were: creating a clear 

mechanism to evaluate performance in an organized and scientific method so that the 

department could recognize fields of strength and weakness in individual's performance. 

Then, transferring joiners of Preventive Security Department, particularly, officers from 

their home- residences to other directorates. Besides, activating individuals affairs 

management in order to carry out their duties in fields of employment, evaluation, training 

and others.  

Finally, distributing motivations and privileges in a just and fair way among staff, and 

giving chance to officers to take over suitable ranks.   
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الفصل األول 
 _____________________________________________________

تصميم البحث 
 

 المقدمة 1.1
 

تعد التكترات كضغكط العمؿ مف المكاضيع اليامة في أدبيات السمكؾ التنظيمي، ذلؾ الف المنظمات 
 . تتجو نحك التكسع ككبر الحجـ، كبيئة العمؿ أصبحت أكثر تعقيدان مف أم كقت مضى

 
 في السنكات الثالثيف الماضية انتشار األقمار الصناعية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت، فال كىدكلقد ش

بد مف المكاكبة كاالستعداد ليذه التطكرات كتدريب كتأىيؿ القدرات لمجارة عصر يطمؽ عميو العديد مف 
 (عدـ التأكد) مالكمكجاف الباحث االعالمي، كعصر مارشيؿعند (عالميةالقرية اؿ)المسميات كعصر 
الفضاء كعصر الكمبيكتر، كما كيمكف أف يطمؽ عمى ىذا  كعصر  جكف جمبرت،عند االقتصادم 

 (.1992لطفي، )إذ أف كارؾ البرخت يعتبر الضغط في العمؿ مرض العصر العصر عصر الضغط،
 

كما أف العاممكف في كافة المؤسسات تتزايد حاجاتيـ كطمكحاتيـ يكما بعد يكـ، كمف الطبيعي أف 
المنظمات قد تستطيع إشباع بعض حاجات كرغبات العامميف في بعض األحياف، لكنيا مف المؤكد أنيا 

لف تستطيع إشباع تمؾ الحاجات في كؿ األحياف، مما سيؤدم في نياية األمر إلى شعكر األفراد 
فضغكط العمؿ كالتكتر تؤثر في حسف أداء العامميف كرضاىـ . بالضغط الذم يقكد إلى تدني األداء

(. 1993احمد، )
 
تكاجد اإلنساف في مكقع عممة يعرضو لمخاطر كتيديدات كضغكط، يجب عمى اإلنساف أف يتعامؿ ك

معيا بفاعمية، لمحد مف آثارىا الضارة، فمف األفراد مف يتمتع بقدرة تؤىمو عمى التكيؼ مع ىذه 
الظركؼ، بعد الكشؼ عف أساليب مكاجيتيا كاالستفادة منيا  لتدفعو باتجاه أداء متميز لتحقيؽ ىدؼ 
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كمنيـ مف يفشؿ كيتعرض لمشكالت نفسية كصحية تؤدم أحيانا إلى االضطراب العصبي  محدد،
، كجميعنا يعمـ أف المنظمة بكافة إمكانياتيا كمكاردىا ال يمكف ،كانخفاض مستكل األداء بشكؿ ممحكظ

. أف تككف فعالة إال بفاعمية المحرؾ الفعمي لتمؾ المكارد المتمثؿ في األداء اإلنساني
(.  1995المغربي، )
 
تيـ الشخصية كالعممية، األمر اضغكط العمؿ كالتكتر احد المؤثرات الميمة عمى سمكؾ العامميف كحيك 

الذم يترؾ إثره عمى األداء كاإلنتاجية في العمؿ، كالعمؿ في التنظيمات اإلدارية مصدرا لمضغكط 
كالتكترات التي يشعر بيا العامميف عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية، فتنتابيـ حالة مف عدـ التكازف 
النفسي كالجسمي، مما يؤثر عمى أدائيـ كسمككيـ كليذا زاد االىتماـ بيذا المكضكع كفؽ المعيار 

( 1999شديفات، ) كالمالي كمحصمة لألداء (اإلنتاجي)اإلنساني كاألدائي 
 

كالضغط الزائد يضع اعباء كمتطمبات كاحتياجات ال يمكف تحقيقيا مف قبؿ الفرد مما يؤدم إلى 
انخفاض األداء كتراجعو، كحيف نقكؿ انـ ىناؾ حدا أقصى لألداء فإننا نعني أف اإلنساف قد استنفذ 

 (1994العكاممة، )كامؿ طاقاتو كامكاناتو كاف اثر الضغط االيجابي قد انتيى ليبدأ األثر السمبي

 
كأسبابيا كذلؾ منيا ما ىك مرتبط بظركؼ العمؿ كتصميـ المكاف كاإلضاءة  كتتعدد مصادر التكتر

كدرجة الحرارة كالرطكبة، كمنيا ما ىك مرتبط بالعمؿ نفسو ككضكح آلية العمؿ، كعبء العمؿ،كنكع 
العمؿ، كغمكض الدكر، كصراع الدكر، كضغط الكقت، كنمط القيادة كاإلشراؼ، كىك ما يعرؼ 

(. 2003التعمـ لمحياة، ).بالمصادر التنظيمية
 

كقدرات األفراد اتجاه العمؿ،ككذلؾ عدـ   كعدـ فيـ الدكر المناط لمفرد أك عدـ كجكد كصؼ كظيفي،
 (.1995دافيد، ).التطابؽ بيف رؤية الفرد كمؤسستو

 
 مظاىرىا شخصية أـ تنظيمية أـ أكانتكمما الشؾ فيو أف لضغكط العمؿ نتائجيا السمبية، سكاء 

اجتماعية، مع اإلدراؾ انو ليس بالضركرة أف تحمؿ ضغكط العمؿ آثارا سمبية، فقد تككف في بعض 
األحياف أكثر نفعا، كقد تككف مصدرا كدافعا لتحسيف العمؿ كاألداء اذا ما أحسف استغالليا اإلداريكف 

(. 1997الزعبي،)
 

كالدراسة المكضكعية كالجدية لضغكط العمؿ كمصادرىا كمظاىرىا تساعد المنظمات عمى تفيـ ردكد 
. الفعؿ ليذه الضغكط كنتائجيا، كتفيـ العالقة بيف ىذه الضغكط كمستكل األداء
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كاف لضغكط العمؿ مسببات مختمفة كلكف ىذه الدراسة سكؼ تركز عمى بحث المسببات التنظيمية، 

كالكظيفية، كالشخصية، كالخارجية، حيث أف معظـ ىذه الضغكط كالتكترات تأتي مف مصادر مرتبطة 
بالعمؿ أك بالمنظمات، كالعاممكف في جياز األمف الكقائي ليسكا بمنأل عف التعرض لمكاقؼ تسبب ليـ 

حاالت مف االضطراب كالقمؽ كالخكؼ كاإلحباط مما يؤثر سمبا عمى حالتيـ الصحية كالنفسية، 
. كينعكس بدكره عمى مستكيات ادائيـ في العمؿ كمف ثـ عمى قدرتيـ عمى تحقيؽ اىداؼ المنظمة

 
كمف جية اخرل تحاكؿ الدراسة معرفة مدل تأثير ىذه الضغكط في أداء منتسبي الجياز عمى اختالؼ 

الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة )الخصائص الديمكغرافية ليـ كالتي تشمؿ 
العسكرية، أسس التصنيؼ، أسباب العمؿ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة، المسمى 

. (الكظيفي
 

 جياز األمف  فياألداء لدل العامميف بأىمية  نظران لشعكره المكضكع اختار الباحث ىذا  كقد
 ، ضابطا في الجياز في محافظة الخميؿ يعمؿ الكقائي جنكب الضفة الغربية، حيث أف الباحث 

 أكصت اثر التكتر كضغكط العمؿ عمى األداء العديد مف الدراسات السابقة في مجاؿ حيث أف ك
، باإلضافة إلى ككف ىذه الدراسة ىي األكلى في المجاؿ في ىذا الدراسات المزيد مف بإجراء 

 .مجاؿ اثر التكتر كضغكط العمؿ عمى أداء االجيزه األمنية،  فقد ارتأل الباحث إجراء ىذه الدراسة
 
 لمحة تاريخية عن جياز األمن الوقائي الفمسطيني  2.1  
 

جياز األمف الكقائي ىك أحد األجيزة العسكرية األمنية لمسمطة الكطنية الفمسطينية تـ تأسيسو في العاـ 
سرائيؿ، حيث قاـ1993  مؤسسا الجياز ا بعد تكقيع اتفاقيات أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

في حينو األخ العقيد جبريؿ الرجكب كاألخ العقيد محمد دحالف بكضع نكاة إلنشاء جياز أمني 
فمسطيني مف منفاىما في تكنس مف خالؿ االتصاؿ مع بعض اإلخكة في الضفة الغربية كقطاع غزة 

(. 2004الرجكب، ) 1994كذلؾ قبؿ العكدة إلى ارض الكطف في العاـ
 

تـ تسمية الجياز كتشكيمو قبؿ اكسمك بعد استدعاء األخ جبريؿ الرجكب مجمكعة مف المجنة الحركية 
ألعميا إلى باريس أطمؽ عمييـ أسـ قيادة الجياز في حينو، كتشكؿ الجياز في البداية مف األخكة 

الذيف عممكا في المجاؿ السياسي التنظيمي، إضافة لمذيف قضكا سنكات  التنظيمييف النشطاء السياسييف
حيث تـ تكميؼ األخكة مف كافة المناطؽ كالمحافظات . عدة في االعتقاؿ لدل االحتالؿ اإلسرائيمي
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بتنسيب أشخاص لمعمؿ في الجياز، كتـ إرساؿ أربعيف كادرا مف ألصؼ أألكؿ في حركة فتح إلى 
مصر مف غزة كالضفة لتمقي المفاىيـ أألمنية، شكمكا بعد التدريب ألنكاه لألمف الكقائي، كعميو تشكمت 
مجمكعات لمعمؿ في الجياز في كافة المدف الفمسطينية الرئيسية امتدت بعد ذلؾ لتشمؿ فتح المكاتب 

. كالمراكز الفرعية بعد عكدة طالئع القكات الفمسطينية
. اتصاؿ شخصي (2005الخميؿ، -مديرية األمف الكقائي)
 

كجياز األمف الكقائي ىك الجياز الكحيد مف أجيزة السمطة الفمسطينية األمنية الذم ضـ مناضمي 
 بعد ذلؾ التحؽ ، كقد تـ تصنيؼ كافة أفراده بناء عمى معايير تنظيمية،الداخؿ قيادة كأفراد في بداياتو

العديد مف الشباف مف حممة الشيادات كالمؤىالت العممية لمعمؿ في الجياز، ثـ بدأت مرحمة البناء 
لممقرات األمنية عف طريؽ جمع التبرعات العينية كالنقدية مف المكاطنيف بشكؿ مكازم لممارسة الجياز 

كأصبح الجياز بقيادتيف منفصمة كؿ كاحدة منيا عف . لعممو األمني كالحفاظ عمى مقدرات الكطف
الرجكب، ).األخرل، األخ محمد دحالف مسؤكؿ الجياز في غزة كاألخ جبريؿ الرجكب في الضفة

2004 .)
 

 عنصر يعمؿ ثمثاىا في الضفة الغربية كثمثيا في 3720يضـ جياز األمف الكقائي الفمسطيني قرابة 
بالنسبة لمتسمسؿ في .  بكزارة الداخمية الفمسطينية2004كقد تـ إلحاؽ الجياز في نياية عاـ . قطاع غزة

رقيب، رقيب أكؿ،  جندم، عريؼ،: الرتب العسكرية في الجياز فيك تصاعديان عمى النحك التالي
، مالـز أكؿ، نقيب، رائد، مقدـ، عقيد، عميد، كلكاء .  مساعد، مساعد أكؿ، مالـز

 
 ـ ، 2004كتـ بناء مقر منفصؿ لقيادة الجياز إلدارة المحافظة في المدينة، مكرس ألعمؿ بو في العاـ 

كلقد تـ مؤخرا إلحاؽ الجياز ليتبع مع جيازم الشرطة كالدفاع المدني لكزارة . بعد أعمار جزء منو
 كيرأس الجياز في الضفة ضابط برتبة ،الداخمية كبالتالي لرئاسة الكزراء كليس لرئيس الدكلة مباشرة

عقيد أك عميد كلو ثالث مساعديف األكؿ إدارم برتبة عقيد كاآلخر ميني برتبة عقيد كالثالث ضابط 
. اتصاؿ شخصي(2005الخميؿ، -مديرية األمف الكقائي)عمميات برتبة عقيد

 
دارة النشاط يتفرع منيا عدة أقساـ أخرل  كيكجد في المقر العاـ عدة أقساـ ممثمة بالعمميات كا 

متخصصة كؿ في مجالو، منيا ما يتعمؽ بأمف المؤسسات، مكافحة التجسس كاألمف السياسي، كالقكة 
دارة شؤكف األفراد التي تعنى بتنظيـ سجالت  التنفيذية التي يناط بيا الحراسات كتنفيذ الميمات، كا 

العامميف كمتابعة شؤكنيـ كمعامالتيـ اإلدارية كالمالية كاألجازات، كما كيكجد إدارة مالية تتابع األمكر 
 كيدير كؿ إدارة كقسـ مف ىذه األقساـ ضابط ،المالية لمجياز مع المالية العامة لممقر العاـ في راـ اهلل
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مديرية األمف ). محافظة مكزعيف عمى احد عشر  عنصران 3720قرابة كيضـ الجياز حاليا . برتبة نقيب
 .اتصاؿ شخصي (2005الخميؿ، -الكقائي

 
يحمؿ كثير مف العامميف في الجياز شيادة البكالكريكس كالدبمـك كالتكجييي باإلضافة لكجكد عدد ال 

كتختمؼ األجكر كالركاتب لمعامميف باختالؼ رتبيـ . س بو ممتحؽ لمدراسة بجامعة القدس المفتكحةأب
. العسكرية كالتي تتأثر ىي األخرل بالمؤىؿ العممي كسنكات الخدمة

 
 الييكل التنظيمي واإلداري لمجياز 3.1
 

(. 1.1) فيك كما يظير في الشكؿ محافظة الخميؿبالنسبة لمييكؿ التنظيمي لجياز األمف الكقائي في 
كمحافظة بيت لحـ كذلؾ إال أف محافظة بيت لحـ ال يكجد بيا مراكز فرعية كيقتصر عمميا في 

. المديرية
 
: ألقساـ المكضحة في الشكؿ أدناه فيي كما يميالمسئكليف في اإلدارات كأما كظائؼ كميمات  
 

 مسؤكؿ عف عمؿ الجياز مف الناحية المينية كاإلدارية كالمالية داخميان، حمقة : مدير الجياز
كصؿ ما بيف المديرية كالمقر العاـ في راـ اهلل، التنسيؽ مع باقي األجيزة األمنية في 

المحافظة، باإلضافة إلى تعميـ التعميمات الكاردة مف المقر لعاـ ككزارة الداخمية كمتابعة 
. تنفيذىا

 حمقة الكصؿ بيف المدير كالمركز الفرعية كعددىا ستة :  إلدارة المكاتب الفرعية المديرمساعد
 . مراكز

 إدارة كافة األمكر المتعمقة بالعالقات العامة بالتنسيؽ مع : مساعد المدير لمعالقات العامة
 .المدير

 المسؤكلية عف كافة األقساـ اإلدارية كىي: مساعد المدير اإلدارم: 

 ميمة مساندة العمؿ الميني مف تكفير كافة المكاـز التي :  قسـ المكاـز كالتمكيف كمراكب النقؿ
تخص العمؿ المكتبي كغيره، كالتمكيف الخاص باألفراد، كمتابعة أمكر كسائط النقؿ الخاصة 

. باألفراد كالجياز
 يشرؼ ىذا القسـ عمى الكضع المالي لألفراد مركزيا كتكفير احتياجات الجياز : قسـ المالية

 .المالية

 يختص في متابعة أمكر األفراد مف ناحية رتبيـ كمتابعتيا مركزينا، باإلضافة : شؤكف األفراد
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كما كيختص . الخ...يضـ ىذا القسـ ممؼ لكؿ فرد يحتكم عمى مؤىالتو، كسيرتو الذاتية 
 .بأمكر األجازات كالتأمينات الصحية

 متابعة االتصاالت السمكية كالالسمكية كصيانة شبكة االنترنت الحاسب : قسـ االتصاالت
 .الداخمية

 يتابع أمف المنشأة كاألفراد كيتابع سمككيـ كيحاسب كفؽ األنظمة المعمكؿ : قسـ أمف الجياز
 .بيا في الجياز مركزيا كبالتنسيؽ مع مدير المديرية

 حمقة الكصؿ بيف اإلدارات المينية كالمدير كتشمؿ النشاط كالعمميات: مساعد المدير الميني: 

 أقساـ إدارة العمميات: 
 مسؤكؿ عف أعماؿ أمنية كفؽ الحالة كالظرؼ: قسـ البحث كالتحرم .
 بيـقمتابعة كمراقبة المتيميف كالمشتب: قسـ المراقبة  .
 االقتصادم، امف فالسياسي، األـاألمف : يشرؼ عمى أربعة أقساـ رئيسية ىي: إدارة النشاط 

 .المؤسسات، الجرائـ الكبرل

 قسـ ميني يضـ ممؼ لنشاطات كافة األحزاب السياسية: األمف السياسي. 

 الطالبيةمتابعة نشاط الجامعات كالكتؿ :  الجامعات كالطالبممؼ. 

 متابعة كافة كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة:  األعالـممؼ. 

 يتابع كيشرؼ عمى نشاط النقابات السياسي:  النقاباتممؼ. 

 متابعة االختراؽ األمني كمكافحة الجاسكسية عمى الصعيد العربي : قسـ مكافحة التجسس
 .كاإلسرائيمي كاألجنبي

 كميمتو متابعو نشاط المؤسسات كمحاربة الظكاىر السمبية كاالنحرافات : قسـ أمف المؤسسات
 .اإلدارية في المؤسسات، حككمية كانت أـ أىمية

 يشرؼ عمييا ضابط برتبة نقيب كيتكلى مسئكليى القكة كتكجيييا بالتنسيؽ : إدارة القكل التنفيذية
 .مع إدارة العمميات كمدير المديرية

 مجمكعة مف القانكنييف كالمحققيف يشرؼ عمييـ ضابط برتبة نقيب كظيفتيـ : إدارة التحقيؽ
 .إدارة القسـ بجميع كظائفو مف إجراءات قانكنية لممكقفيف كالتحقيؽ كعرضيـ عمى القضاء

 .اتصاؿ شخصي (2005المقر العاـ لألمف الكقائي راـ اهلل، )    



 

 7 

 
.  في مديرية الخميؿالييكؿ التنظيمي لجياز األمف الكقائي: 1.1شكؿ 

 
مشكمة الدراسة ومبرراتيا  4.1

 
النقص الحقيقي كربما :  التي دعت ألعداد مثؿ ىذه الدراسة كأىميا كالمبرراتىناؾ العديد مف األسباب

باإلضافة إلى .  حتى غياب ىذا النكع مف الدراسات كالتقييمات لألجيزة األمنية عمى أسس أكاديمية
اثر التكترات كضغكط العمؿ كأسبابيا كمؤشراتيا كعالقتيا بالتدني الممحكظ في أداء الجياز بشكؿ عاـ 

مدير المديرية 
 (عقيد) 

مقدم /مساعد المدير اإلداري

  مقدم

مقدم /مساعد المدير المهني

 مقدم

مقدم /مساعد المدير للعالقات العامة

  مقدم

 رائد/ إدارة النشاط رائد/ إدارة العمميات رائد/إدارة التحقيق 

 نقيب/ قسم االمن السياسي

 نقيب/ قسم المؤسسات

 نقيب/ قسم االمن االقتصادي

 نقيب/ قسم المكافحة

 نقيب/ قسم الجرائم الكبرى

مساعد المدير إلدارة المكاتب الفرعية 

مقدم / 

 رائد/ مكتب المدينة  مقدم/ 

 رائد/ مكتب دورا 

 رائد/ مكتب يطا

 رائد/ مكتب الظاىرية 

 رائد/ مكتب حمحول

 رائد/ مكتب ترقوميا 

 نقيب/ قسم البحث و التحري

 نقيب/ قسم الوحدات المعاونة 

 نقيب/ قسم المتابعة 

 نقيب/ قسم ادارة العمميات
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نتيجة لتعرضو لمعديد مف اليزات منذ نشأتو بسبب عدة عكامؿ خارجية أىميا االحتالؿ اإلسرائيمي 
.  كالتغيير في قيادة الجياز إضافة إلى عكامؿ أخرل كثيرة داخمية

 
إضافة إلى رغبة الباحث في إعداد دراسة مرتبطة . مف األسباب التي دعت إلجراء  ىذه الدراسةك 

 ككذلؾ ديريةمالحظاتو الشخصية بتراجع مستكل أداء الجياز في الـكبكاقع عممو كضابط في الجياز 
امتعاض العديد مف المنتسبيف مف الممارسات اإلدارية لمجياز كدكاـ تعذرىـ بالظركؼ المحيطة لتبرير 

.  القصكر في األداء
 

 المشكمة، لذا حاكؿ الباحث التعرؼ كؿ ما سبؽ أكجد الحاجة ليذه الدراسة في محاكلة لمكقكؼ عمى
عمى العكامؿ التي تسبب انخفاضا في مستكل األداء لدل منتسبي الجياز، حيث الحظ عكامؿ عديدة 

نابعة مف العمؿ كمتطمباتو تسبب تكترا، كضغكطا، مما يقكدىـ إلى محاكلة التخمص مف الشعكر 
. بالضغط كالتكتر، األمر الذم ينعكس بصكرة أك بأخرل عمى أدائيـ لممياـ كالكاجبات المنكطة بيـ

 
 أىداف الدراسة 5.1
 

 كضغط العمؿ عمى مستكل أداء جياز األمف أثر التكتراتاليدؼ العاـ ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى 
: كأما األىداؼ الخاصة فتتمثؿ في. الكقائي في جنكب الضفة الغربية

 
الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، )التعرؼ عمى أثر خصائص مجتمع الدراسة

الرتبة العسكرية، أسس التصنيؼ، أسباب العمؿ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة، 
 . في مستكل األداء،(المسمى الكظيفي

  تزكيد المسؤكليف بقاعدة معمكمات عممية حكؿ بنية الجياز كاحتياجات أفراده األساسية
 .لمساعدتيـ عمى التخطيط المستقبمي السميـ لمجياز

  المنتسبيف عف ىذه رضاالتعرؼ عمى اإلمكانيات التي يكفرىا الجياز لمنتسبيو، مستكل 
 . اإلمكانيات كأثرىا في مستكل أدائيـ الكظيفي

 التعرؼ عمى طبيعة معكقات األداء الداخمية كالخارجية كمستكل أثرىا عمى األداء. 
 أىمية الدراسة 6.1
 

 كتب اإلدارة كالباحثيف في السمكؾ  فيضغكط العمؿ باىتماـ كثيرك  التكترحظي مكضكعلـ م
عمى الرغـ مف  (حسب عمـ الباحث) في الكطف العربي عامة كفي فمسطيف خاصة، التنظيمي،
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كالتغير .  ككيفية مكاجيتيا بايجابيةأىميتيما لما يترتب عمييا مف آثار سمككية كنفسية، تعيؽ مف أداءه،
المستمر كالسريع ىك السمة الكاضحة ليذا العصر، كىذا يترتب عميو تعرض كافة العامميف إلى 
مستكيات عالية مف الضغكط كالتكترات، فتترؾ آثارىا النفسية كاالجتماعية في األفراد كالمنظمات 

. كالمجتمع بصفة عامة
 
ف تجاىؿ التكترات كضغكط العمؿ مف قبؿ اإلدارة يزيد مف عدـ استغالؿ المكارد البشرية في كا

المنظمة مما يؤدم إلى نتائج ضارة كالتدني في األداء بانخفاض اإلنتاجية كارتفاع التكاليؼ، كتكمفة 
التأخير كالغياب كحكادث العمؿ التي تؤدم في النياية إلى ضياع الكقت، إلى جانب اآلثار النفسية 

.  كاالجتماعية السيئة التي يتعرض ليا المكظفيف
 

أغمى ما يممكو اإلنساف ىك صحة، كالتكتر كضغكط العمؿ تؤثر بشكؿ مباشر عمى صحة العامميف، 
. فقد تسبب لو بأعراض ضغط الدـ، أالزمات القمبية، كاإلصابة بالقرحة كغيرىا مف األمراض

 
 كالقيادييف، مف خالؿ إطالعيـ عمى نتائجيا، لممسئكليفكما كتسيـ الدراسة في تقديـ فائدة مباشرة 

بحيث يستطيعكف تحديد مصادر كمسببات التكتر كضغكط العمؿ، كي يتمكنكا مف كضع استراتيجيات 
لمتخفيؼ أك التخمص مف تمؾ التكترات كالضغكط في العمؿ، مما يؤدم إلى تحسيف كتعزيز كالئيـ، 

 .كاالرتقاء بمستكل أدائيـ
 
 :اآلتيةتكمف أىمية الدراسة في النقاط ك

  التكتر كضغط العمؿ عمى مستكل األداء لدل العامميف في جياز األمف الكقائي اثرأىمية 
 يجاد استراتيجيات لمكجيتيا لرفع مستكل األداء  أىمية الكشؼ عف مصادر التكتر كا 

  إمكانية االستفادة مف الدراسة في كيفية مكاجية المشكالت كالعكامؿ التي تؤثر عمى األداء
  لى تطكير اإلدارات اإلدارية كالمينية مف خالؿ زيادة المعرفة كاإلطالع عمى إتسعى الدراسة

إثراء المكتبة بيذا النكع مف الدراسات ، كالمكضكع
 

  فرضيات الدراسة7.1
 

 الرئيسة ةفرعية، كأما الفرضيكمجمكعة مف الفرضيات اؿ رئيسية ةفرضي استندت ىذه الدراسة إلى
 الضفة جنكب مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني يكجد عالقة تنظيمية في انخفاض" :فكانت

  ". التكترات كضغط العمؿالغربية نتيجة
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: كأما الفرضيات الفرعية

 

   أداء منتسبي األمف الكقائي جنكب الضفة في مستكلعالقة ذات داللة إحصائية ال تكجد 
الكساطة  ) االجتماعية الناتجة عف العكامؿ التكترات كضغكط العمؿلالغربية، كمستك

  .(ةكالمحسكبية كاالتصاالت كالرشك
  أداء منتسبي األمف الكقائي جنكب الضفة   في مستكلال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية

  . الناتجة عف العكامؿ الخارجيةلتكترات كضغكط العمؿا ، كمستكلالغربية

  تكجد فركؽ ذات إحصائية عند مستكل الداللة ال(=0.05) في استجابات المبحكثيف حكؿ ،
 أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني، جنكب في مستكل التكترات كضغكط العمؿ أثر

الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة العسكرية، )، تعزل لمتغير الضفة
أسس التصنيؼ، أسباب العمؿ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة، المسمى 

. (الكظيفي
 

أسئمة ومحاور الدراسة  8.1
 

يالحظ أف عدد . (1.1)عمى خمسة محاكر رئيسة تظير في الجدكؿ  (85)تـ تكزيع أسئمة االستبياف
 .المحكراألسئمة حسب تكزعيا عمى المحاكر متفاكت كذلؾ حسب 

 
. محاكر الدراسة الرئيسية: 1.1جدكؿ 

 
 المحور

 
عدد األسئمة  

 11خصائص عينة الدراسة  1
 26 : مصادر التكتر كضغكط العمؿ التنظيمية 2
 24 مصادر التكتر كضغكط العمؿ الكظيفية      3
 20انعكاس إمكانيات كقدرات األفراد في التكتر عمى األداء   4
 4األسباب الخارجية لمتكتر كضعؼ العمؿ كأثرىا عمى األداء  5
 85المجمكع  
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 إبعاد الدراسة ومحدداتيا 9.1
 

 :تحدد حدكد الدراسة كمكضكعاىا فيما يمي
 

تقتصر الدراسة عمى مكظفي األمف الكقائي في جنكب الضفة، مديرية بيت لحـ، كمديرية  -1
مركز حمحكؿ، المدينة، ترقكميا، دكرا، )الخميؿ، كستة مراكز فرعية تابعة لمديرية الخميؿ

 . (الظاىرية، يطا

تتحدد نتائج الدراسة بالمجاالت التي يتـ تناكليا في الدراسة ، كىي مجاؿ أسباب كمصادر   -2
التكتر كضغكط العمؿ كأثرىا عمى اداء العامميف، كعالقة مصادر التكتر كضغكط 

الجنس، الحالة )بخصائص عينة الدراسة (التنظيمية، الكظيفية، الشخصية، الخارجية)العمؿ
االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة العسكرية، أسس التصنيؼ، أسباب العمؿ، 

 .(العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي

 2005/ تتحدد نتائج الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فييا كىي في الفترة مف شير تمكز  -3
 .2006/كحتى نياية حزيراف 

 .تتحدد نتائج الدراسة بجدية االستجابة عف أسئمة الدراسة -4

 . تتحدد نتائج الدراسة باألداة المستخدمة لجمع البيانات كالمعمكمات -5

 .تتحدد نتائج الدراسة باإلجراءات التي تـ اتباعيا -6

 .تتحدد نتائج الدراسة بالمصطمحات الكاردة في الدراسة -7
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الفصل الثاني 
 ______________________________________________________

 الدراسات السابقة األدب التربوي و
 

 المقدمة  1.2
  

 األدب ىذا الفصؿالجزء األكؿ مف يتناكؿ لقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة أجزاء رئيسة، بحيث 
التربكم المتعمؽ بمفيـك التكترات كضغكط العمؿ، كمصادرىا كأسبابيا، كاآلثار الفسيكلكجية 

كالسمككية المترتبة عمييا، كأما الجزء الثاني فيتناكؿ استراتيجيات التعامؿ مع التكترات كضغكط 
 كالجزء الثالث مف ىذا الفصؿ يتناكؿ الدراسات العربية العمؿ، كالعالقة بيف ضغكط العمؿ باألداء،

 .كاألجنبية التي أجريت حكؿ مكضكع اثر التكتر كضغكط العمؿ باألداء 
 

 األدب التربوي  2.2
 

يتناكؿ ىذا الجزء مف ىذا الفصؿ األدب التربكم المتعمؽ بالتكتر كضغكط العمؿ، إضافة إلى 
أىمية اآلثار النفسية كالسمككية المترتبة عمى المكارد البشرية، كالتي تمثؿ العنصر األساسي في 

. نجاح المؤسسة
 

ر وضغوط العمل التوت مفيوم 1.2.2
 

 (.1995دافد،)الشعكر باإلرىاؽ النفسي كحاالت مف عدـ االتزاف النفسي كالجسمي عرؼ التكتر بأنو 
يتطكر تدريجيا كينعكس عمى سمكؾ األفراد كعمى اإلدارة الرشيدة ك  يتفاقـبؿ، التكتر فجأة ال يحصؿك

 كتترؾ ىذه األسباب ،مالحظة مؤشراتو كلتي منيا التأخر عف العمؿ، تكرار الغياب، اإلىماؿ، الكتئاب
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آثارا جسمية كنفسية ال بد مف إيجاد كسائؿ لمتعايش مع ىذا الضغط ،سكاء كانت ىذه الكسائؿ جسمية 
( 1997الزعبي، ).أك بدنية

 
 ضغوط العمل 2.2.2

 

إف الضغط كمصطمح انتقؿ إلى عمـ النفس كعمـ السمكؾ التنظيمي مف العمـك الطبيعية كالفيزياء 
أثناء حديثة عف ضغكط العمؿ أف الباحثيف في أكركبا لـ  (Ghermanجرماف )كاليندسة، لقد أشار 

يشيركا إلى مصطمح الضغكط إال خالؿ القرف الرابع عشر الميالدم، كذلؾ عندما كصفك احد األفراد 
أكؿ عالـ ييتـ  (Canonكانكف )انو كاف تحت تأثير الضغط الشديد، كفي العصر الحديث يعد العالـ 

بدراسة الضغكط، حيث كجد أف الضغكط عندما تككف طكيمة األجؿ تترؾ آثارا قاسية في الفرد 
(. 1998الييجاف، )
 

ىي كؿ تأثير مادم أك نفسي معنكم يأخذ أشكاال مؤثرة عمى سمكؾ متخذ القرار : كضغكط العمؿ
،كيعيؽ تكازنو النفسي، كالعاطفي، كيؤدم إلى إحداث تكتر عصبي، أك قمؽ نفسي يجعمو غير قادر 
عمى اتخاذ القرار بشكؿ جيد، أك القياـ بالسمكؾ الرشيد تجاه المكاقؼ اإلدارية كالتنفيذية التي تكاجو 

(. 1991الخضرم، ).متخذ القرار في المنظمة أك المؤسسة
 

احد عمماء السمكؾ بتجربة عمى قرد، حيث كضعو عمى  (Bradyبريدم ) قاـ العالـ 1958كفي عاـ
ككاف عمى القرد أف يضغط . كرسي كيربائي بحيث يتعرض إلى تيار كيربائي منظـ غير مؤذم جسديا

. احد األزرار القريبة لكي يتجنب التيار لمدة دقيقة كاممة
 

بعد ثالثة أسابيع مف التجربة مات القرد، كعند تشريحو كجد انو مصاب بقرحة معدية حادة، كعندما 
أعاد التجربة عمى قرديف آخريف احدىما لـ يدرب عمى استعماؿ الزر، كانت النتيجة أف القرد المدرب 

. مات كعند تشريحو كجد انو يعاني أيضا مف قرحة معدية حادة، أما الثاني فمـ يحدث لو شيء
 

أف يبرىف أف الضغط النفسي الناتج عف انتظار التيار الكيربائي ىك  (Bradyبريدم )كىكذا استطاع 
(. 1987مايكؿ، )الذم أدل إلى مكت القرد المدرب، كليس التيار الكيربائي نفسو

 
ىك أكؿ مف كضع تصكرا لممراحؿ التي يمر بيا القرد أثناء تعرضو لمضغكط، حيث  (سيمي)كما أف 

: ركز بشكؿ أساسي عمى االستجابة لمضغط كاصفا تمؾ المراحؿ بأنيا
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التنبيو أك اإلنذار، المقاكمة، اإلنياؾ، حيث تمثؿ مرحمة اإلنذار رد الفعؿ األكلي لمجسـ عند تعرضو 
لحالة الضغط، كيالحظ مف خالليا تكتر األعصاب كارتفاع ضغط الدـ كزيادة معدؿ التنفس كغير 
ذالؾ مف األعراض، ككمما زادت حالة الضغط ينتقؿ الفرد إلى مرحمة المقاكمة حيث يشعر بالقمؽ 

فيصبح غير قادر عمى األداء . كالتكتر كاإلرىاؽ، األمر الذم يشير إلى مقاكمة الفرد ليذا الضغط
كفي ىذه المرحمة تظير . كاإلنجاز كيشعر باإلحباط، كأخيرا كحيف تنيار المقاكمة يشعر الفرد باإلنياؾ

اإلمراض المرتبطة بالضغط النفسي كالصداع أك ارتفاع ضغط الدـ أك أالزمات القمبية أك 
(. 1988عسكر)اإلغماء

 

 مفيوم ضغط العمل  3.2.2
 

اندرك دم )الضغكط ىي طريقة طبيعية لمتعامؿ مع المتغيرات في العمؿ كالتغمب عمييا، كيقكؿ 
إف التعريؼ العممي لمضغط ىك انو عبارة عف تجربة ذاتية تحدث اختالال  (سيزالقي كمارؾ جي كاالس

سيزالقي، )نفسيا أكعضكيا لدل الفرد كينتج عف عكامؿ في البيئة الخارجية أك المنظمة أك الفرد نفسو
1991 .)

 
 ضغكط العمؿ بأنيا مجمكعة مف المتغيرات الجسمية كالنفسية، التي تحدث (1988، عسكر)كيعرؼ 

كضغط العمؿ يعكس . لمفرد في ردكد فعمو في أثناء مكاجيتو لمكقؼ المحيط التي تمثؿ تيديدا لو
التكافؽ الضعيؼ بيف الفرد كالمكاقؼ التي يتعرض ليا في محيط العمؿ، كيحدث الضغط في المكاقؼ 
التي يدرؾ فييا الفرد أف قدرتو لمكاجية متطمبات المحيط تمثؿ عبئا كبيرا عميو، فمتغيرات المحيط ىي 
التي تسبب ضغط العمؿ، كالتغيرات الجسمية كالنفسية التي تحدث لمفرد ىي عممية تييئة أك استعداد 

لمتكيؼ مع المتغيرات الضاغطة في محيط العمؿ، فيي تجيز الفرد لمكاجية مسببات الضغط كالتعامؿ 
(. Kavanaj،1988)معيا أك اليركب منيا أك تجنبيا أك التغمب عمييا

 
كالضغكط عبارة عف مثيرات يتعرض ليا الفرد سكاء كانت ىذه المثيرات داخمية أـ خارجية، كاف الفرد 

يستجيب ليذه المثيرات بصكرة تتمثؿ في اآلثار أك النتائج التي تتركيا عمى الفرد سكاء كانت ىذه 
. اآلثار عبارة عف استجابة جسمية أك نفسية أك سمككية

 
ردكد األفعاؿ التي يظيرىا الفرد في المنظمة نتيجة تعرضو لمثيرات أك عكامؿ بيئية أك ذاتية )أك ىي 

(. 1990السالـ، .)(ال يككف قادرا عمى التكيؼ معيا بقدراتو العقمية
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 :كمف التعريفات السابقة الذكر، يتبيف أف ىناؾ ثالثة عناصر رئيسية لضغكط العمؿ، ىي

 
  لضغكط العمؿ،كتتمثؿ في القكل المسببة لمضغط ،التي (المسببات أك المصادر)المثيرات

. تؤدم إلى الشعكر بالضغط النفسي
 الضغكطات كتتمثؿ بردكد الفعؿ النفسية أك الجسمانية أك السمككية تجاه (ردكد الفعؿ)االستجابة

ىذا المثير، كيمكف أف تككف االستجابة نكعا مف اإلحباط بسبب كجكد عائؽ بيف السمكؾ 
 .كاليدؼ المكجو إليو ىذا السمكؾ

  التفاعالت بيف المثيرات أك المصادر كاالستجابة، كىك ناتج التالحـ بيف العكامؿ المثيرة
الضغط الذم يكاجو المراقب الجكم ىك ناتج مف :لمضغط كشكؿ االستجابة، فعمى سبيؿ المثاؿ

تفاعؿ مركب لمبيئة بالظركؼ الجكية كالميكانيكية كالتنظيـ الذم يعمؿ بو مع مشاعره 
 (1994الينداكم، )الشخصية كاالستجابة

 
إف ضغكط العمؿ تعني : العمؿكنخمص إلى القكؿ بعد ىذا االستعراض لممككنات الرئيسية لضغكط 

ذلؾ التأثير الداخمي لدل الفرد، الناجـ عف التفاعؿ بيف قكل ضاغطة كمككنات الشخصية، كقد يؤدم 
إلى اضطرا بات جسمية أك نفسية أك سمككية لدل ىذا الفرد، فتدفعو إلى انحرافات عف أدائو الطبيعي، 

. أك تدفعو إلى تحفيز سمككو نحك تحسيف األداء
 

 مصادر ضغوط العمل أو العوامل المسببة لو  4.2.2
 

إف مكضكع ضغكط العمؿ يعد مف المكاضيع الميمة لدل الباحثيف، لما لضغكط العمؿ مف تأثير في 
الفرد كالمنظمة، كىك مف المكاضيع الكاسعة ككنو مف تجارب الفرد مع العديد مف المكاقؼ كالمتطمبات، 
فثمة متطمبات عديدة تكاجو الفرد في حياتو اليكمية في المنزؿ أك العمؿ أك الحياة العامة، األمر الذم 

. يصعب عمى الباحث تحديد المصادر لمضغكط، كلكف نذكر منيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
 
 
: المصادر التنظيمية-1
 

: تشمؿ المصادر التنظيمية كؿ مف السياسات التنظيمية، كالييكؿ التنظيمي، كالمراحؿ التنظيمية
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 عادلة كغير اؿغير   لألداء، كاألجكرةعادؿاؿمنيا سياسة التقييـ غير : السياسات التنظيمية
مناسبة مع حجـ العمؿ، ككذلؾ نظـ الحكافز كعدـ مالءمتيا، كعدـ كضكح آلية العمؿ، اؿ

 (.1990السالـ، )كتعديؿ كتبديؿ السياسات
  كضعؼ المشاركة في القرار،  (مركزية، غير مركزية)الييكؿ التنظيمي، طبيعة القرارات،

تباع سياسة غير مرنة، كعدـ كضكح  كضعؼ فرص الترقية كالتقدـ الكظيفي، كعبء العمؿ، كا 
. االختصاصات، كعدـ تحديد المسؤكلية أثرا كاضحا في ضغكط العمؿ

  المراحؿ التنظيمية، مف العكامؿ المسببة لضغط العمؿ عدـ فاعمية نظاـ االتصاؿ، كتعارض
األىداؼ المحددة كغمكضيا، كالتفكيض الغير مناسب لمسمطات، كعدـ فاعمية نظـ 

 (.1994الينداكم، )التدريب

 
 (متطمبات الوظيفة وخصائص الدور الوظيفي) المصادر الوظيفية -2
 

تشمؿ المصادر الكظيفية كؿ مف تجييزات بيئة العمؿ المادية، كالسالمة كالصحة المينية، كعالقات 
: العمؿ الشخصية، ك متطمبات الكظيفة، ك خصائص الدكر الكظيفي

 
 فازدحاـ المكاف كافتقاره لمخصكصية، كالضكضاء كشدة الحرارة : تجييزات بيئة العمؿ المادية

أك البركدة، كعدـ مناسبة األثاث أك التجييزات كعدـ كغاية اإلضاءة كالتيكية كعدـ مناسبة 
 .المساحة كمكاف العمؿ أمثمة تحدث ضغكطا في العمؿ

 كنقاء الجك أك تمكثو، كعدـ تكفير كسائؿ العالج كمركزة تعد مف : السالمة كالصحة المينية
 (.1992لطفي، )مصادر الضغكط

 تحظى بأىمية خاصة ككنيا ال تقؿ أىمية عف باقي المصادر : عالقات العمؿ الشخصية
كخاصة في العالقات الغير سكية بييف الرئيس كالمرؤكس، كضعؼ التقدير لمجيد المبذكؿ، 
 .كضعؼ الثقة، كشدة المنافسة بأساليب غير صحيحة، كتيميش التعميمات مف قبؿ الرؤساء

  متطمبات الكظيفة، كيسيـ جزء منيا في الضغط كتكرار العمؿ كضغكط الكقت، كضعؼ
 .القدرات المطمكبة لألداء

  خصائص الدكر الكظيفي، فتعارض الميمات الكظيفية كعدـ كضكحيا، كتعارضيا مع
. المعتقدات كالقيـ الشخصية أثرا في إحداث ضغكط العمؿ

 
:  المصادر الشخصية لضغوط العمل-3
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لصفات اإلنساف كخصائصو دكرا أساسيا كىاما في تحديد معاناتو مف الضغط، كاألفراد ال يستجيبكف 
 :لمطريقة نفسيا لممكاقؼ الضاغطة، كمف أىـ ىذه المصادر

 
  نمط الشخصيةA/B بعض األبحاث دلت عمى كجكد عالقة بيف مرض القمب كنمط 

الشخصية التي تتميز بأنيا أكثر تقبال لمتعرض لألمراض الناتجة مف مكاقؼ ضاغطة في 
 كتتميز بإنجاز األعماؿ بأقؿ كقت، يعمؿ بمفرده، نشيط Aحياتيـ، كأطمؽ عميا نمط الشخصية

الذم  (B)كعمى النقيض مف ذالؾ ىك النمط. كفعاؿ كمنافس، غير صبكر متكتر يكره االنتظار
أكثر كصكال إلى المراكز القيادية ،  (A)يتميز بالثقة كاليدكء ، كدلت الدراسات أف نمط 

 (.1997حريـ، )ك(Brunson،1981)أكثر نجاحا في اإلدارة  (B)كالنمط
  فالفرد الذم لدية قدرة في التحكـ باإلحداث  (داخمي أك خارجي)مركز التحكـ باإلحداث

كالسيطرة، ىك أكثر احتماال لمتيديدات كالضغكط التي يتعرض ليا في حياتو، عمى العكس مف 
غيره مف ال يستطيع التحمؿ كيعزل ذالؾ إلى مؤثرات خارجية، كخارجة عف أردتو كالحظ 

 (.1998ىيجاف، ).كالفرصة ،ككنيا خارجة عف إرادة اإلنساف كسيطرتو

  قدرة الفرد كحاجاتو، إف لعممية التكافؽ بيف قدرات الفرد كحاجاتو كمتطمبات العمؿ آثرا في
مستكل معاناة الضغط، فكمما زاد تكافؽ قدرات الفرد مع متطمبات الكظيفة، كانت حاجاتو 

مشبعة في كظيفتو كقمت معاناتو الضغكط في العمؿ، فقدرات الفرد كحجاتو ىي التي تحدد 
درجة صعكبة مسببات الضغط عنده أك سيكلتيا، فالعامؿ الذم يممؾ ميارات عالية عكس 

 .(Robort،1987)الذم ال يممكيا في مكجيتو لضغط العمؿ

  الحالة النفسية كالبد نية، فحالة اإلنساف البد نية كالنفسية ىي التي تحدد طبيعة االستجابة
لمضغط، فالتعب كاإلحباط يقمال مف مقاكمة مسببات الضغط كيككف تأثير الضغط كبيرا، كما 

 (.1988عسكر،)أف الفرد الذم يفقد الثقة بالنفس يفتقر أيضا لمتقدير الذاتي

  السمات الشخصية لمفرد، فمبعض سمات الفرد الشخصية تأثيرا في الكيفية التي يستجيب بيا
الفرد لممكاقؼ الضاغطة في حياتو العممية،فالشخصية المنطكية اقؿ اجتماعية عمى عكس 

 .المرنة التي تعاني مف مستكل عاليا مف الضغط 
  المشكالت الذاتية لمفرد، كؿ ما يرتبط بالفرد مف مشاكؿ اجتماعية، كاقتصادية، كنفسية

كطمكحات العمؿ كالقيـ الخاصة ىك نفسو مصدر مف مصادر الضغط، ككجدت صمة عبر 
. الدراسات بيف المشكالت المادية كالعائمية لمفرد انفعاالتو النفسية في بيئة العمؿ

 
 اآلثار المترتبة عمى التوترات وضغوط العمل  5.2.2
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الفركقات كالصفات الشخصية التي يتمتع بيا األفراد متفاكتة في تحديد درجة االستجابة كالمعاناة مف 
 :التكترات كالضغكط التي يتعرض ليا، كيمكف تصنيؼ أثار ضغكط العمؿ إلى التالي

 
: (الصحية) اآلثار الفسيولوجية -1
 

معظـ األطباء كعمماء السمكؾ يعتقدكف إف ىناؾ رابطة قكية بيف جسـ اإلنساف كعقمو، فكؿ ما يقع 
 األمر الذم يؤثر في جسـ اإلنساف صحيح،عمى جسـ اإلنساف ينعكس ركتينيا عمى عقمو كالعكس 

 كأثبتت الدراسات إف استمرار الضغط الحاد يؤدم إلى الصداع كارتفاع ضغط النفسية،كأيضا في حالو 
 األمر المفاصؿ،فيؤدم إلى أمراض القمب كالقرحة كالتياب  (الضغط)الدـ إف كاف قصيرا، أما استمراره

مف األمراض % 50كقد أشارت الدراسات حكؿ ىذا المكضكع أف . الميدئاتالذم يمـز في استخداـ 
التي تصيب األفراد تعكد كمرتبطة بضغكط العمؿ، كاستمرار تعرض األفراد ليذه الضغطات إلى القرحة 

كعميو فانو كنتيجة لما سمؼ فاف الضغط في العمؿ  (.1988عسكر، )كالتمؼ في الكبد كأمراض القمب
يعرض الفرد إلى الصداع، كامرض القمب، كارتفاع ضغط الدـ، فقد ال يككف األخير ناتج عف سبب 

نما ينشأ عف عكامؿ نفسية مثؿ الضغكط كييدد حياة الفرد الذم يصيبو بالسكتة أك  عضكم معركؼ كا 
 (.1998ىيجاف، )النكبات القمبية 

 
:  (السيكولوجية ) اآلثار النفسية والسموكية -2
 

 :تنعكس اآلثار النفسية كالسمكية مف خالؿ
 

 كىك الجزء األىـ في محكر اإلدارة، كضغط العمؿ يؤثر بشكؿ كاضح عمى : األداء الكظيفي
مستكل األداء في الكثير مف مياـ العمؿ، فكمما كاف مستكل الضغط عالي يككف األداء 

منخفض أك العكس، األمر الذم يبرز في الغياب كالتسرب الكظيفي، تدني مستكل األداء، 
الصراع في بيئة العمؿ، ارتفاع معدؿ الشكاكل كالحكادث، كلمكصكؿ إلى استراتيجيات لمكافحة 
ىذه النتائج ال بد مف إدارة ثقافة المنظمة، إعادة تصميـ الكظائؼ، اإلشراؼ الناجح، استخداـ 

الدكافع بفاعمية، تكفير مناخ مالئـ لمتطكر الكظيفي، المشاركة في اتخاذ القرار، كتحسيف 
 (.1993العديمي، )ظركؼ العمؿ المادية

 كىي مف أكثر االستجابات شيكعا لدل األفراد الذيف يعانكف ضغكط العمؿ، فتقكد الفرد : القمؽ
إلى العجز كعدـ التركيز، كحدكث خمؿ في الجياز العصبي مما يزيد مف نبضات القمب 

 (.1988ىيجاف، ) في المعدةتكاضطرابا
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 يكجد عالقة مباشرة ما بيف ضغط العمؿ كتركة أك الغياب عنو ، حتى أف :ترؾ العمؿ كالغياب 
األمراض البدنية التي ينتج عنيا غياب يككف السبب كعمى األغمب ضغط العمؿ، كىذا جزء 

 (.1990السالـ، )كىك اقؿ العكاقب لالبتعاد عف ضغط العمؿ (الغياب)مف اليركب 

 فاإلحباط الناتج عف التكتر كضغط العمؿ يؤدم إلى بركز سمكؾ : العدكانية كانتياؾ األنظمة
 كالشتـ كالمشاجرات إلى غير ذالؾ مف سمكؾ غير مقبكؿ يعيؽ مف أداء األفراد،عدكاني تجاه 

 (.1988ىيجاف، )المؤسسة

 تزداد ظاىرة التدخيف كمما ازداد التكتر كالضغط في العمؿ، كقد أثبتت : التدخيف
 . (Conway، 1981)التدخيف عالقة ضغط العمؿ في 1981 عاـ Conwayدراسة

 كتناكؿ المسكرات ألجؿ اليركب مف مشاكميـ كالضغكط التي يعانكف : اإلدماف عمى الكحكؿ
فكثير مف الضغكط : العنؼ كالخركج عف القانكف، ك كيكثر ذالؾ غي المجتمعات الغربيةمنيا،

ئاب يكصالف الفرد إلى العنؼ ككنيا تنمك مع ازدياد الضغط تالنفسية مثؿ القمؽ كالتكتر كالؾ
 (.1997حريـ،)كالتكترات

 فأثر التكتر كالضغط يترؾ أثارا عمى الفرد مف خالؿ انخفاض : اضطرابات في الكزف كالشيية
كزنو ، كشييتو لمطعاـ فيزداد تناكلو لمطعاـ دكف إحداث أم زيادة في الكزف ، كىذا التأثير 

، المشاكؿ العائميةكالنفسي الجسدم بسبب االضطرابات في الجياز التنفسي كالعصبي لمجسـ 
،فتحدث الضغكطات النفسية عدـ انتظاـ في : اضطرابات النكـك  كىذا بدكره يؤثر عمى النـك

تؤدم ىذه الحالة إلى العزلة : بئااإلكت، ك الجسـ الذم لـ يأخذ حقو مف الراحةاألداء كصحة
كاالنفراد كعدـ االحتكاؾ باآلخريف نتيجة لمكصكؿ إلى ىذه المرحمة المتقدمة مف اآلثار النفسية 

 (.2000مبيضيف كالحسف، ) مف ضغط العمؿ
 

  استراتيجيات التعامل مع التوترات وضغوط العمل 3.2
 

كلمتكتر استراتيجيات منيا اليجكمي الذم ييدؼ إلى القضاء عمى التكتر بشكؿ نيائي، كالذم يعتمد 
عمى المبادرة لكنو يستمـز كقتا طكيال، كمنيا الثابت كاتي ييدؼ إلى تقكية ألذات لحفظ تكازف الفرد 

ضغكط، إال أف آثاره طكيمة كتحتاج إلى كقت متكسط ،كاالستراتيجية التي اؿ كتحصينو ضد توكجاىزم
 (.1991الخضرم،).تقكـ عمى ردكد الفعؿ ىي التي تتعامؿ مع التكترات حاؿ كقكعيا 

 
كىناؾ أساليب تنظيمية لخفض ضغكط العمؿ، منيا تحسيف المكائمة المينية، كتطكير برامج التدريب، 
كزيادة نسبة العامميف في اتخاذ القرار، كاألداء بالتدعيـ بدال مف سياسة العقاب، كتحسيف ظركؼ العمؿ 

 (.1997عبد الحميد،)، كتطكير سبؿ كقنكات االتصاؿ
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كالكقت في حياة العامميف أىمية في حاؿ اتصالو بالتكترات كضغط العمؿ كالزيادة في ساعات العمؿ 
كغيره، كإلدارة الفاعمة كالكؼء أم التي لدييا القدرة عمى تحقيؽ ما تريد تحقيقو بالكقت الناسب، ككف 
العمؿ فكؽ الطاقة كعدـ القدرة عمى السيطرة عميو يعتبر احد مصادر الضغط ، فال بد مف استعماؿ 
مفكرات يكمية كالتخطيط لألكليات، كالتركيز عمى األعماؿ اليامة كليس المستعجمة فقط ، كتحديد 

(. 1993ماىر، )األىداؼ
 

كالتحسيف كفاءة إدارة الكقت ال بد مف تفكيض الصالحيات أك السمطات لتكزيع المياـ كتخفيؼ الضغط 
.  كالتكتر إذ أف القياـ بكافة األعماؿ التي يمكف أف يقـك بيا غيرؾ يخفؼ مف العبء

مكضكع ضغط العمؿ أكجدكا عالقة بيف ضغط العمؿ ؿ  السمكؾ التنظيميكبعد دراسة مف قبؿ عمماء
نتاج ىرمكف الدـ، تأثيرهكأمراض القمب، ك أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة حيث  عمى الجياز العصبي كا 

 ،بيف الضغكط كمرض االيض الذم يعتقد انو يسبؽ تعرض الشرياف التاجي في القمب لإلصابة
(. 2000أرشيد، )
 

كفي الحديث عف مقكمات الحياة نجدىا تتمثؿ في أربع نكاح أساسية كالتي تؤثر بشكؿ أك بأخر عمى 
صحة اإلنساف بؿ كعمى نمكه كما تتفاعؿ مع بعضيا البعض، الناحية الجسمانية، الشعكرية، العقمية، 

 كتتمثؿ ىذه النكاحي األربع في االحتياجات األساسية الضركرية لحياة اإلنساف التي ال ،النفسية
يستطيع العيش بدكنيا كالتي يمكف أف نطمؽ عمييا االحتياجات األكلية، االحتياجات 

كاالحتياج إلى األمف كاألماف، كاالحتياجات الخاصة  (اليكاء، الطعاـ، المسكف، النكـ)الفسيكلكجية
االحتياج إلى تقدير ألذات  (القبكؿ االجتماعي الكالء االجتماعي،التفاعؿ االجتماعي)باالنتماء

كاإلحساس بيا، كالميارات المكتسبة، كالتقدير كاالحتراـ، أما احتياج تحقيؽ ألذات فيك احتياج جسماني 
. شعكرم عقمي نفسي 

 
كىذه االحتياجات تقؼ جنبا إلى جنب مع مقكمات جكدة الحياة بؿ تعتبر جزءا مكمال ليا كاإلخالؿ 

بأم عنصر فييا يؤدم إلى خمؽ الصراع كالتكتر كالضغط، كلكف ىذا ال يمنع مف كجكد عكامؿ أخرل 
خارجة عف إرادة اإلنساف تؤثر عمى مقكمات حياتو، كال بد مف التفرقة بيف ما ىك طبيعي كبيف ما 

 .يحدث نتيجة إتباع أسمكب حياة خاطيء أك مرض
 
ضغكط العمؿ كالتكترات ىما كأم مرض يصيب اإلنساف كمما تـ اكتشافو مبكرا كاف عالجو أسيؿ، ك

 كىذا يتكقؼ عمى المرحمة التي الضغكط،لذا فال بد مف اختيار الطريقة األفضؿ لكي نتعامؿ مع تمؾ 
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 فال بد مف اختيار الطريقة التي تتناسب مع بيئة المنظمة،تطكرىا، بمغتيا مف حيث الشدة كمدل 
 . كخصائص الفرد كىذه العكامؿ تختمؼ مف بيئة إلى أخرلكالضغكط، كطبيعة التكترات 

 
كعمى ضكء ما تـ استخدامو مف استراتيجيات في المنظمات المختمفة لمتعامؿ مع التكترات كضغكط 

 : األفراد، كالمنظمة:يف ىماالعمؿ، يمكف تقسيميا إلى مستكم
 كىي األساليب التي يقكـ بيا األفراد باستخداميا مف اجؿ حماية أنفسيـ مف : المستكل الفردم

 :اآلثار السمبية الناتجة عف الضغكط، كمنيا

o  فقد يكشؼ الفحص الطبي إف مف العكامؿ المسببة دكرم، الكشؼ الطبي بشكؿ
كتناكؿ التدخيف، لمضغكط أك المساعدة عميو ىي عادات الشخص نفسو، كاإلفراط في 

المنبيات أك المشركبات الركحية في حاؿ الكشؼ عنيا يتـ التكصؿ إلى اإلجراءات 
 . الكقائية كالطبية المناسبة

o  زيادة معدؿ الياقة البد نية، حيث أف األبحاث أثبتت أف األفراد الذيف يحافظكف عمى
يبحكف اقؿ عرضة لألمراض الناتجة عف التعرض أكزانيـ، لياقتيـ البد نية كعمى 

 .كارتفاع ضغط الدـالقمب، لمضغكط العمؿ مثؿ أمراض 

o  الفرد الذم يمتمؾ عالقات حميمة كجيدة مع زمالءه في االجتماعية،الدعـ كالمساندة 
العمؿ يككف أكثر مقدرة عمى مقاكمة اآلثار السمبية التي تنتجيا مسببات ضغكط 

ككف ىذه العالقات الجيدة تشعر الفرد باالرتياح كالثقة بنزاىتيـ المختمفة، العمؿ 
 .كحكميـ عمى األمكر، كذلؾ عبر ما يعرؼ بالتنفيس عف النفس كىمكميا

o  يتحقؽ ىذا باالسترخاء كالتأمؿ لمعرفة سبب كمصادر تمؾ كاألمؿ، مراجعة النفس
لذات كمراجعة النفس في لحظة صدؽ كمكضكعية، أك اخذ االضغكط، كالجمكس مع 

إجازة مف العمؿ أك اخذ كقت لمراحة أثناء العمؿ لمتركيح عف النفس بالمشي قميال أك 
غماض العينيف لبضع دقائؽ كممارسة تماريف  كبيذه االسترخاء، إسناد الظير كا 

األمكر قد يصؿ الفرد إلى بعض األخطاء التي يمارسيا لمكشؼ عنيا كي تكسبو 
 . ىاعالصالبة في التعامؿ ـ

o  حيث يتـ استخداـ ىذا األسمكب في المحظة إلى يصؿ بيا الفرد البديمة، فرصة العمؿ
إلى مرحمة تعدت مرحمة األماف، كاقترابو مف الخطر كعدـ االىتداء إلى استراتيجية 

 .مناسبة لمحد مف الضغكط

o  التخطيط المسبؽ، مف خالؿ عمؿ الفرد في المنظمة فال بد مف اكتساب خبرة
لمتخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع الضغكط التي قد تنشأ في العمؿ كي يككف مستعد 

 (1997الزعبي، )لمكجيو المكقؼ دكف مفاجئات
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كىي األساليب التي تمارسيا المنظمة مف اجؿ : استراتيجية التعامؿ مع الضغكط عمى مستكل المنظمة
حماية نفسيا مف اآلثار المتكقعة كاتي تنتج بسبب تعرض العامميف فييا إلى ضغكط العمؿ مع عدـ 
القدرة عمى التكيؼ معيا، فعمى اإلدارة الكاعية التعرؼ عمى مصادر التكتر كضغكط العمؿ في محط 

 : إليجاد استراتيجية مناسبة كمنياالعمؿ،

 
o  تطكير نظـ االختيار كالتعييف ك عمى إدارة القكه البشرية تحمؿ مسؤكلياتيا في الختيار

كذلؾ بالكشؼ كالعمؿ، كالتعييف في المنظمة كفؽ أسس عممية تتكافؽ كمصمحة المنظمة 
 .عف قدرات األفراد في تحمؿ أعباء العمؿ

o  لخمؽ نكع مف التطابؽ فييا، الكشؼ عف ثقافة المنظمة، كذلؾ بتحديد أىـ القيـ السائدة
كتكجيو ثقافة . كسمككيـبيف ىذه القيـ كقيـ األفراد العامميف لتصبح جزءا مف قيميـ 

 (.1998الييجاف،).المنظمة مف اجؿ التعامؿ مع الضغكط

o  ففي المحظة التي تشعر المنظمة باف الكظائؼ بدأت تشير إلى الكظائؼ، إعادة تصميـ
جراء تغيرات بعيدة عف  الضغكط في العمؿ فال بد مف إعادة النظر محتكل الكظائؼ كا 

 .األداءالركتيف تتناسب كتعزيز 

o ،سكاء مف ناحية أسمكب اإلشراؼ أك  مكضكعية التقييـ كاإلشراؼ الناجح عمى العمؿ
 .كاعتماد أساليب عمميو كمينية في تقييـ العامميفلإلشراؼ، تكفير البيئة المناسبة 

o  فاعمية الدكافع، أف استخداـ الدكافع بفاعمية كالتأثير عمى األفراد أمر ىاـ لو تأثير عمى
أداء األفراد في حاؿ استخدامو عمى أسس تراعي حاجات الفرد كالمنظمة كما كعدالة 

تكزيع الحكافز بيف العامميف كفؽ التخصص كالمياـ كالربط بيف المكافآت كاألداء اثر في 
 . تخفيؼ ضغكط العمؿ

o  إعادة تصميـ الييكؿ التنظيمي، تحدث إعادة الييكمة مف كقت إلى أخر أثار سمبية لدل
دارات جديدة أك دمج إدارات  األفراد كعميو فال بد في إعادة الييكمة مف إضافة أقساـ كا 
كفؽ منيج الرقي كالتقدـ في المنظمة بأساليب عممية، حتى يتناسب مع حجـ كعبء 

 . العمؿ في كؿ كحدة تنظيمية

o  كتفكيض السمطات لمعامميف يخفؼ مف الجاف،المشاركة في اتخاذ القرارات، المشاركة في 
 .الشعكر بالغربة كضغط العمؿ كيعزز الدافعية باتجاه أداء فاعؿ

o  يككف الفرد مف خالؿ ىذه النظـ قد اكتسب قدرات كميارة في متطكرة، إيجاد نظـ تدريبية
 (.1994اليندكام، )التعامؿ مع الضغكط كبأساليب تتناسب كعمؿ المنظمة

o  تحسيف ظركؼ العمؿ المادية، كتشكؿ ظركؼ العمؿ أمرا ىاما يجب عمى المنظمات
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. االىتماـ بو إذا أرادت لجيكدىا إف تنجح مف الحد مف الضغكط الكاقعة عمى مكظفييا
كالتخطيط إلى القكل العاممة ، ىي كسيمة ألجؿ خمؽ نكعا مف التكازف بيف عبء العمؿ 

فاعمية نظاـ االتصاؿ ككضكحو االتصاؿ، كاستخداـ أسمكب فاعؿ في نظـ . كقكل العمؿ
 .بيف األقساـ كاإلدارات حتى أعمى المستكيات تخمؽ جك مف الراحة لدل الفرد كالطمأنينة

o تعد ىذه مف أفضؿ االستراتيجيات المستعممة في : إتباع سياسة الديمكقراطية اإلدارية
التخفيؼ مف الضغكط كامتصاصيا، ألنيا تعطي لمفرد متنفسا شرعيا لمحديث عما يدكر 

في أنفسيـ كعما يحسكف بو، فتفرغ التنظيمية كالكظيفية مف منبتيا كيقضي عمى الضغكط 
الناتجة مف سكء فيـ كالتكترات المتحصمة مف ىذه الضغكط، كمف أىـ الطرؽ المتبعة 

 :بيا

o .التمثيؿ في مجالس اإلدارة في المنظمات التي ليا مجالس إدارة. 

o . المشاركة في االجتماعات الدكرية كالمشتركة لمناقشة أىـ المعكقات كالمستجدات في
 .العمؿ

o .إتباع سياسة الباب المفتكح. 

o . قامة االحتفاالت السنكية بمناسبات تيـ المقاءات االجتماعية كالثقافية، كا 
 (.1995الخضيرم، )المنظمة

 

كمف خالؿ الطرؽ كاالستراتيجيات سابقة الذكر سكاء كانت فردية أك تنظيمية تستطيع المنظمة أف 
تختار الطريقة المالئمة لمتغمب عمى اآلثار التي تخمفيا ضغكط العمؿ، كتكفر لمفرد فرص اكبر لمتكيؼ 
كالتعايش مع تمؾ الضغكط، بحيث يصبح قادرا عمى االستفادة منيا كذلؾ بجعميا مكاقؼ تحفز الفرد 

 .لتحقيؽ طمكحاتو، كتصبح مساىمتو في أداء العمؿ مساىمة ايجابية

 
 
 
 

 

 
  مفيوم األداء4.2
 

األداء شغؿ كال زاؿ باؿ الباحثيف كالكتاب كالمدراء، نظرا ألىمية االستراتيجية في إدارة المكارد البشرية 
فالبعض يركز عمى األداء مف جكانبو التقنية كآخركف يركزكف عميو مف الجكانب اإلنسانية باإلضافة 
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جامعة )،إلى الجكانب التقنية إال أف معظـ الباحثكف يعالجكف األداء انطالقا مف مفاىيمو كأىدافو
. (القدس، بالسنة

 
 تعريف األداء  1.4.2

 
 كتقيـ األداء ىك الصفة النظامية أك الرسمية التي تعبر عف المؤسسة،ىك إنجاز ىدؼ آك أىداؼ 

نجازىا كعرفو . مكامف القكه كمكامف الضعؼ التي يعطييا األفراد لمكظائؼ التي كمغك ا بالقياـ بيا كا 
آخركف عمى انو العممية التي يتـ بكاسطتيا تحديد المساىمات التي يعطييا الفرد لمؤسسو خالؿ فترة 

نجازىـ ألعماليـ. زمنية محددة  (.1997الزعبي كاعبيدات، )، كعرؼ عمى انو مدل كفاءتيـ في كا 
 األداء عمى انو العممية التي بكاسطتيا تحصؿ ألمنظمو عمى افعرؼ (1980 ،سيزالجي ككالس)أما ك 

(. 1993ألعديمي،  )التغذية العكسية لفاعمية مكظفييا 
 

.  العامميف ضركرة ىامة كال غنى عنيا في أم منظمة أك مؤسسة تقر باف اإلدارة مينةداءكمعرفة ا
كىذه العممية يترتب عمييا قرارات كثيرة في مجاؿ القكل البشرية أك ما يعرؼ بإدارة شؤكف األفراد، منيا 
الحكـ عمى أىمية العامميف لمبقاء في العمؿ، كاستحقاؽ الترقية، كرفع كتنزيؿ رتبيـ كركاتبيـ، أك نقميـ 
إلى مكاقع تتناسب ككفئتيـ كقدراتيـ، أك حتى االستغناء عنيـ كذلؾ لسبب ىك أف العامميف عناصر 

إنتاجية، ككسائؿ لتحقيؽ غايات تحددىا المنظمة لنفسيا، كال بد ليذه المنظمة مف إثبات قدرة عناصرىا 
البشرية عمى القياـ بالمياـ ألمككمو إلييـ ،باإلضافة إلى الكشؼ عف مكاطف القكل كالضعؼ لدا األفراد 

(. 1990القريكتي، )كمعرفة أسباب معكقات أدائيـ ، كالتأثيرات في سمككيـ ،ككالئيـ لممنظمة 
 

كالكظيفة أك العمؿ ىك منطمؽ اإلدارة السميمة، كنعني إننا ال نبدأ مف ناحية عممية بالشخص كنبحث لو 
كتحميؿ  .عف عمؿ، بؿ أف العمؿ ككجباتو ىي المحددات لنكعية كمؤىالت مف يصمح لمقياـ بيذا العمؿ

الكظائؼ يعنى بيا تحميؿ العمؿ بكافة مككناتو مف مياـ كمسؤكليات كعالقات مع األعماؿ األخرل 
كظركؼ العمؿ كالميارات كالقدرات الالـز تكفرىا ممف يشغميا كىذه المرحمة األكلى أما الثانية فيي 

. تصنيؼ الكظائؼ، كتقييـ الكظيفة ىك تحديد األىمية كالبيئة لكؿ كظيفة
(. 1990القريكتي ،) 
 

كلعؿ اليدؼ مف معرفة األداء ىك التعرؼ عمى المكظفيف الذيف يحتاجكف إلى مزيد مف التدريب 
 في حاؿ تمكف المسئكليف مف التعرؼ عمى المكظؼ اإلصالح الكظيفيكالتكجيو كىك كسيمة مف كسائؿ 

 .ذكرهالذم يحتاج إلى ما سمؼ 
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إف اختيار الكفاءات المناسبة كالمقتدرة لمؿء الكظائؼ، كالتخفيؼ مف عبيء العمؿ، كالكشؼ عف 
يجاد الحمكؿ ليا، تحقؽ لمعدالة بيف المكظفيف، ككجباتيـ، كتشجع في دفع المكظفيف  أسباب التكترات كا 

(. 1995ألعديمي،  )لمزيد مف البذؿ كالعطاء عف طريؽ مكافأة المجديف 
 

كمعرفة األداء يفيد في التخطيط لمقكل البشرية في المنظمة فيك يشكؿ أداه مرجعية لمدل تكفير قكل 
 معينة كاقتراح إحالؿ قكل بشرية أخرل محميا، ككسيمة استرجاعية فيك يبيف معينة بمؤىالتبشرية 

المطكب مف جية، كيساعد في تحسيف أك إساءة الفيـ المشترؾ مف جية أخرل بيف الطرفيف، كيزكد 
 أداء كأكضاع العامميف في المنظمة ككاقعية عفمسئكلي اإلدارات في القكل البشرية بمعمكمات حقيقية 

(. 1993، العديمي)كالتعيف  ككذلؾ يزكد المسؤكليف بمؤشرات تنبؤ لعمميات االختيار المؤسسة،أك 
 

 فاف اليدؼ مف تنظيـ أدائيا كرقابتيا خدمة المكاطنيفكنظرا لككف مؤسسات النظاـ العاـ تقـك عمى 
زالة كافة العكامؿ التي تؤثر عمى أدائيا،  ألجؿ التأكد مف مراعاة القكانيف كألنظمة كلضماف حسف  كا 

األداء في تقديـ الخدمات دكف تميز أك محاباة أك استغالؿ لمنفكذ كمراعاة األسس الكفيمة لحسف األداء 
 ( ) 2000محمد، )كالكفاءة كالفاعمية كفؽ الخطط المقررة، ككنشاؼ األخطاء كمعالجتيا قبؿ كقكعيا 

 .(1993كالعديمي، 
 

كالتعاكف مع اآلخريف كالكفاءة في إقامة عالقات طبيعية تخفؼ مف التكترات كتدعـ مف األداء، كتزيد 
مف شعكر األفراد بقيمتيـ، كما كاف إتباع بعض اإلجراءات الكقائية، كالتغذية الجيدة كتناكؿ كمية الماء 
الكافية لمجسـ كالتحكـ في الكزف، كالنـك كالراحة كالقياـ بنشاط جسماني لممحافظة عمى لياقة جسمؾ ك 

(. 1998ىيجاف، )كالتحكـ في النفس كاالسترخاء كتدكيف يكميتؾ عكامؿ ذات عالقة بتخفيؼ التكترات
 

 
 مقاييس األداء 2.4.2

 
. المعايير أك العكامؿ التي نقيس بمكجبيا، أك بيا أداء العامميف في المنظمة:كنعني بمقاييس األداء 

كالرقابة كقياس األداء قد يفيـ مف قبؿ البعض عمى أنيا تفتيش كتقصي األخطاء كمعاقبة المسيء 
تحققت،  األىداؼ التي خطط ليا قد أفلكنيا في الحقيقة عبارة عف كظيفة ىامة يراد بيا التأكد مف 

 كليذه األىداؼ معايير تفادييا،كفي حاؿ حدكث أخطاء ال بد مف معرفة أسبابيا كي يتـ التمكف مف 
 كفي حاؿ كجكد فرؽ أك انحرافات مف األىداؼ ال بد المحققة، يتـ قياس النتائج محددة كيكمقاييس 

 (.1991الكىاب، ). الخ ...مف معرفتيا فقد تككف، فنية، تنظيمية، أك سمككية 
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 قبؿ المستكيات اإلدارية فاإلدارة مف أم عدـ استعماؿ الفاعؿ لمتقييـ اإلدارة،كأمر آخر ىك االفتقار إلى 

العميا في األجيزه الحككمية كال يعكد السبب في ىذه الحالة إلى تتأثر السياسة عمى طريقة التفكير 
 الذيف يستخدمكف اإلدارة المقنعة اإلدارييفاإلدارم في تصميـ كتنفيذ البرامج كلكف السبب يعكد إلى 

 (2000محمد، )التقاء األمكر الغامضة ألجؿ تكسيع مجاؿ المناكرة كالمحافظة عمى ذاتيـ 
حيث ال بد أف تككف المعايير التالية محط عمؿ المنظمة، كىى معيار السابقة أم المعايير التي 

 اختيار األفراد بالمكاصفات المطمكبة مف مؤىالت كغيرىا تـ العمؿ مثؿتحددىا المنظمة قبؿ بدء 
الرقابة أثناء العمؿ كىى ما تعرؼ بالرقابة اآلنية أثناء ممارسة األداء، كأخيرا الرقابة الالحقة أم نتائج 

. األداء عمى صعيد البيئة الداخمية لممنظمة، كالبيئة الخارجية سكاء جميكر أك مؤسسات بشكؿ عاـ
(. 2003العبد، )
 

كمف خصائص مقاييس األداء، الصدؽ أكال أم إف المقياس يقيس ما صمـ لقياسو، أم يجب أف نتأكد 
مف أف المعايير التي تقيـ بكساطتيا أداء المكظؼ ترتبط ارتباطا كثيقا بنفس العنصر، أك الصفة، أك 

المعدؿ الذم نكد قياسو، كالثبات ثانيا، أم تكفر درجة مف االتساؽ، أك االنسجاـ، أك النتائج التي 
. نحصؿ عمييا عندما نستخدـ أداة قياس األداء في زمنيف مختمفيف

كثالثيا القدرة عمى التميز، أم تعريؼ المقاييس كشرح ماذا يقصد بكؿ منيا، كماذا نعني، أم ماذا 
( 1998جامعة القدس المفتكحة،)تيدؼ كبشكؿ كاضح كبمغة سيمة لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج

 
 المنظمة،كيعتبر أسمكب اإلدارة باألىداؼ آداه ميمة لمتعرؼ عمى أداء ككالء العامميف في 

(management by objectives( ) ،1990 القريكتي) . كالزيادة الرضا الكظيفي كمكائمة يتـ مف
خالؿ دكراف العمؿ، كزيادة كاجبات العمؿ، كتغير سياسة األجكر، كتقديـ برامج المنفعة الصحية 

(. 1997عبد الحميد،  ) .لألفرادكاالجتماعية، كمتابعة السمكؾ التنظيمي 
 

  العالقة بين ضغوط العمل واألداء 5.2
 

الدراسات التي أجريت حكؿ العالقة بيف ضغكط العمؿ كاألداء مختمفة في نتائجيا، فبعض الدراسات 
أكجدت عالقة سمبية بيف المتغيرات، كالبعض كجدىا ايجابية، كدراسات أخرل كجدت أف ىناؾ عالقة 
منحنية بيف المتغيرات، كدراسات أخرل قاؿ باحثكىا أف ال عالقة بيف ضغكط العمؿ كاألداء، فاألكؿ 
يؤكد كجكد عالقة سمبية بيف ضغكط العمؿ كاألداء، حيث يعد ضغكط العمؿ معيقات تقؼ في طريؽ 

السمكؾ اإلنساني، فالفرد يبذؿ مزيدا مف الكقت مف اجؿ السيطرة عمييا، كقد يمجأ الفرد إلى بعض 
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الحيؿ في العمؿ، باالضافو إلى التأثير الجسدم نتيجة تعرضو لمضغط فقد يصاب الفرد بأمراض القمب 
كالتنفس كاضطرا بات اليضـ كالقرحة، كتغير في السمكؾ اتجاه الزمالء كىذا ما تـ إثباتو في العديد مف 
لدراسات الميدانية، كالدراسات العممية، عمما أف الضغكط تخمؽ نكعا مف التكتر كاإلحباط الذم يقكده 

 (.1991، ماىر)إلى عدـ الشعكر بالدافعية لعممو فينخفض مستكل األداء عف المستكل المطمكب
 

كالذم يرل أف العالقة ايجابية بيف المتغيريف فيعد الضغط نكعا مف التحدم لمسمكؾ اإلنساني فكؿ ما 
يعترض طريؽ الفرد مف مشكالت في العمؿ أك تكترات أك صعكبات ما ىي إال تحديات تقكد بالضركرة 

إلى أنماط بناءة مف السمكؾ، كمف ثـ إلى أداء أفضؿ، كىذا االتجاه يمكف القبكؿ بو في المستكيات 
الدنيا كلكف مف الصعب االستمرار بالقبكؿ بو عند المستكيات العميا مف الضغكط، الف التحدم يمكف 

(. 1991، ماىر)أف يقكد إلى القير كاإلحباط لميارات كقدرات الفرد مما يتعذر معو القياـ بعممو بكفاءة
 

حيث يفترض ىذا االتجاه (ضغكط العمؿ، كاألداء)كاالتجاه الذم يرل أف العالقة منحنية بيف المتغيريف
أف كجكد مستكل منخفض مف الضغط لف يؤدم إلى تحفيز األفراد لمعمؿ، بؿ يقكدىـ إلى الشعكر 
بالضجر كتناقص الدافعية ككثرة التغيب عف العمؿ، كما أف كجكد مستكل عاؿ مف الضغط سكؼ 

يؤدم إلى امتصاص قدرات األفراد في محاكلة منيـ لمكافحة ذلؾ الضغط األمر الذم ال يمكنيـ مف 
إنجاز أعماليـ كانخفاض أدائيـ، ككجكد مستكل متكسط مف ضغكط العمؿ يساعد الفرد عمى كجكد نكع 

الضغكط، كيعد ىذا االتجاه مف التكازف في قكاه كقدراتو فيقـك بتكزيعيا بيف إنجاز العمؿ كمكافحة تمؾ 
. أقربيا قبكال، حيث أكدتو العديد مف الدراسات التي ناقشت عالقة الضغكط باألداء

 
ـ يركف أف األفراد قد ابرمكا قأما مف يرل عمى انو ال تكجد عالقة كاضحة بيف ضغكط العمؿ كاألداء ؼ

عقدا نفسيا بينيـ كبيف المنظمات التي يعممكف فييا، كىذا العقد يكجب عمييـ أف يقدمكا جيكدىـ 
كينجزكا عمميـ بكفاية شريطة أف يحصمكا عمى اجر كميزات تكفرىا المنظمة ليـ، ليذا فإنيـ عقالنيكف 

 يممككف دأدائيـ، فاألفرابحيث أنيـ ال يترككف مجاال لضغكط الممقاة عمى عاتقيـ أف يؤثر سمبا في 
القدرة عمى التأقمـ كالتكيؼ مع تمؾ الضغكط، ليذا فأنيا لف تحدث آثارا عقمية أك نفسية لدييـ كبالتالي 

 (.1991، ماىر)فأنيا أم الضغكط لف تترؾ آثارا في األداء لدييـ
 

. تعميق عام عمى األدب التربوي:  الخالصـــة 6.2
 

بعد استعرض األدب التربكم تبيف لدل الباحث أف مكضكعي التكتر كضغكط العمؿ كآثرىا في 
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األداء مف المكاضيع اليامة التي حظيت باىتماـ العمماء كالمختصيف في مجاؿ العمـك اإلنسانية 
كاالجتماعية، حيث تعددت اآلراء في تفسر مكضكع التكتر كضغكط العمؿ، كتحديد مصادر التكتر 

. كضغكط العمؿ، كتأثيرىا عمى اداء العامميف
 
يالحظ مف خالؿ استعراض  األدب السابؽ الذم أكلى اىتمامان كبيران لعناصر القكل البشرية،  ك

كسمككيا التنظيمي، كاثر التكتر كضغكط العمؿ عمى ادائيـ بعد تحديد مسبباتيا، كنتائجيا، 
كاستراتيجية التعامؿ معيا لتحقيؽ أداء افضؿ، كزيادة اإلنتاج  كيتـ ذلؾ مف خالؿ ، تحديد 

األىداؼ تحديدان كاضحان ال ُلبس فيو، كزيادة االىتماـ بقدرات العامميف ككفاءاتيـ ،ككذلؾ االىتماـ 
بالفركؽ الفردية بيف المكظفيف ، ككذلؾ إعطاء أىمية كبيرة لمجانب اإلنساني في التعامؿ مع 

العامميف ، ألف ذلؾ لو أثر مباشر عمى حاجاتيـ ، كقدراتيـ  كأىدافيـ ، كتعزيز دافعيتيـ لمعمؿ ، 
كعمى المسؤكليف أيضان أف يككنكا قدكةن كنمكذجان ، ليككنكا مؤثريف في زيادة رضا العامميف األمر 
طالع العامميف عمى نتائج عمميـ ، ليزيد ذلؾ مف كالئيـ لممؤسسة ،  الذم ينعكس عمى أدائيـ، كا 

. كيزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ 
 

كلقد أفاد الباحث مما سمؼ في تحديد مصادر التكتر كضغكط العمؿ التي تؤثر عمى أداء 
.  العامميف، كفي صياغة فقرات االستبانة، مف خالؿ التعرؼ عمى مفيـك التكتر كضغكط العمؿ

 
كعمى خاصة، يتصؼ ىذا المكضكع بندرة الدراسات الميدانية في الكطف العربي عامة كفي فمسطيف 

، فأنو لـ يحظ بالقدر الكافي مف العناية، حيث داءالرغـ مف أىمية مكضكع ضغكط العمؿ، كعالقتو باال
كقد قاـ الباحث  (في حدكد عمـ الباحث)ال تتكفر في أدبيات اإلدارة العربية، دراسات ميدانية 

باالضطالع عمى العديد مف المصادر، ككجد أف معظـ ىذه الدراسات تناكلت ىذا المكضكع بدراسة 
احد شقيو، أك بدراسة جزئية بيف ضغكط العمؿ كالدافعية، أك التكترات كاألداء، أك دراسة في قطاعات 

مختمفة مثؿ المؤسسات الحككمية كقطاع األعماؿ كالصناعة، أك المدارس كالكميات كالجامعات كلكف لـ 
يجد أم دراسة عربية تناكلت ىذا المكضكع، لذا حاكؿ الباحث في عرضو لمدراسات المتكفرة حكؿ 
الدراسة بما يتفؽ في اإلطار العاـ، حيث أف األجيزة، كالمنظمات، كالمؤسسات المختمفة تجمعيا 

: خصائص مشتركة أىميا
 

 كاألفكار المستخدمة، األفراد، كاألمكاؿ كالمكارد :أنيا جميعيا تتككف مف عناصر رئيسية ىي
 .السائدة فييا

 أنيا جميعا أنشئت أصال لتحقيؽ ىدؼ معيف. 
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ففيما يتعمؽ بالخاصية األكلى فأف ىذه العناصر ىي مككنات اإلدارة، بدكنيا ال يمكف ممارسة أم 

نشاط في اإلدارة، ككؿ منيا الـز لألخر كمرافؽ لو، كتختمؼ ىذه المككنات مف تنظيـ ألخر مف حيث 
. الكـ كالنكع فقط

أما فيما يتعمؽ بالخاصية الثانية فاف ىدؼ المؤسسة ىك ما تسعى العناصر الثالثة األنفة الذكر إلى 
الكصكؿ إليو كالذم لكاله لما كانت المؤسسة، كلغايات تحقيؽ اليدؼ، أك جزء منو ال بد مف ممارسة 

: كظائؼ عديدة تندرج تحت نكعيف
 

 كال تمارس إال في مؤسسات مشابية، كال تتكرر :كظائؼ أك نشاطات متخصصة بتمؾ المؤسسة 
 .في المؤسسات األخرل كاألنشطة الفنية

 كىي التي تجرم في جميع المؤسسات ميما اختمفت أىدافيا، كتنكعت في :كظائؼ إدارية 
دارة األفراد، كالتكجيو، كالرقابة، كاالتصاؿ، : الحجـ أك التخصص كىي التخطيط، كالتنظيـ، كا 

 .كالتقكيـ

  
:  ومن الدراسات العربية التي عالجت جزء من ىذا الموضوع ما يمي 7.2
 

 متغيرات ضغكط العمؿ في قطاع المصارؼ بدكلة )عنكاف دراسة ب (1988، عسكر) أجرل
 (.األمارات العربية المتحدة

: فرد مف مكظفي البنكؾ، ككانت ابرز نتائجيا (500)بمغت عينة الدراسة -
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات الضغط الناتجة مف متغيرات ضغط العمؿ  -

كمية العمؿ كنكع :بقطاع المصارؼ بالنسبة لجميع المكظفيف، كاىـ المتغيرات في لدراسة ىي
العمؿ كصراع الدكر الكظيفي كغمكض الدكر كالتقدـ الميني، احتمت المرتبة األكلى في 
إحداثيا لمستكل الضغط ثـ في المرتبة الثانية التقدـ الميني، كالتنظيـ نفسو ثالثا، كنكعية 

العمؿ كغمكض الدكر كصراع الدكر في المراتب األخيرة عمى التكالي، كمف نتائج ىذه الدراسة 
أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متغير الجنس كمتغيرات ضغكط العمؿ، 

 (.1988عسكر، )كمتغيرات طبيعة الكظيفة كالسف كضغط العمؿ

 

 مستكل كمصادر التكتر ) بعنكاف غير منشكرة تمت في األردف(1987،مغمي)في دراسة ك
 .(النفسي لدل معممي المدارس الحككمية في االردف

ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل كمصادر التكتر النفسي كالتي تؤثر عمى معممي المدارس  -
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معمما كمعممة مف حممة  (450)الحككمية اإلعدادية كالثانكية، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
: الشيادة الجامعية األكلى، حث أظيرت نتائج الدراسة

كما أظيرت أف عبء متكسطة، أف مستكل التكتر النفسي لدل المعمميف ىك مف درجة إلى   -
الدكر كضغط المدرسة كالرضا عف المينة، كغمكض الدكر كانت أىـ المصادر التي ميزت 

 (.1987، مغمي)مجمكعتي المعمميف المتكتريف

-  

  (.عالقة ضغكط العمؿ باألداء اإلدارم)دراسة نشرت بعنكاف (1991، ماىر)كما أجرل 

أداء دراسي، )ىدؼ الباحث إلى تحديد العالقة بيف ضغكط العمؿ كاألنكاع المختمفة مف األداء -
طالبة في نظاـ االنتساب المكجو بجامعة األمارات  (212)كشممت العينة (كظيفي، اسرم

: العربية، ككاف مف أىـ النتائج في ىذه الدراسة
 كجكد عالقة ايجابية جكىرية بيف ضغط العمؿ الدراسي الذم تتعرض لو الطالبات كبيف  -

االنخفاض في أدائيف الكظيفي كمعممات في كزارة التربية كالتعميـ، كجكد عالقة ايجابية بيف 
ضغط العمؿ الدراسي كانخفاض أداء الطالبات تجاه التزاماتيف األسرية كالعائمية، أم أف 

 (.1991ماىر،)العالقة سالبة بيف الضغكط كبيف كؿ مف األداء الكظيفي كاألداء األسرم 

 
 العالقة بيف ضغكط العمؿ كبيف الكالء )دراسة نشرت بعنكاف (19995، عبد الرحمف) كأجرل

 .(دراسة مقارنة:التنظيمي كاألداء كالرضا الكظيفي كالصفات الشخصية

ىدفت إلى دراسة كمقارنة العالقة بيف عامميف مف عكامؿ ضغكط العمؿ كىما صراع الدكر  -
كغمكض الدكر كالكالء التنظيمي كاألداء الكظيفي كتأثير الفركؽ الشخصية عمى ىذه العالقة 
بيف أفراد مف المممكة العربية السعكدية، كآخريف مف بعض الدكؿ العربية كاآلسيكية كالغربية، 

فرد مف الناطقيف بالغة اإلنجميزية، حيث أظيرت نتائج (200)ككانت عينة الدراسة مككنة مف 
: الدراسة

كجكد عالقة ذات داللة إحصائية في متكسطات كؿ مف صراع الدكر كغمكض الدكر إلى   -
كالكالء التنظيمي بيف أفراد المجمكعات األربعة، بينما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط 
مستكل الرضا الكظيفي ألفراد المجمكعات األربعة، أما ما يتعمؽ بأثر ضغكط العمؿ في األداء 
الكظيفي فقد تبيف أف مستكل أألداء لعينة المجمكعة العربية أعمى مف مستكل األداء عند عينة 

 .المجمكعة الغربية كاآلسيكية كالسعكدية

 
  الضغكط اإلدارية كأثرىا عمى متخذم ) ، بعنكاف(دراسة نظرية( 1996الشريؼ، )كما أجرل

، حيث أف ىذه الفئة تتعرض ألنكاع مختمفة مف الضغكط كالتيديدات التي تسبب ليا (القرار
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المتاعب كتتطمب التعامؿ معيا بفعالية لمحد مف أثارىا الضارة، حيث تعرضت الدراسة لطبيعة 
الضغكط اإلدارية، كبينت أنيا تعكس نكعا مف التكافؽ الضعيؼ بيف متخذم القرار كالمكاقؼ 
التي يتعرضكف ليا، كحددت الدراسة مفيـك الضغكط اإلدارية مف مختمؼ كجيات النظر التي 

تعرضت ليذا المفيكـ، كقسمت الدراسة الضغكط إلى مجمكعة تتعمؽ بالمناخ التنظيمي 
الداخمي كمجمكعة تتعمؽ بالمناخ التنظيمي الخارجي، كما كتعرضت الدراسة ألىـ اآلثار 

 الناتجة عف الضغكط اإلدارية كاقترحت حمكؿ لمتخفيؼ منيا 

 

  ضغكط العمؿ لدل المديريف في جياز )، دراسة غير منشكرة بعنكاف( 1997الزعبي،)كأجرل
 .(الخدمة المدنية في عماف الكبرل

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ عمى ضغكط العمؿ التي يعاني منيا المديريف في جياز الخدمة المدنية -
في عماف الكبرل، كتحديد مصادرىا كأساليب تخفيؼ آثارىا السمبية عمى المستكل الفردم 

. كالتنظيمي،
: مديرا في عماف الكبرل ككاف مف ابرز نتائجيا (518)كقد شممت عينة الدراسة عمى 

 المديريف عمى مستك عاؿ مف اإلدراؾ لضغكط العمؿ كاف لمجمكعة العكامؿ التنظيمية إف-
 ؿ، كالعكاـ(كظركؼ الدكر، كالنمك، كاالستقرار الكظيفي، كاتخاذ القرارات، كعبء العمؿ )

االجتماعية كبعض العكامؿ الشخصية آثرا في معاناة المديريف لمستكيات مختمفة مف ضغكط 
العمؿ كاف كؿ مف العكامؿ التنظيمية، كالعكامؿ االجتماعية يعد سببا في ظيكر األخرل أحيانا 
إضافة إلى خمك التشريعات في الكظيفة العامة في األردف في سياسات اك أساليب لمتعامؿ مع 

. مصادر ضغكط العمؿ كتخفيؼ آثارىا السمبية
: ككاف مف أىـ تكصياف الدراسة-
ضركرة ايالء العكامؿ التنظيمية أىمية خاصة في التشريعات كانتياج المشاركة في عممية اتخاذ -

القرارات كاالىتماـ بالعالقات اإلنسانية بيف المديريف رؤساء كمرؤكسيف باإلضافة إلى إتباع 
سياسات محددة تكفؿ تكريس الكقت الرسمي لممدير إلنجاز أعمالو الرسمية كالتزاـ المديريف 

( 1997الزعبي، )بأخالقيات الكظيفة العامة
  

 عالقة ضغكط العمؿ باالضطرابات )دراسة منشكرة بعنكاف (1997العتيبي، )أجرل
 .(السيككسكماتية كالغياب الكظيفي لدل العامميف في القطاع الحككمي في الككيت

ىدفت إلى البحث في العالقة بيف ضغكط العمؿ كالصحة النفسية مف ناحية كالتغيب عف العمؿ -
مف ناحية اخرل، لدل عينة مف العمالة الككيتية كالعمالة الكافدة في القطاع الحككمي في دكلة 
الككيت، استعرضت الدراسة مجمكعة مف الدراسات السابقة التي بحثت في مكضكع ضغكط 



 

 32 

: العمؿ، ككانت أىـ نتائجيا
. تتعرض العمالة الككيتية لضغط عمؿ اكبر مف العمالة الكافدة-
.  ازداد معدؿ إصابتيـ باالضرابات السيككسكماتيةفكمما زاد ضغط العمؿ لدل المكظفيف الككيتيي-
العمالة الككيتية اكثر عرضة لالضطرابات السيككسكماتية مف العمالة الكافدة، كتعاني مف -

آالـ أعمى أك أسفؿ الظير، التعب، سرعة الغضب، صداع، حاجة : اإلصابة باألعراض التالية
. مفرطة لمنكـ، إرىاؽ مفاجيء، فقداف الشيية

. العمالة الككيتية اكثر تغيبا عف العمؿ مف العمالة الكافدة-
كمما زادت معدالت اإلصابة باالضطرابات السيككسكماتية لدل العامميف في القطاع الحككمي زاد -

. معدؿ تغيبيـ عف العمؿ
. ليس ىناؾ عالقة بيف ضغكط العمؿ كالغياب الكظيفي-
 
  ضغكط العمؿ كأثرىا عمى القيادات )حكؿ مكضكع (1999، الشديفات)كفي دراسة قامت بيا

 (.اإلشرافية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة اربد

 إلى قياس اثر ضغكط العمؿ التنظيمية التي تكاجو القيادييف في مديريات التربية كأثرىا تىدؼ -
. قيادم،(315)عمى أدائيـ، كما أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

 أظيرت النتائج أف مستكل ضغكط العمؿ التي تكجو القيادييف متكسط فمجاالت الدراسة  -
العمميات التنظيمية، كالسياسات اإلدارية، كالبناء أك التصميـ التنظيمي، كظركؼ )األربعة
تسبب ضغكطا لعمؿ لمقيادييف بدرجة متكسطة، كتؤثر سمبا عمى أدائيـ، كما كجدت (العمؿ

في مستكل شعكر القيادييف بضغكط  ( a=0.05 )فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
الشديفات،  )العمؿ الناتجة عف المسببات التنظيمية تعزل لمعمر، الجنس، كالمستكل الكظيفي

1999.) 

 

  دراسة تحميمية لضغكط العمؿ لدل العامميف في )، دراسة بعنكاف (1999العضايمة، )كأجرل
 .(الشركات العامة الكبرل في جنكب األردف

  التعرؼ عمى مصادر ضغكط العمؿ لدل العامميف في ثالثة مف كبرل الشركات إلى ىدفت 
مشاركا مف مختمؼ المستكيات الكظيفية (298)األردنية في جنكب األردف باستخداـ عينة بمغت

 .في الشركات العامة الثالثة

 (نكع الكظيفة، العمر، الخبرة)كبينت نتائج الدراسة إلى كجكد اثر ذم داللة إحصائية لمتغيرات -
الحالة االجتماعية، كدرجة التأىيؿ )كمستكل ضغط العمؿ الكمي كالى عدـ كجكد اثر لمتغيرم 

. (العممي
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 كأكصت الدراسة إلى أجراء مزيد مف البحكث كالدراسات التي تشمؿ متغيرات أخرل لـ ترد في  -
الدراسة مثؿ مستكل الراتب كالييكؿ التنظيمي كالعمؿ عمى تحسيف إجراءات العمؿ كاالىتماـ 

 .بأنظمة الترقية ككضع األسس كالقكاعد التي تضمف العدالة لمجتمع العامميف

-  

 ضغكط العمؿ التي يكاجييا مكظفك )دراسة بعنكاف (2000مبيضيف، كالحسف، )كما أجرل
 .(الشؤكف المالية في اإلدارة المالية العامة األردنية

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ ضغكط العمؿ التي يكاجييا مكظفك الشؤكف المالية إثناء إنجازىـ -
كزارة كدائرة مركزية حككمية تدخؿ مكازنتيا ضمف المكازنة  (24)أعماليـ، كقد شممت عينة الدراسة

. العامة لمدكلة
 كخمصت الدراسة إلى أف مكظفك الشؤكف المالية كالمحاسبية في جياز الخدمة المدنية األردني 

يكجيكف ضغكط عمؿ اكثر مف تمؾ التي يكاجييا غيرىـ مف المكظفيف كاف ىذه الضغكط تختمؼ 
. بطبيعتيا عف تمؾ التي يتعرض ليا بقية المكظفيف

 كقد أظيرت الدراسة أف أىـ مسببات ضغكط العمؿ التي يكاجييا مكظفك الشؤكف المالية ىي 
، كما (، كالمحسكبيةةالكساط)كاالجتماعية (الدافعية)جمكد اإلجراءات كالتشريعات كالعكامؿ السمككية

بينت الدراسة معاناة العاممكف في الشؤكف المالية مف تكتر كقمؽ ناجـ عف العكامؿ المرتبطة 
بالتنظيـ كحجـ العمؿ كطبيعة العمؿ كحجـ المسؤكلية كضعؼ حكافز العمؿ كالعالقات االجتماعية 
كتدخؿ الرؤساء، مما يؤثر عمى صحتيـ الجسدية كالنفسية، كاف ىناؾ تبايف في مستكل ضغكط 
العمؿ تعزل لمتغيرات الجنس كالمستكل الكظيفي كالمؤىؿ العممي كالتخصص كسنكات الخبرة 

كالعمر، كاف فئة المكظفيف في المستكيات الدنيا اكثر الفئات شعكرا بضغط العمؿ، كقد تضمنت 
: الدراسة عدة تكصيات

دخاؿ - إعادة النظر في التشريعات المالية كالمحاسبية لتحديد الصالحيات كالمسؤكليات بكضكح كا 
عادة النظر في الراتب كالحكافز . التقنيات الحديثة كتدريب المكظفيف عمييا كا 

 

 ضغكط العمؿ كعالقتيا بالدافعية نحك العمؿ لدل ) دراسة بعنكاف ،(2003 ،الزعبي) كأجرت
 (.رؤساء االنقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية

ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل ضغكط العمؿ التي يعاني منيا رؤساء األقساـ، كمستكل  -
الدافعية لدييـ، كمدل اختالؼ الدافعية نحك العمؿ باختالؼ ضغكط العمؿ، كقد تككنت عينة 

ككانت النتيجة أف المصادر المتعمقة بالمؤسسة قد  (372)الدراسة مف مجتمع الدراسة كامال
ثقافة المؤسسة، -1:احتمت الدرجة األكلى في تشكيميا لمستكل الضغكط المتكسطة مرتبة تنازليا

طبيعة العمؿ، كاإلحباط -3ظركؼ العمؿ المادية -2كعبء العمؿ، كالعمميات المؤسسية  
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الكظيفي، كالتغيير في الكظيفة، كاحتمت المصادر المتعمقة بالفرد الدرجة الثانية مرتبة 
كانت ابرز لنتائج كجكد عالقة . الجانب السمككي-3الجانب النفسي-2شخصية الفرد-1:تنازليا

 (.2003الزعبي، ) (الدافعية نحك العمؿ)كالمتغير التابع  (ضغكط العمؿ )بيف المتغير المستقؿ
-  

  ضغكط العمؿ كأثرىا عمى أداء الحكاـ اإلدارييف في )، دراسة بعنكاف (2005عميمات، )كأجرل
 .(األردف

ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة الضغكط كمصادرىا كأثرىا عمى أداء الحكاـ اإلدارييف في - 
 :األردف، خاصة ضغكط العمؿ التنظيمية كاالجتماعية، كخرجت الدراسة بعدة نتائج

كجكد عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف ضغكط العمؿ كمستكل أداء الحكاـ اإلدارييف، بمتكسط -
. بدرجة تأثير متكسطة كقريبة مف المرتفع (3.31)حسابي

، كضغكط  (3.19)كجكد عالقة ذات داللة إحصائية مابيف ضغكط عممية اتخاذ القرارات بمتكسط-
، كضغكط االستقرار الكظيفي بمتكسط حسابي (2.87)عالقات العمؿ بمتكسط حسابي بمغ

، كضغكط الييكؿ التنظيمي بمتكسط (2.77)، كضغكط بيئة العمؿ بمتكسط بمغ(3.80)بمغ
. ، كمستكل أداء الحكاـ اإلدارييف(3.17)بمغ
االستقرار )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف ضغكط العمؿ التنظيمية، في مجاالت -

. كمستكل أداء الحكاـ اإلدارييف (الكظيفي، عبء العمؿ، الييكؿ التنظيمي
عالقات العمؿ، كبيئة )عدـ كجكد عالقة مابيف ضغكط العمؿ التنظيمية في المجاليف-

. كمستكل أداء الحكاـ اإلدارييف(العمؿ
عادة النظر في سمـ الركاتب كاألجكر ةكأكصت الدراسة في إشراؾ اإلدارييف في دكرات تدريبي ، كا 

عادة النظر بنظاـ تقييـ األداء المتبع، كالحد مف  كالحكافز، كزيادة نسبة تفكيض الصالحيات، كا 
(. 2005عميمات، )الكساطات كالزيارات كاالتصاالت الشخصية

  
 الدراسات األجنبية  8.2

 
 أجرل بككاناف (Buchanan ،1994) دراسة بعنكاف عالقة الضغط كمصادر التكيؼ كاألداء ،

مف  (107)الكظيفي عند مديرم المدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية، كبمغت عينة الدراسة 
مديرم المدارس الكبيرة حيث تـ تعبئة استبانتيف لقياس الضغط كمصادر التكيؼ، كبمغت نسبة 

كالطمب مف مساعدم المديريف تعبئة استبانة ثالثة لتقييـ أداء المديريف، كقد  (%73)اإلجابة 
: أظيرت النتائج

 أنو تكجد عالقة بسيطة بيف ضغط العمؿ، كمصادر التكيؼ، كاألداء الكظيفي .
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 أف مستكيات الضغط عند المديريف كانت متكسطة إلى عالية. 

 
 ، بدراسة تحت عنكاف اختبار عكامؿ الضغط المرتبطة بالعمؿ عند  (Grau، 1998)كقاـ جراك 

رؤساء األقساـ في نظاـ كميات المجتمع المختارة ىدؼ منيا إلى اختبار العالقة بيف المتغيرات 
صراع الدكر، ك غمكض الدكر، ك الحاجة إلى التدريب الميني، كالعمر، كالجنس ،  )المستقمة 

كاألصؿ العرقي، ك حجـ المؤسسة، ك سنكات الخدمة، كعبء العمؿ، كالكقت الحر، كالرضا الكظيفي، 
 .(الضغط الكظيفي) بالمتغير التابع التنبئية، ك قكتيا (كاألداء الكظيفي

 
رئيس قسـ في  ( 97)ك تـ استخداـ التصميـ ألمسحي في ىذه الدراسة ك تككنت عينة الدراسة مف 

ست كميات مجتمع مختارة، ك تمت معالجة البيانات باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد ك معامؿ ارتباط 
: بيرسكف ك تحميؿ التبايف األحادم، ككشفت النتائج عما يمي

 
  يرتبط الضغط الكظيفي عند رؤساء األقساـ بغمكض الدكر، كغياب التدريب قبؿ استالـ

 .الكظيفة، كعدد المدرسيف بالدكاـ الكامؿ

  مستكيات الضغط لدل رؤساء األقساـ ذكم عبء العمؿ األقؿ، اقؿ مف مستكياتو لدل رؤساء
 .األقساـ ذكم العبء األكبر

  صراع الدكر، كسنكات الخبرة، كالرضا الكظيفي، كاألداء )ال يكجد لبقية المتغيرات مثؿ
 .اثر عمى الضغط الكظيفي (الكظيفي 

 

 التي قاـ بيا فريؽ مف جامعة بريستكؿ ،(Work Stress Survey، 1999)ك في الدراسة المسحية 
حكؿ ضغكط العمؿ، تـ التكصؿ  (Bristol University research team، 1999)في بريطانيا 
 :تيةإلى النتائج اال

 
 أف كاحدا مف بيف كؿ خمسة أشخاص في العمؿ يعانكف يشكؿ كبير مف ضغكط العمؿ. 

  ساعات العمؿ الطكيمة، كغياب الدعـ، )أف إدراؾ ضغط العمؿ مرتبط مع خصائص العمؿ
 .(كمستكل األصكات العالية 

 

 مستكيات الضغط داخؿ العمؿ أكثر مف مستكيات الضغط خارج العمؿ. 

  األشخاص الذيف يعانكف مف اإلمراض المختمفة يعانكف مف مستكيات ضغكط عالية في
 .(Bristol University research team، 1999 ).العمؿ
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ىدفت إلى اختيار العالقة بيف المقدرة   نشرت في العاـ نفسو(1997، لشاكبركؾ كميريت)كفي دراسة 

الذاتية لممكظؼ عمى السيطرة عمى عممو كمقدرتو عمى التعايش كالتكيؼ مع المكاقؼ الضاغطة داخؿ 
بيئة العمؿ، كىدفت أيضا إلى تحديد العالقة بيف زيادة متطمبات الكظيفة كاإلصابة بضغط الدـ 

ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا أف ىناؾ فركؽ ذات دالو إحصائيا بيف زيادة  .الشرياني
متطمبات العمؿ كاإلصابة بارتفاع أك انخفاض ضغط الدـ الشرياني تعزل لمجنس، حيث كجدت أف 

الذككر أكثر عرضة لإلصابة بيذا المرض إذا ضعفت مقدرتيـ الذاتية عمى مكاجية كمعايشة المكاقؼ 
(. 1997، لشاكبركؾ كميريت ).الضاغطة الناتجة عف زيادة متطمبات العمؿ

 

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة9.2

 
 لبعض الدراسات العربية، كاألجنبية السابقة التي اطمع عمييا الباحث في مجاؿ الستعراضمف ا

ضغكط العمؿ كالتكترات كعالقتيما باألداء نحك العمؿ، لـ يالحظ الباحث أف ىناؾ دراسة جمعت 
بشكؿ متكامؿ بيف مجالي ضغكط العمؿ كالتكترات بكؿ جكانبيا، كعالقتيما باألداء بجميع أبعاده، 
أنما اتجيت الدراسات إلى دراسة بعض جكانب التكترات أك ضغكط العمؿ بشكؿ منفرد أك مجزأ، 
كعالقتيا ببعض المتغيرات، أما الدراسات التي تعاممت مع ضغكط العمؿ كالتكتر، كاألداء نحك 

، فقد تناكلت أجزاء مف كال المجاليف، كلـ تأخذ كؿ ما يتعمؽ بكؿ مجاؿ (عمى قمتيا)العمؿ 
 (.األداءالعمؿ، ضغكط التكترات، )
 
 مكممة لمجيكد العربية التي بذلت في مكضكع ضغكط العمؿ كالتكترات  الدراسةقد جاءتؼ الذ

 كعالقتيا باألداء، فيي قد تككف إضافة معرفية جديدة عمى صعيد البحث العربي في ميداف اإلدارة
 كمعرفة جديدة مضافة إلى الميداف المعرفي بشكؿ جيدا، تككف مف ناحية، كمف ناحية أخرل قد

. اإلدارةعاـ في مجاؿ 
 

.   تعميق عام عمى الدراسات السابقة:  الخالصـة 10.2
 

بعد االستعراض السابؽ لمدراسات السابقة العربية كاألجنبية تكصمت الدراسة إلى أف مكضكع 
التكتر كضغكط العمؿ بشكؿ عاـ كاألداء بشكؿ خاص قد حظيا باىتماـ الباحثيف ، حيث تناكلت 

دراسات عديدة األداء كعالقتو بمتغيرات ديمكغرافية عدة، ككذلؾ مكضكع ضغكط العمؿ لدل 
فئات كثيرة عمى مستكل المعمميف في المدارس الحككمية، كرؤساء األقساـ في الجامعات، كالحكاـ 
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. اإلدارييف،  كالمشرفيف كالعامميف في مجاالت حياتية مختمفة 
 

استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في التعرؼ إلى مجاالت الدراسة كمتغيراتيا كاألساليب 
اإلحصائية في تحميؿ نتائجيا ككذلؾ في بناء بنكد االستبانة  كمجاالتيا كفقراتيا، كما استفاد مف 

. النتائج كالتكصيات كالمقترحات التي خرجت بيا ىذه الدراسة
 

كمف جانب آخر أفاد الباحث مف ىذه الدراسات في تصميـ االستبانة الخاصة بيذه الدراسة ككذلؾ 
في مجاؿ منيجية البحث كأسمكبو ، فقد أسيمت تمؾ الدراسات في إثراء ىذه الدراسة بالخبرات 

. الكاردة فييا
 

كلعؿ أىـ ما يميز ىذه الدراسة أنيا عنيت بمعرفة مستكل التكتر كضغكط العمؿ عمى أداء 
منتسبي جياز األمف الكقائي جنكب الضفة، حيث لـ يتـ تناكلو بيذه الصكرة في الدراسات السابقة 

 إضافة إلى تفردىا في بحث اثر مصادر التكتر كضغكط العمؿ عمى – عمى حد عمـ الباحث –
كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء . أداء العامميف في جياز حككمي امني بشكؿ خاص 

عمى بعض القضايا التي تؤثر في مستكل التكتر كضغكط العمؿ لمعامميف  كعالقة ذلؾ باألداء 
. في العمؿ مف كجية نظر مف يؤثركف كيتأثركف أكثر مف غيرىـ بالعممية اإلدارية

 
كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث اختالؼ مجتمع الدراسة كعينتيا ، كالفترة 

. الزمنية التي أجريت فييا الدراسة الميدانية ، باإلضافة إلى مكاف  إجراء الدراسة
 

كمف ىنا فالدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة مف حيث المجاؿ في حيف تختمؼ عنيا مف 
. حيث المحاكر الرئيسة كالعينة المختارة

 
كتأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى اثر التكتر كضغكط العمؿ عمى أداء منتسبي جياز األمف 

الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة، إيمانان مف الباحث بأىمية تكافر مستكل جيد كمقبكؿ مف االداء 
لمعامميف كتأثير ذلؾ في فاعمية العمؿ اإلدارم كجدكاه ثـ مساىمتو العالية في االرتقاء بمستكل 

.  العمميات اإلدارية، كتقديميا لممسئكليف في الجياز لممساىمة في التخطيط المستقبمي
 
 
 



 

 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
 ______________________________________________________

 الطريقة واإلجراءات
 

جية الدراسة  منو1.3
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يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ 
كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا، كأداة الدراسة مف حيث إعدادىا، كتطكيرىا، كاستخراج معامؿ 

جراءات الدراسة، كالمعالجة اإلحصائية لمبيانات الستخالص النتائج، كتبنت ىذه  الصدؽ كالثبات، كا 
الدراسة المنيج ألكصفي باستخداـ استبانة لقياس مستكل التكتر كضغكط العمؿ كأثرة عمى أداء 

. منتسبي جياز األمف الكقائي حنكب الضفة الغربية
 
تعتبر ىذه الدراسة دراسة ميدانية تـ تطبيقيا عمى عينة مف منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني، ك

: منيج البحث عمى الكسائؿ التاليةفي حيث اعتمد الباحث 
 

 االعتماد عمى مصادر المعمكمات الثانكية المنبثقة عف البحث المكتبي .
  االعتماد عمى الدراسة الميدانية القائمة عمى تكزيع كتجميع االستبيانات مف عينة الدراسة 

 االعتماد عمى المنيج اإلحصائي كأسمكب متكامؿ في الدراسة. 

 
 

 
 وصف منيجية الدراسة 2.3
 

ستخدـ الباحث في إنجازىا اـ 2006 ـ كآذار مف عاـ 2005جرت ىذه الدراسة بيف تمكز مف عاـ
باعتباره المنيج الذم يقـك بكصؼ الظاىرة كدراستيا كجمع البيانات   التحميميالمنيج ألكصفي

كالمعمكمات الدقيقة، حيث أف ىذا األسمكب يعتمد عمى دراسة الكاقع كييتـ بكصؼ الكاقع كصفا دقيقا 
 كقاـ الباحث بجمع المعمكمات كدراسة كاختبار الفرضيات باالستعانة كيعبر عنو تعبيرا كيفيا ككميا،

كما كقاـ . باالستبياف المالحظة، إضافة إلى خبرة الباحث الذاتية نتيجة لعممو كضابط في الجياز
.  اإلحصائيةSPSSالباحث بتحميؿ كمعالجة مخرجات االستبياف إحصائيان كعرضيا بكاسطة حزمة 

 
 فقرة عامة 11اشتمؿ األكؿ منيا عمى :  فمقد جاء مككنان مف قسميف رئيسيفةأما عف تصميـ االستباف

الجنس، الحالة االجتماعية، : متعمقة بخصائص عينة الدراسة ضمت متغيرات الدراسة المستقمة كىي
العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة التي يحمميا، السكف قبؿ االلتحاؽ بالجياز، تغيير السكف بعد 

. االلتحاؽ بالجياز، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، أسباب االلتحاؽ، عدد سنكات الخدمة ك مكاف العمؿ
فقرة حكؿ اثر التكترات كضغط العمؿ عمى أداء منتسبي  74في حيف ضـ القسـ الثاني كالمككف 

 5)مكافؽ بشدة :  كلقد تـ اعتماد سمـ اإلجابات مف خمس درجات حسب سمـ لكرت كىي،الجياز
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 1)، كغير مكافؽ بشدة ( درجة2)، غير مكافؽ ( درجات3)، غير متأكد ( درجات4)، مكافؽ (درجات
 .(درجة

 
 (تحكيم االستبيان) صدق األداة  3.3

 
المستخدمة لقياس ، كقد قاـ لالرتقاء بمستكل استمارة االستبياف كلضماف تحقيقيا ليدؼ الدراسة 

الباحث بعرض االستنبانة عمى عدد مف المحكميف كالمختصيف في الميداف التربكم كاإلدارم ، 
كذكم الخبرة  في جامعة القدس ، كجامعة الخميؿ ، كجامعة القدس المفتكحة ، كجامعة بكليتكنؾ 

ممحؽ )فمسطيف كعدد مف ذكم الخبرة كمف حممة شيادات الدكتكراه كالماجستير في اإلدارة كالتربية 
، كقد تـ تعديؿ فقرات االستبانة كفؽ المالحظات كالتعديالت المقترحة ، كأعيد صياغة (1.5.3

االستبانة بشكميا النيائي كفقان لذلؾ ، كقد كاف الغرض مف ذلؾ الحكـ عمى درجة مناسبة الفقرات، 
ـّ  ككضكحيا كانتمائيا لممجاؿ، كسالمة الصياغة المغكية، كبناءن عمى آراء كمقترحات المحكميف ت
ضافة فقرات أخرل لُيصبح عدد  تعديؿ صياغة بعض الفقرات ُلغكيان، كحذؼ بعض الفقرات، كا 

. فقرة  (85)فقرات االستبانة 
 
 
 
 

: وقد طمب الباحث من المحكمين وضع الكممات التالية 
 

  كتعني أف العبارة تنتمي لممجاؿ الذم أدرجت تحتو، كمكافؽ عمييا مف :تنتمي لممجال 
. قبؿ المحكـ ، كتقيس ما كضعت لقياسو 

   كتعني أف العبارة ال تنتمي لممجاؿ الذم أدرجت تحتو، كيجب حذفيا :ال تنتمي لممجال 
 .أك استبداليا، كال تقيس ما كضعت لقياسو

  عادة : تحتاج إلى تعديل كتعني أف الصياغة المغكية غير سميمة كتحتاج إلى تعديؿ كا 
 .صياغة

  كتعني أف الصياغة المغكية سميمة، كمكافؽ عمييا مف قبؿ المحكـ ، :ال تحتاج إلى تعديل 
 .كال تحتاج إلى تعديؿ

  كتعني أف العبارة كاضحة ، ال غمكض فييا ، كمكافؽ عمييا مف قبؿ المحكـ ، :واضحــة 
. كال تحتاج إلى تعديؿ 
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  عادة :غير واضحة  كتعني أف العبارة غير كاضحة فييا غمكض، كتحتاج إلى تعديؿ كا 
. صياغة

  كىي التعديالت المقترحة مف قبؿ المحكـ لمعبارات التي :التعديل الذي تراه مناسبًا 
 .اعتبرت ال تنتمي لممجاؿ، أك تحتاج إلى تعديؿ، أك غير كاضحة 

 
   الدراسةإجراءات 4.3

 
بعد أف تـ التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، كتحديد العينة، قاـ الباحث بأخذ مكافقة المشرؼ _ 

عمى البحث كمراجعة المسؤكليف في جياز المف الكقائي، حيث تمت المكافقة عمى إجراء مثؿ ىذه 
. الدراسة ، كالسماح بتكزيع االستبانة عمى منتسبي الجياز جنكب الضفة

 
قاـ الباحث بتكزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة في مديرتي الخميؿ كبيت لحـ كالمراكز _ 

 (حمحكؿ، المدينة، ترقكميا، دكرا، يطا،الظاىرية)الفرعية التابعة لمديرية الخميؿ كىي ستة مراكز
استبانة ، كقاـ الباحث بالرد عمى استفسارات المبحكثيف مف خالؿ الياتؼ،   (410)حيث تػـ تكزيع 

 يكمان ،كقد تـ بعد 15كبشكؿ شخصي كقد استغرقت عممية جمع االستبانات مف الميداف حكالي  
. ذلؾ إدخاؿ البيانات إلى الحاسب مف أجؿ تحميميا لمخركج بالنتائج كالتكصيات

 
 ثبات مقياس الدراسة 5.3

 
لمتحقؽ مف ثبات مقياس الدراسة تـ اختيار عينة مف أفراد الجياز في جنكب لضفة كزع عمييـ 

 كتـ حساب ،االستبياف لإلجابة عميو ثـ تـ إعادة إلييـ بعد حكالي عشرة أياـ لإلجابة عميو مف جديد
، حيث بمغت قيمة معامؿ  (Cronbach Alpha)الثبات لفقرات االستبياف بحساب معامؿ كركنباخ ألفا

 ىذا مف ناحية، كمف ،كبذلؾ يتمتع االستبياف بدرجة عالية مف الثبات (79460.)الثبات كركنباخ ألفا 
ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بحساب مصفكفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لألداة 

كىي بشكؿ عاـ معامالت ثبات عالية ، (Pearson correlation)باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 
(. 1.3)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ مما يشير إلى دقة اداة القياس 

 

لمصفكفة ارتباط الفقرات  (Pearson correlation)نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف  :1.3جدكؿ 
 

 الداللة اإلحصائية قيمة ر رقم الفقرات



 

 42 

 

64 0.49 0.00 
65 0.14 0.00 
66 0.16 0.00 
67 0.15 0.00 
68 0.29 0.00 
69 -0.13 0.00 
70 -0.13 0.00 
71 -0.06 0.01 
72 0.31 0.18 
73 0.25 0.00 

74 0.30 0.00 
75 0.41 0.00 

76 0.44 0.00 

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لألداة دالة 
إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة، كأنيا تشترؾ معان في قياس اثر التكترات 
. كضغكط العمؿ عمى أداء منتسبي الجياز، في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت األداة عمى أساسو

 
 متغيرات الدراسة . 6.3

 
:  تشتمؿ الدراسة عمى المتغيرات المستقمة كالتابعة التالية 

 
: المتغيرات المستقمة *-
 

 .(ذكر ، أنثى)الجنس كلو مستكياف  (1

 
 : الحالة االجتماعية كليا أربع مستكيات  (2

 
. ارمؿ . متزكج       ج.أعزب                ب. أ
. مطمؽ. د
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 : العمر كلو ستة مستكيات فئكية  (3

 
  عاما 40-31. ج عاما     30-21.     ب          عاـ20 اقؿ مف .أ
 فما  عاما60. ك عاما       60-51- .         ق عاما   50-41. د

   فكؽ
   

 : سنكات التحصيؿ العممي كلو ستة  مستكيات  (4

 
   دبمكـ.      جثانكم.  بأعدادم فما دكف. أ
 دكتكراه-     قماجستير-     ق بكالكريكس  ددبمكـ. ج
 

 :مكاف العمؿ كليا ثالثة مستكيات (5

مؤسسة منتدب بيا .مركز فرعي     ج. مديرية      ب.أ
 

 :الرتبة التي تحمميا كليا مستكياف مستكل (6

 (ستة رتب مف جندم إلى مساعد أكؿ) مادكف الضابط- 1
 (ستة رتب مف رتبة مالـز إلى رتبة عقيد) الضابط- 2 

سنكات -2المؤىؿ العممي       - 1 :التصنيف وليا خمس مستويات التي تم اعتمادىا في األسس (7
 ذالؾ حدد غير-5الرتبة التنظيمية   -4سنكات الخدمة التنظيمية   - 3االعتقاؿ      

مف أربعو إلى - 2اقؿ مف أربع سنكات  - 1 :عدد سنكات الخدمة كليا ثالثة مستكيات (8
 94مف التأسيس عاـ - 3سبعة        

 : كلو اربعة مستكياتالمسمى الكظيفي (9

 عضك عادم-4مدير قسـ        -3مدير مركز       -2مدير إدارة          -1         
 

: المتغيرات التابعــة *- 
 

  اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك قياس مستكل التكتر كضغكط العمؿ كأثرة عمى أداء منتسبي جياز
مستكل األداء لدل  ): األمف الكقائي جنكب الضفة ، كبالتالػي فإف المتغيريف التابػعيف ىػما 

منتسبي الجياز في جنكب الضفة الغربية، كاثر مصادر التكتر األربعة، التنظيمية، الكظيفية، 
، كذلؾ عف مجاالت الدراسة الخمسة ، (الشخصية، الخارجية عمى أداء المنتسبيف لمجياز
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الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة ): كحسب المتغيرات التالية 
العسكرية، أسس التصنيؼ، أسباب العمؿ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة، 

 .(المسمى الكظيفي

 

   اداة الدراسة7.3
 
لقياس مستكل ضغكط العمؿ كأثرىا عمى أداء  (1999شديفات، )الباحث باالستعانة باستبانة  قاـ

ضافة فقرات أخرل بما يتناسب كمكضكع  منتسبي الجياز كبعد التعديالت كحذؼ بعض الفقرات كا 
الدراسة، كقد تعرؼ الباحث مف خالؿ ىذه االستبانة عمى بعض الفقرات المتعمقة بكؿ مجاالت 

ضافة فقرات   ضغكط العمؿ كاثرىا عمى األداء، حيث قاـ الباحث  بإعادة صياغة بعض الفقرات كا 
. جديدة

 
كباالستناد إلى األدب التربكم كالدراسات السابقة كخبرة الباحث كضابط في الجياز ، قاـ الباحث 

بصياغة الجزء الثاني مف االستبانة كالتي تقيس اثر التكتر كمستكل تأثيره عمى األداء  ، كقد 
  : مف قسميفتككنت االستبانة بمجمميا

 
  : كيحتكم ىذا الجزء عمى متغيرات الدراسة الديمكغرافية كىي  :  األولالقسم*- 
 ( ،الجنس، الحالة االجتماعية، العمر، التحصيؿ العممي، الرتبة العسكرية، أسس التصنيؼ

أسباب العمؿ، العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز، سنكات الخدمة،مكاف العمؿ، المسمى 
 .فقرة (11)كالتي تتككف مف (الكظيفي

 
:  من اربعة اجزاء  ويتكون :  الثاني القسم*-
 

 عمى أداء مصادر التكتر كضغكط العمؿ التنظيمية  كيقيس اثر :الجزء األول  -
 .فقرة (26)المنسبيف كيتككف مف 

 عمى أداء لكظيفيةمصادر التكتر كضغكط العمؿ ا كيقيس اثر :الجزء الثاني -
 .فقرة (24)المنسبيف كيتككف مف 

 عمى أداء لشخصيةمصادر التكتر كضغكط العمؿ اكيقيس اثر :  الجزء الثالث -
 .فقرة (20)المنسبيف كيتككف مف 
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 عمى أداء لخارجيةمصادر التكتر كضغكط العمؿ اكيقيس اثر : الجزء الرابع -
 .فقرات (4)المنسبيف كيتككف مف 

-  

 كذلؾ بعد  فرضيات البحثفقرة، كقد تناكلت االستبانة (85) كقد بمغ مجمكع فقرات االستبانة 
ضافة كحذؼ بعض الفقرات كفؽ آراء المحكميف، لالرتقاء بمستكل االستبياف، كلضماف  التعديؿ كا 

 بمساعدة األستاذ المشرؼ عمى البحث كبعض الفقرات تـ تنقيح ىذه كقدتحقيقيا ليدؼ الدراسة، 
 . لمفرضيات بشكؿ عاـ كشمكلياالمختصيف لمتأكد مف صياغتيا 

 
: وقد تكون سمم االستجابات من خمسة اتجاىات وفق مقياس ليكرت الخماسي وىي 

 
  حيث تدؿ عمى أف المكظؼ غير راض جدان نتيجة اثر التكتر كضغكط  –أوافق بشدة

 .العمؿ عمى أداءه المنخفض جدا
  كتدؿ عمى أف المكظؼ غير راض نتيجة اثر التكتر كضغكط العمؿ عمى أداءه  –أوافق

 .المنخفض

  كتدؿ عمى أف المكظؼ غير متأكد مف اإلجابة ، كمتشكؾ بيا–غير متأكد. 

  حيث تدؿ عمى أف المكظؼ ال يتأثر بالتكترات كضغكط العمؿ، كأداءه جيد–ال أوافق . 

  كتدؿ عمى أف المكظؼ راض جدان عف عممو كال يتأثر بالتكتر كضغكط –ال أوافق بشدة 
 .العمؿ ، كتدفعو ألداء أكثر

 
 ة اإلحصائي المعالجة8.3

 
 تمييدان إلدخاليا لمحاسب كقد تـ إدخاليا كذلؾ جمع بيانات الدراسة قاـ الباحث بمراجعتيا بعد

 بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية حيث أعطيت أملمحاسب كذلؾ بإعطائيا أرقاما معينة، 
 ثالث كاإلجابة غير متأكد     ، درجاتأربع  أكافؽ  كاإلجابة ، درجاتخمس اإلجابة أكافؽ بشدة  

.  واحدةدرجة ال أكافؽ بشدة  كاإلجابة درجتين ال أكافؽ ،كاإلجابةدرجات
تقيس مستكل  اثر التكتر كضغكط العمؿ  ستبانةاال تصبحأ في جميع فقرات الدراسة كبذلؾ كذلؾ

 .باالتجاه السالب
 

 الحسابية النسب المئكية ، المتكسطات ،  األعداد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج كقد
تحميؿ التبايف ) one way anove))،( -TEST T)كاالنحرافات المعيارية كالمعامؿ اإلحصائي 
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، كما استخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف  لقياس درجة االرتباط كمعادلة الثبات كركنباخ الفا (حادم ألا
 ) SPSSة ػحصائيإل الرـز ابرنامج  باستخداـكذلؾ بيف اثر التكتر كضغكط العمؿ عمى األداء، 

Statistical Packages for Social Sciences) .
 

 (العينة) مجتمع الدراسة9.3
 

بما أف الباحث يدرس أثر إدارة التكتر ك ضغكط العمؿ عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي 
الفمسطيني جنكب الفمسطيني، فاف مجتمع الدراسة يتككف مف جميع العامميف في جياز األمف الكقائي 

 ىك نفسو  لذلؾ نخمص لمقكؿ أف مجتمع الدراسة (مديرية بيت لحـ، كالخميؿ، كالمراكز الفرعية)الضفة
: يمي كما عينة الدراسة

  الفمسطيني مقار ك مركز ك مديريات جياز األمف الكقائي :المكانياإلطار. 
  ـ2006 ـ كآذار مف عاـ 2005 بيف تمكز مف عاـ:الزمانياإلطار 

  منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني في جنكب الضفة الغربية ك البالغ :البشرماإلطار 
 (.410)عددىـ 

 
 ىك كارد مف حسب ما الضفة الغربية كالبالغ عددىـ  جنكبمثؿ جميع منتسبي جياز األمف الكقائي في

مكزعيف عمى   منتسبان 410، ـالمقر العا  عمما (160 )،عضك، كمديرية الخميؿ(110)مديرتي بيت لحـًن
 : فرعية تابعة لمديرية الخميؿ ىيأف األخيرة تمثؿ أكثر مف ثمث الضفة كتحتكم عمى ستة مراكز

مجتمع ىذه ( 1.3)، كفؽ شكؿ (25، الظاىرية21يطا ،30، دكرا20، ترقكميا22، حمحكؿ22لمدينةا)
. الدراسة
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مجتمع الدراسة :  1.3شكؿ
 

تـ تكزيع االستبياف في ىذه الدراسة عمى عينة الدراسة في كالعينة التي مثؿ بيا كافة مجتمع الدراسة، 
لتشمؿ العينة مجتمع ،  مف منتسبي جياز األمف الكقائي بمراكزىا الستومديرتي بيت لحـ كالخميؿ

كفؽ  كىذه العينة مكزعة عمى النحك التالي استبانة (371)حيث استرد لنا  (410 )ة، كالبالغالدراسة
. الشكؿ اعاله

 
 جزء منيـ ف، كك مف أفراد العينة39 مبحكثا في حيف لـ يعط إجابات 371أجاب عمى االستبياف 

 االستبياف تبيف أف غالبية أفراد عينة الدراسة ىـ مف ؿ، كبتحميمريض أك مسافر أك مجاز
مف المتزكجيف  (%85.7)أما فيما يخص الحالة االجتماعية فقد تبيف أف ما نسبة . (%78.4)الذككر

 الفئات العمرية كص بخص كأما.كذلؾ لكبر سنيـ، ككف الجزء األكبر منيـ يعمؿ منذ بداية التأسيس
كالذم بيف أف اكبر الفئات العمرية الممثمة ىي  (2.3)لممبحكثيف فيظير تمثيميا البياني في الشكؿ 

كأف التمثيؿ ألعمرم بشكؿ عاـ يعكد إلى الفئة المكسعة مف %. 51 سنة كحققت ما نسبتو 31-40
مف المبحكثيف، كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة سابقة بعنكاف تقييـ أداء جياز % 88 سنة بنسبة 21-40

، كىذا يدلؿ عمى أف اغمب %90حيث بمغت الفئة المكسعة ما نسبة  (2004حساسنة، )األمف الكقائي 
. المنتسبيف في الجياز مف ىذه الفئة
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189, 51%

29, 8%
0, 0%14, 4%

139, 37%

أقل من 02 عام عام 30 – 21 عام 40 – 31 عام 50 – 41 عام 60 – 51

 
 

 .يكضح الفئات العمرية لممبحكثيف:  2.3شكؿ
 

ىي  (%59.8) لتبيف أف المستكل التعميمي الذم حظي بأعمى نسبة تحميؿ البياناتكلقد جاءت نتائج 
أما المرتبة الثانية فيحظى بيا حممة  (.2.3)فئة المبحكثيف الذيف يحممكف شيادات بكالكريكس شكؿ

، كيشير الباحث إلى االختالؼ (%3.4)  كالماجستير،%(8.2)  كالثانكم،%(20.48)شيادة الدبمـك 
في دراسة سابقة، كيعزل  (%20)مع نتيجة سابقة بارتفاع نسبة حممة البكالكريكس كالماجستير بنسبة 

ـ كالغاية إعداد ىذه الدراسة قد أفرزت 2000ذالؾ إلى أف فترة انتفاضة األقصى التي بدأت مف العاـ 
فترة فراغ لدل العامميف نتيجة لكجكد االحتالؿ كىدمو لمقار الجياز األمر الذم حدا بالعامميف إلى 

 .استغالؿ ىذه الفترة بتكجييـ إلكماؿ دراستيـ
أف اغمب المبحكثيف ىـ مف فئة الضباط مف مالـز إلى نقيب مف حممة  (3.3) كيكضح شكؿ  

مف حممة (%0.04)مالـز كمالـز أكؿ ك (%37)حممة رتبة نقيب ك (%30)البكالكريكس بمعدؿ 
  (.3.3 )شكؿالشيادات العميا كما تبؽ مكزعة عمى باقي الرتب كما ىك مشار في اؿ
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.  لممبحكثيف العممييكضح العالقة بيف الرتب العسكرية بالتحصيؿ:  3.3شكؿ
 

 األسس التي تـ اعتمادىا في تصنيؼ عينة الدراسة كتبيف أف ما تحميؿ البياناتكأظيرت نتائج 
( 4.3)تـ تصنيفيـ حسب المؤىؿ العممي كاغمبيـ مف فئة الضباط حسب الشكؿ أدناه  (%74.9)نسبة

باإلضافة إلى أف اغمب العينة مف أصحاب التاريخ النضالي كسجناء امنيف سابقيف كيعزل ىذا إلى 
كماؿ دراستو لتحسيف كضعو الكظيفي مف ناحية، كالمكاكبة مع التطكرات  تكجو األغمب إلى التعميـ كا 

 . الحالية حكؿ التعميـ
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 .الرتب العسكرية ممثمة بأسس التصنيؼ:  4.3شكؿ
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 لتبيف أف اغمب المبحكثيف كانكا يعممكف قبؿ التحاقيـ لمعمؿ في تحميؿ البياناتكلقد جاءت نتائج 
الجياز سجناء امنيف لدل االحتالؿ نتيجة لنضاليـ ضده، كمف أصحاب التاريخ النضالي، كالفاعميف 

كانكا  (%9.7)ك (%60)بما نسبة  (فتح)تنظيميا عمى مستكل حركة التحرير الكطني الفمسطيني 
(. 5.3)كانكا عماؿ معظميـ مف حممة الرتب الدنيا كما ىك مشار في شكؿ (%20.2)مكظفيف ك
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 .عدد كرتب المبحكثيف كعمميـ قبؿ االلتحاؽ بالجياز:  5.3شكؿ
 

 كغالبيتيـ مف فئة  أف اغمب المبحكثيف عممكا في الجياز منذ تأسيسوتحميؿ البياناتكتبيف مف نتائج 
الضباط كذلؾ ألقدميتيـ باإلضافة إلى أنيـ مف حممة الشيادات، كيعزل الباحث كجكد رتب دنيا رغـ 

في حيف أف اغمب المبحكثيف يعممكف في , عمميـ منذ التأسيس أنيـ ليسكا مف حممة المؤىالت العممية
الجياز منذ أكثر مف أربعة أعكاـ، كقمة اقؿ مف أربعة أعكاـ، كىذا نتيجة سياسة السمطة بعدـ استيعاب 

. (6.3)مكظفيف جدد، كالتخمة في الرتب بيف العامميف، كما في شكؿ 
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.  بسنكات الخدمةعدد كرتب المبحكثيف:6.3شكؿ
 

عممكا في الجياز  (%51.0) أف اغمب المبحكثيف بما نسبتيـ تحميؿ البياناتكيتضح مف نتائج 
إلكماؿ مسيرتيـ النضالية كخدمة لمكطف كأىمو، كيعزم الباحث ذالؾ أف اغمب المكظفيف ىـ مف 

أصحاب التاريخ النضالي، كالمعتقميف سابقا لدل االحتالؿ لذلؾ السبب، كككف جياز األمف 
الكقائي ىك الجياز الكحيد الذم تـ تشكيمو مف قيادات الداخؿ، باإلضافة إلى انو الجياز الذم  

التحقكا بالجياز بيدؼ مالي كىذا أمر  (27.8)تفرد باستيعاب كافة المناضميف، يمي ما نسبتو
طبيعي ككنيـ مف المكظفيف السابقيف في مؤسسات أخرل، أك كانكا عماال قبؿ التحاقيـ لمعمؿ في 

. الجياز
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 .عالقة المسمى الكظيفي بالرتبة: 7.3شكؿ
 
 

مف فئة الضباط بال مسمى كظيفي أم  (%54.4) إلى كجكد ما نسبتوتحميؿ البياناتكأظيرت نتائج 
أعضاء عادييف، كىذا يرجع إلى كجكد تخمة مف الضباط في نفس القسـ أك اإلدارة، كحتى مف يتقمدكف 

فيـ مف كبار السف كعمى أبكاب  (7.3)كليس ليـ مسمى كما في الشكؿ (رائد فما فكؽ)رتب سامية 
كىـ ما دكف الضباط إدارات في حيف  (، رقيب أكؿ، عريؼ1مساعد)التقاعد، كبرز إشغاؿ الرتب الدنيا 

أف اإلدارة اكبر مف القسـ، فيعزل ذلؾ إلى أف العينة اشتممت عمى كافة منتسبي الجياز بكافة رتبيـ 
كمنيـ الرتب الدنيا كىـ الذيف يعممكف في القكل التنفيذية، كظيفتيـ مساندة ضباط األمف في تنفيذ 

المياـ العسكرية كحماية امف المقر كاألفراد كال يحممكف مؤىالت عممية، كال يكجد في تقسيـ القكل لدييـ 
.  الخ.. الفصيؿ كالسريةإدارات أك أقساـ، بؿ ترتيب عسكرم ابتداء مف
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الفصل الرابع 
 ______________________________________________________

لنتائج  تحميل ا
 

( 1.1)المشار إلييا في جدكؿ يتطرؽ ىذا الفصؿ إلى تحميؿ نتائج الدراسة كفقان لمحاكر الدراسة 
: كالفرضيات كفيما يمي عرض ىذه النتائج

 
 :أثر التوتر و ضغوط العمل عمى أداء منتسبي الجياز 1.4
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلثار التكتر ك ضغكط العمؿ عمى أداء :1.4جدكؿ 
. منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني في جنكب الضفة الغربية

 
رقم الرقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.83 4.47  األداءمكضكعية لتقييـاؿمعايير ؿا غياب 29 1

 0.99 4.36 تدخؿ الضغط العشائرم في سير عمؿ الجياز 65 2

 0.90 4.34 غياب برامج التدريب 14 3

 0.14 4.33 عدـ إعطاء صالحيات كافية لممكظؼ إلنجاز العمؿ 42 4

 0.84 4.27 عدـ التزاـ بعض زمالء العمؿ بساعات الدكاـ الرسمي 55 5

 0.75 4.20 عدـ اعتماد مستكل األداء كأساس لمتميز 15 6

 0.97 4.18 تفرد الرؤساء باتخاذ القرارات 64 7

 0.14 4.16  التزاـ األفراد بالعمؿضعؼ متابعة 4 8

 0.06 4.14 عدـ كفاية الراتب لمستمزمات الحياة 2 9

 0.50 4.14 ضعؼ التقدير مف الرؤساء المباشريف 21 10
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 0.16 4.09 غياب التقييـ الدكرم مف قبؿ جية االختصاص 35 11

 0.74 4.08 .الحكافز عمى أساس عادؿعدـ تكزيع  5 12

 0.00 4.08 انعداـ األمف الكظيفي 49 13

 0.22 4.07 عدـ تقدير اإلدارة لإلنجازات التي يحققيا األفراد 44 14

 0.13 4.04 نظاـ االتصاؿ اإلدارم في المنظمة غير فعاؿ 16 15

 0.93 4.01 حاسبة مف يتـ استغالؿ منصبوضبابية سياسة ـ 3 16

17 
27 

عدـ حصكلي عمى التغذية الراجعة عمى ما أؤديو مف 
 0.11 4.00 أعماؿ بصكرة مستمرة مف قبؿ القيادة

 0.13 4.00 الصراعات الداخمية بيف األفراد 61 18

19 
24 

أعتبر االنتقادات المكجية إلي مصدر تيديد لكضعي 
 0.96 3.96 الكظيفي

 0.15 3.95 الثقة بيف الرئيس كالمرؤكسغياب  30 20

 0.18 3.95 غمكض أىداؼ الكظيفة التي يشغميا المكظؼ أحيانا 37 21

 0.30 3.95 كالء األفراد ألشخاص قيادية بدؿ كالئيـ لمجياز كمؤسسة 58 22

23 
43 

اعتماد أسمكب الصراع كأساس لممحافظة عمى المكقع 
 0.20 3.94 الكظيفي

 0.02 3.93 ال أعامؿ بالتساكم مع اآلخريف في الحقكؽ كالكاجبات 23 24

 0.23 3.93  معرفة كؿ شيءإلىسعي المسؤكؿ  41 25

26 
28 

عدـ حصكلي عمى التغذية الراجعة عمى ما أؤديو مف 
 0.95 3.89 أعماؿ بصكرة مستمرة مف قبؿ القيادة

 0.31 3.89 عدـ قدرة المسؤكؿ عمى احتكاء مشاكؿ المرؤكسيف 63 27

 0.26 3.89  معرفة كؿ شيءإلىسعي المسؤكؿ  41 28

29 
33 

محدكدية المكارد كاإلمكانيات المتكفرة في الجياز مف 
 0.25 3.88 (الخ... أثاث, كأجيزة, مقرات)

 0.03 3.84 غياب الفيـ الحقيقي لمدكر األمني لمجياز لدل األفراد 6 30

 0.29 3.84 ترىؿ ضبط إلزاـ األفراد بأنظمة الجياز 17 31

 0.21 3.83 عدـ كضكح الدكر الكظيفي لممكظؼ 46 32

 0.35 3.82  عمى أسس إنسانيةالجياز باألفراد قمة اىتماـ 1 33

 0.27 3.82 عدـ القدرة عمى القكؿ ال 51 34

 0.31 3.78 عدـ كضكح عالقة العمؿ بيف الزمالء 7 35

 0.20 3.78 غياب كسائؿ الترفيو 8 36

 0.10 3.78 تأثر األفراد بنكع الجريمة 59 37

 0.26 3.76 تغير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـ 76 38

 0.23 3.74 عدـ االىتماـ بالعالقات االجتماعية بيف األفراد 40 39
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40 
60 

تسبب مكانة المتيـ االجتماعية أحيانا في تجاكز أنظمة 
 0.22 3.72 العمؿ

41 
22 

ضعؼ فرص النمك كالتقدـ الكظيفي بسبب ارتباطيا 
 0.29 3.71 بمعايير غير كفاءة األداء

 0.38 3.71 تكميؼ أفراد بأعماؿ تفكؽ قدراتيـ 56 42

 0.25 3.71 التكسط إلنجاز معاممة غير مكتممة أك غير قانكنية 67 43

 0.41 3.70 تدخؿ الكالء الحزبي في عمؿ الجياز 53 44

45 
70 

لجكئي إلى الكبت لمتخمص مف بعض األمكر المسببة 
 0.39 3.70 لمقمؽ

 0.14 3.69 لجيازاكجكد التكتالت في  36 46

 0.47 3.68 االزدكاجية في المياـ 38 47

 0.20 3.68 استمرار إتباع سياسة االجتياح مف قبؿ االحتالؿ 75 48

 0.17 3.66 غياب التنسيؽ بيف الكحدات التنظيمية 39 49

 0.40 3.64 تدمير مقار كأبنية الجياز 73 50

 0.28 3.62 تجاكز المنتسبيف لمسؤلييـ المباشريف 9 51

 0.31 3.60 شعكر الفرد أف مستكاه الميني يفكؽ مستكل مسئكلو   54 52

 0.21 3.59 دكاـ تغير سياسات العمؿ 13 53

 0.34 3.59 الرعاية الصحية إلفراد الجيازعدـ تكفر 31 54

 0.33 3.55 تغيير قيادة الجياز مف كقت إلى أخر 74 55

 0.24 3.55 كثرة الكساطات عند عممية اتخاذ القرارات في كظيفتي 50 56

57 
18 

تضارب الصالحيات المفكضة إلي مف قبؿ أكثر مف 
 0.45 3.51 مسؤكؿ

58 
33 

محدكدية المكارد كاإلمكانيات المتكفرة في الجياز مف 
 0.33 3.49 (الخ... أثاث, كأجيزة, مقرات)

 0.26 3.48 ضعؼ العالقة بيف الترقية كمستكل األداء 20 59

 0.34 3.39 إتباع سياسة إنجاز العمؿ المطمكب في الكقت المحدد 45 60

 0.38 3.38 اختالؼ األىداؼ بيف الجياز كالعامميف 10 61

 0.20 3.38 تفكيرم بالمكقؼ السيئة لفترة طكيمة بعد انتيائيا 71 62

 0.22 3.30 كثرة المكالمات الياتفية أثناء ساعات العمؿ 62 63

 0.34 3.29 محدكدية الصالحيات التي يتـ تفكيضيا مف قبؿ القيادة 26 64

 0.35 3.21        تضارب التعميمات المتبعة في كظيفتي 19 65

66 
52 

تصميـ المكتب غير مناسب إلشاعة جك مف الرضا 
 0.21 3.20 النفسي

 0.24 3.19 العمؿ بعد انتياء ساعات الدكاـ 47 67
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 0.34 3.12 شعكرم بأنني في حالة تنافس دائـ مع اآلخريف 69 68

 0.44 3.11 كثرة االنتقاؿ بيف أقساـ العمؿ 12 69

 0.30 3.11 التنقالت بيف مختمؼ مكاقع العمؿ 48 70

 0.28 3.07 عدـ مالئمة مكاف العمؿ إلنجاز أعماليـ 32 71

 0.44 3.04 العمؿ مع الجنس اآلخر 11 72

73 
25 

التزامي بالتعميمات كاإلجراءات يحد مف قدرتي عمى 
 0.34 3.00 اإلبداع

 0.30 2.96 التطكر الكظيفي مرتبط بالكفاءة كالتميز في العمؿ 34 74

 0.30 2.88 نسبة المسؤكليف ألنفسيـ إنجازات مرؤ سييـ 57 75

76 
72 

 الزمالء يثير لدم المجدكلة لبعضالزيارات الخاصة غير 
 0.33 2.83 مشاعر اإلحراج

درجة أثر التكتر ك ضغكط العمؿ عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي 
 0.411 3.72 الفمسطيني

 
، أف ىناؾ إجماعا عمى أف لمتكتر ك (3.72)يتضح مف قيمة المتكسط العاـ إلجابات جميع المبحكثيف 

أم أنو يمكف . ضغكط العمؿ أثر عالي عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني
يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط العمؿ بيف انخفاض مستكل أداء " قبكؿ الفرضية الفرعية القائمة 

: كأىـ أكجو ىذه اآلثار". جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة
 

 (. 4.47)مكضكعية  لتقييـ األداء بمتكسط حسابي عالي ؿامعايير أؿ غياب
  ( 4.36)تدخؿ الضغط العشائرم في سير عمؿ الجياز بمتكسط حسابي عالي
 ( 4.34) بمتكسط حسابي عالي  لدل جزء كبير مف المنتسبيفغياب برامج التدريب
  ( 4.33)عدـ إعطاء صالحيات كافية لممكظؼ إلنجاز العمؿ بمتكسط حسابي عالي
  ( 4.27)عدـ التزاـ بعض زمالء العمؿ بساعات الدكاـ الرسمي بمتكسط حسابي عالي

 
 مصادر التوتر و ضغوط العمل التنظيمية التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمن الوقائي 2.4

 .الفمسطيني
 
 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخاص لمصادر : 2.4جدكؿ 
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 تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي التنظيمية التي كضغكط العمؿالتكتر 
. الفمسطيني

 
رقم الترتيب 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.90 4.34 غياب برامج التدريب 14 1

 0.75 4.20 عدـ اعتماد مستكل األداء كأساس لمتميز 15 2

 0.14 4.16  التزاـ األفراد بالعمؿضعؼ متابعة 4 3

 0.06 4.14 عدـ كفاية الراتب لمستمزمات الحياة 2 4

 0.50 4.14 ضعؼ التقدير مف الرؤساء المباشريف 21 5

 0.74 4.08 .الحكافز عمى أساس عادؿعدـ تكزيع  5 6

 0.13 4.04 نظاـ االتصاؿ اإلدارم في المنظمة غير فعاؿ 16 7

 0.93 4.01 حاسبة مف يتـ استغالؿ منصبوضبابية سياسة ـ 3 8

9 27 
عدـ حصكلي عمى التغذية الراجعة عمى ما أؤديو 

 0.11 4.00 مف أعماؿ بصكرة مستمرة مف قبؿ القيادة

10 24 
أعتبر االنتقادات المكجية إلي مصدر تيديد 

 0.96 3.96 لكضعي الكظيفي

11 23 
ال أعامؿ بالتساكم مع اآلخريف في الحقكؽ 

 0.02 3.93 كالكاجبات

12 28 
عدـ حصكلي عمى التغذية الراجعة عمى ما أؤديو 

 0.95 3.89 مف أعماؿ بصكرة مستمرة مف قبؿ القيادة

13 6 
غياب الفيـ الحقيقي لمدكر األمني لمجياز لدل 

 0.03 3.84 األفراد

 0.29 3.84 ترىؿ ضبط إلزاـ األفراد بأنظمة الجياز 17 14

 0.35 3.82  عمى أسس إنسانيةالجياز باألفراد قمة اىتماـ 1 15

 0.20 3.78 غياب كسائؿ الترفيو 8 16

 0.31 3.78 عدـ كضكح عالقة العمؿ بيف الزمالء 7 17

     
 0.29 3.71ضعؼ فرص النمك كالتقدـ الكظيفي بسبب  22 18
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 ارتباطيا بمعايير غير كفاءة األداء

 0.28 3.62 تجاكز المنتسبيف لمسؤلييـ المباشريف 9 19

 0.21 3.59 دكاـ تغير سياسات العمؿ 13 20

21 
18 

تضارب الصالحيات المفكضة إلي مف قبؿ أكثر 
 0.45 3.51 مف مسؤكؿ

 0.26 3.48 ضعؼ العالقة بيف الترقية كمستكل األداء 20 22

 0.38 3.38 اختالؼ األىداؼ بيف الجياز كالعامميف 10 23

24 
26 

محدكدية الصالحيات التي يتـ تفكيضيا مف قبؿ 
 0.34 3.29 القيادة

 0.35 3.21        تضارب التعميمات المتبعة في كظيفتي 19 25

 0.44 3.11 كثرة االنتقاؿ بيف أقساـ العمؿ 12 26

 0.44 3.04 العمؿ مع الجنس اآلخر 11 27

28 
25 

التزامي بالتعميمات كاإلجراءات يحد مف قدرتي 
 0.34 3.00 عمى اإلبداع

 0.42 3.75المعدل العام لممحور 

 
،أم أف ىناؾ إجماعا عمى (3.75)يتضح مف قيمة المتكسط العاـ إلجابات أفراد جياز األمف الكقائي 

أف لمتكتر ك ضغكط العمؿ التنظيمية دكر عالي في التأثير عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف 
يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط "  أم أنو يمكف قبكؿ الفرضية الفرعية القائمة  .الكقائي الفمسطيني

كأىـ ". العمؿ التنظيمية ك بيف انخفاض مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة
: أكجو ىذه اآلثار

  ( 4.34)غياب برامج التدريب بمتكسط حسابي عالي
  (. 4.20)عدـ اعتماد مستكل األداء كأساس لمتميز بمتكسط حسابي عالي
 (. 4.16) التزاـ األفراد بالعمؿ بمتكسط حسابي عالي ضعؼ متابعة
  (. 4.14)عدـ كفاية الراتب لمستمزمات الحياة بمتكسط حسابي عالي
  (.4.14)ضعؼ التقدير مف الرؤساء المباشريف بمتكسط حسابي عالي 

 
 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ الكظيفية التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي 3.4

. الفمسطيني
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخاص لمصادر : 3.4جدكؿ 

 الكظيفة التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي كضغكط العمؿالتكتر 
. الفمسطيني

 
رقم الترتيب 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.832 4.47 مكضكعية  لتقييـ األداءأؿمعايير ؿ اغياب 29 1

2 42 
عدـ إعطاء صالحيات كافية لممكظؼ إلنجاز 

 4.33 العمؿ

0. 49 

 0.66 4.09 غياب التقييـ الدكرم مف قبؿ جية االختصاص 35 3

 0.93 4.08 انعداـ األمف الكظيفي 49 4

 0.66 4.07 عدـ تقدير اإلدارة لإلنجازات التي يحققيا األفراد 44 5

 0.36 3.95 الثقة بيف الرئيس كالمرؤكسغياب  30 6

7 37 
غمكض أىداؼ الكظيفة التي يشغميا المكظؼ 

 3.95 أحيانا

0.75 

8 43 

اعتماد أسمكب الصراع كأساس لممحافظة عمى 
 المكقع الكظيفي

 

3.94 

 

0.70 

 0.39 3.93  معرفة كؿ شيءإلىسعي المسؤكؿ  41 9

 0.55 3.83 عدـ كضكح الدكر الكظيفي لممكظؼ 46 10

 0.77 3.82 عدـ القدرة عمى القكؿ ال 51 11

 0.36 3.74 عدـ االىتماـ بالعالقات االجتماعية بيف األفراد 40 12

 0.42 3.69 لجيازكجكد التكتالت في أ 36 13

 0.27 3.68 االزدكاجية في المياـ 38 14

 0.70 3.66 غياب التنسيؽ بيف الكحدات التنظيمية 39 15

 0.49 3.59 الرعاية الصحية إلفراد الجيازعدـ تكفر 31 16

17 50 
كثرة الكساطات عند عممية اتخاذ القرارات في 

 كظيفتي
3.55 

 

0.35 

 0.33 3.49محدكدية المكارد كاإلمكانيات المتكفرة في الجياز  33 18
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 (الخ... مقرات، كأجيزة، أثاث)مف 

19 45 
إتباع سياسة إنجاز العمؿ المطمكب في الكقت 

 3.39 المحدد

0.44 

20 52 
تصميـ المكتب غير مناسب إلشاعة جك مف الرضا 

 النفسي
3.20 

 

0.62 

 0.49 3.19 العمؿ بعد انتياء ساعات الدكاـ 47 21

 0.39 3.11 التنقالت بيف مختمؼ مكاقع العمؿ 48 22

 0.89 3.07 عدـ مالئمة مكاف العمؿ إلنجاز أعماليـ 32 23

 0.30 2.96 التطكر الكظيفي مرتبط بالكفاءة كالتميز في العمؿ 34 24

 المعدل العام لممحور
3.72 

 

0.61 

 
، أف ىناؾ إجماعا عمى أف (3.72)يتضح مف قيمة المتكسط العاـ إلجابات أفراد جياز األمف الكقائي 

 عالي في التأثير عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف الكظيفية دكرلمتكتر ك ضغكط العمؿ 
يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط " أم أنو يمكف قبكؿ الفرضية الفرعية القائمة .الكقائي الفمسطيني

كأىـ ". العمؿ الكظيفية ك بيف انخفاض مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة
 :أكجو ىذه اآلثار

 (. 4.47)مكضكعية  لتقييـ األداء بمتكسط حسابي عالي أؿمعايير أؿ غياب
  (. 4.33)عدـ إعطاء صالحيات كافية لممكظؼ إلنجاز العمؿ بمتكسط حسابي عالي
  (. 4.09)غياب التقييـ الدكرم مف قبؿ جية االختصاص بمتكسط حسابي عالي
  (. 4.08)انعداـ األمف الكظيفي بمتكسط حسابي عالي
  (4.07)عدـ تقدير اإلدارة لإلنجازات التي يحققيا األفراد. 

 
 
 
 
 
 
 
 التوتر و ضغوط العمل الشخصية التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمن الوقائي مصادر 4.4



 

 61 

 .الفمسطيني
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخاص لمصادر : 4.4جدكؿ 
 الشخصية التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي كضغكط العمؿالتكتر 

. الفمسطيني
 

 الفقرة رقم الفقرةالترتيب 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.99 4.36 شعكر المكظؼ بعدـ االستقرار النفسي 66 1

2 55 
عدـ التزاـ بعض زمالء العمؿ بساعات الدكاـ 

 4.27 الرسمي

0.67 

 0.97 4.18 تفرد الرؤساء باتخاذ القرارات 64 3
 0.39 4.00 الصراعات الداخمية بيف األفراد 61 4

5 58 
كالء األفراد ألشخاص قيادية بدؿ كالئيـ لمجياز 

 3.95 كمؤسسة

0.83 

6 63 
عدـ قدرة المسؤكؿ عمى احتكاء مشاكؿ 

 3.89 المرؤكسيف

0.63 

 0.31 3.89 تدخؿ الضغط العشائرم في سير عمؿ الجياز 65 7
 0.54 3.88 نسبة المسؤكليف ألنفسيـ إنجازات مرؤ سييـ 57 8
 0.42 3.78 تأثر األفراد بنكع الجريمة 59 9

10 60 
تسبب مكانة المتيـ االجتماعية أحيانا في 

 3.72 تجاكز أنظمة العمؿ

0.26 

 0.88 3.71 تكميؼ أفراد بأعماؿ تفكؽ قدراتيـ 56 11

12 67 
التكسط إلنجاز معاممة غير مكتممة أك غير 

 3.71 قانكنية

0.91 

 0.43 3.70 تدخؿ الكالء الحزبي في عمؿ الجياز 53 13

14 70 
لجكئي إلى الكبت لمتخمص مف بعض األمكر 

 3.70 المسببة لمقمؽ

0.92 

 0.34 3.60شعكر الفرد أف مستكاه الميني يفكؽ مستكل  54 15
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 مسئكلو  

 0.81 3.38 تفكيرم بالمكقؼ السيئة لفترة طكيمة بعد انتيائيا 71 16
 0.24 3.30 كثرة المكالمات الياتفية أثناء ساعات العمؿ 62 17
 0.48 3.12 شعكرم بأنني في حالة تنافس دائـ مع اآلخريف 69 18
 0.30 2.85 عرض اليدايا النقدية كالعينية 68 19

20 72 
الزيارات الخاصة غير المجدكلة  لبعض الزمالء 

 2.83 يثير لدم مشاعر اإلحراج

0.37 

 0.50 3.69 المعدل العام لممحور
 

، أف ىناؾ إجماعا عمى أف (3.69)يتضح مف قيمة المتكسط العاـ إلجابات أفراد جياز األمف الكقائي 
لمتكتر ك ضغكط العمؿ الشخصية دكر عالي في التأثير عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف 

. الكقائي الفمسطيني
 

يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط العمؿ الشخصية ك "  أم أنو يمكف قبكؿ الفرضية الفرعية القائمة 
: كأىـ أكجو ىذه اآلثار". بيف انخفاض مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة

  (. 4.36)شعكر المكظؼ بعدـ االستقرار النفسي بمتكسط حسابي عالي
  (.4.27)عدـ التزاـ بعض زمالء العمؿ بساعات الدكاـ الرسمي بمتكسط حسابي عالي 

  (.4.18)تفرد الرؤساء باتخاذ القرارات بمتكسط حسابي عالي 

  (.4.00)الصراعات الداخمية بيف األفراد بمتكسط حسابي عالي 

  (.3.95)كالء األفراد ألشخاص قيادية بدؿ كالئيـ لمجياز كمؤسسة بمتكسط حسابي عالي 

 
سباب الخارجية لمتكتر ك ضغكط العمؿ التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي األ5.4

. الفمسطيني
 
 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخاص األسباب : 5.4جدكؿ 
الخارجية لمتكتر ك ضغكط العمؿ التي تؤثر عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي 

. الفمسطيني
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 الفقرة رقم الفقرةالترتيب 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.55 3.76 تغير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـ 76 1

2 75 
استمرار اتباع سياسة االجتياح مف قبؿ 

 3.68 االحتالؿ

0.65 

 0.74 3.64 تدمير مقار كأبنية الجياز 73 3

 0.92 3.55 تغيير قيادة الجياز مف كقت إلى أخر 74 4

 0.95 3.66 المعدل العام لممحور

 
، أف ىناؾ إجماعا عمى أف (3.66)يتضح مف قيمة المتكسط العاـ إلجابات أفراد جياز األمف الكقائي 

لمتكترات ك ضغكط العمؿ الخارجية دكر عالي في التأثير عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف 
يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط " أم أنو يمكف قبكؿ الفرضية الفرعية القائمة  .الكقائي الفمسطيني

كأىـ ". العمؿ الخارجية ك بيف انخفاض مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة
: أكجو ىذه اآلثار

 
  (. 3.76)تغير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـ بمتكسط حسابي عالي
  (.3.68)استمرار اتباع سياسة االجتياح مف قبؿ االحتالؿ بمتكسط حسابي عالي 

  (.3.64)تدمير مقار كأبنية الجياز بمتكسط حسابي عالي 

 
: تحميل فرضيات الدراسة: 6.4

 
 :لرئيسةالفرضية ا

 
الغربية  الضفة جنكب مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني يكجد عالقة تنظيمية في انخفاض"

  ". التكترات كضغط العمؿنتيجة
 

( Person Correlation) استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف رئيسةلمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
 مستكل أداء جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية ك التكترات ك بيف انخفاضلمعالقة 

. ضغكطات العمؿ كقدرات األفراد ك إمكانياتيـ ك ظركؼ العمؿ ك اختالؼ التكقعات
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نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمعالقة بيف انخفاض مستكل أداء جياز األمف الكقائي : 6.4جدكؿ

الفمسطيني جنكب الضفة الغربية ك التكترات ك ضغكطات العمؿ كقدرات األفراد ك 
 .إمكانياتيـ ك ظركؼ العمؿ ك اختالؼ التكقعات

الداللة قيمة ر المتغيرات 
اإلحصائية 

انخفاض مستكل أداء أفراد جياز 
األمف الكقائي الفمسطيني جنكب 
الضفة الغربية 

 0.00 0.63التكترات ك ضغكطات العمؿ 
 000. 0.50  المصادر الشخصية

 000. 0.78المصادر التنظيمية كالكظيفية 

 000. 0.95المصادر الخارجية 

 
يتضح مف النتائج بأنو يكجد عالقة بيف التكترات ك ضغكط العمؿ ك بيف انخفاض مستكل أداء أفراد 

، ك معامؿ ارتباط مكجب، بحيث كمما (0.00)جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
 . زادت التكترات كضغكط العمؿ كمما انخفض مستكل أداء أفراد الجياز بشكؿ أكبر

 
 الحكافز، كعدـ كضكح عدـ المساكاة في تكزيع لألداء، كةعادؿاؿكىذا يعكد إلى أف سياسة التقييـ غير 

 .السياساتآلية العمؿ، تعديؿ كتبديؿ 
،كضعؼ المشاركة في القرار،كضعؼ فرص الترقية  (غير مركزيةمركزية،)باإلضافة طبيعة القرارات 

تباع سياسة غير مرنة،كعدـ كضكح االختصاصات ،كعدـ تحديد  كالتقدـ الكظيفي،كعبء العمؿ ،كا 
كتعارض األىداؼ االتصاؿ، كذلؾ عدـ فاعمية نظاـ . المسؤكلية أثرا كاضحا في ضغكط العمؿ

كعدـ فاعمية نظـ التدريب، باإلضافة بيئة لمسمطات،  الغير مناسب ض، كالتفكمالمحددة كغمكضيا
. كؿ ىذا أثر عمى انخفاض مستكل األداء بيف أفراد جياز األمف الكقائي. العمؿ المادية

 
كذلؾ يكجد عالقة بيف قدرات األفراد ك إمكانياتيـ ك بيف انخفاض مستكل أداء أفراد جياز األمف 

، ك معامؿ ارتباط مكجب، بحيث كمما انخفضت (0.00)الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
. قدرات األفراد ك إمكانياتيـ كمما انخفض مستكل أداء أفراد الجياز بشكؿ أكبر

  
كىذا يعكد إلى أف لعممية التكافؽ بيف قدرات الفرد كحاجاتو كمتطمبات العمؿ أثرا في مستكل معاناة 

الضغط ، فكمما زاد تكافؽ قدرات الفرد مع متطمبات الكظيفة، كانت حاجاتو مشبعة في كظيفتو كقمت 
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معاناتو الضغكط في العمؿ ، ك العكس صحيح، فقدرات الفرد كحاجاتو ىي التي تحدد درجة صعكبة 
مسببات الضغط عنده أك سيكلتيا،  فالعامؿ الذم يممؾ ميارات عالية عكس الذم ال يممكيا في 

. مكجيتو لضغط العمؿ
 

كذلؾ كجدت عالقة بيف ظركؼ العمؿ ك بيف انخفاض مستكل أداء أفراد جياز األمف الكقائي، حيث 
ظركؼ األفراد قاسية ، ك معامؿ ارتباط مكجب، بحيث كمما كانت (0.00)كانت الداللة اإلحصائية 

.  كمما انخفض مستكل أداء أفراد الجياز بشكؿ أكبركسيئة
 

العمؿ، كىذا يعكد إلى أف ضغط العمؿ يؤثر بشكؿ كاضح عمى مستكل األداء في الكثير مف مياـ 
 األمر الذم يبرز في الغياب العكس،فكمما كاف مستكل الضغط عالي يككف األداء منخفض أك 

 . في بيئة العمؿ، ارتفاع معدؿ الشكاكل كالحكادثع، الصراكالتسرب الكظيفي، تدني مستكل األداء
كذلؾ كجدت عالقة بيف اختالؼ تكقعات أفراد الجياز عف العمؿ كبيف انخفاض مستكل أداء أفراد 

ك معامؿ ارتباط مكجب، بحيث كمما  ،(0.00)جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
 . انخفض مستكل أداء أفراد الجياز بشكؿ أكبرسمبية كمماكانت تكقعات األفراد 

 
 كمما زاد في تحسف التقدـ،كىذا يعكد إلى أف تكقعات أفراد الجياز لمستقبؿ أفضؿ لمجياز ك التطكر ك 

 .أداء أفراد الجياز كالعكس صحيح
 

. تحميل الفرضيات الفرعية: 1.6.4
 

 (الكساطة، المحسكبية، االتصاالت، الرشكة ) تكجد عالقة بيف العكامؿ االجتماعية ال:األولىالفرضية 
. كبيف أداء منتسبي جياز األمف الكقائي في جنكب الضفة الغربية

 
لمعالقة  (Person Correlation)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

كبيف أداء منتسبي جياز األمف  (الكساطة، المحسكبية، االتصاالت، الرشكة )بيف العكامؿ االجتماعية
الكقائي في جنكب الضفة الغربية 

 
الكساطة، ) نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمعالقة بيف لمعالقة بيف العكامؿ االجتماعية: 7.4جدكؿ 

 .جيازاؿكبيف أداء منتسبي  (المحسكبية، االتصاالت، الرشكة
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الداللة اإلحصائية قيمة ر المتغيرات 
أداء أفراد جياز األمف الكقائي الفمسطيني 

جنكب الضفة الغربية 
 0.32 0.08الكساطة 

 0.00 0.24المحسكبية 

 0.00 0.44االتصاالت 

 0.28 0.09الرشكة 
يتضح مف النتائج بأنو ال يكجد عالقة بيف كجكد الكساطة في العمؿ ك بيف انخفاض مستكل أداء أفراد 

، كىذا يعكد إلى طبيعة شخصية أفراد  (0.32)جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
الجياز، أك لظاىرة الكساطة التي أصبح ال غنى عنيا في مجتمعنا الفمسطيني، كبالتالي ال يككف ليا 

ذلؾ اتضح مف النتائج بأنو يكجد عالقة بيف كجكد المحسكبية  ؾ.تأثير في انخفاض أداء أفراد الجياز
في العمؿ ك بيف انخفاض مستكل أداء أفراد جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

، ككجكد معامؿ ارتباط مكجب، بحث كمما زادت المحسكبية في العمؿ كمما أثر سمبان عمى (0.00)
 .انخفاض مستكل األداء بيف أفراد جياز األمف الكقائي

 
 حيث إحصائيان،أما بالنسبة ألثر االتصاالت عمى أداء أفراد جياز األمف الكقائي، فقد كجد عالقة دالة 

، ككجكد معامؿ ارتباط مكجب، بحيث كمما كانت االتصاالت بيف أفراد (0.00)كانت الداللة اإلحصائية 
الجياز ضعيفة أك بيف أفراد الجياز ك مسئكلييـ كانت ضعيفة، كمما تأثر أداء األفراد بالسمب ك 

كذلؾ اتضح مف النتائج بأنو يكجد عالقة بيف كجكد الرشكة في العمؿ ك بيف  .انخفض مستكل أدائيـ
، ككجكد معامؿ (0.00)انخفاض مستكل أداء أفراد جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

ارتباط مكجب، بحيث كمما كانت الرشكة مستشرية في العمؿ ك بيف أفراد الجياز، كمما تأثر أداء أفراد 
. الجياز سمبان ك انخفض أدائيـ

 
 ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األسباب الخارجية لمتكترات ك ضغكط العمؿ :نيةالفرضية الثا

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة  ك.ك أثرىا عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني
لمعالقة بيف األسباب الخارجية لمتكترات ك  (Person Correlation)استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

 .ضغكط العمؿ ك أثرىا عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني
 

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمعالقة بيف األسباب الخارجية لمتكترات ك ضغكط العمؿ ك : 8.4جدكؿ 
. أثرىا عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني

 
الداللة اإلحصائية قيمة ر المتغيرات 
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مستكل أداء منتسبي 
جياز األمف الكقائي 

األسباب الخارجية لمتكترات ك 
ضغكط العمؿ 

0.25 0.00 

 
يتضح مف النتائج بأنو يكجد عالقة بيف األسباب الخارجية لمتكترات ك ضغكط العمؿ ك بيف انخفاض 

، ككجكد معامؿ ارتباط (0.00)مستكل أداء أفراد جياز األمف الكقائي، حيث كانت الداللة اإلحصائية
مكجب إحصائيان، بحيث كمما كاف ىناؾ تكترات ك ضغكط في العمؿ حتى لك كانت أسباب خارجية 

. عف أداء الجياز،  كمما أثر ذلؾ سمبان عمى مستكل أداء أفراد الجياز  
 

 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :ثالثةالفرضية ال
. جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

 
لمفركؽ في مستكل التكترات ك  (T- test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى استخدـ اختبار ت 

ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 
(. 8.4)كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ .الجنس، ك ذلؾ عمى الدرجة الكمية ك أبعاد الدراسة

 
لمفركؽ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى  (T- test)نتائج اختبار ت : 9.4جدكؿ 

أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب الجنس، ك ذلؾ 
 .عمى الدرجة الكمية ك أبعاد الدراسة

 
المتوسط العدد الجنس البعد 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائية 

مصادر التكتر ك ضغكط 
العمؿ التنظيمية 

 0.64 0.46- 369 0.42 3.74 291ذكر 
    0.63 3.77 80 أنثى

مصادر التكتر ك ضغكط 
العمؿ الكظيفية 

 0.03 2.13- 369 0.50 3.68 291ذكر 
    0.66 3.83 80 أنثى

مصادر التكتر ك ضغكط 
العمؿ الشخصية 

 0.92 0.09- 369 0.51 3.69 291ذكر 
    0.43 3.69 80 أنثى

األسباب الخارجية لمتكتر ك 
ضغكط العمؿ 

 0.00 3.04- 142.50 0.33 3.58 291ذكر 
    0.89 3.94 80 أنثى

 0.74 0.33- 369 0.42 3.72 291ذكر الدرجة الكمية 
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 0.74 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند* 
 

 التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء في مستكلانو ال تكجد فركؽ  (9.4)يكضح لنا الجدكؿ 
منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، حيث بمغت 

كىذا يؤكد قبكؿ الفرضية  (0.74)، الكمية قيمتيا (0.05)الداللة اإلحصائية عند المستكل  لمدرجة
 .ثالثةاؿ
 

المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز  (التنظيمية ك الشخصية)أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية لـ نجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف 

عمى  (0.92)، (0.64)الكقائي حسب الجنس، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما عمى الترتيب
 .الترتيب

 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز  (الكظيفية ك الخارجية)أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 

األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية يكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف 
، (0.03)الكقائي حسب الجنس، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما عمى الترتيب الكظيفية

 .، عمى الترتيب(0.00)كالخارجية
يفسر الباحث ىذه النتيجة بأنو ال يؤثر جنس المنتسبيف لجياز األمف الكقائي عمى أدائيـ في العمؿ 

بسبب مصادر التكتر كضغكط العمؿ بشكؿ عاـ، كىذا يعكد إلى أف كؿ مف الذككر ك اإلناث يعاممكف 
نفس المعاممة ك يتعرضكف لنفس مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ كغياب المعايير المكضكعية لتقييـ 

األداء ك عدـ تكزيع الحكافز بشكؿ عادؿ، كاعتقادىـ بترىؿ ضبط إلزاـ األفراد بأنظمة الجياز، 
كغمكض أىداؼ الكظيفة التي يشغميا كؿ مف الذككر كاإلناث، كالصراعات الداخمية بيف أفراد الجياز 

. سكاء كانكا ذككر ك إناث
 

ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي  :الفرضية الخامسة
. جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير العمر

 
 one way analysis)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف
(. 10.4)كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ . الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب العمر
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يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 10.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

 .العمر
 

الداللة 
 اإلحصائية

درجات  قيمة ف
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجموع  
المربعات 

مصدر التباين  البعاد 

0.00 
 

5.55 
 
 

بيف المجمكعات  2.76 0.92 3 مصادر التكتر 
ك ضغكط العمؿ 

التنظيمية 
داخؿ المجمكعات  60.82 0.16 367
المجمكع  63.58  370

0.00 9.04 
 
 

بيف المجمكعات  7.69 2.56 3 مصادر التكتر 
ك ضغكط العمؿ 

 الكظيفية
داخؿ المجمكعات  103.96 0.20 367
المجمكع  111.65  370

0.00 16.06 
 
 

بيف المجمكعات  10.69 3.56 3 مصادر التكتر 
ك ضغكط العمؿ 

الشخصية 
داخؿ المجمكعات  81.45 0.20 367
المجمكع  92.14  370

0.91 
 
 

0.17 
 
 

بيف المجمكعات  0.55 0.18 3 األسباب 
الخارجية لمتكتر 
ك ضغكط العمؿ 

 0.00 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند* 

 

في     (0.05)انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(11.4 )أعالهيتضح لنا مف الجدكؿ  
مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب 

حيث كانت الداللة  ( = 0.05)الضفة الغربية حسب العمر، عند مستكل الداللة 
كذلؾ بالنسبة لمصادر  .، كىذا يؤكد رفض الفرضية الخامسة(0.05)، كىك أقؿ(0.00)اإلحصائية

المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف  (التنظيمية كالكظيفية ك الشخصية)التكتر كضغكط العمؿ 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي 

 (.0.00)حسب العمر، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 
 

أما بالنسبة لألسباب الخارجية لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فمـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان لدل أفراد جياز األمف الكقائي 

(. 0.05)، كىي أعمى مف(0.91)حسب العمر، حيث بمغت الداللة اإلحصائية 
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فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب العمر كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية 

 (.11.3)لمتكسطات أعمار أفراد األمف الكقائي في الجدكؿ 

 التكترات ك ضغكط المعيارية لمستكياتاألعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات : 11.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

حسب العمر عمى الدرجة الكمية 
 

 13.14( == 0.05)قيمة ؼ عند 
 

مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ التي تؤثر عمى أداء يفسر الباحث ىذه النتيجة بأنو لمعمر أثر في 
الفرد في جياز األمف الكقائي، فتأثير مصادر التكتر يختمؼ باختالؼ عمر الفرد في الجياز، فاألفراد 

ذكم األعمار القميمة يتكتركف مف أشياء تختمؼ عف األفراد ذكم األعمار المتكسطة ك الطكيمة، 
كنالحظ مف المتكسطات الحسابية أف مستكيات التكتر تككف عالية عند األفراد الذيف تتراكح أعمارىـ 

 عامان، كىذا عائد إلى طبيعة الجسـ لدل الفرد كمدل تحممو ليذه الضغكط الشديدة التي 60 – 51
. يتعرض ليا أفراد شعبنا الفمسطيني خاصة مكظفي األمف منو

 
 التكتر كضغكط العمؿ التنظيمية كالكظيفية ك الشخصية التي تؤثر عمى أداء أفراد بالنسبة لمصادرأما 

الجياز، فقد كاف تأثيراتيا عمى األفراد تختمؼ باختالؼ العمر، فاألفراد ذكم األعمار القميمة ال تؤثر 
، كىذا (3.98)كما تؤثر عمى األفراد مف ذكم األعمار الكبيرة  (3.45)عمييـ ضغكط العمؿ التنظيمية 

 لمجياز كما األفراد ذكم األعمار األمنيعائد إلى أف األفراد ذكم األعمار القميمة ال يفيمكف الدكر 

المتوسط العدد العمر 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الداللة قيمة ف 
اإلحصائية 

  0.00 0.00 0 عاـ 20أقؿ مف 
 
 

13.14 
 
 
 

 
 
 

0.00 
 

 0.36 3.45 139 عامان 30 – 21

 0.43 3.81 189 عامان 40 – 31
  0.33 3.39 29 عامان 50- 41

 0.00 3.98 14 عامان 60- 51

 0.00 0.00 0 عامان فأكثر 60
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الكبيرة ، كذلؾ يرل األفراد ذكم األعمار الكبيرة أنو ىناؾ ضعؼ في فرص النمك ك التقدـ الكظيفي، 
مف ىنا يظير تكترىـ ك استيائيـ مف إدارة الجياز كبالتالي يؤثر عمى مستكل أدائيـ،ىذا عمى المستكل 

 كذلؾ يركف غياب المعايير المكضكعية لتقيـ أداء الفرد، ك أف التطكر الكظيفي غير  .التنظيمي
مرتبط بالكفاءة ك التميز في العمؿ، في حيف يرل المكظفكف ذكم األعمار القميمة انو لدييـ غمكض 

. في أىداؼ الكظيفة التي يشغمكنيا،ىذا عمى المستكل الكظيفي
 

 أما عمى الصعيد الشخصي كذلؾ ىناؾ اختالفا في التأثير عمى األداء مف ناحية الضغكط الشخصية 
باختالؼ العمر، فيشعر األفراد ذكم األعمار القميمة  بأف ىناؾ صراعات داخمية بيف أفراد الجياز، 

أما ذكم األعمار الكبيرة يركف . كذلؾ يشعركف بالكبت نتيجة القمؽ الذم يتعرضكف لو أثناء العمؿ
بتدخؿ الكالء الحزبي في عمؿ الجياز ، كذلؾ يركف بأف ىناؾ تكميؼ أفراد بأعماؿ تفكؽ قدرتيـ ، 

أما بالنسبة لمصادر التكتر الخارجية فال فرؽ في  .كذلؾ يركف بأف ىناؾ تجاكز في أنظمة العمؿ
تأثيرىا عمى األداء حسب العمر، حيث أف الفرد في الجياز ميما كاف عمره فيرل اليدـ ك التدمير مف 

. قبؿ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ك االجتياحات التي تؤثر سمبان عمى األداء ك االعتقاالت
 

 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :خامسةالفرضية ال
. جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير لحالة االجتماعية

 
 one way analysis)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  

of variance ) مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف  لمفركؽ في
كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ . الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية

(12.4.) 
 
 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 12.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب الحالة 

 .االجتماعية
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الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 ف

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين  األبعاد 

0.35 1.03 

 
 

بيف المجمكعات  0.35 0.17 مصادر التكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  63.23 0.17العمؿ التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.57 0.56 

 
 

بيف المجمكعات  0.33 0.17 مصادر التكتر ك ضغكط 
 العمؿ الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  111.31 0.30
المجمكع  111.64 

0.96 
 

بيف المجمكعات  1.99 9.94 0.04 مصادر التكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  92.13 0.25العمؿ الشخصية 

المجمكع  94.12 
0.00 6.35 

 
 

بيف المجمكعات  12.71 6.36 األسباب الخارجية لمتكتر ك 
داخؿ المجمكعات  368.32 1.00ضغكط العمؿ 

المجمكع  381.03 
بيف المجمكعات  7.26 3.63 0.21 0.80  الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  62.71 0.17
 69.97المجمكع  

 0.80 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند* 
 

في مستكل  ،(0.05) يتضح لنا مما سمؼ انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 

 0.80)الداللة حيث كانت الداللة اإلحصائية   (0.05)الغربية حسب الحالة االجتماعية، عند مستكل
 .ذا يؤكد قبكؿ الفرضية السادسة (0.05)كه. كىك أكبر (
 

المؤثرة عمى أداء  (التنظيمية، كالكظيفية، ك الشخصية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال يكجد فركقان دالة إحصائية لدل 

( 0.35)أفراد جياز األمف الكقائي حسب الحالة االجتماعية، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منو
 .عمى الترتيب، (0.96)، (0.57)ك

أما بالنسبة لألسباب الخارجية لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
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الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فقد كجدت فركؽ دالة إحصائيان لدل أفراد جياز األمف 
. (0.05)كىي أقؿ مف ( 0.00)الكقائي حسب الحالة االجتماعية، حيث بمغت الداللة اإلحصائية

فقد كاف التبايف طفيفان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب الحالة االجتماعية كذلؾ كما ىك كاضح مف 

(. 13.3)المتكسطات الحسابية لمحاالت االجتماعية لدل أفراد األمف الكقائي في الجدكؿ 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 13.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

 .حسب الحالة االجتماعية عمى الدرجة الكمية
 

الحالة 
االجتماعية 

المتكسط العدد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الداللة قيمة ؼ 
اإلحصائية 

 0.80 0.21 0.32 3.72 52أعزب 
   0.42 3.73 318متزكج 
   0.00 3.74 1أرمؿ 
   0.00 0.00 0.0مطمؽ 

 0.21( == 0.05)قيمة ؼ عند * 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأنو ليس لمحالة االجتماعية أم تأثير عمى أداء منتسبي الجياز نتيجة 
ضغكط العمؿ، فالفرد في األمف الكقائي يفصؿ حياتو الشخصية عف كظيفتو كمكظؼ في جياز أمف، 

 كىذا ما يؤثر عمى كالتنظيمية،فاألعزب ك المتزكج يشعركف بنفس الضغكط الكظيفية ك الشخصية 
أدائيـ كما نالحظ مف المتكسطات الحسابية إلجابتيـ، فاألعزب ك المتزكج تضايقيـ مشكمة التنقالت 

بيف مختمؼ مكاقع العمؿ، كذلؾ ال يشعركف باألماف المستقبمي الكظيفي، كذلؾ ىناؾ مف األفراد 
 .يشعركف بعدـ االستقرار النفسي، ىذا عمى صعيد الضغكط الكظيفية ك الشخصية ك التنظيمية

 

 فقد كجدت فركؽ في تأثيرىا عمى أداء منتسبي الجياز باختالؼ الخارجية،أما بالنسبة لمصادر التكتر 
الحالة االجتماعية، كىذا عائد إلى أف المتزكج يككف أكثر استقراران ك ىدكءان، فال تؤثر عميو مثالن 

االجتياحات اإلسرائيمية عمى عممو أك ىدـ مقار ك مباني الجياز، بينما األعزب يككف بالطبع أكثر 
 فيؤثر ذلؾ سمبان عمى أدائو، كيجيد نفسو بالتفكير في كيفية أحداث،اندفاعان كتأثران بما يجرم حكلو مف 
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.  الرد، كما الحؿ لمتصدم ليذه االعتداءات الخارجية
 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :ادسةالفرضية الس

 .جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التحصيؿ العممي
 

 one way analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

variance )  التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف في مستكللمفركؽ 
 كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ. الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب التحصيؿ العممي

(14.4.) 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 14.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

 .التحصيؿ العممي
 

الداللة 
 اإلحصائية

متكسط  قيمة ؼ
 المربعات

مجمكع 
 المربعات

مصدر التبايف  األبعاد 

0.00 34.57 
 
 

بيف المجمكعات  20.44 4.08 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  43.15 0.11التنظيمية 

المجمكع  63.59 
0.00 14.09 

 
 

بيف المجمكعات  18.06 3.61 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  93.58 0.25
المجمكع  111.64 

0.00 17.99 
 
 

بيف المجمكعات  18.22 3.64 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  73.92 0.20الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.00 28.57 

 
 

بيف المجمكعات  107.19 21.43 األسباب الخارجية لمتكتر ك 
داخؿ المجمكعات  273.85 0.75ضغكط العمؿ 

المجمكع  381.04 
بيف المجمكعات  12.68 2.53 18.48 0.00  الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  50.10 0.13
 62.78المجمكع  
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 (.( =)000= 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية عند* 
 

انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  في  (14.4)يتضح لنا مما ذكر حسب الجدكؿ 
(0.05 = )  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي

ة حيث  ( = 0.05)الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب التحصيؿ العممي، عند مستكل الدالؿ
  .كىذا يؤكد رفض الفرضية السابعة، (0.05) كىك أقؿ (0.00) كانت الداللة اإلحصائية

 
المؤثرة  (التنظيمية كالكظيفية ك الشخصية ك الخارجية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 

عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة 
إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي حسب التحصيؿ العممي، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ 

 (.0.00). منيما
 

فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب التحصيؿ العممي كذلؾ كما ىك كاضح مف 

(. 15.3)المتكسطات الحسابية لمستكيات التحصيؿ العممي ألفراد األمف الكقائي في الجدكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكترات ك ضغكط المعيارية لمستكياتاألعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات : 15.4كؿجد
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

. حسب التحصيؿ العممي عمى الدرجة الكمية
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 (.(= )18.48= 0.05)قيمة ؼ عند * 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة لمتحصيؿ العممي لمفرد دكر كبير ك عالي في تأثير ضغكط العمؿ 
الذم  كىذا أمر طبيعي بأف يشعر الفرد أدائو،الشخصية ك الكظيفية ك التنظيمية ك الخارجية عمى 

 مؤىؿ عممي عالي بالنقص ك الدكنية مقارنة بزميؿ آخر لو ال يحمؿ نفس الدرجة كتككف رتبتو يممؾ
نفس الرتبة، كخاصة أنو لـ يتـ تطبيؽ القكانيف الكظيفية في عمؿ الجياز، كال يكجد اعتبار لممؤىؿ 
العممي،  فاألفراد الذيف يحممكف مؤىالت عممية يركف بأف ال يتـ تكزيع الحكافز عمى أساس عادؿ، 

ىذا . كذلؾ يشعركف بضعؼ فرص النمك ك التقدـ الكظيفي بسبب ارتباطيا بمعايير غير كفاءة األداء
  .مف ناحية الضغكط التنظيمية

أما عمى صعيد الضغكط الكظيفية فيرل معظـ األفراد الذيف لدييـ مؤىالت عالية بأف ىناؾ غياب 
لممعايير المكضكعية لتقييـ األداء كيركف بأف التطكر الكظيفي غير مرتبط بالكفاءة ك التميز في 

العمؿ، كيركف كذلؾ اعتماد أسمكب الصراع كأساس لممحافظة عمى المكقع الكظيفي، كىذا ما يؤثر 
 .عمى أدائيـ بالسمب، أكثر مف األفراد الذيف يحممكف مؤىالت عممية أقؿ

 
أما بالنسبة عمى صعيد الضغكط الشخصية فيشعر األفراد الذيف يحممكف مؤىالت عممية عالية 

كالبكالكريكس ك الماجستير بأف مستكاىـ الميني يفكؽ مستكل مسئكلييـ، كذلؾ شعكرىـ بأنيـ في حالة 
أما  .كىذا ما يؤثر سمبان عمى أدائيـ. تنافس دائـ مع اآلخريف كخاصة األقؿ منيـ في المستكل العممي

 فيناؾ كعي أكثر لدل األفراد الذيف يحممكف مؤىالت عممية عالية، ك الخارجية،بالنسبة لمضغكط 
تحميالن لمكضع أكثر مف األفراد الذيف يحممكف مؤىالت عممية أقؿ، فيذا ما يشعر الفرد باليأس مف 

. الكضع ك التأثير سمبان عمى أدائيـ أكثر مف األفراد الذيف يحممكف شيادات عممية أقؿ

المتكسط العدد التحصيؿ العممي 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الداللة قيمة ؼ 
اإلحصائية 

 0.00 18.48 0.15 3.69 25إعدادم فما دكف 
 0.14 3.57 32ثانكم 

 0.44 4.03 62دبمـك 
 0.40 3.71 222بكالكريكس 

 0.44 3.07 14ماجستير 
0.10 3.73 16دكتكراة  
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ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي : سابعةالفرضية ال

 .جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الرتبة التي يحمميا المنتسب
 

 one way analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثامنة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف
كذلؾ كما ىك كاضح مف . الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب الرتبة التي يحمميا المنتسب

(. 16.4)الجدكؿ
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 16.4جدكؿ 
 .المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي حسب رتبة الفرد

 
الداللة 

 اإلحصائية
قيمة 

 ؼ
متكسط 
 المربعات

مجمكع 
 المربعات

مصدر التبايف  األبعاد 

0.00 2.85 
 
 

بيف المجمكعات  3.31 0.47 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  60.27 0.16التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.00 8.19 

 
 

بيف المجمكعات  15.23 2.17 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  96.41 0.26
المجمكع  111.64 

0.00 14.97 
 
 

بيف المجمكعات  20.64 2.94 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  71.50 0.19الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.00 10.05 

 
 

بيف المجمكعات  61.90 8.84 األسباب الخارجية لمتكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  319.14 0.87العمؿ 

المجمكع  381.04 
0.00 2.84بيف المجمكعات  0.46 3.27  الدرجة الكمية 

 (0.00) ( == 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية عند* 
في  مستكل  (0.05)انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (16.4)يتضح لنا مف الجدكؿ 

التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 
كىك (0.00)حيث كانت الداللة اإلحصائية( = 0.05)الغربية حسب رتبة الفرد، عند مستكل الداللة 
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 .كىذا يؤكد رفض الفرضية الثامنة  ( = 0.05) أقؿ مف
 

المؤثرة  (التنظيمية كالكظيفية ك الشخصية ك الخارجية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة 

إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي حسب رتبة الفرد، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 
فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز  (.0.00)

األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب رتبة الفرد كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات 
(. 17.4)الحسابية لمستكيات الرتب  ألفراد األمف الكقائي في الجدكؿ 

 
األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 17.4جدكؿ 

العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب رتبة 
 .الفرد عمى الدرجة الكمية

 

 2.84( == 0.05)قيمة ؼ عند * 
يفسر الباحث ىذه النتيجة بأف الرتبة التي يحمميا الفرد ليا تأثير في أداء الفرد نتيجة لمضغكط ك 
مصادر التكتر فيرل األفراد العادييف الذيف يحممكف رتب أقؿ بأف ىناؾ غياب لبرامج التدريب، ك 
يشعركف كذلؾ بضعؼ التقدير مف الرؤساء المباشريف، كيعتبركف االنتقادات المكجية ليـ مصدر 

المتكسط العدد الرتبة 
الحسابي 

الداللة قيمة ؼ االنحراؼ المعيارم 
اإلحصائية 

  0.00 0.00 0جندم 
 
 
 
 

2.84 
 

 
 
 
 
 
0.00 

 0.23 3.97 12عريؼ 

 0.00 0.00 0رقيب 
 0.18 3.82 31 1رقيب 

 0.23 3.66 32مساعد 
0.55 3.90 35 1مساعد  

 0.18 3.62 59مالـز 
0.47 3.65 78 1مالـز  

 0.50 3.75 108نقيب 
 0.00 3.73 16رائد 
 0.00 0.00 0مقدـ 
 0.00 0.00 0عقيد 
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تيديد لكضعيـ الكظيفي، ىذه العكامؿ كميا تؤثر عمى أدائيـ بالسمب، بينما يرل األفراد الذيف يحممكف 
 كذلؾ يركف بأف نظاـ االتصاؿ اإلدارم غير فعاؿ المباشريف،رتب عالية بتجاكز المنتسبيف لمسئكلييـ 

ىذا عمى صعيد الضغكط .  كيركف كذلؾ بترىؿ ضبط إلزاـ األفراد بأنظمة الجيازالجياز،في 
 .التنظيمية

 

أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ الكظيفية فقد كاف اختالؼ كذلؾ في األداء حسب الرتبة، 
فيرل األفراد الذيف يحممكف رتب أقؿ مف غيرىـ غياب الثقة بيف الرئيس كالمرؤكس ك االزدكاجية في 

 قمة تفكيض صالحية كافية لممكظؼ إلنجاز العمؿ، كعدـ تحقيؽ اإلدارة لإلنجازات التي المياـ،
أما األفراد الذيف يحممكف رتب أعمى يركف بأف ىناؾ عدـ تنسيؽ بيف الكحدات . يحققيا الفرد العادم

التنظيمية ككجكد التكتالت في الجياز، كعدـ تحديد الكقت إلنجاز العمؿ المطمكب، فيذا كمو يؤدم 
 .إلى تشاؤـ األفراد ك التأثير سمبان عمى أدائيـ

 

 فيرل األفراد الذيف يحممكف رتب أقؿ بأنو الشخصية،أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
 كذلؾ يشعركف بتفرد الرؤساء في القرار ، الرتبة،مستكاىـ الميني يفكؽ مستكل مف ىـ أعمى منو في 
أما األفراد الذيف يحممكف رتب أعمى يقركف بعدـ . كيركف بأف ىناؾ صراعات داخمية بيف أفراد الجياز

قدرتيـ عمى احتكاء مشاكؿ المرؤكسيف، كؿ ىذه األشياء تؤثر سمبان عمى أداء كؿ أفراد الجياز ميما 
. اختمفت رتبتو، كذلؾ تؤثر عمى العالقة بيف الرئيس ك المرؤكس، كبيف األفراد أنفسيـ

 
 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :ثامنةالفرضية ال

 .جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير أسس تصنيؼ الفرد
 

 one way analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية التاسعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف
كذلؾ كما ىك كاضح مف . الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب أسس تصنيؼ الفرد

 (.18.4)الجدكؿ
 

 التكترات ك ضغكط العمؿ في مستكليبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ : 18.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

. أسس تصنيؼ الفرد
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الداللة 

 اإلحصائية
قيمة 

 ؼ
متكسط 

 المربعات
مجمكع 

 المربعات
مصدر التبايف  األبعاد 

0.00 
 
 

7.48 
 
 

بيف المجمكعات  3.66 1.22 مصادر التكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  59.92 0.16العمؿ التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.00 

 
 

9.49 
 
 

بيف المجمكعات  8.04 2.68 مصادر التكتر ك ضغكط 
 العمؿ الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  103.61 0.28
المجمكع  111.65 

0.43 
 
 

0.90 
 
 

بيف المجمكعات  0.68 0.22 مصادر التكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  91.47 0.24العمؿ الشخصية 

المجمكع  92.15 
0.15 1.73 

 
 

بيف المجمكعات  5.34 1.78 األسباب الخارجية لمتكتر ك 
داخؿ المجمكعات  375.70 1.02ضغكط العمؿ 

المجمكع  381.04 
بيف المجمكعات  3.73 1.24 7.73 0.00  الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  59.05 0.16
 62.78المجمكع  

 0.00 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*

 
في  مستكل (0.05)انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (18.4) يتضح لنا مف الجدكؿ 

التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 
حث كانت الداللة  ( = 0.05)الغربية حسب أسس تصنيؼ الفرد، عند مستكل الداللة

كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر . كىذا يؤكد رفض الفرضية التاسعة(0.05)كىك أقؿ (0.00)اإلحصائية
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني  (التنظيمية كالكظيفية)كضغكط العمؿ 

جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي حسب أسس 
 (.0.00)تصنيؼ الفرد، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 

 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز  (الشخصية ك الخارجية )أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
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األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال تكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز 
، (0.43)األمف الكقائي حسب أسس تصنيؼ الفرد، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 

 .عمى الترتيب (0.15)
 

فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب أسس تصنيؼ الفرد كذلؾ كما ىك كاضح مف 

(. 18.4)المتكسطات الحسابية ألسس تصنيؼ أفراد األمف الكقائي في الجدكؿ 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 19.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

 .حسب أسس تصنيؼ الفرد عمى الدرجة الكمية
 

 7.73( == 0.05)قيمة ؼ عند  *: 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأف األساس الذم اعتمد في تصنيؼ الفرد يؤثر عمى أداءه نتيجة الضغكط 
 فالفرد عندما يككف راض عف األساس الذم اعتمد في تصنيفو يشعر بالرضا ك الكظيفية،التنظيمية ك 

التفاؤؿ في عممو كبالتالي التأثر باإليجاب عمى أدائو، أما شعكره بأف صنؼ عمى أساس غير راض 
. عنو فيشعره بالتشاؤـ ك عدـ الرضا كبالتالي يؤثر سمبان عمى أدائو

 
فنرل مف النتائج بأف األفراد الذيف اعتمد مؤىميـ العممي في التصنيؼ ىـ أكثر األفراد الذم أثرت 

عمييـ ضغكط العمؿ، فاألفراد الذيف اعتمدت سنكات اعتقاليـ كأساس لتصنيفيـ يشعركف بأنيـ ظممكا 
بسبب كضع الجياز الحالي ك الراتب، ك ىذا ما أثر عمى أدائيـ بالسمب، كذلؾ الذيف اعتمدت سنكات 

المتوسط العدد أسس تصنيف الفرد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الداللة قيمة ف 
اإلحصائية 

  0.41 3.73 278المؤىؿ العممي 
 

7.73 

 
0.51 4.20 12سنكات االعتقاؿ  0.00 

 0.83 3.74 23سنكات الخدمة التنظيمية 
 0.00 0.00 0الرتبة التنظيمية 

 0.35 3.60 58غير ذلؾ 
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خدمتيـ في الجياز يركف بأنيـ لـ يأخذكا حقيـ كباقي األفراد في الجياز كىذا ما أثر سمبان عمى 
أدائيـ، أما األفراد الذم اعتمد مؤىميـ العممي يركف بأنيـ يستحقكف أعمى مف ذلؾ ك أف مؤىميـ 

.  كأنيـ تساككا مع غيرىـ، فيذا يشعرىـ باليأس ك اإلحباطىذا،العممي يعطييـ أكثر مف 
 

أما بالنسبة لضغكط العمؿ الكظيفية ك التنظيمية فقد اختمفت تأثيراتيا عمى األفراد باختالؼ األسس 
 فيركف األفراد الذيف اعتمد مؤىميـ العممي كأساس لتصنفيـ بأف ىناؾ تصنيفيـ،الذم اعتمد في 

تضارب في التعميمات ك تضارب في الصالحيات، بينما يرل األفراد الذيف اعتمدت سنكات خدمتيـ 
 ك أف ىناؾ قمة في حجـ المباشريف،في الجياز بأف ىناؾ ضعؼ في التقدير مف الرؤساء 

 .الصالحيات
 

 أما بالنسبة لضغكط العمؿ الشخصية ك الخارجية فمـ نجد اختالفان في األداء نتيجة تمؾ الضغكط

حسب األساس الذم اعتمد في تصنيؼ األفراد، فاألفراد في األمف الكقائي فالضغكط الشخصية لدل 
. كذلؾ الضغكط الخارجية. األفراد ليس ليا تأثير في األساس الذم اعتمد في تصنيفيـ

 
 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :تاسعةالفرضية ال

 .جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير أسباب التحاؽ الفرد بالجياز
 

 one way analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية العاشرة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف
كذلؾ كما ىك كاضح . الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب أسباب التحاؽ الفرد بالجياز

 .)20.4(مف الجدكؿ 
 
 
 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 20.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

 .أسباب التحاؽ الفرد بالجياز
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الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 ؼ

متكسط 
 المربعات

مجمكع 
 المربعات

مصدر التبايف  األبعاد 

0.01 
 
 

3.29 
 
 

بيف المجمكعات  2.21 0.55 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  61.38 0.16التنظيمية 

المجمكع  63.59 
0.00 
 

4.03 
 
 

بيف المجمكعات  4.71 1.17 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  106.94 0.29
المجمكع  111.65 

0.40 
 
 

1.01 
 
 

بيف المجمكعات  1.01 0.25 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  91.14 0.24الشخصية 

المجمكع  92.150 
0.00 
 
 

7.08 
 
 

بيف المجمكعات  27.36 6.84 األسباب الخارجية لمتكتر ك 
داخؿ المجمكعات  353.68 0.96ضغكط العمؿ 

المجمكع  381.04 
0.21 1.46بيف المجمكعات  0.24 0.98   الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  61.79 0.16
0.55 62.77المجمكع  

 0.21 ( == 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*: 

 
في  (0.05)انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(20.4) يتضح لنا مف الجدكؿ 

مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب 
حيث كانت  ( = 0.05)الضفة الغربية حسب أسباب التحاؽ الفرد بالجياز، عند مستكل الداللة 

 .ىذا يؤكد قبكؿ الفرضية العاشرة(0.05)كىك أكبر(0.21)الداللة اإلحصائية
 

المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف  (الشخصية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال يكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف 

(. 0.40)الكقائي حسب أسباب التحاؽ الفرد بالجياز، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 
 

المؤثرة عمى أداء  (التنظيمية ك الكظيفية ك الخارجية )أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو تكجد فركقان دالة إحصائية لدل 

، حيث بمغت الداللة اإلحصائية باب االلتحاؽ لمعمؿ في الجيازأفراد جياز األمف الكقائي حسب أس
. عمى الترتيب(0.00)، (0.00)، (0.01)لكؿ منيما 
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فقد كاف التبايف طفيفا في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 

الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب أسباب التحاؽ الفرد بالجياز كذلؾ كما ىك كاضح مف 
(. 21.4)المتكسطات الحسابية ألسباب التحاؽ الفرد بالجياز في الجدكؿ 

 
األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 21.4جدكؿ 

العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 
 .حسب أسباب التحاؽ الفرد بالجياز عمى الدرجة الكمية

 
المتوسط العدد أسباب التحاق الفرد بالجياز 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الداللة قيمة ف 
اإلحصائية 

 1.46 0.55 3.74 103مالي لكسب العيش 
 

0.21 

   0.61 3.93 16مكانة اجتماعية 
   0.35 3.71 143لخدمة الكطف 

   0.24 3.68 84الشعكر باالنتماء 
   0.28 3.79 25غير ذلؾ 

 1.46( == 0.05)قيمة ؼ عند *: 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأف أسباب االلتحاؽ بالجياز ليس ليا تأثير في مصادر التكتر ك ضغكط 
العمؿ التي تؤثر عمى أداء منتسبي أفراد جياز األمف الكقائي، ، فيما اختمفت أسباب االلتحاؽ فاألفراد 

. يتعرضكف لنفس الضغكط ك مصادر التكتر، كالتأثير يككف نفسو عمى أدائيـ في العمؿ
 

أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ الكظيفية ك التنظيمية ك الخارجية، فقد كجدت فركقان بيف 
أفراد الجياز كتأثيراتيا عمى األداء باختالؼ سبب االلتحاؽ، فاألفراد الذيف التحقكا بالجياز لسبب 
مادم يركف بأف الراتب ال يكفي لمستمزمات الحياة كيأخذكف الراتب أىـ شيء في عمميـ، كبالتالي 
كلقمة الراتب يعتر كمصدر ضغط لدييـ ، كيركف بأف ىناؾ عدـ اىتماـ بأفراد الجياز عمى أسس 

إنسانية، كبالتالي يؤثر سمبان عمى أدائيـ، أما الذيف التحقكا بسبب المكانة االجتماعية فأنيـ يعانكف مف 
التكتر كضغكط العمؿ أكثر مف غيرىـ ألنيـ يركف بأنيـ ال يعاممكف عمى التساكم في الحقكؽ ك 

الكاجبات مع اآلخريف، كبالتالي التأثير بالسمب عمى أدائيـ، في حيف يرل بأنيـ التحقكا ألسباب كطنية 
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. ك خدمة لمكطف فأنيـ يركف بأنو ىناؾ تجاكز المسؤكليف المباشريف ليـ
 

أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ الشخصية فمـ يكف اختالؼ في أثرىا عمى األداء حسب 
أسباب االلتحاؽ، فجميع أفراد األمف الكقائي يشعركف بالتذمر مف نسبة المسؤكليف ألنفسيـ إنجازات 

 .مرؤكسييـ، كذلؾ يركف تدخؿ الكالء الحزبي في عمؿ الجياز
 

 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي :عاشرةالفرضية ال
 .جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز

 
 one way)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الحادية عشر استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

analysis of variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي
كذلؾ كما . جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز

(. 22.4)ىك كاضح مف الجدكؿ 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 22.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

 العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز
 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 ف

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين  األبعاد 

0.06 
 

2.41 
 
 

بيف المجمكعات  1.23 0.41 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  62.35 0.17التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.00 
 

10.92 
 
 

بيف المجمكعات  9.15 3.05 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  102.50 0.27
المجمكع  111.65 

0.02 3.12 
 
 

بيف المجمكعات  2.29 0.76 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  89.85 0.24الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.00 13.18 

 
بيف المجمكعات  37.07 12.35 األسباب الخارجية لمتكتر ك ضغكط 

داخؿ المجمكعات  343.96 0.93العمؿ 
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المجمكع  381.03  
بيف المجمكعات  1.40 0.46 2.79 0.04  الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  61.38 0.16
 62.78المجمكع  

 0.04 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*: 

 

في   (0.05)انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (22.4)يتضح لنا مف الجدكؿ  
مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب 

حيث كانت  ( = 0.05)الضفة الغربية حسب العمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز، عند مستكل الداللة 
. ، كىذا يؤكد رفض الفرضية التاسعة(0.05)كىك أقؿ (0.04)الداللة اإلحصائية 

 
المؤثرة عمى أداء  (الكظيفية ك الشخصية ك الخارجية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 

منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة إحصائية لدل 
أفراد جياز األمف الكقائي حسب العمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ 

 )أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ  .لترتيب اعمى  (0.00)، (0.02)، (0.00)منيما 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال  (التنظيمية

تكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي حسب العمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز، 
(. 0.06)حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 

 
فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 

الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب العمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز كذلؾ كما ىك كاضح 
 (.23.4)مف المتكسطات الحسابية لمعمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز في الجدكؿ 

 
 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 23.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

 حسب العمؿ قبؿ التحاؽ الفرد بالجياز عمى الدرجة الكمية
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 2.79( == 0.05)قيمة ؼ عند *: 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة باف عمؿ الفرد قبؿ الجياز يؤثر عمى مصادر التكتر كضغكط العمؿ 
فالفرد الذم كاف سجيف يختمؼ أثر  ك أثرىا عمى مستكل أدائو، (الشخصية ك االجتماعية كالخارجية )

ىذه الضغكط عنيا عف الذم كاف يعمؿ كعامؿ أك مكظؼ أك طالب، فالسجناء يركف بأنو ىناؾ 
اىتماـ قميؿ بأفراد الجياز عمى أسس إنسانية كذلؾ يركف بأنيـ ال يعاممكف بالتساكم مع اآلخريف في 
الحقكؽ ك الكاجبات، عمى عكس اآلخريف الذيف كانكا يعممكف مكظؼ أك طالب ، فيركف أنو ىناؾ 

كذلؾ يركف بأف التزاميـ . ضعؼ في فرص النمك كالتقدـ الكظيفي بسبب ارتباطيا بمعايير غير كفاءة
أما بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ  .بالتعميمات ك اإلجراءات يحد مف قدرات اإلبداع لدييـ

التنظيمية فقد كاف ىناؾ اختالفات بيف عمؿ الفرد قبؿ التحاقو بالجياز كبيف أثر ىذه الضغكط عمى 
 كىذا يعكد إلى أف عمؿ الفرد قبؿ التحاقو بالجياز يعكس ظركفو في العمؿ فالمكظؼ العمؿ،أدائو في 

 . عامؿيرل أشياء ك ينتبو ألشياء غير التي يراىا العامؿ غير التي يراىا السجيف غير التي يراىا اؿ
 

 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء : عشرحاديةالفرضية ال
 .منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة

 
 one way)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية عشر استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

analysis of variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي
كذلؾ كما ىك . جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب عدد سنكات الخدمة

 (.24.4)كاضح مف الجدكؿ 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 24.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

العمل قبل التحاق الفرد 
بالجياز 

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الداللة قيمة ف 
اإلحصائية 

  0.24 3.82 36مكظؼ 
2.79 

 

 
0.41 3.81 75عامؿ  0.04 

 0.45 3.71 100سجيف 
0.40 3.67 160غير ذلؾ  
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. عدد سنكات الخدمة
 

الداللة 
 اإلحصائية

متوسط  قيمة ف
 المربعات

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين  األبعاد 

0.21 
 
 

1.53 
 
 

بيف المجمكعات  0.52 0.26 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  63.06 0.17التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.00 
 
 

34.06 
 
 

بيف المجمكعات  17.44 0.72 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  94.20 0.25
المجمكع  111.64 

0.23 
 
 

1.46 
 
 

بيف المجمكعات  0.72 0.36 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  91.42 0.24الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.16 
 
 

1.81 
 
 

بيف المجمكعات  3.72 0.86 األسباب الخارجية لمتكتر ك 
داخؿ المجمكعات  377.32 0.25ضغكط العمؿ 

المجمكع  381.04 
0.00 12.37بيف المجمكعات  0.97 3.95   الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  58.83 0.16
 62.78المجمكع  

 0.00 ( == 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*: 

 
، في  (0.05)انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(24.4) يتضح لنا مف الجدكؿ 

مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب 
حيث كانت الداللة  ( = 0.05)الضفة الغربية حسب عدد سنكات الخدمة، عند مستكل الداللة 

. ، كىذا يؤكد رفض الفرضية الثانية عشرة(0.05)، ىك أقؿ(0.00)اإلحصائية 
 

المؤثرة عمى أداء  (التنظيمية ك الشخصية ك الخارجية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال يكجد فركقان دالة إحصائية لدل 

أفراد جياز األمف الكقائي حسب عدد سنكات الخدمة، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 
 .، عمى الترتيب(0.16)، (0.23)، (0.21)
 

المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف  (الكظيفية )أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
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الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو تكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي 
(. 0.00)حسب عدد سنكات الخدمة، حيث بمغت الداللة اإلحصائية

 
فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 

الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب عدد سنكات الخدمة كذلؾ كما ىك كاضح مف 
(. 25.4)المتكسطات الحسابية لسنكات الخدمة المختمفة في الجدكؿ 

األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 25.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

 .حسب عدد سنكات الخدمة عمى الدرجة الكمية
 

 12.37( == 0.05)قيمة ؼ عند *: 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة باف عدد سنكات خدمة الفرد في الجياز ال تؤثر عمى أدائو نتيجة الضغكط 
التنظيمية ك الشخصية كالخارجية كذلؾ ألف الفرد في الجياز يريد أف يقدره المسئكلكف بناءن عمى 

سنكات خدمتو فيشعركف بعدـ التقدير منيـ كيركف بأنو ال يكجد تكزيع لمحكافز عمى أساس عادؿ كعمى 
أساس سنكات الخدمة كيركف كذلؾ غياب التقييـ الدكرم مف قبؿ جية االختصاص كىذا ما يشعرىـ 

بالتشاؤـ ك التأثير سمبان عمى أدائيـ في العمؿ، كذلؾ يركف أنو ك مع مركر سنكات خدمتيـ في الجياز 
بأنو ال يكجد ثقة بيف الرئيس ك المرؤكس كذلؾ يركف بأنو بالرغـ مف سنكات الخدمة التي يقضييا تفرد 

. الرؤساء بنكع الجريمة، كشعكرىـ بعدـ االستقرار النفسي
 

أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ الكظيفية كاف ىناؾ اختالفات بيف األفراد في التأثير عمى 
أألداء  نتيجة الضغكط الكظيفية فاألفراد الذيف خدمة سنكاتيـ أقؿ يركف بأف التطكر الكظيفي غير 
مرتبط بالكفاءة ك التميز في العمؿ كيركف بأف المسؤكؿ يسعى لكؿ شيء كىذا ما يثير المكظفيف ك 

األفراد كيركف كذلؾ عدـ كضكح الدكر الكظيفي لممكظؼ، بينما األفراد الذيف لدييـ سنكات خدمة أعمى 

المتكسط العدد عدد سنكات الخدمة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الداللة قيمة ؼ 
اإلحصائية 

  0.36 3.53 81أقؿ مف أربع سنكات 
12.37 

 

 
0.40 3.79 145مف أربع إلى سبع سنكات  0.00 

 0.41 3.77 145 1994مف التأسيس عاـ 
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 .يركف بأنو ىناؾ قمة في شعكر الفرد باألماف المستقبمي الكظيفي
 

 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء : عشرنيةالفرضية الثا
 منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف العمؿ

 
 one way)لتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة عشر استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  ؿ.

analysis of variance )  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي
كذلؾ كما ىك كاضح مف . جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب مكاف العمؿ

 (.26.4)الجدكؿ 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 26.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

 .مكاف العمؿ
 

الداللة 
 اإلحصائية

متوسط  قيمة ف
 المربعات

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين  األبعاد 

0.00 
 
 

9.21 
 
 

بيف المجمكعات  3.03 1.51 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  60.55 0.16التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.49 
 
 

0.70 
 
 

بيف المجمكعات  0.42 0.21 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  111.22 0.30
المجمكع  111.64 

0.01 
 
 

4.07 
 
 

بيف المجمكعات  1.99 0.99 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  90.15 0.24الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.34 1.05 

 
 

بيف المجمكعات  2.17 1.08 األسباب الخارجية لمتكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  378.87 1.03العمؿ 

المجمكع  381.04 
0.01بيف المجمكعات  4.44 0.74 1.48   الدرجة الكمية

داخؿ المجمكعات  61.30 0.16
 62.78المجمكع  

 0.01 ( = = 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*: 
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، مستكل (0.05)يتضح لنا مما ىك سالؼ انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل في 
التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 

، (0.01)حيث كانت الداللة اإلحصائية ( = 0.05)الغربية حسب مكاف العمؿ، عند مستكل الداللة
. ،  كىذا يؤكد رفض الفرضية الثالثة عشرة(0.05)كىك أقؿ مف 

 
المؤثرة عمى أداء منتسبي  (التنظيمية ك الشخصية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 

جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز 
،  عمى (0.01)، (0.00)األمف الكقائي حسب مكاف العمؿ، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 

. الترتيب 
 

المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز  (الكظيفية ك الخارجية )أما بالنسبة لمصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو ال تكجد فركقان دالة إحصائية لدل أفراد جياز 

فقد  ،(0.34)،  (0.49)األمف الكقائي حسب مكاف العمؿ، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ منيما 
كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي 
الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب مكاف العمؿ كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية 

 (.27.4)ألماكف العمؿ التي يمتحؽ بيا الفرد في جياز األمف الكقائي في الجدكؿ 
 
 
 
 
 
 
 

 التكترات ك ضغكط المعيارية لمستكياتاألعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات : 27.4جدكؿ 
العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية 

 .حسب مكاف عمؿ الفرد عمى الدرجة الكمية
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 4.44( == 0.05)قيمة ؼ عند *: 
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأف ىناؾ اختالفان في مصادر التكتر كضغكط العمؿ بشكؿ عاـ لألفراد 
حسب مكاف عمميـ، فالذم يعمؿ في المديرية قد يككف متكفر لو معظـ الخدمات كأجيزة التكييؼ ك 
تصميـ المكاتب كذلؾ يككف المسؤكؿ عنو مكجكد عنده كيطمعو عمى كؿ شيء ، غير األفراد الذيف 
يعممكف في مركز فرعي ، تككف فيو كسائؿ الراحة قد تككف معدكمة كذلؾ نظاـ االتصاؿ اإلدارم ما 
بيف المركز ك المديرية قد ال يككف فعاؿ ، كذلؾ قمة حجـ الصالحيات التي يتـ تفكيضيا مف قبؿ 

. القيادة، كىذا ما يؤثر عمى األفراد بالسمب

أما بالنسبة لضغكط التنظيمية ك الشخصية فقد كجدت فركقان في أثرىا عمى أداء األفراد حسب مكاف 
 كبالتالي تككف الضغكط المؤسسة،العمؿ فالتنظيـ يككف في المديرية أفضؿ كفعاؿ أكثر مف المركز أك 

. التنظيمية تككف أقؿ منيا في المركز كبالتالي التأثير أقؿ في انخفاض مستكل األداء لدل األفراد
 

 تككف كذلؾ في المديرية أقؿ منيا في المركز فال تككف في المديرية الشخصية، أما بالنسبة لمضغكط 
 كذلؾ المركز،كثرة مكالمات ىاتفية أك زيارات شخصية لدل المكظفيف كذلؾ بسبب بعد المسؤكؿ عف 

الكاسطة تكثر في المراكز أكثر منيا في المديرية ك كذلؾ الصراعات الداخمية تككف أكثر في المراكز، 
. كىذا ما يؤثر عمى األداء السمبي لألفراد الذيف يعممكف في المراكز الفرعية أك في المؤسسات

 
أما بالنسبة لمصادر التكتر ك الضغكط الكظيفية ك الخارجية فال تؤثر عمى أداء األفراد باختالؼ مكاف 

عمميـ في الجياز، فالضغكط الكظيفية مكجكدة في المركز كما ىي مكجكدة في المديرية كغياب 
المعايير المكضكعية لتقييـ األداء التي تؤثر سمبان عمى أفراد الجياز كغمكض أىداؼ الكظيفية التي 

  .يشغميا المكظؼ أحيانان 
 

أما بالنسبة لمضغكط الخارجية فاالجتياحات ال تقتصر عمى المديريات فقط أك المراكز بؿ تشمؿ كؿ 
. المراكز ك المديريات كىذا ما يؤثر سمبان عمى العامميف فييا

مكاف عمؿ أفراد الجياز 
األمف الكقائي 

المتكسط العدد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الداللة قيمة ؼ 
اإلحصائية 

 0.01 4.44 0.41 3.72 329المديرية 
0.34 3.63 31مركز فرعي  

 5.21 4.06 11مؤسسة منتدب بيا 
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 ال يكجد اختالؼ في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء : عشرثالثةالفرضية ال

. منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل الكظيفي
 

 one way)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة عشر استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

analysis of variance)  لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي
كذلؾ كما ىك كاضح . جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب المستكل الكظيفي

(. 28.4)مف الجدكؿ 
 

يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في  مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ : 28.4جدكؿ 
المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب 

. المستكل الكظيفي
 

الداللة 
 اإلحصائية

متوسط  قيمة ف
 المربعات

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين  األبعاد 

0.00 
 

14.07 
 
 

بيف المجمكعات  4.51 2.25 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  59.07 0.16التنظيمية 

المجمكع  63.58 
0.00 15.42 

 
 

بيف المجمكعات  8.63 4.31 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
 الكظيفية

 
داخؿ المجمكعات  103.01 0.28
المجمكع  111.64 

0.00 11.16 
 
 

بيف المجمكعات  5.27 2.63 مصادر التكتر ك ضغكط العمؿ 
داخؿ المجمكعات  86.87 0.23الشخصية 

المجمكع  92.14 
0.00 8.93 

 
 

بيف المجمكعات  17.64 8.82 األسباب الخارجية لمتكتر ك ضغكط 
داخؿ المجمكعات  363.39 0.98العمؿ 

المجمكع  381.03 
0.00 14.89بيف المجمكعات  2.35 4.70   الدرجة الكمية

0.15داخؿ المجمكعات  58.08 
 62.78المجمكع  

 0.01 ( = = 0.05) قيمة الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية عند*: 

 



 

 94 

، في  مستكل (0.05) انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلأعالهكمف خالؿ ما ىك مبيف 
التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 

حيث كانت الداللة اإلحصائية   ( = 0.05)الغربية حسب المستكل الكظيفي، عند مستكل الداللة
 .، كىذا يؤكد رفض الفرضية الرابعة عشرة(0.05)،  كىك أقؿ مف (0.00)
 

المؤثرة  (التنظيمية ك الكظيفية ك الشخصية ك الخارجية)كذلؾ بالنسبة لمصادر التكتر كضغكط العمؿ 
عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية فإنو يكجد فركقان دالة 

إحصائية لدل أفراد جياز األمف الكقائي حسب المستكل الكظيفي، حيث بمغت الداللة اإلحصائية لكؿ 
 (.0.00)منيما 

 
فقد كاف التبايف عاليان في مستكل التكترات ك ضغكط العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف 

الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة الغربية حسب المستكل الكظيفي كذلؾ كما ىك كاضح مف 
(. 29.4)المتكسطات الحسابية لممستكيات الكظيفية في الجدكؿ 

 
األعداد، المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  لمستكيات التكترات ك ضغكط : 29.4جدكؿ 

العمؿ المؤثرة عمى أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطيني جنكب الضفة 
 .الغربية حسب المستكل الكظيفي عمى الدرجة الكمية

 

 4.44( == 0.05)قيمة ؼ عند *:  
 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأف المستكل الكظيفي يؤثر عمى أداء المكظؼ أك المنتسب لألمف الكقائي 
نتيجة الضغكط كمصادر التكتر، فمصادر التكتر كالضغكط ال تؤثر عمى المدير كالعضك العادم، 
فالمدير كؿ كسائؿ الراحة ك الرفاىية متكفرة لديو كذلؾ الراتب ال يعتبر كمصدر ضغط عمى المدير 

المتوسط العدد المستوى الوظيفي 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الداللة قيمة ف 
اإلحصائية 

  0.43 3.49 68مدير إدارة 
14.89 
 

 

 
 0.00 0.00 0مدير مركز  0.00

 0.41 3.81 101مدير قسـ 
0.37 3.76 202عضك عادم  
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كباقي المكظفيف العادييف كذلؾ قمة حجـ الصالحيات ال تؤثر عمى المدير كمصدر ضغط ك تكتر 
. كباقي المكظفيف العادييف

 
 فيناؾ اختالؼ في تأثيرىا عمى األفراد حسب المستكل الكظيفي، لمضغكط التنظيميةأما بالنسبة 

فالمدير مثالن ال عدـ كفاية الراتب لمستمزمات الحياة مصدر ضغط عميو كيؤثر عمى أدائو كالفرد 
العادم في الجياز الذم يؤثر عميو أثران كبيران كذلؾ كثرة االنتقاؿ بيف أقساـ العمؿ ىذا يؤثر عمى 
األفراد ك ال يؤثر عمى المدير كذلؾ المساكاة في الحقكؽ ك الكاجبات مع اآلخريف ىذه تؤثر عمى 

. األفراد أكثر مما تؤثر عمى األفراد
أما بالنسبة لمضغكط الكظيفية فغياب المعايير المكضكعية لتقييـ األداء تؤثر عمى أداء األفراد بالسمب، 

كغياب التقييـ اإلدارم كذلؾ ىذا يؤثر عمى األفراد بالسمب، كذلؾ مقياس التطكر الكظيفي لألفراد 
يركف بأنو غير مرتبط بالكفاءة ك التميز في العمؿ ، كىذا ما ال يؤثر عمى المدراء ، كذلؾ يرل األفراد 
بأف ىناؾ ازدكاجية في المياـ بيف المدراء ك المكظفيف ، كذلؾ مف مصادر الضغكط الكظيفية العمؿ 
بعد انتياء ساعات الدكاـ التي لـ تؤثر عمى المدراء بنفس القدر التي تؤثر فيو عمى األفراد العادييف 
في الجياز، بينما تؤثر كثرة الكساطات عند عممية اتخاذ القرارات عمى المدراء في حيف ال تؤثر عمى 

 .األفراد العادييف ألنيـ ليس بصدد اتخاذ القرارات كالمدراء
 

أما بالنسبة لمضغكط الشخصية فشعكر األفراد العادييف تجاه المدراء كالمسئكلكف بأنيـ ينسبكف 
اإلنجازات إلييـ ىذا يشعرىـ بالضغط، كذلؾ شعكرىـ بأنيـ في حالة تنافس دائـ مع اآلخريف يحبطيـ 
بعكس المدراء كذلؾ شعكر األفراد العادييف بتفرد المسؤكليف في القرار يؤثر سمبان عمى أدائيـ في العمؿ 

. ، كىذا ما ال يحصؿ عند المدراء
 

أما بالنسبة لمضغكط الخارجية، فيدـ المقار ك ألمباف يؤثر عمى المدراء أكثر مما يؤثر عمى األفراد 
ألنيـ يشعركف بأنيـ ىـ المسئكلكف عف إعادتيا ك أعمارىا أكثر مف شعكر األفراد العادييف، غير أف 
األفراد العادييف يشعركف باالنتقاـ كالرد أكثر مما يشعر بو المدراء ، كذلؾ تغير قيادات الجياز مف 

كقت آلخر يقمؽ ك يربؾ المدراء أكثر مما يربؾ األفراد كىذا ما يؤثر سمبان عمى أداء المدراء أكثر مما 
يربؾ أداء األفراد، كذلؾ تغير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـ يربؾ ك يقمؽ المدراء أكثر مما يربؾ ك 

 .يقمؽ األفراد العادييف، ىذا كمو بسبب خكفيـ عمى منصبيـ
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الفصل الخامس 
 ______________________________________________________

والتوصيات النتائج تحميل 
 

مف خالؿ تحميؿ البيانات كتفريغ استبانات الدراسة تكصؿ الباحث إلى عدد مف االستنتاجات يمكف 
  :تمخيصيا بما يمي

 
 نتائج الدراسة 1.5
 

 عسكر)ك(1987 أبك مغمي،) معظـ الدراساتأظيرت ،
عمى قياس مستكل ضغكط العمؿ التي ، (2005عميمات،)ك(1999العضايمة،)ك(1988

تتعرض ليا العينة محؿ الدراسة، كحددت أىـ مصادر كمسببات تمؾ الضغكط، مع انو ال 
يكجد تصنيؼ متفؽ عميو بيف جميع الباحثيف لتحديد تمؾ المصادر، إال أف معظميـ يجمع 

عمى أف ىذه التصنيفات في مجمميا تؤكد عمى أف العكامؿ الفردية كالعكامؿ التنظيمية تعد أىـ 
مصادر ضغكط العمؿ، مع أف تمؾ الدراسات ال تغفؿ أىمية العكامؿ األخرل المسببة لضغكط 

 .العمؿ، مثؿ تمؾ العكامؿ النابعة مف البيئة

 

  استراتيجيات لمحد مف أثار ضغكط العمؿ  مف معظـ الدراساتتواقترحاتفقت الدراسة عمى ما 
السمبية أك التخمص منيا بشكؿ نيائي، كقد قسـ الباحثيف تمؾ االستراتيجيات إلى استراتيجيات 
فردية يمارسيا الفرد بنفسو، كاستراتيجيات تنظيمية تستخدميا المنظمة لمساعدة مكظفييا عمى 

 .التخمص مف الشعكر بضغكط العمؿ
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 الزعبي، )،ك(2000مبيضيف، كالحسف،)،ك(1999شديفات،)الدراسات السابقة
، اتفقت في التأثير السمبي لمتكترات كضغكط العمؿ عمى األداء (2005عميمات،)،ك(2003

 معا  كىك ما تكصمت إليو الدراسة، الذم أضاؼ تأثير التكترات، كضغكط العمؿ عمى األداء
كىك ما تميز بو عف باقي الدراسات، التي تناكلت اثر ضغكط العمؿ أك التكترات عمى األداء 

 .أك الدافعية نحك العمؿ

 في أنيا تحاكؿ إلقاء الضكء عمى اثر التكترات كضغكط انفردت الدراسة عف الدراسات السابقة 
العمؿ كخاصة تمؾ الناتجة عف مسببات تنظيمية، كظيفية، كشخصية كخارجية، داخؿ 

 .(حسب عمـ الباحث)السابقة المنظمة في أداء أفراد العينة كىذا تصنيؼ اعـ مف الدراسات 

  كما كتمتاز الدراسة في إدخاؿ عنصر جديد كىك ما يعرؼ بالعكامؿ الخارجية المسببة في
زيادة التكتر كضغط العمؿ كتأثيرىا عمى األداء، كذلؾ لالختالؼ في طبيعة الظرؼ الذم 

 .(كجكد االحتالؿ )يعاش 

  تنظيمية، كظيفية، شخصية، ) كربطت الدراسة مسببات التكتر كضغكط العمؿ األربعة
فقرة مف فقرات أداة  (14)كتأثيرىا في األداء بالمتغيرات الديمكغرافية المككنة مف  (خارجية

 .الدراسة، باإلضافة إلى تحميؿ اثر ىذه المتغيرات التابعة بذاتيا

 مستقمة عدا أضافت الدراسة عناصر جديدة في فقراتيا تتعمؽ بمحتكل الدراسة في المتغيرات اؿ
الرتبة، أسس التصنيؼ، أسباب ) عف الجنس، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية ،كاضاؼ

 كيعزل ذالؾ إلى .(العمؿ في المنظمة، عدد سنكات الخدمة، كمكاف العمؿ، كالمسمى الكظيفي
 .طبيعة الدراسة التي تناكلت متغيرات مختمفة

  امتازت الدراسة أنيا تعتبر األكلى في مجاؿ بحثيا خاصة بما يتعمؽ بأثر التكترات كضغكط
 .المنطقةالعمؿ عمى أداء األجيزة األمنية في 

 اتفقت الدراسة مع دراسة( Buchanan،1994)   عمى كجكد مستكيات عالية مف ضغط
 العمؿ لدل العامميف،

 الدراسة المسحية التي قاـ بيا فريؽ مف جامعة بريستكؿ مع اختمفت الدراسة كالدراسات السابقة 
(Bristol University research team، 1999)  في أف مف يعانكف مف ضغكط عالية ،

 .مف أفراد العينة% 20نسبتيـ 

  

 مع دراسة اتفقت الدراسة( Grau،1998)  قد اتفقت عمى أف ىناؾ اثر لغمكض الدكر عمى
 . الضغط الكظيفي

  كما يمكف مالحظة أف الدراسات السالفة الذكر انصب اىتماميا عمى التعرؼ عمى مصادر
ضغكط العمؿ الذم يشعر بو أفراد العينة في ضكء بعض المتغيرات النكعية ألفراد العينة 
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 .تختمؼ مف دراسة ألخرل

  في  (2003الزعبي، )ك  (1999، الشديفات) منيااتفقت الدراسة الحالية مع دراسات عربية
 .نتيجتيا مف أف ضغكط العمؿ تؤثر سمبا في أداء عينة الدراسة 

 مع دراسة بككاناف  الدراسةاختمفت (Buchanan،1994) في كجكد عالقة بسيطة بيف ،
  .ضغكط العمؿ، كمصادر التكيؼ، كاألداء الكظيفي، كيعزل ذالؾ الى االختالؼ في الثقافة

  جراك كما كتفقت الدراسة مع دراسة(Grau،1998)، في أف الضغط الكظيفي لدل رؤساء 
 .األقساـ تأثر بغمكض الدكر، كغياب التدريب قبؿ استالـ الكظيفة

 

 جراكدراسة  مع دراسة اؿتاختمؼ(Grau،1998)  صراع )في انو ال يكجد لبقية المتغيرات مثؿ
 .اثر عمى الضغط الكظيفي ( الكظيفي، كاألداء الكظيفي االدكر، كسنكات الخبرة، كالرض

  إلى   (حسب عمـ الباحث)بعد االضطالع عمى الدراسات السابقة األجنبية لـ يتـ التطرؽ
مكضكع الدراسة كقد يعزل ذلؾ إلى االختالؼ في الثقافة ك الظرؼ الخاص الذم يعيشو 

، كبيذا يككف الباحث قد أضاؼ ما ىك جديد حكؿ ىذا (االحتالؿ)الشعب الفمسطيني 
المكضكع، إضافة إلى أف عينة الدراسة كمكضكعيا قد تناكؿ مجاؿ جديد بما يتعمؽ بالحياة 

اليكمية كذلؾ  بتناكلو جزء ىاـ مرتبط باألجيزة األمنية كتأثر أداء منتسبييا بالتكترات ك 
 .ضغكط عمؿ

 
 عينة الدراسة كالتي تمثمت في كؿ مف تي تخصبعد تحميؿ النتائج كخاصة المرتبطة بالمتغيرات اؿ

 العسكرية، المؤىؿ العممي، العمر، أسس التصنيؼ، عدد سنكات ة، الرتبالجنس، الحالة االجتماعية)
: برزت النتائج التالية (الخ...، الكصؼ الكظيفي الخدمة،

 
  عاـ كمتزكجيف(30)أكثر مف نصؼ العينة أعمارىـ فكؽ  .
 60%25مف عينة الدراسة كالتي مثؿ بيا مجتمع الدراسة مف حممة شيادة البكالكريكس ك %

. مف حممة الدبمكـ
 67 % الضباطمف العينة ىـ مف فئة. 
 تـ تصنيفيـ اعتمادا عمى المؤىؿ العممي (%74.9)إف ما نسبة .
 اغمب أعضاء الجياز مف السجناء األمنييف لدل االحتالؿ كمف أصحاب التاريخ النضالي ،

 تبيف مف خالؿ التحميؿ أف نسبة كبيرة انضمت لمعمؿ في الجياز لالستمرارية في ثحي
كماؿ المشركع  ليدؼ مالي، كمما يؤكد ما  (%27) عف كجكد ما نسبةالكطني عداالنضاؿ كا 

سرد سالفا أف المعتقؿ قبؿ دخكؿ السمطة كىـ مف معظـ أعضاء الجياز لـ يكف يكجد ليـ 
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. أمكاؿ كال رتب
 مف العينة مف فئة الضباط بال مسمى كظيفي، في حيف يشغؿ مف في  (%55)كجكد ما نسبة

دارات في الجياز  .مستكاىـ بالرتبة أقساـ كا 

 
 تبيف ما كالفرضيات، الكظيفية، كالشخصية، كالخارجية، ، فقرات االستمارة بأقساميا التنظيميةكبتحميؿ

 :يمي
 
 عالي عمى انخفاض أداء منتسبي جياز األمف الكقائي الفمسطينيأثر   كضغط العمؿلمتكترك ،

كالذم تناكؿ المتكسطات الحسابية لكافة فقرات االستبياف،  (1.4)كالمشار إليو في جدكؿ 
 (. 3.72)كخرجت بمعدؿ عاـ عاؿ لمستكل التكتر كبمتكسط حسابي بمغ 

 فقرة مف االستبياف (28)، كالتي تناكلت (4.2)كمف خالؿ الفقرات المشار إلييا في جدكؿ ،
الخاصة بمصادر التكتر كضغكط العمؿ التنظيمية تبيف أف قيمة ألمتكسط العاـ إلجابات أفراد 

كىذا يدلؿ عمى كجكد إجماع عمى أف ألمصادر التنظيمية ألمسببة لمتكتر  (3.75)الجياز
عميمات، )كضغكط العمؿ اثر عمى انخفاض أداء منتسبي الجياز،كىذا ما اتفقت معو دراسة

، كضعؼ ز، كتعزل ىذه النتائج إلى عدـ المساكاة مع اآلخريف في االمتيازات كالحكاؼ(2005
كاختالؼ األىداؼ بيف , تقييـ أداء العامميف، كعدـ كفاية الراتب، كتضارب الصالحيات

 .المؤسسة كاألفراد

  فقرة مف فقرات االستبياف كالتي تتعمؽ بأثر المصادر الكظيفية عمى أداء منتسبي  (24)بتحميؿ
تبيف أف مستكم التكتر كضغط العمؿ عالي  (3.4)الجياز كما ىك مشار سالفا في جدكؿ

األمر الذم ساىـ في تدني أداء منتسبي الجياز، كىذا ما اتفقت بو  (3.72)بمعدؿ متكسط بمغ
بمتكسط (2005عميمات،)،كدراسة(2000مبيضيف، كالحسف،)الدراسة مع دراسة قاما بيا 

كتعزل ىذه النتيجة إلى عدـ مالئمة مكاف العمؿ، كمحدكدية المكارد، كعدـ . حسابي عاؿ
 . كضكح الدكر الكظيفي

  أما ما اختص بالمصادر الشخصية، كالمرتبة تنازليا بعد المصادر التنظيمية، كالكظيفية فقد
بمعدؿ عالي عزز  (3.69)حيث بمغ المتكسط الحسابي (4.4)فقرة كفؽ جدكؿ(20)جاءت في 

التي أظيرت  (2003الزعبي،)مف التدني في أداء منتسبي الجياز، حيث اتفؽ جزئيا مع درسة
 .متكسط حسابي متكسط مف الضغكط بناء عمى المصادر الشخصية

  كلممصادر الخارجية اثر ممحكظ في تدني أداء منتسبي الجياز أىميا كجكد االحتالؿ
ىانتو لمعديد مف عناصر الجياز، كتدميره قكاستمرار إتباعو لسياسة االجتياح، كاعتقاؿ ، كا 

حيث بمغت قيمة  (5.4)لمقار السمطة بشكؿ عاـ كأبنية الجياز بشكؿ خاص، كفؽ الجدكؿ



 

 100 

حسب عمـ )بمستكل عالي أيضا،عمما أنة لـ تتطرؽ أم دراسة  (3.66)المتكسط العاـ
 . ليذا المصدر كيعزل ىذا إلى كجكد االحتالؿ اإلسرائيمي عمى األرض (الباحث

 
كبرزت النتائج التالية بعد تحميؿ ألفرضيات العالقة بينيا كبيف خصائص عينة الدراسة المككنة مف 

، كفؽ (التنظيمية، الكظيفية، الشخصية، الخارجية)فقرة كربطيا بمصادر التكتر كضغكط العمؿ (14)
: التالي

 

  خالؿ ثالث سنكات بالمقارنة مع دراسة غير %.20ارتفاع نسبة المتعمميف لدل العامميف بنسبة
 .منشكرة لمباحث

  أظيرت الدراسة عمى أف مصادر التكتر كضغكط العمؿ تؤثر عمى أداء المنتسبيف في الجياز
بكجكد تبايف (2000مبيض، كالحسف،)عمى اختالؼ جنسيـ، في حيف أنيا اتفقت مع دراسة 

في مستكل الضغكط يعزل إلى متغير الجنس، كيعزل ذالؾ أف الضغكط عمى اختالؼ 
 .مصادرىا تؤثر عمى العامميف ذكر كاف أك أنثى

 عمى  (التنظيمية، الكظيفية، الشخصية)تأثر أصحاب الفئة العمرية المرتفعة بمصادر التكتر
أدائيـ أكثر مف أصحاب األعمار األقؿ سنا، أما المصادر الخارجية فتتأثر كافة الفئات 

 .العمرية  بنفس الدرجة 

 في انو ال يكجد لمحالة االجتماعية أم تأثير  (1999العضايمة، )كما كتفقت الدراسة مع دراسة
 .فالجميع يقركف بمصادر التكتر التي ساىمت في تدني أداء منتسبي الجياز كبنفس الدرجة

 التنظيمية، الكظيفية، الشخصية، )اختمفت الدراسة في أف مصادر التكتر كضغكط العمؿ
تمتاز بمستكل عالي لدل حممة الشيادات العميا أكثر ممف دكنيـ في التحصيؿ  (الخارجية

كيعزل ذالؾ إلى أف الفرد الذم يحمؿ مؤىؿ عممي , (1999العضايمة، )العممي، مع دراسة
 .يعامؿ بالتساكم مع غيره، كقد يحمؿ نفس الرتبة

  برز مف خالؿ التحميؿ كضكح العالقة كالتفاكت في القدرة عمى التحمؿ لدل منتسبي الجياز
حسب الرتبة العسكرية التي يتقمدكنيا تصاعديا حسب الرتبة ابتداء مف الجندم حتى الرائد 
فقط، كىـ العناصر الفاعمة عدا حممة رتبة المقدـ كالعقيد، ككف الرتبة ىي التي تؤىؿ الفرد 

 .لتقمد مناصب إدارية ككمما تدنت الرتبة يشعر صاحبيا بضغط أعمى مف غيره

 في كجكد مستكل عاؿ مف ضغكط العمؿ لدل (1997الزعبي، )اتفقت الدراسة مع دراسة ،
كظركؼ الدكر كالنمك، كاالستقرار الكظيفي، كاتخاذ )عينة الدراسة لمجمكعة العكامؿ التنظيمية

كيعزل ىذا إلى ضغكط العمؿ الناتجة عف العكامؿ التنظيمية تككف  (القرارات ، كعبء العمؿ
 . لممؤسسة أك المنظمة الدكر األساس بيا
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 في انو يعطي أىمية كبيرة لمعكامؿ التنظيمية (1997الزعبي،) الدراسة عف دراسةتكما كاختمؼ ،
التي ىي سبب في ظيكر كؿ عكامؿ التكتر االجتماعية كالشخصية، في حيف تظير الدراسة 
أىمية لكافة عكامؿ ضغكط العمؿ التنظيمية، الكظيفية، الشخصية، باإلضافة الى اثر العكامؿ 

 .الخارجية كيعزل ذالؾ الى مكضكع الدراسة كطبيعة الظرؼ

  يكجد تفاكت في مستكل التأثر لدل األفراد عمى أدائيـ بناء عمى أسس تصنيفيـ، سكاء مف
 .صنؼ عمى أساس تحصيمو العممي، أك سنكات اعتقالو، أك تاريخو النضالي

  كافة أفراد الجياز يجمعكف عمى أف التدني في أداء أفراده،  بناء عمى أسباب االلتحاؽ لمعمؿ
تأثرت بمصادر التكتر كضغكط العمؿ عدا ألشخصية  (الكظيفية، ألمالية، النضالية)في الجياز

 .األمر الذم انعكس عمى أدائيـ

 (سجيف، عامؿ، مكظؼ)كافة منتسبي الجياز عمى اختالؼ عمميـ قبؿ االلتحاؽ بالجياز 
 . يتأثركف بمصادر التكتر، كؿ لو تفسيره

  برز تباينا في مستكل التكترات لدل أفراد العينة حسب مكاف عمميـ ما بيف المديرية كالمراكز
الفرعية خاصة التنظيمية، كالشخصية، فمستكل التكتر لدل العامميف في المديرية أقؿ منو 

لمعامميف في المراكز الفرعية،لقرب مف يعمؿ في المديرية مف مركز القرار كيحظى بامتيازات 
 .اكثر ممف يعمؿ في المركز الفرعي

  كأما مصادر التكتر الكظيفية، كالخارجية فيتأثر بيا كافة العامميف عمى السكاء بغض النظر 
 .عف مكاف عمميـ

  مستكل مصادر التكتر التي ساىمت في تدني أداء منتسبيو يختمؼ حسب الكصؼ أك المسمى
الكظيفي، فيي لدل أألفراد الذيف ال يشغمكف مسميات كظيفية أكثر منيا، مما يرأسكف إدارات 

أك أقساـ، كيعزل ذالؾ إلى العاممكف الذيف يحممكف نفس الرتبة كال يشغمكف مكاقع أسكة 
 .ـبزمالئو

 
 

 

 التوصيات واالقتراحات 2.5
 

في ضكء النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة، فاف الباحث يرل ضركرة تبني التكصيات التالية 
 :كأخذىا بعيف االعتبار

 

 تباع عدد مف االستراتيجيات التي يمكف لجياز األمف الكقائي كقيادتو أف يتبعكىا مف اجؿ إ
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مكافحة ضغكط العمؿ أك الحد مف آثارىا عمى صعيد الجياز مثؿ إعادة النظر بنظاـ تقييـ 
 . كاالمتيازات، كتعيف القادة كالمسئكليف حسب مبدأ الجدارةزاألداء، كالعدالة في تكزيع الحكاؼ

  الحد مف الكساطات كالزيارات كاالتصاالت الشخصية كذلؾ كفؽ استراتيجية اعتماد أقساـ
لمعالقات العامة كخدمة الجميكر في المراكز اإلدارية لتقميؿ المقاطعات التي تؤدم إلى إرباؾ 

 .العامميف، كتسبب ليـ تكتر كضيؽ كبالتالي ينعكس عمى مستكل أدائيـ في العمؿ

  ـ إلى الدكاـ في اه مف مناطؽ سكفالعامميفالعمؿ عمى نقؿ أفراد الجياز كخاصة الضباط
 األفراد أداءمناطؽ كمديريات مختمفة، كذلؾ لتفادم بعض األمكر التي ساىمت في تدني 

 . (المحسكبية، تكتالت، تخمة الضباط، أعماؿ إضافية)بشكؿ خاص كالجياز بشكؿ عاـ 

  تجاه األفراد ابتداء مف االستقطاب كالتعييف، كميماتياتفعيؿ إدارة شؤكف اإلفراد لمقياـ بكجباتيا 
 . األفرادأداءكالتكظيؼ، كالتقييـ، كالتدريب كغيرىا مف األمكر المتعمقة بتعزيز 

 بيف الضباط العامميف في المديريات كالمراكز الفرعيةتكزيع الحكافز كاالمتيازات بشكؿ عادؿ . 

 بيف األقساـ كاإلداراتتفعيؿ نظاـ االتصاؿ أإلدارم في المنظمة . 

 كفؽ الكائح كالقكانيفتكفير األمف الكظيفي لممكظؼ . 

 كالمحاضرات,  بكرش العمؿتعزيز االنتماء المؤسسي لدل األفراد. 

  إتاحة الفرصة لمضباط الذيف ال يشغمكف مكاقع كمسميات كظيفية اسكة بزمالئيـ ممف يحممكف
 .نفس الرتبة الستالـ إدارات كأقساـ

 فردية، المساندة االجتماعية، كالكشؼ الطبي المبكر، تتكصي الدراسة بتبني استراتيجيا 
، كمنيا ما يخص المنظمة، تطكير نظاـ االختيار كالتعييف، كتحسيف ظركؼ ءكاالسترخا

 .العمؿ، لمتخفيؼ مف آثار التكتر كضغكط العمؿ

  كما كتقترح الدراسة عمى إدارة الجياز كالمعنييف النظر إلى مكضكعي التكترات كضغكط العمؿ
كتأثيرىا عمى أداء العامميف بشكؿ متكامؿ،  لما أثبتتو نتائج ىذه الدراسة مف كجكد عالقة 

 .بينيما

  تقترح الدراسة تقسيـ محافظة الخميؿ إلى ثالث مديريات شماؿ، كسط، جنكب أسكة بباقي
الكزارات لمتغمب عمى مشكمة الحجـ في عدد المتنسبيف الذيف يحممكف رتب كبال مسميات  

 .كككف المحافظة تمثؿ ما نسبتو ثمث الضفة الغربية مف ناحية عدد السكاف

 كمكاضيع ليا .أجراء دراسات أخرل مماثمة ليذه الدراسة، تأخذ بعيف االعتبار متغيرات أخرل،
 .عالقة في تحسيف العمؿ، كالتعيف كاالستقطاب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

  الكريـ أخي/  الكريمة أختي

 :السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 
 

  :يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف 
 
 

 األمن الوقائي الفمسطيني من جياز  منتسبيأداء اثر إدارة التوتر وضغوط العمل عمى
 جنوب الضفة الغربية ىموجية نظر

 
بناء المؤسسات في كمية العمـك – كذلؾ استكماال لمتطمبات دراسة الماجستير في التنمية المستدامة 

يرجى اإلجابة عمى فقرات االستبانة بصدؽ كمكضكعية مف أجؿ تحقيؽ  (جامعة القدس )كالتكنكلكجيا 
أىداؼ ىذه الدراسة عمما بأف البيانات التي سيتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض الدراسة، كتعامؿ بسرية 

 .إحصائيةتامة، كسيجرم تحميميا في صكر مجاميع 

 
"  تعاكنكـمساعدتكـ كحسفشاكريف "
 
 

سامي حساسنة : الباحث
تخصص بناء مؤسسات 

برنامج التنمية الريفية المستدامة 
جامعة القدس 

 :القسم األول معمومات شخصية 



 

 107 

 
. يرجى اإلجابة عن األسئمة اآلتية بوضع الرقم المناسب مقابل اإلجابة الصحيحة لكل منيا

 
 

: الجنس
 

 أنثى          - 2ذكر                                              - 1
 : الحالة االجتماعية

  مطمؽ- 4                      أرمؿ- 3                 متزكج- 2                        أعزب- 1
 : العمر

  عاما 50-41- 4 عاما         40-31- 3 عاما                30-21- 2          عاـ20اقؿ مف - 1
  فما فكؽ  عاما60-  6 عاما                   51-60- 5

 التحصيل العممي 
 بكالكريكس - 4دبمـك                     - 3ثانكم                      - 2أعدادم فما دكف              - 1
 دكتكراه - 6ماجستير                             - 5

 : الرتبة التي تحمميا
 مساعد - 5                    1رقيب- 4رقيب           - 3عريؼ                - 2جندم             - 1
  عقيد -12      مقدـ-11        رائد- 10 نقيب       -9    1مالـز-8       مالـز-  7          1مساعد- 6

  :االسس التي تم اعتمادىا في تصنيفك 
  غير ذلؾ-5الرتبة التنظيمية   -4سنكات الخدمة التنظيمية   - 3سنكات االعتقاؿ      -2المؤىؿ العممي       - 1

 أسباب االلتحاق أو العمل في الجياز 
 لخدمة الكطف        - 3                     مكانة اجتماعية- 2مالي لكسب العيش                        - 1
  …………غير ذلؾ حدد- 5الشعكر باالنتماء لو إلكماؿ المسيرة النضالية                     - 4

 العمل قبل االلتحاق بالجياز 
  (..................................)غير ذلؾ حدد- 4سجيف       -  3عامؿ           - 2مكظؼ        - 1

  : عدد سنوات الخدمة
  94مف التأسيس عاـ - 3مف أربعو إلى سبعة        - 2اقؿ مف أربع سنكات              - 1

 مكان العمل 
  مؤسسة منتدب بيا مف قبؿ الجياز- 3مركز فرعي               - 2المديرية               - 1

  (المسمى الوظيفي) المستوى الوظيفي
 عضك عادم -4مدير قسـ        -3مدير مركز       -2مدير إدارة          -1
  

 :المؤثرة في األداء  مصادر التوتر وضغوط العمل التنظيمية: القسم الثاني
 

تحت اإلجابة المناسبة  (x)يرجى وضع إشارة الرقم 
 

أوافق أوافق 
بشدة 

ال محايد 
أوافق 

ال أوافق 
 بشدة

      األفراد عمى أسس إنسانية باىتماـ الجياز  قمة   1
     عدـ كفاية الراتب لمستمزمات الحياة  2
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     حاسبة مف يتـ استغالؿ منصبو ضبابية سياسة ـ 3
        بالعمؿاألفراد التزاـ ضعؼ متابعة 4
     . الحكافز عمى أساس عادؿعدـ تكزيع  5
      األفراد لمجياز لدل األمنيغياب الفيـ الحقيقي لمدكر  6
     عدـ كضكح عالقة العمؿ بيف الزمالء   7
     غياب كسائؿ الترفيو  8
     تجاكز المنتسبيف لمسؤلييـ المباشريف   9
       األخر العمؿ مع الجنس  10
      كثرة االنتقاؿ بيف أقساـ العمؿ  11
     دكاـ تغير سياسات العمؿ  12
     غياب برامج التدريب  13
      كأساس لمتميز األداءعدـ اعتماد مستكل  14
     نظاـ االتصاؿ اإلدارم في المنظمة غير فعاؿ  15
      بأنظمة الجياز األفراد إلزاـترىؿ ضبط  16
      مف مسؤكؿ أكثرتضارب الصالحيات المفكضة الي مف قبؿ  17
     تضارب التعميمات المتبعة في كظيفتي  18
     ضعؼ العالقة بيف الترقية كمستكل األداء  19
     ضعؼ التقدير مف الرؤساء المباشريف  20

21 

ضعؼ فرص النمك كالتقدـ الكظيفي بسبب ارتباطيا بمعايير 
غير كفاءة األداء 

     

      في الحقكؽ كالكاجبات اآلخريف بالتساكم مع أعامؿال  22
     أعتبر االنتقادات المكجية إلي مصدر تيديد لكضعي الكظيفي  23

24 
      اإلبداع يحد مف قدرتي عمى كاإلجراءاتالتزامي بالتعميمات 

25 
     محدكدية الصالحيات التي يتـ تفكيضيا مف قبؿ القيادة 

26 

 أعماؿعدـ حصكلي عمى التغذية الراجعة عمى ما أؤديو مف 
بصكرة مستمرة مف قبؿ القيادة 

     

      األداء مكضكعية لتقييـاؿمعايير اؿ غياب 27
     الثقة بيف الرئيس كالمرؤكس  غياب  28
      الرعاية الصحية إلفراد الجياز  عدـ تكفر 29
     عدـ مالئمة مكاف العمؿ إلنجاز أعماليـ  30

31 

مقرات، )محدكدية المكارد كاإلمكانيات المتكفرة في الجياز مف 
  (الخ... كأجيزة، أثاث

     

     التطكر الكظيفي مرتبط بالكفاءة كالتميز في العمؿ  32
     غياب التقييـ الدكرم مف قبؿ جية االختصاص  33
     لجياز كجكد التكتالت في أ 34
     غمكض أىداؼ الكظيفة التي يشغميا المكظؼ أحيانا  35
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      االزدكاجية في المياـ  36
     غياب التنسيؽ بيف الكحدات التنظيمية  37
      األفرادعدـ االىتماـ بالعالقات االجتماعية بيف  38
      معرفة كؿ شيء إلىسعي المسؤكؿ  39
      صالحيات كافية لممكظؼ إلنجاز العمؿ إعطاءعدـ  40

41 

اعتماد أسمكب الصراع كأساس لممحافظة عمى المكقع 
الكظيفي 

     

     عدـ تقدير اإلدارة لإلنجازات التي يحققيا األفراد  42
      العمؿ المطمكب في الكقت المحدد إنجاز سياسة إتباع 43
     عدـ كضكح الدكر الكظيفي لممكظؼ  44
     العمؿ بعد انتياء ساعات الدكاـ  45
     التنقالت بيف مختمؼ مكاقع العمؿ  46
     انعداـ األمف الكظيفي  47
     كثرة الكساطات عند عممية اتخاذ القرارات في كظيفتي  48
     عدـ القدرة عمى القكؿ ال  49
      جك مف الرضا النفسي إلشاعةتصميـ المكتب غير مناسب  50
     تدخؿ الكالء الحزبي في عمؿ الجياز  51
     شعكر الفرد أف مستكاه الميني يفكؽ مستكل مسئكلو    52
     عدـ التزاـ بعض زمالء العمؿ بساعات الدكاـ الرسمي  53
      بأعماؿ تفكؽ قدراتيـ أفرادتكميؼ  54
     نسبة المسؤكليف ألنفسيـ إنجازات مرؤ سييـ  55
     كالء األفراد ألشخاص قيادية بدؿ كالئيـ لمجياز كمؤسسة  56
      بنكع الجريمة  األفرادتأثر  57
     تسبب مكانة المتيـ االجتماعية أحيانا في تجاكز أنظمة العمؿ  58
      األفرادالصراعات الداخمية بيف  59
     كثرة المكالمات الياتفية أثناء ساعات العمؿ  60
     عدـ قدرة المسؤؿ عمى احتكاء مشاكؿ المرؤكسيف  61
     تفرد الرؤساء باتخاذ القرارات  62
     تدخؿ الضغط العشائرم في سير عمؿ الجياز  63
     شعكر المكظؼ بعدـ االستقرار النفسي  64
      غير قانكنية أك معاممة غير مكتممة إلنجازالتكسط  65
     عرض اليدايا النقدية كالعينية  66
     شعكرم بأنني في حالة تنافس دائـ مع اآلخريف  67
     لجكئي إلى الكبت لمتخمص مف بعض األمكر المسببة لمقمؽ  68
     تفكيرم بالمكقؼ السيئة لفترة طكيمة بعد انتيائيا  69

70 

الزيارات الخاصة غير المجدكلة  لبعض الزمالء يثير لدم 
مشاعر اإلحراج 
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     تدمير مقار كأبنية الجياز   71
     تغيير قيادة الجياز مف كقت إلى أخر   72
     استمرار اتباع سياسة االجتياح مف قبؿ االحتالؿ  73
     تغير النظاـ السياسي الفمسطيني العاـ  74

 

ياكم لخدمة الوطن وفقنا اهلل وا 
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. كصؼ عينة الدراسة: 1.3 ممحؽ
 

 النسبة المئوية العدد   المتغير

 78.4 291 ذكر الجنس
 21.6 80 أنثى

  100.0 371 المجموع 

 14.0 52 أعزبالحالة االجتماعية 
 85.7 318 متزكج
 0.3 1 أرمؿ

 0.00 0غير ذلؾ 

  100.0 371 المجموع 

 0.00 0 عاـ 20أقؿ مف العمر 

 37.5 139 عاـ 30 – 21
 50.9 189 عاـ 40 – 31
 7.8 29 عاـ 50 – 41
  3.8 14 عاـ 60 – 51

 0.00 0 عاما فما فكؽ 60

  100.0 371 المجموع 

 6.7 25إعدادم فما دكف التحصيؿ العممي 
 8.6 32ثانكم 
 20.48 76دبمـك 

 59.8 222بكالكريكس 
 3.8 14ماجستير  

 0.53 2دكتكراة 
  100.0 371 المجموع 

 0.00 0جندم الرتبة 

 3.2 12عريؼ 

 0.00 0رقيب 

 8.4 31 1رقيب 
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 8.6 32مساعد 
 9.4 35 1مساعد 
 15.9 59مالـز 
 21.0 78 1مالـز 
 29.1 108نقيب 
4.3 16رائد  

 0.00 0مقدـ 

 0.00 0عقيد 

 100.0 371 المجموع 

األسس التي تـ اعتمادىا في 
التصنيؼ 

 74.9 278المؤىؿ العممي 
 3.2 12سنكات االعتقاؿ 
سنكات الخدمة 

التنظيمية 
23 6.2 

 15.6 58الرتبة التنظيمية 
 0.00 0غير ذلؾ 

100.0 371 المجموع  

 27.8 103مالي لكسب العيش أسباب االلتحاؽ 
 4.3 16مكانة اجتماعية 
 38.5 143خدمة الكطف 

 22.6 84الشعكر باالنتماء 
 6.7 25غير ذلؾ 

100.0 371 المجموع  

 9.7 36مكظؼ العمؿ قبؿ االلتحاؽ بالجياز 
 20.2 75عامؿ 
 27.0 100سجيف 

 43.1 160غير ذلؾ 
100.0 371 المجموع  

 88.7 329المديرية مكاف العمؿ 

 8.4 31مركز فرعي  
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 3.0 11 مؤسسة منتدب بيا  

100.0 371 المجموع  

 18.3 68 مدير إدارةالمستكل الكظيفي 

 0.00 0مدير مركز  

 27.2 101مدير قسـ  

 54.4 202عضك عادم  

100.0 371 المجموع  
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