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 أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
 آلية الدراسات العليا
 قسم العلوم اإلدارية

 برنامج الماجستير في العلوم اإلدارية
 

  

 
 
 
 

 

 
 

  دراسة مسحية على القيادات اإلدارية في عدد من األجهزة األمنية والمدنية

 في مدينة الرياض 

 

  درجة رسالة مقدمة استكماًال لمتطلبات الحصول على
 الماجستير في العلوم اإلدارية

 
 

א א
 علي بن حمد بن سليمان النوشان

 
א א א

 إبراهيم بن عبد اهللا الماحي
 

 الرياض
 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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 شكــــــر وتقديـــــــر
 

أحمد اهللا حمدًا آثيرا يليق بجالله وآمال صفاته الذي وفقني وأعانني على 
هذه الدراسة وإخراجها إلى النور وأصلي وأسلم على من ال نبي بعده معلم هذه إتمام 

 . األمة ومرشدها
ة                ر الداخلي سمو الملكي وزي ى صاحب ال يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إل
ر                    سمو الملكي مساعد وزي ة وصاحب ال ر الداخلي وصاحب السمو الملكي نائب وزي

ى  ة وإل شئون األمني ة لل وم  الداخلي ة للعل ايف العربي ة ن يس أآاديمي عادة رئ ن س ل م آ
 . األمنية وسعادة رئيس قسم العلوم اإلدارية بكلية الدراسات العليا

تاذ          عادة األس ى س كر اهللا إل د ش ل بع شكر الجزي دم بال ي أن أتق ب ل ا يطي آم
دآتور ة        / ال تاذ اإلدارة العام دريب وأس ة الت ل آلي احي وآي د اهللا الم ن عب راهيم ب إب

ه                  بأآ الة ومتابعت ذه الرس ى ه ـه اإلشراف عل ة لقبولـ اديمية نايف العربية للعلوم األمني
/ المستمرة وتوجيهاته النيرة والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة آل من الدآتور          

ك                ة المل صاد واإلدارة بجامع علي بن مشهور السفالن أستاذ اإلدارة العامة بكلية االقت
دآتور  ز وال د العزي د / عب وم    أحم ة العل ة بكلي تاذ اإلدارة العام امري أس الم الع ن س ب

 . اإلدارية بجامعة الملك سعود
آما ال أنسى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم أو قدم لي العون  

والتوجيه والنصح والدعاء إلتمام هذه الدراسة جزاء اهللا الجميع خير الجزاء 
 . وجعله في ميزان حسناتهم

  أوًال وأخرًا،،والحمد هللا
 الباحث           
 



 

  -أ

 
جدول المحتويـــــــات

 

رقم الصفحة   الموضـــــــــــــــــوع 
.   اإلهداء  أ 
 شكر وتقدير  ب 
 قائمة المحتويات   ج

 قائمة الجداول   هـ 
 األشكال قائمة   ز  
 قائمة المالحق   ز

 اإلطار النظري:الفصل األول
 مقدمة الدراسة : أوالً  ٢
 مشكلة الدراسة : ثانياً  ٤
  الدراسة  تساؤالت: الثاًث  ٥
 أهداف الدراسة : رابعاً  ٥
 أهمية الدراسة : خامساً  ٦
 مجاالت الدراسة: سادسا  ٧
 الدراسة ومفاهيم مصطلحات : سابعاً  ٨

 دبيات الدراسة أ : الثاني الفصل 
 المبحث األول اإلطار النظري   ١١
 ضغوط العمل : أوال ١١
 . مفهوم ضغوط العمل*  ١١
 . طوأنواع الضغ*  ١٤
 ضغوط العمل في المنظمات مصادر *  ١٥
  .مصادر الضغوط المختارة لهذه الدراسة*  ١٩
  والنتائج المترتبة من جراء الضغوط اآلثار*  ٢٤
 . عملية اتخاذ القرارات: ثانيا ٢٦
 ي في اإلسالم راتخاذ القرارات في الفكر اإلدا*  ٢٧
 أهمية القرارات في اإلدارة ٢٩
 . أنواع القرارات*  ٣٠



 

  -ب

رقم الصفحة   الموضـــــــــــــــــوع 
 .  المختارة لهذه الدراسةخطوات اتخاذ القرارات*  ٣٣

 

رقم الصفحة   الموضـــــــــــــــــوع 

 القيادة اإلدارية : ثالثاً ٣٩

 .اإلسالمالقيادة اإلدارية في *  ٣٩

 . اإلسالم القيادة اإلدارية في ركائز*  ٤٠

  . المسلمصفات القائد اإلداري*  ٤٠

 "  المعاصر"القيادة في الفكر اإلداري الحديث *  ٤٢

  في منظمات اليومأهمية القيادة اإلدارية*  ٤٣

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني  ٤٤

 . الدراسات المتعلقة بضغوط العمل: أوال ٤٥

 . الدراسات المتعلقة بعملية اتخاذ القرارات: ثانيا ٥٠

 . سات السابقةالتعقيب على الدرا: ثالثاً ٥٣

  الدراسةمنهجية وإجراءات  : الثالث الفصل 
 . منهج الدراسة: أوالً  ٥٦

 . مجتمع الدراسة: ثانياً  ٥٦

 . عينة الدراسة: ثالثاً  ٥٧

 ). االستبانة( أداة الدراسة : رابعاً  ٥٨

 . إجراءات جمع البيانات: خامساً  ٦٢

 . الدراسة اإلحصائية المستخدمة في األساليب: سادساً  ٦٢

 عرض وتحليل نتائج الدراسة : الرابع الفصل 
 . خصائص أفراد عينة الدراسة: أوالً  ٦٥

 . اإلجابة على تساؤالت الدراسة: ثانياً   ٧٣

 اتــــــــائج والتوصيـــــالنت : الخامس                    الفصل 
 . نتائج الدراسة: أوال  ١١٣

- ج-

    تابع جدول 
المحتويات 

 



 

  -ج

رقم الصفحة   الموضـــــــــــــــــوع 

  .توصيات الدراسة : ثانياً  ١١٨

 . قائمة المراجع: ثالثاً  ١٢١

א א
رقم   دولـــــــــوان الجـــــــعن رقم الصفحة

 الجدول

 ١  الدراسة  وعينةمجتمع ٥٧

 ٢ معامالت الثبات الداخلي  ٦١

 ٣ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  ٦٦

 ٤ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  ٦٧

يع أفراد عينة الدراسة من األجهـزة األمنيـة حـسب الرتبـةتوز ٦٨
 العسكرية 

٥ 

توزيع أفراد عينة الدراسة من األجهزة المدنيـة حـسب المرتبـة ٦٩
 . المدنية

٦ 

 ٧ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مسمى الوظيفة  ٧٠

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لسنوات الخدمة في الوظيفـة ٧١
 بالقطاع الحكومي الحالية و

٨ 

 ٩ .  توزيع أفراد عينة  الدراسة حسب الدخل الشهري ٧٢

 ١٠  أفراد عينة الدراسة حول غموض الدور إجابات ٧٤

 ١١ .   أفراد عينة الدراسة حول صراع الدورإجابات ٧٥

 ١٢ .  أفراد عينة الدراسة حول زيادة أعباء الدور كمياًإجابات ٧٦

 ١٣ . ياًعالدراسة حول زيادة أعباء الدور نو أفراد عينة إجابات ٧٨

 ١٤ .  أفراد عينة الدراسة حول التطوير الوظيفيإجابات ٧٩

 ١٥ .  أفراد عينة الدراسة حول المسئولية تجاه اآلخرينإجابات ٨٠

نتائج اختبار تي، مدى وجود فروق في مـستوى ضـغوط العمـل ٨١
 . لدى القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية والمدنية

١٦ 

 ١٧  عينة الدراسة حول إدراك المشكلة أفراد إجابات ٨٢

 ١٨ .  عينة الدراسة حول جمع المعلوماتأفراد إجابات ٨٣

 ١٩ . ةل عينة الدراسة حول تحديد المشكأفراد إجابات ٨٤

- د-



 

  -د

رقم   دولـــــــــوان الجـــــــعن رقم الصفحة
 الجدول

ل المتاحـةئ تحديد البدا   عينة الدراسة حول العمل على     أفراد إجابات ٨٥
 . ةللحل المشك

٢٠ 

 عينة الدراسة حول العمـل إليجـاد معـايير لتقـويمأفراد إجابات ٨٦
 . الحلول المطروحة

٢١ 

.   عينة الدراسة حول الحصول على قبول وتأييد الحلأفراد إجابات ٨٧ ٢٢ 

 ٢٣ .  عينة الدراسة حول تنفيذ الحلأفراد إجابات ٨٨

 لجداولتابع قائمة ا

رقم الصفحة رقم   دولـــــــــــــوان الجـــــــعن
 الجدول

 ٢٤ .  عينة الدراسة حول متابعة تنفيذ وتقييم الحلولأفراد إجابات ٨٩

نتائج اختبار تي، مدى وجود فروق في مستوى اتباع خطوات عملية ٩٠
اتخاذ القرارات بين القيـادات اإلداريـة فـي كـل مـن األجهـزة

 . المدنيةاألمنية و

٢٥ 

 علــى مــصادرإدراك المــشكلةنتــائج نمــوذج انحــدار خطــوة  ٩١
 . ضغوط  العمل

٢٦ 

نتائج نمـوذج انحـدار خطـوة جمـع المعلومـات علـى مـصادر ٩٢
 . ضغوط  العمل

٢٧ 

نتائج نموذج انحدار خطوة تحديد المشكلة علـى مـصادر ضـغوط ٩٣
 . العمل

٢٨ 

ل المتاحـة لحـلئلى تحديد البدا  نتائج نموذج انحدار خطوة العمل ع      ٩٤
 . المشكلة على مصادر ضغوط العمل

٢٩ 

ـ نتائج نموذج انحدار خطوة العمل إليجـاد معـايير           ٩٥  الحلـوليمولتق
 . المطروحة على مصادر ضغوط العمل

٣٠ 

نتائج نموذج انحدار خطوة الحصول علـى قبـول وتأييـد الحلـول ٩٦
 . على مصادر ضغوط العمل

٣١ 

.  موذج انحدار خطوة تنفيذ الحلول على مصادر ضغوط العملنتائج ن ٩٧ ٣٢ 

نتائج نموذج انحدار متابعة تنفيذ وتقـويم الحلـول علـى مـصادر ٩٨
 . ضغوط العمل

٣٣ 

علـىبجميـع أبعادهـا     نتائج نموذج انحدار عملية اتخاذ القرارات        ٩٩
 .  ضغوط العمل مصادر

٣٤ 

علـىبجميـع أبعادهـا     لقرارات  نتائج نموذج انحدار عملية اتخاذ ا      ١٠٠
 .  بجميع أبعادهاضغوط العمل مصادر

٣٥ 

ــض ١٠٢ ــل وبع ــغوط العم ــرات ض ــين متغي ــاط ب ــامالت االرتب مع
 . المتغيرات الديمغرافية

٣٦ 

- هـ-



 

  -ه

رقم الصفحة رقم   دولـــــــــــــوان الجـــــــعن
 الجدول

 ٣٧ . نتائج تحليل تباين أبعاد متغير ضغوط العمل بحسب مسمى الوظيفة ١٠٥

 ٣٨ . حسب جهة العملنتائج تحليل تباين أبعاد متغير ضغوط العمل ب ١٠٦

معامل االرتباط بين متغيـرات عمليـة اتخـاذ القـرارات وبعـض ١٠٧
 . متغيرات الديمغرافيةال

٣٩ 

حــسبب عمليــة اتخــاذ القــرارات أبعــادنتــائج تحليــل تبــاين  ١٠١
 .  المسميات الوظيفية

٤٠ 

نتائج تحليـل وتبـاين أبعـاد خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات ١١١
 .  األمنية والمدنيةبحسب األجهزة

٤١ 

 

 قائمة األشكــــــــــــال

رقم الصفحة رقم  لــــــــــعنوان الشك       
 الشكل

 ١ التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب العمر  ٦٧

 ٢ التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  ٦٨

 ٣  مسميات الوظائف التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب ٧١

 قائمة المالحـــــــــــق 
 

رقم  قـــــعنوان الملح     رقم الصفحة
 الملحق

 ١   في صورتها األولية - االستبانة – الدراسة أداة ١٢٦

 ٢ قائمة بأسماء محكمي االستبانة ووظائفهم  ١٣٣

 ٣   في صيغتها النهائية  - االستبانة –أداة الدراسة  ١٣٥
 

 

- و-



 ١

 بسم ا الرمحن الرحيم
 

والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين معلم 

  . األمة ومرشدها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يسرني في هذه الليلة أن أرحبه أجمل ترحيب بكل من أصـحاب الـسعادة                

لكريم المـشرف علـى هـذه       أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة أستاذي ا       

إبراهيم بن عبد اهللا الماحي وكيل كليـة التـدريب          / الرسالة سعادة األستاذ الدكتور   

وأستاذ اإلدارة العامة بكلية الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة            

الذي كان خير عون لي ما خالل ما قدمه من نصح وتوجيه واهتمام حتـى إتمـام     

لة واألستاذ الدكتور علي بن مشهور السفالن أستاذ اإلدارة العامة بكليـة            هذه الرسا 

الذي تفضل مشكوراً بقبول الـدعوة      . االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز     

لمناقشة الرسالة والحكم عليها وتكبد معاناة السفر فله كل الشكر والتقدير والدكتور            

العامة بكلية العلوم اإلدارية بجامعـة الملـك        أحمد بن سالم العامري أستاذ اإلدارة       

 .سعود الذي تفضل مشكوراً بقبول الدعوة لمناقشة رسالة

 كما أنني أرحب باألخوة الحضور ويطيب لي أن أقدم لكم ملخـصاً عـن              

أطروحة الماجستير التي تقدمت بها كمطلـب تكميلـي للحـصول علـى درجـة       

ضغوط العمـل وأثرهـا     " لرسالة هو   الماجستير في العلوم اإلدارية وعنوان هذه ا      

دراسة مسحية على القيادات اإلدارية في عـدداً مـن          " على عملية اتخاذ القرارات   

وتتكون هذه الدراسـة مـن خمـسة        . األجهزة األمنية والمدنية في مدينة الرياض     

 : فصول جاءت على النحو التالي

 

 



 ٢

 : الفصل األول
الدراسة، مشكلة الدراسـة،     اإلطار النظري للدراسة ويحتوي على مقدمة       

تساؤالت الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، حدود الدراسة، مـصطلحات          

 . ومفاهيم الدراسة

 : الفصل الثاني
أدبيات الدراسات وتشمل عرض لكل من ضغوط العمل ، عمليـة اتخـاذ              

  .القرارات، القيادة اإلدارية، الدراسات السابقة، التعقيب على تلك الدراسات

 : الفصل الثالث
ويشمل منهجية وإجراءات الدراسة، منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينـة           

إجراءات جمع البيانات واألساليب اإلحـصائية      " االستبانة" الدراسة، أداة الدراسة    

 . المستخدمة في الدراسة

 : الفصل الرابع
عرض وتحليل نتائج الدراسة ويشمل خصائص أفـراد عينـة الدراسـة،             

 . اإلجابة على تساؤالت الدراسةو

 : الفصل الخامس واألخير
نتائج الدراسة وتوصياتها، وقائمة المراجع هذا باإلضـافة إلـى مالحـق             

الدراسة التي تكمن في اإلستبانة في صورتها األولية وقائمـة  بأسـماء محكمـي               

 أسئلة  االستبانة، واالستبانة في شكلها النهائي وسوف أتطرق إلى مشكلة الدراسة ،          

 . الدراسة، منهج الدراسة ، النتائج والتوصيات بشيء من اإليجاز

 

 

 



 ٣

 :  مشكلة الدراسة
أن التغير المستمر والسريع في المنظمات هو السمة الواضحة لهذا العصر            

لذا فإن النتيجة الحتمية لذلك هو ما يتعرض لـه العاملون بمستويات متفاوتة مـن              

ثارها النفسية واالجتماعية على كل مـن الفـرد         الضغوط والتوترات التي تترك أ    

وبما أن اإلنسان في بيئته الخارجيـة يتعـرض         . والمنظمة والمجتمع بصفة عامة   

لضغوط متباينة باإلضافة إلى بيئة العمل الداخلية التي تزخر بالعديد من المصادر            

كس أحيانا  المتنوعة التأثير على الفرد وهي بالتالي تولد نتائج سلبية على الفرد تنع           

ولذا فإن القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية والمدنية مطلوب         . على العمل ذاته    

منها إنجاز عملها في وقت محدد وذلك من أجل تحقيق المهـام واألهـداف التـي                

. مما يشكل جانباً من الضغوط لتلك القيادات      . تسعى المنظمة إليها بكل دقة واقتدار     

من الممكن أن تواجه من خالل بيئة العمل اليومية ضغوط          ولذلك فإن هذه القيادات     

عمل تؤدي بالتالي إلى التأثير في عملية اتخاذ القرارات وقد تتـرك نتـائج غيـر          

ولدراسـة هـذه    . مرضية األمر الذي من الممكن أن يشكل ضغوط جديدة عليهـا          

 مشكلة الدراسة والتي تتلخص في التـساؤل الـرئيس        . الفرضية فإن الباحث يثير   

 : التالي

ادات    دى القي رارات ل اذ الق ة اتخ ى عملي ل عل ر ضغوط العم ا أث  م
 : اإلدارية

 -: تساؤالت الدراسة
 يتفرع من التساؤل الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية التـي تـشكل            

 : تساؤالت الدراسة

 .  ما مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية-١ 

 . إلدارية لخطوات عملية اتخاذ القرارات ما مدى اتباع القيادات ا-٢



 ٤

 ما أثر ضغوط العمل على خطوات عملية اتخاذ القـرارات لـدى القيـادات               -٣

 . اإلدارية

العمر ، المؤهل العلمي، المرتبة الوظيفيـة،       "  ما عالقة المتغيرات الديمغرافية      -٤

بكـل مـن مـستوى    " مسمى الوظيفة، سنوات الخدمة، جهة العمل، متوسط الدخل    

 . ضغوط العمل وعملية اتخاذ القرارات لدى القيادات اإلدارية

 :  المنهج المستخدم في الدراسة
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية لذلك تم استخدام المنهج الوصـفي               

المسحي الذي يقوم على تجميع البيانات والمعلومات المتعلقـة بالدراسـة وذلـك             

ذلك من أجل التوصل إلى التعميمات المناسبة       بغرض وصفها وتحليلها وتفسيرها و    

 . لهذه الدراسة

  : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 أن مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية باألجهزة األمنيـة والمدنيـة             -١

موضوع الدراسة، بمدينة الرياض أقل من الوسط وأن مستوى الضغوط أعلى لدى            

 . دنية مقارنة بالقيادات األمنيةالقيادات اإلدارية الم

 أن معظم القيادات اإلدارية باألجهزة األمنية والمدنية يقومون باتبـاع جميـع             -٢

 . خطوات عملية اتخاذ القرارات بمستوى عال

 وبالنسبة لتساؤل الدراسة األساسي ، فأوضحت، نتائج نماذج االنحدار الخطي           -٣

ن ضغوط العمـل لهـا تـأثير أو داللـة           للمتغيرات التابعة والمتغيرات المفسرة أ    

 . إحصائية على اتباع خطوات عملية اتخاذ القرارات

 كما أشارت النتائج إلى أن تأثير ضغوط العمل على خطوات عمليـة اتخـاذ               -٤

القرارات سلبياً مما يعني أنه كلما زادت ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية كلما             

اتخاذ القـرارات وكلمـا قـل مـستوى         انخفض مستوى اتباعهم لخطوات عملية      



 ٥

الضغوط لدى القيادات اإلدارية كما زاد مستوى اتباعهم لخطوات عمليـة اتخـاذ             

 . القرارات

 كما نوضح النتائج أن تأثير ضغوط العمل على اتباع خطوات عمليـة اتخـاذ               -٥

القرارات متماثل لدى القيادات اإلدارية في كل من األجهـزة األمنيـة واألجهـزة              

 . يةالمدن

  :توصيات الدراسة ومن أبرزها
 االستعانة بأداء األستاذة والمفكرين في مجاالت اإلدارة والـسلوك التنظيمـي            -١

وعلم النفس بالتعاون مع إدارة العالقات العامة بالمنظمات واألجهزة وذلك إليجاد           

استراتيجية تهدف إلى تخفيف مستوى ضغوط العمل على القيادات اإلدارية وذلـك            

 . الل الوسائل واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لهذه المنظماتمن خ

 تحديد األعباء الوظيفية التي يجب على القيادات اإلدارية أن توديهـا بنفـسها              -٢

وبقية األعمال التي من الممكن أن يتم تفويضها أو إسـنادها إلـى المـساعدين أو              

 . المرؤسين

 تفاصيل المهام والنشاطات التـي ينبغـي         إصدار األدلة التنظيمية التي توضح     -٣

على العالمين اتباعها وذلك قبل الجهات المختصة بإصدار مثل هذه األدلـة ممـا              

 . يخفف كثيراً من األعباء على القيادات اإلدارية

 ضرورة العمل على عقد دورات تدريبية متخصصة للقيادات اإلداريـة كلمـا             -٤

 نخبه من أستاذة الجامعات المتخصصين      أمكن ذلك كل في مجال عمله يشارك فيما       

وذلك لطرح كل ما يهم وما هو جديد باإلدارة ووظائفها من أجل االرتقاء بمستوى              

أداء تلك القيادات في عملية تخفيف الضغوط وفي عملية صنع واتخاذ القرار الذي             

 . يعتبر هو جوهر العملية اإلدارية



 ٦

الكفوه والمؤهلة للقيـام باألعمـال       العمل قدر اإلمكان على استقطاب القيادات        -٥

 . القيادية في المنظمات

 العمل على إنشاء أندية ومراكز متخصصة في جميع األجهـزة والمنظمـات             -٦

لتقديم األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك بهدف التغيير واالبتعاد عن بيئة           

اكـز القياديـة    العمل الرسمية وإيجاد مناخ تنظيمي اجتماعي بين كـل مـن المر           

 . والمرؤسين وفقا لبرامج هادفة ومدروسة

 إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بضغوط العمل وذلـك علـى القيـادات              -٧

اإلدارية تحديداً نظرا لقلة وحداثة االهتمام بدراسة مثل هذا المجـال سـواء فـي               

شكل عام فـي    المملكة العربية السعودية أو في الدول العربية وعلى بقية العاملين ب          

كل من المنظمات األمنية والمدنية سواء كانت تعليمية، أو سياسية أو اجتماعية، أو             

وفي الختام أتوجه بالشكر والحمد هللا سـبحانه         .صحية ، أو اقتصادية أو غير ذلك

وتعالى الذي وفقني وأعانني على إتمام هذه الدراسة وإخراجها إلى النور تم بعـد              

نايف بـن   /  والعرفان لكل من صاحب السمو الملكي األمير       شكر اهللا أتقدم بالشكر   

عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم              

األمنية وصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخليـة             

يـر  محمد بن نايف بن عبد العزيـز مـساعد وز         / وصاحب السمو الملكي األمير   

الداخلية للشئون األمنية كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس أكاديمية نايف العربيـة             

عبد العزيز بن صقر الغامدي ولسعادة عميد كليـة         / للعلوم األمنية األستاذ الدكتور   

على ما يقدمونه من جهـد      . عبد العاطي الصياد    / الدراسات العليا األستاذ الدكتور   

مستوى األكاديمية وكـل الـشكر والتقـدير لـسعادة                  ملموس في سبيل االرتقاء ب    

عامر الكبيسي رئيس قسم العلوم اإلدارية بكلية الدراسات العليـا          / األستاذ الدكتور 

بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الرجل الذي بذل الكثير من وقتـه وجهـده              



 ٧

على إنجاز جميع   ورحابة صدره وتوجيهه وتواصله المستمر معنا من أجل العمل          

 . اإلجراءات األكاديمية الالزمة  لطالب العلوم اإلدارية 

والشكر موصول إلى كل من قدم لنا جهده ووقته وتوجيهه مـن منـسوبي               

وأن أنسى ال أنسى  أن أشكر بكـل         . األكاديمية أثناء فترة الدراسة وإعداد الرسالة     

ه وأسدى لي مـن نـصحه       تقدير من قدم لي من أهل العلم علمه وأنار عقلي بفكر          

 . وتوجيهه

وأخيراً ال أقول، إال أن هذا العمل المتواضع ما هو إال جهد بشري يعتريه               

الحظ والصواب وهو جهد المقل فما حصل فيه من توفيق وصواب فمن اهللا وحده              

مع االعتذار أن كـان هنـاك       . وما حصل من نقص أو خطأ فمن نفسي والشيطان        

 . إطالة في هذا التقديم

 .ذا وأسأل اهللا لي ولكم التوفيق والسداده

 .والحمد هللا رب العالمين وبالشكر تدوم النعم

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،،،

           

 البــاحث          
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 الفصــــل األول
 

 سةاإلطار النظري للدرا
 

 مقدمة الدراسة
 مشكلـــــة الدراســــة :       أوًال
  الدراســـــةتساؤالت :ــًاانيـث

 أهـــــــداف الدراســـة  :ـــًاثالث
 أهميـــــــة الدراســـة  :ـــًا رابع
     حــــــدود الدراســــــة : ً خامسا
 صطلحات الدراســـةم :ًا سادس
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 ة الدراسةمقدم

يعتبر موضوع ضغوط العمل من أبرز وأهـم الموضـوعات التـي حظيـت بتركيـز                

وعلـم  . واهتمام من قبل مجموعة من الباحثين والكتاب فـي مجـال الـسلوك التنظيمـي              

 الموضـوع   هـذا من السبعينيات من القـرن المنـصرم وذلـك ألهميـة             بدءوذلك  النفس  

 .ة واإليجابية على كل من الفرد والمنظمة والمجتمعوإنعكاساته السلبي

 ضـغوط العمـل فإننـا نعنـي بـذلك قـضية الزمـت                مفهـوم  عندما نتحدث عن  و

يعمـل وكـان هـذا العمـل         مـن اجـل أن       األرض فقد وجد  هذه  اإلنسان منذ وجوده على     

َساَن فِ     وال يزال مصدر الشقاء وذلـك مـصداقاً لقولـه تعـالى         ا اِإلْن ْد َخَلْقَن ي َلَق
ولقد ترتب من جراء هـذا العمـل ومـا صـاحبه مـن شـقاء                ) ٤: البلد، اآلية  (  َآَبٍد

مواجهة اإلنسان لعدد من المخـاطر والتحـديات فـي حياتـه التـي جلبـت لــه تلـك                    

ـ               ءوإزا. الضغوط خرها س هذه المخاطر استطاع اإلنـسان أن يتكيـف مـع بعـضها وأن ي

حـديات أثـر قاسـي وشـديد ترتـب          في حين كان لبعض هـذه  المخـاطر والت         . لصالحه

ومع أولفـة اإلنـسان لهـذه الـضغوط وتفاعلـه معهـا وشـيوع               . عليها تعاسته وفناؤه  

استخدام مصطلح الضغوط لدى أغلب األوساط فإن مـن أهـم المـشكالت التـي واجههـا                 

 بعض المهتمين بموضـوع الـضغوط بـصفة عامـة وضـغوط العمـل بـصفة خاصـة                  

الهيجــان، ( ق عليــه لمعنــى الــضغوط هــي محاولــة التوصــل إلــى تعريــف متفــ

 ). ١٣هـ، ص١٤١٩

ـ  أن  التي تمـت فـي هـذا المجـال         الدراسات وجدتهذا وقد    ضغوط العمـل آثـار   ل

أمـراض القلـب ، وارتفـاع ضـغط الـدم،           ( سلبية على صحة الفرد وبنيته العقلية مثل          

 إلـى انخفـاض األداء    ذلـك بـال شـك       يـؤدي   و) التوتر ، الشعور باإلحباط ، االضطهاد     

 وبالتـالي فـإن المنظمـات     وتعـريض سـالمة اآلخـرين للخطـر     والغياب وترك العمـل   

عـسكر،  (واألجهزة تواجـه تكـاليف ضـخمة مـن اآلثـار الـسلبية لـضغوط العمـل                  

 ) . ٨ – ٧هـ، ص ١٤١٠
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جـال دراسـات ضـغوط    مفـي   هذا وقد أسهم الباحثون العرب إسـهامات مـشهودة          

 ضـغوط   المرجعيـة لموضـوع   مـصادر   ال مـن أهـم       تلك الدراسات   أصبحت حتى،  العمل

 الموضـوع مـن زوايـا تختلـف بـاختالف توجهـاتهم              هـذا  العمل ، حيث تـم تنـاول      

 بالغـة، ومـن تلـك الدراسـات       لما لضغوط العمل من أهميـة       وذلك  وميولهم المعرفية ،    

وتطـرق فيهـا إلـى أهميـة         ) ٧١ – ٧٠هــ، ص  ١٤١٣محمـد، (الدراسة التي أعدها    

 ،ن في الرغبة في عدم تبديـد وتآكـل المـوارد البـشرية            دراسة ضغوط العمل وأنها تكم    

إلـى  هـذا    ،وعدم خفض اإلنتاجية ، وتجنب ارتفاع التكـاليف التـي تعانيهـا المنظمـة             

جانب اآلثار النفسية واالجتماعية السيئة التي يتعـرض لهـا العـاملون والمجتمـع فـي                

 تحقيـق   ،مثـل  فـي     أن دراسة الضغوط تؤدي إلى نتـائج إيجابيـة تت          تبينكما  . النهاية  

الرضا الوظيفي في العمـل ، وتحـسين األداء، وزيـادة اإلنتاجيـة، وتجنـب المـشكالت                 

التي تتعرض لها المنشأة أو المنظمـة مـن جـراء تهاونهـا فـي القيـام بمـسئولياتها                   

االجتماعية ، وتؤدي كذلك إلـى تعـرف المـدير المعاصـر علـى المـصادر المختلفـة                  

باإلضـافة  األفـراد والمنظمـة ،      مـن   وآثارها على كـل     للضغوط وأن يقف على نتائجها      

 .  االستراتيجيات المالئمة إلداراتها بفاعلية وكفاءة إلى أهمية وضع

ننا نعيش في مجتمع نواجه فيـه وجهـاً لوجـه وبـصفة قـد تكـون دائمـه                   أوبما  

مواقف ضاغطة ال نستطيع التغلـب عليهـا أو الهـروب منهـا وفـي أفـضل األحـوال                   

يش مع هذه المواقف الضاغطة وذلـك مثـل العـبء الزائـد فـي العمـل،                 عانتنختار أن   

يواجهـه  كـان   ولـذا فـإن مـا       . الرئيس الغامض، تعدد العالقات، تهدد األمن الـوظيفي       

أقـل أو   أجدادنا من مسببات الضغط في عام قد نتعرض لــه اآلن فـي ظـل أسـبوع أو          

ــن األ   ــٍر م ــي كثي ــاقم ف ــا ويتف ــيش معن ــضغط يع ــذلك أضــحى ال ــر ول ــانأكث                    حي

 ). ٧ ص،هـ١٤٠٩عسكر،(

ضغوط وكما أشرنا لهـا نتـائج سـلبية تـنعكس علـى الفـرد والمنظمـة               اللذا فإن   

وأن هذه الضغوط قد تكون عامالً مهماً وفعال في التـأثير فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات                   

وط الـضغ تلـك   اإلدارية من قبل القيادات اإلدارية في ظل وجـود مـستوى معـين مـن                

 والشـك فـي أن وجـود مـستوى مـن        .حيث أن القرار يعتبر هو جوهر العملية اإلدارية       
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الضغوط أو عدم وجودها لدى القيادات اإلداريـة سـوف يـنعكس بالشـك علـى عمليـة                  

   .اًاتخاذ القرارات سلباً كان أم إيجاب

يأمل أن تسهم هذه الدراسة فـي التعـرف علـى مـستوى ضـغوط                الباحث   لذا فإن 

األمنيـة  اإلداريـة فـي األجهـزة      لدى القيـادات     اتاتخاذ القرار عملية  ثرها على   العمل وأ 

 .  واقتراح الحلول المناسبة بشأنها والمدنية

 مشكلة الدراسة: أوًال 

بما أن التغيير السريع والمستمر هو السمة الواضـحة لهـذا العـصر فـإن النتيجـة         

 بمـستويات متفاوتـة مـن       الحتمية لذلك هي ما يتعرض لـه العـاملون فـي المنظمـات           

اعيـة علـى كـل مـن الفـرد          مالضغوط والتوترات التي تتـرك أثارهـا النفـسية واالجت         

وحيث أنه كثيراً مـا يواجـه العـاملون فـي المنظمـة             . والمنظمة والمجتمع بصفة عامة   

 والقلــق والخــوف االضــطرابمواقــف وظــروف يتعرضــون خاللهــا لحــاالت مــن 

.  علـى حـالتهم الـصحية والنفـسية واالجتماعيـة          واإلحباط والغضب مما يؤثر سـلبياً     

باإلضافة إلى انعكاس ذلك على مستويات أدائهـم فـي العمـل ومـن ثـم عـدم القـدرة                    

 ). ٧٠، صهـ١٤١٣، محمد(على تحقيق األهداف التنظيمية المرجوة للمنظمة

  باإلضـافة إلـى     اإلنسان في بيئته الخارجيـة يتعـرض لـضغوط متباينـة          وبما أن   

لداخلية التي تزخر بالعديد من المـصادر المتنوعـة التـأثير علـى الفـرد ،                بيئة العمل ا  

وهي بالتالي تولد نتائج سلبية على الفرد تـنعكس أحيانـاً علـى العمـل ذاتـه ، فكميـة                    

العمل المجهد أو نوعيـة صـراع الـدور أو غموضـه أو الظـروف المحيطـة بالعمـل                   

أن يتعـرض لهـا الفـرد فـي         تمثل مجتمعة مصادر رئيسية لضغوط العمل التـي يمكـن           

ولهـذا فـإن القيـادات اإلداريـة فـي          .  )١ ص ،م١٩٩٤النمـر،    (بيئة العمل اليوميـة   

األجهزة األمنية والمدنية مطلوب منها إنجاز عملها في وقـت محـدد وذلـك مـن أجـل                  

ممـا قـد يـشكل      . تحقيق المهام واألهداف التي تسعى المنظمة إليها بكل دقـة واقتـدار           

ـ              جانباً من الضغوط    مـن   ه لتلك القيادات ولذلك فإن هذه القيـادات مـن الممكـن أن تواج

تـؤدي إلـى التـأثير علـى عمليـة          ) ضـغوط عمـل   ( العمل اليومية ضغوطاً     بيئةخالل  
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 للقرارات وقد تترك نتائج غير مرضـية األمـر الـذي مـن الممكـن أن يـشكل                   اتخاذهم

مـشكلة الدراسـة    يثيـر    ضغوطاً جديدة عليها ولدراسة هـذه الفرضـية فـإن الباحـث             

 :التاليالرئيس  اؤلوالتي تتلخص في التس

 القـرارات لـدى القيـادات       عمليـة اتخـاذ   ما أثر ضغوط العمـل علـى        
 اإلدارية ؟ 

 تساؤالت الدراسة: ثانيًا 

 : التالي تساؤل يكمن التساؤل الرئيس للدراسة في ال

 منـه  اتخـاذ القـرارات ؟ ويتفـرع         عمليـة  العمـل علـى      ضغوطما أثر   
 : الت التاليةالتساؤ

 ما مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية ؟  -١

  ت ؟    اما مدى إتباع القيادات اإلدارية لخطوات عملية اتخاذ القرار -٢

 القـرارات لـدى القيـادات    اتخـاذ  على خطـوات عمليـة       ما أثر ضغوط العمل    -٣

 ة؟ ـاإلداري

، المرتبـة   العلمـي   العمـر ، المؤهـل      (  المتغيـرات الديموغرافيـة       عالقة ما -٤

بكـل   ) ، الـدخل   العمـل  جهـة ،  ،سنوات الخدمـة،    الوظيفية، مسمى الوظيفة    

ــرار      ــاذ الق ــة اتخ ــل وعملي ــغوط العم ــستوى ض ــن م ــدى تم   ل

  ؟القيادات اإلدارية

 أهداف الدراسة: ثالثًا 

 :  هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية تحاول 

 .التعرف على مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية  -١

 التعرف على مدى اتباع القيادات اإلدارية لخطوات عملية اتخاذ القرارات  -٢
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على خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات لـدى            ضغوط العمل    التعرف على أثر   -٣

 .القيادات اإلدارية 

ـ  العل العمـر ، المؤهـل    ( المتغيـرات الديموغرافيـة      عالقة   التعرف على  -٤ ، ي  م

،         العمــلجهــةلخدمــة ،  اســنوات، المرتبــة الوظيفيــة، مــسمى الوظيفــة

 لـدى القيـادات     ات اتخـاذ القـرار    وعمليـة من ضـغوط العمـل      بكل   ) الدخل

                   . اإلدارية 

ـ تقديم مقترحات علمية فيمـا يتعلـق         -٥  عمليـة ضغوط العمـل وأثرهـا علـى        ب

اتخاذ القرارات مما يساعد في حل بعض المـشكالت التـي تواجـه القيـادات               

جهزة األمنية والمدنية موضوع الدراسـة هـذا باإلضـافة إلـى            اإلدارية في األ  

 .  وذلك من خالل نتائج وتوصيات هذه الدارسةإثراء البحث العلمي 

 أهمية الدراسة: رابعًا 

 : تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط ويمكن إبراز أهمها على النحو اآلتي

 مـن المواضـيع     إن موضوع الضغوط بصفة عامة وضـغوط العمـل تحديـداً           -أ 

الهامة التي تتعلق بعنصر مهم في المنظمات وهـو العنـصر البـشري الـذي               

يعتبر األساس الذي تقوم عليه المنظمـات حيـث أن االهتمـام بهـذا العنـصر                

 بــشكل فعــال يــنعكس علــى الفــرد والمنظمــة وذلــك لتحقيــق األهــداف 

 .  لهاالمرجوة

ـ        -ب ي لـم يـسبق وأن تـم التطـرق          تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الجديدة الت

لها وذلك على حد علم الباحث حيث أنها تربط ضـغوط العمـل بعمليـة اتخـاذ                 

 حيـث أن اتخـاذ القـرار يعتبـر          بالغـة القرارات وذلك لما للقرار من أهميـة        

 . جوهر العملية اإلدارية

تتميز أهمية هذه الدراسة مقارنـة بالدراسـات األخـرى التـي تـم إجراؤهـا                 -ـج

لدراسة تحاول التعرف على مستوى ضـغوط العمـل وأثرهـا علـى             بأن هذه ا  

دراسة مسحية على القيادات اإلداريـة فـي عـدد مـن            . عملية اتخاذ القرارات  
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األجهزة األمنية والمدنية والتي تعتبر على حد علـم الباحـث وإطالعـه بأنـه               

لم يسبق وأن تم عمل مثل هـذه الدراسـة علـى قيـادات تـشكل مجتمعـين                  

 .مما يضفي جانباً هاماً لهذه الدراسةأمني ومدني 

تعد ظاهرة ضغوط العمل من الظـواهر التـي لـم تنـل حقهـا الكامـل مـن                    -د

العناية واالهتمـام بمجـال اإلدارة والـسلوك التنظيمـي فـي العـالم العربـي                

حيث أن المكتبة العربية تفتقد إلى الدراسـات ذات العالقـة بظـاهرة ضـغوط               

عد البـاحثين والمهتمـين علـى التعـرف علـى           العمل وتطبيقاتها والتي تـسا    

مدى انتشار هذه الظاهرة بين األفـراد العـاملين فـي منظمـات ومؤسـسات               

ولـذا فـإن الباحـث يأمـل        ). ١٠هــ، ص  ١٤٢٢السباعي،  ( العمل العربية   

بأن تسهم هذه الدراسة الحالية في إثـراء المكتبـة المحليـة والعربيـة فـي                

دراسـات ضـغوط العمـل، وعمليـة اتخـاذ          مجال البحوث العلمية التي تعنى ب     

 . القرارات في المنظمات سواء األمنية أو المدنية منها

من المؤمـل أن تـسهم هـذه الدراسـة وتطبيقاتهـا فـي تقـديم عـدد مـن                  -هـ

التوصيات والمقترحات التي تخدم القيـادات اإلداريـة فـي األجهـزة األمنيـة              

وأثرهـا علـى عمليـة      والمدنية والتعرف على مستوى ضغوط العمـل لـديهم          

 القرارات وذلك من واقع التحليـل اإلحـصائي والنتـائج التـي توصـلت               اتخاذ

 . إليها الدراسة

  الدراسةمجاالتخامسًا 

اني  المجال   هذه الدراسة وتطبيقاتها على مدينـة الريـاض حيـث توجـد             اقتصرت:    المك

وخاصة األجهزة التـي تـم اختيـار مجتمـع          فيها   الرئيسية   األجهزةجميع  

 . مدينةالمنية أو الدراسة منها سواء األ

ي  المجال  ،  اإلدارات ي الدراسة على القيـادات اإلداريـة مـن مـدير          اقتصرت هذه  :   العمل

فـي األجهـزة    ورؤساء األقـسام ومـن فـي حكمهـم          ومدراء الشعب،   

  . المراد دراستها
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ـ       مستوى  هذه الدراسة على بحث     اقتصرت  :   العلمي  المجال  ى ضـغوط العمـل وأثرهـا عل

فـي عـدد مـن األجهـزة األمنيـة           اتخاذ القرارات لدى القيادات اإلدارية       عملية

، هـذا إلـى جانـب مناقـشة         وهو الموضوع الرئيسي لهذه الدراسـة     . والمدنية

وخطـوات اتخـاذ القـرارات المقترحـة لهـذه          . بعضا من مـصادر الـضغوط     

    .الدراسة

 مصطلحات  ومفاهيم الدراسة: دسًاسا

  : ضغوط العمل 

 الرغم من انتشار مصطلحات ضغوط العمـل واالهتمـام بهـذا الموضـوع              على
 بطـرق مختلفـة مـن       يعـرف السلوك اإلداري ، فإنـه       و خاصة في أدبيات اإلدارة ،    

ومـن  . قبل الباحثين ، ذلك أن كل باحث ينظر للتعريف مـن الزاويـة التـي يراهـا                
 كـل    "أنهـا ضـغوط العمـل ب    هذه التعاريف اختار الباحث هذا التعريف حيث تعـرف          

 تأثير مادي أو نفسي أو معنوي يأخذ أشـكال تـؤثر علـى سـلوك متخـذ القـرار ،                   
ويعوق توازنه النفسي والعـاطفي ويـؤدي إلـى إحـداث تـوتر عـصبي أو قلـق                  
نفسي يجعله غير قادر على اتخاذ القرار بـشكل جيـد أو القيـام بالـسلوك الرشـيد                  

" خـذ القـرار فـي المـشكلة       تجاه المواقف اإلداريـة والتنفيذيـة التـي تواجـه مت          
   . )١٢م ، ص١٩٩١الخضيري، (

 أما التعريف اإلجرائي لهذه الدراسة فهو يتمثـل فـي أن ضـغوط العمـل هـي                
الضغوط التي قد تتعرض لها القيادات اإلدارية والتي تـشكل مجتمـع الدراسـة فـي                
كل من المنظمات األمنية والمدنية وتنشأ هذه الضغوط مـن عـدة مـصادر متعلقـة                

منظمة وتشكل مستوى معين من الـضغوط ممـا يـؤثر علـى تحقيـق األهـداف                 بال
 .خرآالمرسومة للمنظمة بشكٍل أو ب

  : عملية اتخاذ القرارات

مـن بـين أفـضل البـدائل وأفـضل          ) Choice( عملية االختيـار     وتعرف بأنها  

السبل لتحقيق الهدف المنشود واختبـار لمـدى كفـاءة الرؤسـاء والقـادة وقـدرتهم                

 ). ٣٠٦هـ،١٤١١النمر، وآخرون ، .(مل المسئولية والبت في األمورعلى تح

 أما التعريف اإلجرائـي لعمليـة اتخـاذ القـرارات  فـي هـذه الدراسـة فهـو                  
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 القـرار مـن قبـل       التخـاذ العملية التي تتبع فيها الخطـوات والطـرق الـصحيحة           

القيادات اإلدارية للوصول إلى حل رشـيد تجـاه مـشكلة أو موضـوع مـا يخـص                  

 . منظمة األمنية والمدنيةال

 : القيادة اإلدارية

 الجماعـة داخـل المنظمـة       أفـراد نها القدرة على التأثير في سـلوك        أوتعرف ب 

النمــر، ( وتنــسيق جهــودهم وتــوجههم لبلــوغ الغايــات واألهــداف المنــشودة 

 ). ٣٠٦هـ،١٤١١وآخرون ، 

لعمـل  النـشاط أو ا   . أما التعريف اإلجرائي للقيـادة فـي هـذه الدراسـة فهـي            

 للتـأثير فـي     القـدرة  المنظمة األمنيـة والمدنيـة لديـه         أفرادالذي يمارسه قائد من     

جل تحقيق األهـداف التـي تـسعى إليهـا المنظمـة            أسلوك العاملين معه وذلك من      

 . جوهر العملية اإلداريةيعتبروخاصة اتخاذ القرار الذي 

   :األجهزة األمنية و المدنية

ألجهـزة التـي يتكـون منهـا مجتمـع الدراسـة            ا. ويقصد بها في هذه الدراسـة     

 والمــراد بــاألجهزة األمنيــة فــي هــذه . وتتخــذ مــن مدينــة الريــاض مقــراً لهــا

 : الدراسة كل من
 . المديرية العامة للدفاع المدني - أ
 .األمن العام -ب
 .المديرية العامة للجوازات -ـج

 بينمـــا المـــراد بـــاألجهزة المدنيـــة بهـــذه الدراســـة كـــل مـــن 

 : زة التاليةاألجه

  .وزارة المعارف -أ 

 .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -ب

  . وزارة الخدمة المدنية -جـ
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 الثانيالفصل 
 

 ةــــــــات الدراســـــأدبي
 

 ري ــــــار النظـــاإلط: المبحث األول  
 ل ـــــوط العمـــــــــضغ :      أوًال
 عملية اتخاذ القرارات :  ًاثاني
  ة ــــادة اإلداريــــــالقي :  ًاثالث

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني   
ضغـــــوط    لدراس  ا  :      أوًال ـــــــات المتعلقة ب

 . العمـــل
ًا اذ   :   ثاني ة اتخ ة بعملي ات المتعلق الدراس

 . القـرارات
اً  ـات    :  ثالث ى  الدراســـــ ـيب عل التعقـ

 . السابقــــــة
 
 



 

- ١١ - 

 أدبيات الدراسة

 عـن   وهـو عـرض     سيتم في هذا الفصل الحديث عـن مبحثـين المبحـث األول             

 الدراسـة لكـل مـن ضـغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ القـرارات                 األدبيات المتعلقة بهذه  

والقيادة اإلدارية حيث يتضمن هذا الجـزء عـرض لمفهـوم ضـغوط العمـل وأنواعهـا                 

ومصادرها واآلثـار والنتـائج المترتبـة عليهـا باإلضـافة إلـى تعريـف بعمليـات أو                  

ــرارات ،   ــواع الق ــي اإلدارة، وأن ــرارات ف ــة الق ــرارات، وأهمي ــاذ الق ــوات اتخ   خط

باإلضافة إلى تعريـف للقيـادة اإلداريـة، وركـائز القيـادة، وصـفات القائـد، وأهميـة                  

القيادة أما المبحث الثاني فسيتم فيه استعراض للدراسـات الـسابقة المتعلقـة بكـل مـن                 

 . ضغوط العمل وعملية اتخاذ القرارات مع التعقيب على تلك الدراسات

 اإلطار النظري:  ل المبحث األو

  ط العملضغو: أوًال

وفي بعض األحيـان وتحـت تـأثير متطلبـات          . يمضي الموظف جل وقته في العمل     

العمل يزيد الموظف من سـاعات العمـل، وذلـك إلنجـاز بعـض المهـام التـي تتعلـق                 

بالعمل، باإلضافة إلى أن العمل ال ينتهـي عنـد نهايـة الـدوام الرسـمي للمنظمـة بـل                    

ـ        اة عملـه إلـى المنـزل، وهـذا يعنـي أن      يمتد األمر إلى أن يحمل الموظف هموم ومعان

ما يتعرض لـه الموظف من ضغوط في عمله تؤثر فـي حياتـه األسـرية، ومـن هنـا                   

نجد أن حياة الموظف عبارة عن حلقـة مترابطـة تـؤثر بعـضها فـي بعـض، ألن مـا                     

يمر به من مواقـف أو أحـداث محيطـة أو ضـاغطة بـالمنزل يـنعكس علـى عملـه                     

 ).٧٠، ص١٤٢١المشعان، ( ئه وبالتالي على درجة أدا

 : مفهوم ضغوط العمل   -أ 

ختلفـت التعـاريف لكـل      اتعددت المفاهيم والمصطلحات لموضوع ضـغوط العمـل و        

من الباحثين والكتاب في هـذا المجـال، فلـيس هنـاك تعريـفُ محـدد ودقيـق لهـذا                    

ط العمـل   والمفهوم يقبل به الجميع ويرجع ذلـك أساسـاً إلـى ارتبـاط موضـوع ضـغ                
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فهو يمثل أحد االهتمامات المـشتركة بـين البـاحثين فـي كـل              . العلوم األخرى بكثير من   

من المجـاالت الطبيـة والنفـسية واالجتماعيـة والتنظيميـة، األمـر الـذي أدى إلـى                  

انعكاس نظرة هؤالء الباحثين عن ضغوط العمـل، وبالتـالي تعـدد الطـرق واآلراء فـي                 

 ). ١٥هـ، ص١٤٢٢اعي، السب(الطرح حول هذا المفهوم وطريقة تناولهم له 

ومن هذا المنطلق حول المفهوم الـسابق لـضغوط العمـل سـوف نقـوم بعـرض                 

ألهم التعاريف التي تطرقت لمفهوم ضـغوط العمـل مـن قبـل مجموعـة متميـزة مـن                   

وذلك من واقع مـا يـرى الباحـث أنـه يتناسـب مـع               . الباحثين والكتاب لهذا الموضوع   

ث علـى مـا قدمـه مجموعـة مـن البـاحثين             هذه الدراسة وذلك من خالل إطالع الباح      

 . والكتاب في هذا المجال

شـعور بعـدم الراحـة مؤقتـا        . يرى مجموعة من الباحثين بأن الضغوط هـي       حيث  

.  تلـك المـشكالت    اشـتدت  إذا مـا     فـاقم قد يزول بزوال المشكالت المسببة لـه وقـد يت        

ـ                 Karasekبينما يعتقد    درات  أن الـضغوط هـي متطلبـات العمـل التـي قـد تفـوق ق

 ). ٣٧م، ص١٩٩٧الغيص، (وطاقات الموظف، 

كما تعرف الـضغوط بأنهـا حالـة نفـسية وذهنيـة واجتماعيـة تنتـاب اإلنـسان                  

 وتتــسم بالــشعور واإلرهــاق الجــسمي والبــدني الــذي قــد يــصل إلــى االحتــراق  

 ) burn Out (       كما تتسم بالشعور بالـضيق والتعاسـة وعـدم القـدرة علـى التـأقلم

 عدم رضا عـن الـنفس أو المنظمـة أو المجتمـع بـصفة عامـة                 وما يصاحب ذلك من   

 ). ٢١ص م،٢٠٠١،معروف(

عبـارة عـن مجموعـة مـؤثرات خارجيـة          . بينما هناك من يرى أن الضغوط هـي       

تؤدي إلى إحداث تغييـر سـيكولوجي سـلوكي بـدرجات مختلفـة علـى األفـراد طبقـاً              

 لقـــدراتهم الجـــسمية والشخـــصية علـــى التوافـــق مـــع هـــذه المـــؤثرات 

 ). ١٠م، ص٢٠٠٠هال ل، (
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 كما يمكن تعريف الـضغوط بأنهـا مجموعـة مـن المثيـرات التـي تتواجـد فـي                   

 بيئة عمـل األفـراد والتـي ينـتج عنهـا مجموعـة مـن ردود األفعـال التـي تظهـر                      

في سلوك األفراد في العمـل، أو فـي حـالتهم النفـسية والجـسمانية، أو فـي أدائهـم                    

عبـد الجـواد،    (  بيئة عملهم التـي تحـوي الـضغوط          ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد في    

 ). ١٥صم، ٢٠٠٠

عبـارة عـن عمليـة تقـويم        . " في حين أن هناك تعريفا أخر للضغوط يقول بأنهـا         

ألوضاع بيئية أو اجتماعية ويترتب على ذلك ردود فعـل مـن قبـل األفـراد نحـو هـذه                    

العمـل أكبـر مـن أن       المواضيع، وأن الضغط ينتج بينما تكون المتطلبات فـي البيئـة أو             

 ). ١٨١م، ص١٩٩٤الطريري، (  " تتحملها القدرات والمصادر المتوفرة للفرد

ونالحظ من التعريف السابق أن الضغط يحـدث مـن جـراء كثـرة المتطلبـات فـي              

 . بيئة الفرد والتي تتفق أو ال تتفق مع قدراته وحسن تصرفه

ـ . كما أن هناك تعريف أخر لضغوط العمـل يـشير إلـى أنهـا              أثير داخلـي لـدى     ت

الفرد ينتج عن التفاعل بـين قـوة ضـاغطة ومكونـات الشخـصية وقـد يـؤدي إلـى                    

اضطرابات جـسمية أو نفـسية أو سـلوكية لديـه تدفعـه إلـى االنحـراف عـن األداء                    

 ). ٧٤هـ، ص ١٤١٣محمد، ( الطبيعي أو يؤدي إلى حفزه وإلى تحسين األداء 

مل وذلـك مـن وجهـة نظـر         وآخر هذا التعاريف لضغوط العمل هـو تعريـف شـا          

الباحث حيث تعرف الضغوط بأنها  تجربة ذاتية لدى الفـرد تحـدث نتيجـة لعوامـل فـي          

حيـث يترتـب علـى هـذه        " الفرد نفسه أو البيئة التي يعمل بها بما في ذلـك المنظمـة            

العوامل حدوث آثار أو نتائج جسمية أو نفسية أو سـلوكية علـى الفـرد تـؤثر بـدورها                   

هيجـان،  ( مما يستلزم معالجة هذه اآلثـار وإدارتهـا بطريقـة سـليمة             على أداءه للعمل    

 ). ٥٣هـ، ص١٤١٩

 التعاريف السابقة المتعلقة بضغوط العمل أنهـا تتفـق إلـى حـد كبيـر                منونالحظ  

في معناها بينما تخلتف في المضمون وبذلك نكون قـد أوردنـا ألبـرز وأهـم التعـاريف                  

ك مـن واقـع مـا أطلـع عليـه الباحـث مـن               المتعلقة بضغوط العمل لهذه الدراسة وذل     
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األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل الكتـاب والبـاحثين ومـا يـرى أنـه يتناسـب                  

 . مع هذه الدراسة

   : أنواع الضغوط  -ب 

يوجد نوعان من الضغوط وهي ضغوط إيجابيـة وضـغوط سـلبية وهـذا التقـسيم                

   : للضغوط يأتي وفقا لآلثار المترتبة عليها

 : ة الضغوط  اإليجابي    -١

وهي الضغوط المفيدة التي لها انعكاسـات إيجابيـة حيـث يـشعر الفـرد بالقـدرة                 

على اإلنتاج وإنجاز المهام بسرعة وحسم كمـا أن لهـا آثـار نفـسية وإيجابيـة تتمثـل                   

ويـنعكس هـذا فـي مجملـه علـى          . فيما تولده لديه من شـعور بالـسعادة والـسرور         

. هام التي تنفذ بتفوق هـي المحـددة بإطـار زمنـي لتنفيـذها             إنتاجية العمل، حيث أن الم    

أما غير المحددة فهي حتى لو أنجزت بدون تحديـد إطـار زمنـي فـإن إنجازهـا يكـون                

 .بطريقة سيئة وغير مقبولة

 . الضغوط السلبية     -٢

وهي الضغوط المؤذية ذات االنعكاسـات الـسلبية علـى صـحة ونفـسية اإلنـسان                

ائه وإنتاجيته في العمل مثـل تلـك الـضغوط نـدفع فـي الواقـع                ومن ثم تنعكس على أد    

ثمنها باإلحباط وعدم الرضا عن العمل باإلضـافة إلـى  النظـرة الـسلبية تجـاه قـضايا                   

 ). ٧٥م، ص١٩٨٦العال،  عبد(العمل 

كما أنه يجب التفرقه بين كل مـن الـضغوط اإليجابيـة والـضغوط الـسلبية وذلـك                  

ــك  ــا وذل ــة بينهم ــة  مــن خــالل المقارن ــضغوط االيجابي ــى ال ــرف عل   بهــدف التع

 وأهــم إيجابياتهــا والتعــرف علــى الــضغوط الــسلبية وأهــم ســلبياتها وذلــك كمــا 

 : الجدول التاليفي 
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 *المقارنة بين الضغوط اإليجابية والضغوط السلبية

 الضغوط اإليجابية الضغوط السلبية

 . تمنح دافعا للعمل  -١  تسبب انخفاضا في الروح المعنوية -١

 . تساعد على التفكير  -٢ .  تولد ارتباكا-٢

 تحافظ على التركيز على النتائج  -٣ .  تدعو للتفكير في المجهود المبذول-٣

.  تجعل الفرد يشعر بتراكم العمل عليه-٤  تجعل الفرد ينظر إلى العمل بتحد   -٤

 تشعر الفرد بأن كل شيء ممكـن أن         -٥
 . يقطعه ويشوش عليه

 .  على التركيز على العملتحافظ  -٥

 . النوم جيداً  -٦ .  الشعور باألرق-٦

 ظهوراالنفعاالت وعدم القدرة علـى      -٧
 . التعبير

القدرة على التعبير عن االنفعـاالت         -٧
 . والمشاعر

 . تمنح اإلحساس بالمتعة   -٨ .  اإلحساس بالقلق-٨

 . نـجازتمنح الشعور باإل   -٩ .  تؤدي إلى الشعور بالفشل-٩

 .  تمد الفرد بالقوة والثقة-١٠ .  تسبب للفرد الضعف-١٠

 .  التفاؤل بالمستقبل-١١ .  التشاؤم من المستقبل-١١

 عدم القدرة على الرجوع إلى الحالة       -١٢
النفسية الطبيعيـة عنـد المـرور       

 . بتجربة غير سارة

 القدرة على الرجوع إلـى الحالـة -١٢
ور النفسية الطبيعيـة عنـد المـر      

 . بتجربة غير سارة

  : المصدر* 
Chilly (١٩٩٤): The Executive. Time and Stress: Management Program, 
Iywood NJ: Alexander Hamilton Institue, Inc., P.١٥٥. 

 . أديب محمد الشخص ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض: ترجمة 

 :  مصادر ضغوط  العمل في المنظمات  -جـ

 استعراض الباحث ألدبيات ضـغوط العمـل وجـد أن هنـاك تبـاين بـين                 من خالل 

الباحثين والكتاب في هذا المجـال وخاصـة فيمـا يتعلـق بتحديـد المـصادر المـسببة                  

. لضغوط العمل والتي على ضوئها يمكن االستدالل منهـا علـى مـستوى ضـغط العمـل                
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جـود هـذه    حيث ال يوجد تصنيف واحد متفق عليه بـين البـاحثين غيـر أنـه رغـم و                 

االختالفات بين الباحثين حول مصادر الضغوط فإنه يمكننـا القـول بـأن هنـاك قواسـم                 

مشتركة فيما بينهم، ذلـك أن هـذه التـصنيفات فـي مجملهـا غالبـاً تجمـع علـى أن                     

وربمـا تكـون    . العوامل الفردية والتنظيمية تعد من بين أهـم مـصادر ضـغوط العمـل             

 الباحثين قـد توصـلوا مـن خـالل تلـك المنـاهج          أكثرها أهمية أيضا، ويمكن القول بأن     

التي اتبعوها في دراسة هذه الظاهرة إلى تقسيم مـصادرها إلـى ثالثـة نمـاذج رئيـسية                  

 ). ٧٥-٧٣هـ، ص١٤١٩هيجان، ( جاءت على النحو التالي 

تـصنيف مـصادر ضـغوط العمـل فـي          :  )النمـوذج الثنـائي   ( النموذج األول    -١

 . مجموعتين رئيستين

تصنيف مـصادر ضـغوط العمـل فـي ثـالث       ): النموذج الثالثي ( ني  لنموذج الثا ا -٢

 . مجموعات رئيسية

تـصنيف مـصادر ضـغوط العمـل        ): النموذج متعـدد األبعـاد      ( النموذج الثالث    -٣

 .  في أربع مجموعات رئيسية فأكثر

النمـوذج  ( وسوف نتحدث هنا عن واحد من هـذه النمـاذج وهـو النمـوذج األول                

در الضغوط إلى مجـوعتين حيـث أن محتـوى هـذا النمـوذج              الذي يصنف مصا  ) الثنائي

من المصادر المـسببة للـضغوط يتفـق كثيـرا مـع مصادرالـضغوط المختـارة لهـذه                  

 . الدراسة ومن ثم سيتم التعريف عن مصادر الضغوط المختارة لهذه الدراسة

تـصنيف مـصادر الـضغوط فـي مجمـوعتين            " النموذج الثنائي  ": النموذج األول 

 .وهو النموذج المختار لهذه الدراسةرئيسيتين 

ينحو كثير من الكتاب والباحثين في مجـال ضـغوط العمـل إلـى األخـذ بـالمنهج                  

الذي يرى أنه من الممكن تصنيف أسباب ضـغوط العمـل إلـى مجمـوعتين رئيـسيتين،                 

جـى جـيمس فرانـسيس وجـين        ( هذه الفئة تشمل مجموعة من الباحثين مـن أمثـال           

ــورن،جي آر ، )١٩٨٠ G. James Francis and Gene Milbourne, Jrميلب

روبـرت إيـه بـارون    ( ، و )١٩٨٨ – Robert C, Dailyديلـى  . روبرت ، سـى ( و
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ــرج    ــرين بي ــد ج   )Robert A. Baron and Jerald Greetibergوجيرال

ــوبر  ( و ــارى ك ــان وك ــاورد ك  -Howard Kahn and Cary L. Cooperه

١٩٩٣ .( 

فقـد رأى  ) ١٩٨٠ –نـسيس وجـين ميلبـورن     جـى جـيمس فرا    ( أما بالنسبة لـ    

كل منهما أنه يمكن تصنيف مصادر الضغوط في بيئة العمل إلـى فئتـين كبيـرتين همـا                  

ــي  ــاط التنظيم ــل – Organizational Frustrationاإلحب ــغوط  العم  Jop وض

Stress .                   ومن أهم مصادر اإلحباط عدم قدرة  الفـرد علـى تحقيـق ذاتـه فـي العمـل

على سـلوكه، ممـا يترتـب عليـه أن يتـصرف بعدوانيـة، أو ربمـا                 وهذا بدوره يؤثر    

 في نفس الفرد وفي ذهنه الميـل أو االسـتعداد للـسلوك العـدواني والـذي غالبـاً                   يطبع

سـائداً بـين األفـراد داخـل        اإلحبـاط    عندما يكـون     هما يظهر من خالل الغضب لهذا فإن      

خـل المنظمـة، حيـث      المنظمة، فإن أول مؤشرات هذا اإلحباط تظهـر فـي سـلوكهم دا            

يبدآون في إظهار الشكاوى المتكررة وانتقاد بعـضهم الـبعض وعـدم إطاعـة القواعـد                

أو مخالفة اإلجراءات، بل وحتـى اإلقـدام علـى تخريـب وتعطيـل عمـل شـخص مـا                    

أما ضغوط العمل، فإن الشخص ربمـا يعانيهـا عنـدما يـصبح محبطـا أثنـاء                 . وخططه

وعلـى أيـة حـال فـإن الـشعور          . أو وظيفتـه  محاوالته الدائمة لتحقيق مهـام عملـه        

ــر     ــة نظ ــن وجه ــه م ــن ربط ــراد يمك ــن األف ــر م ــدى كثي ــل ل ــضغوط العم   ب

الـصراع الـوظيفي     أوJob Ambiguityالـوظيفي   بـالغموض ) فرانسيس وميلبورن(

Job Conflictن يمثالن أوجه اإلحباط التنظيميي اللذ . 

أيـضا أن يـصنف     فقـد حـاول     ) ١٩٨٨ –روبـرت ديلـى     ( أما فيما يتعلـق بــ       

المـصادر المتعلقـة بـالفرد،      : مصادر ضغوط العمل في مجمـوعتين رئيـسيتين، همـا         

والمصادر المتعلقة بالمنظمة، حيث ذكر تحت كـل فئـة مـن هـاتين الفئتـين مجموعـة                  

فبالنـسبة للمـصادر أو     . من العوامـل التـي يعتقـد أنهـا ذات صـلة بـضغوط العمـل               

د من العوامـل المـسببة للـضغوط، والتـي يـأتي            األسباب المتعلقة بالفرد أشار إلى عد     

من بينها صراع الدور، وغموض الدور، وعـبء العمـل، والمـشاركة فـي المـسؤولية                

تجاه اآلخرين، كما ذكر تحـت األسـباب المتعلقـة بالمنظمـة عـدداً مـن العوامـل ذات                   
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الصلة بظروف العمل ذاتها والتـي مـن بينهـا درجـة الحـرارة، واإلزعـاج، والتلـوث              

 . يئي، واإلضاءةالب

  (١٩٨٠) فرانــسيس وميلبــورن ( عليــه ســار وعلــى نفــس المنــوال الــذي (

ــى ( و ــن    ١٩٨٨ديل ــل م ــار ك ــل، س ــغوط العم ــسببات ض ــسيماتها لم ــي تق   ف

 – R.A. Baron and J. Greenbergروبرت إيـه بـارون وجيـرا جـرين بيـرج      ( 

 همـا العوامـل     المسببات إلـى فئتـين رئيـسيتين      أو  حيث قسما هذه  المصادر       ) ١٩٩٠

المتعلقة بالعمل وتشمل مطالب الوظيفـة وصـراع الـدور، وغمـوض الـدور، وعـبء                

. العمل، وغياب الدعم االجتماعي في العمل، ثم عـدم المـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات                

 . وتشمل شخصيته، وأحداث الحياة ومتاعبها اليومية . والعوامل المتعلقة بالفرد

 .H. Kahn and C.L وكــارى كــوبرهــاورد كــان( وأخيــراً فقــد تحــدث 

Cooper- عن مسببات ضغوط العمل، حيث صـنفاها فـي فئتـين رئيـسيتين             ) ١٩٩٣

النـسبة  بف. هما المصادر المتعلقة بالعمل ذاتـه، والمـصادر المتعلقـة بشخـصية الفـرد             

 . للمصادر المتعلقة بالعمل، ذكرا أنها تشمل عدة عوامل من بينها

ــة ذ -١ ــة بالوظيف ــل المتعلق ــلالعوام ــا، مث ــا : اته ــل وتكنولوجي ــروف العم ظ

كان ذلـك مـن حيـث زيادتـه أو نقـصه، ثـم              أالمعلومات، وعبء العمل سواء     

 . ساعات العمل من حيث طولها وقصرها

صـراع الـدور وغمـوض      : العوامل المتعلقة بدور الفرد في المنظمـة وتـشمل           -٢

، والمكانـة  Role Shockالدور، والمسؤولية عـن اآلخـرين، وصـدمة الـدور     

 . الوظيفية وبخاصة المكانة اإلدارية

الترقيـة الكبيـرة ، أواإلنـزال إلـى         : التطور الوظيفي ويـشمل عوامـل، مثـل          -٣

درجة أو مرتبة أقل من المرتبة الحاليـة، واألمـان الـوظيفي، والكـساد المـالي                

ــرص     ــود ف ــدم وج ــوظفين، وع ــأة الم ــول دون مكاف ــذي يح ــة ال  للمنظم

 . للترقي الوظيفي
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عوامل مـن قبيـل العالقـة مـع المـدير           : خرين في العمل وتشمل   العالقات مع اآل   -٤

 . المباشر، وعدم انسجام الفرد في بيئة العمل

عوامـل مـن بينهـا المـشاركة فـي اتخـاذ            :  البناء والمناخ التنظيمي، ويشمل    -٥

 . القرار ، وتقويم األداء ، والثقافة التنظيمية

وف بعـض األزواج    ظـر : عوامـل مثـل   :  التداخل بين البيت والعمـل، ويـشمل       -٦

الذين يعملون خارج المنـزل ، وعالقـة العمـل باألسـرة،وأحداث الحيـاة ، ثـم                 

 . النجاح التالي في العمل

نـوع شخـصية    : أما فيما يتعلق بشخصية الفـرد، فإنهـا تتـضمن عوامـل، مثـل             

واإلنطـواء واالنبـساط ، ودرجـة     " ب"أو مـن الـنمط      " أ"الفرد سواء أكان مـن الـنمط        

، Hardiness، والـصالبة  Focus of Controlرار، ومركـز الـتحكم   القلق واالسـتق 

ثـم العمـر ، والخبـرة ، ومـستوى القـدرة ، والمـساندة                ،) واإلنوثة ةالذكور(والنوع  

االجتماعية، وأخيرا مدى توافر األساليب المالئمة لـدى الفـرد والتـي يمكنـه توظيفهـا                

 . للتكيف مع الضغوط

فاق أصـحاب هـذا النمـوذج علـى أن مـصادر            وهكذا يتضح أنه على الرغم من ات      

أو مسببات ضغوط العمل يمكن تقسيمها إلى فئتـين رئيـسيتين، فـإن هنـاك اختالفـات                 

 . كبيرة فيما بينهم من حيث تسمية هاتين الفئتين والعوامل الداخلة تحت كل فئة

  : مصادر الضغوط المختارة لهذه الدراسة  -د 

 لهـذه الدراسـة وذلـك لقيـاس مـستوى           تم اختيار مجموعة من مصادر الـضغوط      

ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية فـي األجهـزة األمنيـة والمدنيـة وسـيتم الحـديث                 

عن هذه المصادر كال على حـده بـشيء مـن التفـصيل ومـصادر الـضغوط المختـارة         

لهذه الدراسة هي كل من ، غموض الدور، صراع الـدور، زيـادة أعبـاء الـدور كميـاً،                   

 :   الدور نوعياً، التطوير الوظيفي، المسئولية تجاه اآلخرينزيادة أعباء 
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  :  غموض الدور-١

. يعتبر غموض الدور مـن المـصادر الرئيـسية لـضغوط العمـل فـي المنظمـات                

وينشأ عنـدما ال تتـوفر المعلومـات والبيانـات الواضـحة لـدى الفـرد عـن الـدور                    

سـلطته والمعلومـات   أو عـدم تـوفر المعلومـات بحـدود          . المطلوب منـه القيـام بـه      

الخاصة بسياسات وقواعد المنظمة، أو يكـون هنـاك ازدواجيـة وتعـارض مـع الـدور                 

 . الذي يقوم به الفرد

 هذا وقد أوضحت إحدى الدراسات أن غمـوض الـدور وعـدم كفايـة المعلومـات                

المتعلقة بوظائف العاملين يمثل مصدراً لـضغوط العمـل بالنـسبة لثلـث العـاملين فـي                 

فقطمنهم يشعرون بأن لـديهم معلومـات كافيـةعن وظـائفهم والـشركة             % ١٠حين أن   

 الغمـوض يـؤدي إلـى زيـادة التـوتر           اويتبين من الدراسـة أن هـذ      . التي يعملون بها  

ــنفس                   ــي ال ــة ف ــاء والثق ــاض الرض ــة وانخف ــدوى واألهمي ــدم الج ــشعور بع وال

 ). ٤٤هـ، ص١٤١٧فلمبان، ( 

  :  صراع الدور-٢

عور الفـرد بتعـارض إمكاناتـه وقدراتـه مـع الـدور أو الوظيفـة                ويعرف بأنه ش  

التي يقوم بها ويرجع ذلك لعدم فهمه لدوره الـوظيفي أولعـدم وجـود توصـيف سـليم                  

ومفاهيمـه  . لوظيفته، وأما لتعارض األوامر والتوجيهـات الـصادرة إليـه مـن إدارتـه             

 . )١٧٣م، ص١٩٩٤فرج اهللا، ( التي قد تكون صائبة أو خاطئة 

  : )عبء العمل الكمي( زيادة أعباء الدور آميًا  -٣

تعتبر زيادة كميـة العمـل أو نقـصان كميـة العمـل أحـد المـؤثرات بالـضغوط                   

الوظيفية وزيادة كمية العمل تتمثـل فـي زيـادة المهـام المطلـوب إنجازهـا أو تعـدد                   

المهام في وقت ضيق، فزيادة الواجبات والمهـام المناطـة بالـشخص بقـدر أكبـر ممـا           

و متوافر لديه من قدرات وإمكانات تحدث اخـتالالً نفـسياً داخـل الفـرد، وذلـك لعـدم                   ه

تناسق قدرات الفرد مع مهام العمل الموكل لـه مـن حيـث قلـة تأهيلـه أو حداثتـه أو                    

وإذا كانـت زيـادة كميـة العمـل تـسبب ضـغطاً             . عدم تناسب مؤهالته مع طبيعة العمل     
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نخفاض كمية العمل أيـضا وذلـك عنـدما يـسند           على الفرد فإنه يواجه ضغطا في حالة ا       

إلى الفرد مهاماً تكون أقل من قدراته واسـتعداداته أو عنـدما يـشعر أن كميـة العمـل                   

 ).٥٤هـ، ص١٤١٧فلمبان، ( قليلة بحيث ال تستوعب الوقت المتاح له 

  : ) عبء العمل النوعي(  زيادة أعباء الدور نوعيًا -٤

مهـارات المطلوبـة إلنجـاز مـستوى أداء معـين           ويحدث عندما يشعر الفرد بأن ال     

أكبر من قدراته، أي أن الفرد يفتقر إلـى القـدرة الالزمـة ألداء هـذا العمـل بالنـسبة                    

أما بالنسبة النخفاض عـبء العمـل النـوعي، فيتبـين أن الفـرد              . لعبء العمل النوعي  

جريـت  لديه قدرات ومؤهالت كبيرة أكبر من األعمال الموكلـة لــه،في هـذا الـصدد أ               

دراسة من قبل الباحـث وايمـان وذلـك لفحـص العالقـة بـين زيـادة عـبء العمـل                     

تبـين أن المـديرون الـذين يعـانون         ومـدير   ١٤٥٠وانخفاض عبء العمل والضغط بين      

من مستوى عالي أو مستوى متدني من الـضغط لـديهم مـشكالت صـحية وأن زيـادة                  

لمـشكالت النفـسية    عبء العمل وانخفاضـه يؤديـان إلـى انخفـاض األداء وحـدوث ا             

كما أن دراسة سمير أحمد عسكر التـي أجريـت علـى عينـة مـن                . والبدنية والسلوكية 

العاملين في المصارف بدولة اإلمارات، تبـين أن الـضغوط الناتجـة مـن كميـة العمـل                  

تحتل المرتبة األولى من بـين المتغيـرات األخـرى المـستخدمة فـي الدراسـة بغـض                  

 ).  ٥٥هـ، ص١٤١٧فلمبان، ( ي يحتله الفرد النظرعن المستوى اإلداري الذ

   :  التطور والترقي الوظيفي-٥

يتفق كثيـرمن البـاحثين إلـى أن عـدم التطـور والترقـي الـوظيفي للفـرد فـي                    

وفـي هـذا الـصدد يـشير الـسالم          . المنظمة يعد مصدراً من مصادر التـوتر التنظيمـي        

تطـور بتـوتر الفـرد يرتكـز        إلى أن البحوث المهتمة بتطور الوظيفة، وعالقـة هـذا ال          .

 :  على موضعين أساسين هما

 

  .مدى ضمان العملــ   

 .واقع الفرد المرآز مع مدى تناقص ــ   
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فبالنسبة لعدم ضمان الفرد للعمل في المنظمة التـي يعمـل بهـا بالمـستقبل وذلـك                 

فإنـه  . إما بسبب تقليص العمل، أو بسبب تقادمـه اإلداري، أو بـسبب التقاعـد المبكـر               

كـالقلق، والخـوف، والمعانـاة نتيجـة لعـدم الـضمان            . حدث لديه انفعـاالت نفـسية     ي

الوظيفي أما بالنسبة لتناقص المكان الوظيفية، مع الوضـع الحقيقـي للفـرد فـإن هـذا                 

السلوك اإلداري ينتج عنه آثارا سلبية تتمثل في أعـراض نفـسية متعـددة، وذلـك إمـا                  

ويمكـن مالحظـة    . ه أو أقل مـن مـا توقعـه        لحصول الفرد على ترقية أكثر من ما يتوقع       

هذه اآلثار عندما يصل الفرد إلـى نهايـة الـسلم الـوظيفي أو الحـدود العليـا للدرجـة                    

الوظيفية دون أن يحصل زيادة في مرتبة، رغم بقاؤه فتـرة طويلـة فـي نفـس درجتـه                   

وفي جانب آخـر تـم تقـسيم مـسببات الـضغوط            ). ٨٦، ص م١٩٩٠السالم،( الوظيفية  

  :  بالنمو الوظيفي إلى ثالث مراحل جاءت على النحو التاليالمتعلقة

  :  مرحلة بدء الحياة الوظيفية-أ

ـ وهي المرحلة التي تبـدأ بمجـرد التحـاق الفـرد فـي عملـه بعـد انتها                  ه مـن   ئ

وترجـع مـسببات الـضغط      المراحل التعليمية ويحدث في هذه المرحلـة ضـغوط عمـل            

 عـدم   ، أو  ألداء العمـل   لمهـارات الالزمـة   االمعـارف و  إلى نقـص    في هذه المرحلة إما     

القدرة علـى تحمـل مـسئوليات العمـل،         التوازن بين مغريات العمل ومنفراته ، أو عدم         

القيام بعمل قـد ال يتفـق مـع مـؤهالت الفـرد             أو  صعوبة التكيف مع زمالء العمل ،       أو  

 . وقدراته

  :  مرحلة منتصف النمو الوظيفي-ب

 ماهيـة هـذه المرحلـة أو متـى تبـدأ ومتـى              وليس هناك تحديد أو اتفـاق علـى       

ويصل أغلب الناس فـي هـذه المرحلـة إلـى أعلـى المراتـب ويطلـق عليهـا                   . تنتهي

ومـن مـسببات الـضغوط      . البعض فترة التحول، أو فترة األزمة، أو فترة معرفة الـذات          

 : في هذه المرحلة اآلتي

دة إلـى اليقظـة      التغيـر وعـدم التأكـد، الحاجـة الـشدي          ةزيادة أعباء العمل وكثر   

 شدة التنافس بين األقـران، تقـادم المعـارف والمهـارات ، ضـغوط الوقـت،                 ،واالنتباه
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 . )٨٢هـ، ص١٤١٣محمد،  ( زيادة االعتماد على اآلخرين ورجال التخصص

  :)التقاعد(  مرحلة نهاية الوظيفة -ـ ج

ومن مسببات الضغوط في هذه المرحلـة الخـوف مـن فقـد المنـصب والـسلطة،                 

ايا المختلفة، التفكير في معاش التقاعـد ومـصادر الـدخل، تـرك الـزمالء وفقـد                 والمز

 الل أوقـات الفـراغ بعـد تـرك العمـل           غير في اسـت   كاألصدقاء، والشعور بالوحدة ، التف    

 ). ٣٣هـ، ص١٤٢٢السباعي، ( 

  :  المسئولية تجاه اآلخرين أو الغير-٦ 

 أرواح أو أمـوال الغيـر       وتؤدى الوظائف التي تتميـز بطبيعتهـا بالمـسئولية عـن          

فـاألفراد الـذين تـستلزم طبيعـة        . إلى زيادة في ضـغوط العمـل بالنـسبة ألصـحابها          

أعمالهم التعامل والمحافظة على مبالغ نقدية مملوكة للغيـر عـادة مـا يعـانون بمـرور                 

 معـدالت الـشك والعـصبية، وتظهـر         ازديـاد الوقت من التوتر الشديد باإلضـافة إلـى         

ة المعوية، وكذلك يعـاني العـاملون فـي وحـدة العنايـة المركـزة               عليهم أمراض القرح  

بالمستشفيات من الشد العصبي والتوتر وذلـك نتيجـة لمـسؤولياتهم عـن أرواح تحـت                

وقـد أثبتـت إحـدى      . رعايتهم ال تحتمل مواقعهم الصحية أي خطأ أو تقـصير تجـاههم           

 اآلخـرين يعـانون     الدراسات أن  العاملين في وحدة المراقبـة الجويـة بالمطـارات هـم             

من مستوى عالي من ضغوط العمل نتيجة لما قد يترتب علـى أي خطـأ مـن فقـد عـدد                     

 ). ٨٩م، ص١٩٩٤الهنداوي، ( كبير من األرواح 

كما أن المسئولية الملقـاة علـى القيـادات اإلداريـة تجـاه اآلخـرين قـد تـشمل                   

ين بمـساعدتهم   تطوير أداء الموظفين في منظماتهم، وتقـديم الـرأي والمـشورة للعـامل            

هـذا إلـى    في حل مشاكلهم، باإلضافة إلى أن اتخاذ القرارات قد يـؤثر علـى العـاملين،                

كـل هـذه األشـياء      . المسئولية عن المستقبل الوظيفي للعاملين بتلـك المنظمـات        جانب  

 . قد تسبب ضغوطا لدى هذه القيادات في تلك المنظمات

هـي مـصادر ضـغوط العمـل        ل  المصادر التي تكلمنا عنها بشيء من التفصي      هذه  و
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تواجـه القيـادات    قـد    الباحث في هـذه الدراسـة والتـي          اوالتي سوف يتبناه  المختارة  

اإلدارية في المنظمات األمنية والمدنيـة موضـوع الدراسـة و التـي قـد تـسبب لهـا                   

فـي عمليـة اتخـاذ      عليهـا   أنواعا من الضغوط في مستويات مختلفـة ممـا قـد يـؤثر              

 . تلك المنظماتوكفاءة لى أداء انعكاساتها عوالقرارات 

ضغوط العمل على  (  اآلثار والنتائج المترتبة من جراء الضغوط  -هـ 
 ).آل من الفرد والمنظمة

إلـى  من خالل دراستنا لمفهـوم الـضغوط الحظنـا أن الـضغط يمكـن أن يـؤدي                  

كما يمكن أن يؤدي إلى خلل وظيفي لدى كـل مـن الفـرد والمنظمـة ومـن                  . نتائج فعالة 

تفق عليه أن وجود قدراً مـن الـضغط يمكـن أن يـؤدي إلـى تحـسين األداء الـذي                     الم

يعتبر بدوره دافعا إلى أداء افـضل كمـا أن زيـادة الـضغط تـؤثر بـشكل قـوي علـى                      

األداء في كثير من األعمـال حيـث يـنخفض األداء عـادة وبـشكل حـاد مـع ارتفـاع                     

 . مستوى الضغوط

 تحظـى باهتمـام البـاحثين ورجـال         ن نتائج الجانب السلبي للـضغط هـي التـي         إ 

لما لها مـن نتـائج أو آثـار ضـارة علـى كـل مـن الفـرد والمنظمـة                     وذلك  اإلدارة  

ولهـذا سـوف نتنـاول فـي هـذا الجـزء النتـائج المحتملـة                . والمجتمع بصفة عامة  

 ) . ٨٦-٨٥، صهـ١٤١٣محمد، (  على كل من الفرد والمنظمة اللضغوط وآثره

   : دنتائج الضغط على الفر    -١

 قـوي ومتكـرر ولـم يـستطع     ٍلعندما تثار اسـتجابة الـضغط لـدى الفـرد بـشك           

مواجهتها يظهر الجانب الـسلبي للـضغط ومـن ثـم يـؤدي إلـى نتـائج فـسيولوجية،                

 وهـذا  . ونفسية، وسـلوكية ضـارة تختلـف حـدتها بـين األفـراد وبعـضهم الـبعض                

 ية حيـث   يرجع إلى اخـتالف النـاس تبعـا لقـوتهم الجـسمية وخصائـصهم الشخـص               

 أن أضعف جزء في النظام الحيـوي أو العـضوي لإلنـسان فـي الجـسم هـو أول مـن                    

يتأثر بالضغط ومن ثم يتعرض لالنهيـار أو التلـف وتكمـن نتـائج الـضغط المحتملـة                  

 : على الفرد في كل من
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 : ية النتائج الفسيولوج  -أ 

ابات حيث تبين عدد من الدراسات أن هناك عالقة قويـة بـين الـضغط واالضـطر               

مـن  % ٥٠الفسيولوجية كما أن البحـوث الطبيـة تكـشف عـن أن أكثـر مـن                 

األمراض يرتبط أصالً بالـضغط ومـن بـين هـذه األمـراض، األزمـات القلبيـة،                 

ارتفاع ضغط الدم، قرحة المعـدة، وسـكر الـدم، والربـو، والـصداع النـصفي،                 

ض وآالم الظهر، والتهاب المفاصل، ويطلق الـبعض علـى هـذه األمـراض أمـرا              

 . التكيف، ألن هذه األمراض ال تنشأ عن طريق العدوى أو الميكروبات

 :النتائج النفسيــــــــة -ب

 يالحظ أن هناك اهتماماً بالنتائج الفسيولوجية للضغط أكثـر مـن اهتمامـه بـأثره               

ومـن ذلـك يمكـن القـول أن المـستويات           ) السيكولوجية  ( على الصحة العقلية،    

ا يـصاحبها اإلحبـاط، والقلـق، واالكتئـاب، والغـضب،           العالية من الضغط عادة م    

واالنفعال، والشعور بالملل، وقلة األهمية وهذه الحـاالت تـؤدي إلـى تغيـر فـي                

وضـعف القـدرة علـى التركيـز فـي العمـل             ،   المزاج النفسي والعاطفي للفـرد    

 وهذه النتائج بـال شـك تـنعكس علـى المنظمـة             ،واتخاذ القرارات، وعدم الرضا   

ا يعاني منها رجال اإلدارة لما لهم من أثـر اجتمـاعي يـنعكس علـى                خاصة عندم 

 . بقية العاملين في المنظمة

 

   :النتائج السلوآية   -جـ 

حيث تعتبر هذه النتائج أكثر وضوحا من النتـائج النفـسية والفـسيولوجية ومـن               

ثم تساعد في تحليل آثار ضـغوط العمـل علـى األداء ومـن بـين هـذه النتـائج                    

ـ   ن العمـل والتأخرعنـه، واإلسـراف فـي التـدخين، وتنـاول العقـاقير              الغياب ع

والمخدرات، واألرق أو اإلفراط في النوم، فقـد الـشهية أو اإلفـراط فـي الطعـام،                 

ـ             هن، واالعتـداء علـى     ذترك العمل، والميل للوقـوع فـي الحـوادث، وشـرود ال

ونؤكـد مـن هـذا      . األفراد واالستياء، واالنتحـار فـي أقـصى حـاالت الـضغط           

المنطلق بأن نتائج الضغط على الفرد ال تقتـصر أثارهـا علـى الفـرد وحـده بـل                   
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ينعكس أيضا على حياته خارج العمل، كما أن لهذه النتـائج أثـر مـضاعف آخـر                 

 .  حيث أنها تصبح من مسببات الضغط في حالة تفاقمها

  :نتائج الضغط على المنظمة  -٢

وجـه نـشاطها مـن خـالل الجهـود          تسعى المنظمات إلى تحقيق أهدافها والقيام بأ      

البشرية الموجودة بها لذلك فإن اإلنسان يمثل أهم وأغلى عناصـر اإلنتـاج فيهـا ومـن                 

ثم فإن أي خلل قد يصيب اإلنسان نتيجة لضغوط العمـل يـنعكس بـشكل مباشـر علـى                   

أداء المنظمة وعلى قدرتها علـى التكيـف مـع الظـروف البيئيـة المتغيـرة وضـمان                  

ا، حيـث أن العطـب الـذي يـصيب المنظمـة مـن جـراء تعـرض                  استمرارها وبقاؤه 

أفرادها لضغوط العمل يحملها أشكاالً مختلفة من التكـاليف المباشـرة وغيـر المباشـرة               

 . الباهظة والتي بال شك تضعف من مركزها التنافسي وبالتالي تعرضها لالنهيار

ف وتحـاول   هي التي تسعى إلى التعـرف علـى هـذه التكـالي           هنا  واإلدارة الواعية   

العمل على خفضها ووضع االستراتيجيات المالئمة لمواجهـة ضـغوط العمـل بقـدر مـا                

مـن أجـل الوصـول      وذلـك   تستطيع، وأن تبذل من ما لديهامن إمكانيات بشرية وماديـة           

 . المنظمةوازدهار إلى استقرار وتطور 
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  : عملية اتخاذ القرارات: ثانيًا 

 . مقدمــــة

ن القرارات التـي يتخـذها الفـرد مـن أجـل أن يتكيـف مـع        تعتبر الحياة سلسة م   

البيئة والمواقف التي يمر بها، ولهذا فإن شخـصية الفـرد والمواقـف التـي يمـر بهـا                   

تلعب دوراً كبيراً في عملية اتخاذ القرارات ، ولهذا فـإن مـا يتخـذه الفـرد فـي حياتـه                

ـ  من قرارات يعتمد على نوعية القرار وأهميتـه ، فمـن           يتخـذ فـي   رات مـا    ذه القـرا  ه

اليوم الواحد، ومنها ما يتخذ كل أسبوع أو كل شهر أو كل عـدة أشـهر مـن كـل عـام،              

كما أن هناك من القرارات ما هو قصير المدى ومنها ما هـو طويـل المـدى، وبعـضها                   

فمـثالً هنـاك اختيـار      . يتخذه الفرد مرة واحدة في حياته والبعض اآلخر يتكـرر اتخـاذه           

زوجة، أو اختيار المنـزل قـد تكـون قـرارات تتخـذ ألول مـرة                التخصص أو اختيار ال   

اختيـار الوظيفـة أو     . بينما هناك ثمة قرارات قد يتخذها الفـرد أكثـر مـن مـرة مثـل               

اختيار السيارة أو اختيار زيارة بلـدما أمـا بالنـسبة للقـرارات التـي يتكـرر اتخاذهـا                   

 واألقـارب، قـضاء     فهي عديدة، مثل شـراء االحتياجـات اليوميـة، زيـارة األصـدقاء            

 . ساعات الفراغ، أو اختيار الصحف والمجالت ونحو ذلك

وهناك مـن القـرارات مـا يـتم اتخـاذه بـسرعة وبـدون تفكيـر عميـق ودون                    

الحصول على معلومات كافية، بينما هناك ثمة قرارات يحتـاج اتخاذهـا إلـى معلومـات                

تأكـد مـن نتـائج هـذه        ل، لل ئأو استشارة أصدقاء أو أقارب أو تفكير وإيجاد عـدة بـدا           

مـن عمـل بـال      " القرارات وفي هذا الصدد فهناك قول الخليفة عمر بـن عبـد العزيـز               

 ). ٧٥، صم١٩٩٥العديلي، " ( علم فقد أفسد أكثر مما أصلح

  : اتخاذ القرارات في الفكر اإلداري في اإلسالم   -١

اسـة  يلقد عـرف المـسلمون اإلدارة منـذ فجـر اإلسـالم، حيـث أدخلوهـافي س                

ــصر،    ــى الن ــا إل ــهم وقيادته ــداد جيوش ــي إع ــا ف ــا، وعرفوه ــورهم وتوجيهه أم

واســتخدموها فــي نــشر الــدين الحنيــف والعقيــدة الــسمحاء بالحكمــة والموعظــة 

الحــسنة، كمــا عرفوهــا بالممارســة الرشــيدة لمتطلبــات الحيــاة واإلســالم يــدعو  
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إلسـالم يـدعو     في مداولة األمور قبل اتخـاذ القـرارات، كمـا أن ا            ةشورمللمشاركة وال 

تخـاذ القـرارات    اإلى جودة ودقة التنفيذ وسـالمة التطبيـق بعـد البـت فـي األمـور و                

 .الرشيدة

لقد علمنا القرآن الكريم التشاور في ما بيننا، وأنـه ال ينبئنـا بـاألمر مثـل خبيـر،                   

ورة آل عمران يطلب اهللا تعالى من الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يـشاور        سففي  

اِوْرُهْم            : أمـر فيقـول   الصحابة فـي كـل       ْم َوَش َتْغفْر َلُه ْنُهْم َواْس اْعُف َع َف
رِ   وعلينـا أن نـسأل أهـل الـذكر إن كنـا ال             ) ٥٩: آل عمـران، اآليـة    (   ِفي اَألْم

استـشار الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم           ، وقـد     القرار   اتخاذنعلم، ثم يأتي بعد ذلك      

فارسـي وذلـك بحفـر خنـدق        يوم غزوة األحزاب وعمـل بمـشورة سـلمان ال         أصحابه  

 حول المدينة وأصدر بها قراره، وما قبـل عليـه الـصالة والـسالم بهـذه المـشورة إال                  

. لقناعته بها وثقته برجاحة رأي أصحابه وخبرتهم، واألمثلـة كثيـرة فـي هـذا المجـال                

وهكذا عرفت اإلدارة في صدر اإلسالم مبدأ التشاور فـي الوصـول إلـى خيـر الحلـول                  

ا يطلق عليه فـي اإلدارة الحديثـة بالمـشاركة فـي صـنع القـرارات                وأفضلها، وهو م  

 . والتي تستوجب استخدام األساليب الجماعية في اتخاذ القرار

وعلى صعيد متابعة تنفيـذ األعمـال والقـرارات كـان الرسـول صـلى اهللا عليـه                  

وسلم يتابع بنفسه سير أعمال عماله ووالته ألعمـالهم، ويـسمع مـا ينقـل إليـه مـن                   

رهم، وعرفت اإلدارة في هـذه العهـد فكـرة  المـسئولية اإلداريـة فـي القـرارات                   أخبا

كلكـم راعـي وكلكـم مـسئول عـن           ((وطبقته وفي هذا يقول عليـه الـصالة والـسالم           

 . ))  رعيته

كما عرفت اإلدارة في عهـد الخلفـاء الراشـدين كثيـر مـن المبـادئ المرتبطـة                  

ـ    ىباتخاذ القرارات اإلدارية وكان مبدأ الـشور        األسـاس الـذي يعتمـد       ا والمـشاركة هم

ـ              الخليفـة   ةعليه في اتخاذ القرارات، وفي إقرارها وتنفيـذها ومتابعتهـا، وكانـت عبقري

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه تكـون فـي التحـري ألفـضل الحلـول وأكثرهـا                  الثاني  

مالئمة للمواقف التي واجهته وذلك بعد إحاطته التامـة فـي جميـع الظـروف الخاصـة                 

 ). ٣٦٦هـ، ص١٤١١النمر وآخرون، (  تحيط بالقرار التي
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  : أهمية القرارات في اإلدارة – ٢

يعتبر اتخاذ القرار اإلداري من المهام الجوهريـة التـي يقـوم بهـا المـدير ولهـذا                 

وصفت عملية اتخاذ القرارات بأنهـا قلـب اإلدارة، كمـا وصـف المـدير بأنـه متخـذ                   

 المدير علـى اتخـاذ القـرارات مـن واقـع      ةوإن قدر ) decision makerr( قرارات 

حقه النظامي في اتخاذها هو الذي يميزه عن غيره مـن أعـضاء التنظـيم اإلداري فـي                  

المنظمات ولهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات هـي محـور العمليـة اإلداريـة الرئيـسة         

وأصبح النجاح الذي يتحقق ألية منظمـة ويحقـق األهـداف المأمولـة يتوقـف لدرجـة                 

يرة على قدرة القيادات اإلداريـة فـي اتخـاذ القـرار الـصحيح والمناسـب حيـث أن                   كب

عملية اتخاذ القرارات تشمل من الناحية العمليـة كافـة جوانـب التنظـيم اإلداري، ولـذا                 

كـز علـى ُأسـس وأسـاليب اتخـاذ          تيـة اإلداريـة ينبغـي أن ير       لفإن أي تفكير في العم    

كنعـان،  (  وإجـراءات تنفيـذ هـذه القـرارات          القرارات باإلضافة إلى التركيز على أسس     

 ).  ٩٣م، ص١٩٨٣

وعملية أو خطوات  اتخاذ القـرارات تمـر بمراحـل متعـددة وهنـاك تبـاين فـي                   

 تــصنيف هــذه الخطــوات بــين علمــاء اإلدارة والبــاحثين والكتــاب فــي        

 . هذا المجال

ج أو  وليس لزاماً على القائـد أو القيـادات اإلداريـة بـشكل عـام االلتـزام بنمـوذ                 

أسلوب معين بغية الوصول للقرار المناسب وإنمـا كـل يعمـل لمـا هـو يتناسـب مـع                    

المشكلة المراد الوصول إلـى حٍلهـا أو اتخـاذ قـرار بـشأنها وإذا كانـت أغلـب هـذه                     

تتفـق فـي المـضمون وهـذا هـو األهـم             النماذج تختلف في الشكل أو المعنى أال إنها       

ى حلوٍل سـليمة للمـشاكل والعوائـق وأيـة          لتوصل عبر هذه القرارات إل    من أجل ا  وذلك  

أمور أخرى تواجه المنظمة وذلك لتحقيقها األهـداف والنتـائج التـي تـسعى لها،حيـث                

أن اتباع الخطوات الالزمة قبل إصدار القـرار يعتبـر مـن األسـاليب العلميـة المتبعـة                  

  في اتخاذ القرارات، وهذاينعكس بال شك علـى المنظمـة والعـاملين فيهـا عـن اتخـاذ                 

قرارسليم يؤدي إلـى اسـتقرار ونجـاح المنظمـة ، ورفـع رضـا العـاملين وتحقيـق                   

 . مستوى اإلنتاج المطلوب
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  : نواع القرارات   أ- ٣

تنقسم القرارات إلى عدة أقسام وتختلـف حـسب اخـتالف رأي البـاحثين والكتـاب                

 وعلماء اإلدارة في هذا المجال وسوف نتحدث هنا عـن تقـسيم القـرارات إلـى قـسمين                 

 : وهما) Simon( رئيسين وذلك حسب رأي سايمون 

رارات مبرمجة      -أ   الروتينيـة التـي يـتم اتخاذهـا بـشأن           القـرارات وهي تلك      :ق

مواجهة مواقف دائمة التكرار، حيـث يـتم البـت فـي مثـل هـذا النـوع مـن                    

القرارات بشكل سريع وذلك نتيجـة للخبـرات والتجـارب الـسابقة، والمعلومـات              

ذا الشأن، ومثل هـذه القـرارات ال تحتـاج إلـى قـوة وعمـق فـي                  المتوافرة به 

التفكيــر واإلبــداع مــن جانــب متخــذ القــرار، وذلــك ألنهــا تمــارس بــشكل 

فوري،ومن أمثلة هذه القرارات طلـب اإلجـازات أو تقـسيم العمـل، أو صـرف                

 مبلــغ مــن المــال، وغالبــاً مــا تحــدد ذلــك األنظمــة والتعليمــات والقواعــد

 . شأنالموضوعة لهذا ال

ر مبرمجة -ب رارات غي وهــي تلــك القــرارات التــي تتعلــق بمــشكالت ذات  :  ق

جوانب متعددة وعلى جانب كبير من العمق والتعقيـد وهـي بهـذا تحتـاج إلـى                 

باإلضـافة إلـى    . نوع من التفكير واإلبداع واالبتكـار فـي الحلـول والمواجهـة           

ا ، وربمـا إلـى      أنها تحتاج إلى وقت كاف التخاذها، وإلى صـفاء ذهـن متخـذيه            

بحوث واستشارات لتنفيـذها، وذلـك نظـراً ألهميتهـا وتعقـدها ولـذلك يطلـق                

عليها بعض المفكرين فـي اإلدارة القـرارات االبتكاريـة أو اإلبداعيـة ويكتنفهـا               

 : شيء من الصعوبة ألنها

 . تهدف إلى إعطاء جواب جديد لسؤال أو مشكلة أو قضية جديدة -١

ــروف  -٢ ــتجابة الظ ــرعن اس ــة   تعب ــة الخارجي ــة للبيئ ــة للمنظم  الداخلي

 . وتطوراتها

تؤدي إلى إيجـاد حالـة أو وضـع جديـد فـي ضـوء األهـداف والرسـائل                   -٣

 . واألساليب المتجددة

تتضمن أحداث تغيـر جـذري فـي الـسياسات أو اإلجـراءات أو األسـاليب                 -٤

إلغـاء قـسم معـين فـي     . المتبعة ومن أمثلة تلك القرارات الغيـر مبرمجـة     
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ة، أو إحـداث قـسم جديـد، أو اتبـاع أسـلوب جديـد فـي وضـع                   المنظم

هــ،  ١٤١٦العـديلي،   ( الميزانية أو تصميم بـرامج جديـدة ونحـو ذلـك            

 ).٤٨٠ص

         وهناك رأي أخر يقول أن القرارات تنقـسم إلـى نـوعين وذلـك طبقـا                

 :  ألنواع المشكالت التقليدية وغير التقليدية وهي كما يلي

 ات التقليديةالقرار :النوع األول

ــة المتكــررة والمتــصلة   ــة تخــتص بالمــشكالت العادي ــرارات روتيني وهــي الق

بإجراءات العمل اليومي وتنفيذه والنشاط الجاري فـي المنظمـة ويمكـن تقـسيمها إلـى                

 .نوعين هما قرارات تنفيذية، وقرارات تكتيكية

ـ           :   القرارات التنفيذية   -أ سيطة المتكـررة        وهي القـرارات التـي تتعلـق بالمـشكالت الب

مثل الحضور واالنصراف وتوزيـع العمـل، والغيـاب واإلجـازات وكيفيـة معالجـة               

الشكاوي وهذا النوع من القـرارات يمكـن البـت فيـه علـى الفـور وذلـك نتيجـة                    

للخبرات والتجارب التي اكتسبها المدير والمعلومـات التـي لديـه وفـي هـذا النـوع               

كثيـر مـن الوقـت والجهـد والبحـث وإنمـا يـتم              من القرارات ال يحتاج المدير إلى       

اتخاذ القرار غالبا بطريقة فوريـة، حيـث أن مثـل هـذه القـرارات قـصيرة المـدى            

ألنها أصال تتعلق بأسلوب العمل الروتينـي وتتكـرر بـشكل شـبه يـومي وأهميتهـا                 

ــي     ــا ف ــل بمثله ــب العم ــة يج ــر سياس ــذ يعتب ــرار متخ ــي أن أي ق ــن ف  تكم

 . الحاالت المماثلة

ة   ا -ب وهي وإن كانـت قـرارات تحـدث بـشكل أو بـصورة متكـررة                  :لقرارات التكتيكي

أال أنها أعلى من القرارات التنفيذيـة وهـي تتعلـق بالمـشكالت التـي يوكـل أمـر                   

ومـدراء   الفنيـين والمتخصـصين مثـل مـدراء اإلدارات           الرؤسـاء مواجهتها إلـى    

تقـوم بتـصريف    ورؤساء األقسام أو مـا يـسمى بـاإلدارة الوسـطى التـي              الشعب  

األمور وحل المشكالت اليومية التي تتـصل بالعمـل وتقدمـه واإلجـراءات الواجـب               

 . اتباعها
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 . القرارات غير التقليدية: لنوع الثانيا

وهذا النـوع مـن القـرارات ينقـسم إلـى قـسمين وهمـا القـرارات الحيويـة ،                    

العمـل  القرارات االسـتراتيجية وهـي متعلقـة أساسـاً بـالتخطيط ورسـم سياسـات                و

  :والمشكالت التي تعترض الخطط والتنفيذ وذلك على النحو التالي

وهذا النـوع مـن القـرارات يتعلـق بالمـشكالت الحيويـة التـي             :  القرارات الحيوية  -أ

تحتاج في حلها إلى التفاهم ومناقشة وتبادل الـرأي مـع مـن يـتم اختيـارهم ممـن                   

ر أو القائـد يـسعى إلـى إشـراك          لديهم قوة رأي ورجاحه في العقل ولذلك فإن المـدي         

كل من يعنيهم أمر القرار مـن جميـع األطـراف فـي مـؤتمر وأن يعطـيهم جميعـاً                    

حرية المناقشة مع اآلخذ باالعتبار نقاط القـوة والـضعف فـي كـل اقتـراح، وذلـك                  

القرار، وعلـى الجميـع أن يلتزمـوا بعـد ذلـك            من  في ضوء األهداف التي يتوخاها      

مـن قـرارات، وأن يعملـوا علـى متابعـة تنفيـذها بفاعليـه               بتنفيذ ما توصلوا إليه     

لتحقيق األهداف المطلوبة وهذه هـي الطريقـة الديمقراطيـة فـي اتخـاذ القـرارات                

وهي من الدعائم والركـائز المهمـة لـإلدارة الحـسنة، فالمـشاركة الجماعيـة فـي                 

له اتخاذ القرارات هي المشاركة الفعالة التـي تمـس أمـور العمـل الحيويـة ومـشاك                

ـ         وتـضمن قبـولهم للقيـادة      املين  وتعمل بقدرما تستطيع من الحصول على رضاء الع

 . عن طواعية وطيب خاطر وبذلك تتحقق األهداف المنشودة

رارات االستراتيجية    -ب وهي القـرارات غيـر التقليديـة التـي تتـصل بمـشكالت                : الق

لتعقيـد، حيـث    االستراتيجية ذات األبعاد المتعددة وعلى جانـب كبيـر مـن العمـق وا             

أن مثل هذه المشكالت ال يمكن مواجهتهـا بقـرار فـوري أو بمجـرد عقـد اجتمـاع                   

لمناقشتها ودراستها، وفي مواجهـة هـذا النـوع مـن المـشكالت ال يـستأثر فـرداً                  

 ويـستعان   الممكنـة واحداً بـالرأي وإنمـا تـسخر جميـع اإلمكانـات والتخصـصات       

 مـن قبـل العلمـاء المتخصـصين         بالدراسات المتخصصة في علم النفس واالجتمـاع      

أو علمــاء االقتــصاد ورجــال الــسياسة وغيــرهم مــن ذوي الخبــرة والمختــصين 

لمعرفة أبعاد المشكلة محل القرار كمـا يـتم االسـتعانة بـنظم المعلومـات الحديثـة                     

)Information System (  ــديمها لمتخــذ فــي جمــع المعلومــات وتحليلهــا وتق



 

- ٣٣ - 

ـ     ت المناسـب وغالبـا مـا تكـون هـذه المـشكالت أو              القرار بالدقة المطلوبة والوق

تحدث على مستوى قـومي وتتـصل بتحديـد األهـداف ورسـم وتخطـيط الـسياسة                 

العامة للدولة وألهمية مثل هـذه القـرارات فـإن اتخاذهـا يكـون منوطـا بـاإلدارة                  

العليا وتتميز مثل هـذه القـرارات االسـتراتيجية بالثبـات النـسبي طويـل األجـل،                 

 وأهميـة   االسـتثمارات أو االعتمـادات الماليـة الالزمـة لتنفيـذها،          وبضخامة حجم   

النتائج واآلثار التي تحدثها في مستقبل التنظيم وبمـا يتطلبـه اتخاذهـا مـن عنايـة                 

ـ ١٤١٧النمـر وآخـرون،      ( خاصة وتحلـيالت ألبعـاد اقتـصادية واجتماعيـة         ، هـ

 ).  ٣٦٨ص

 : المختارة لهذه الدراسة خطوات اتخاذ القرارات   -٤

تعتبر عملية اتخاذ القرارات هـي جـوهر العمليـة اإلداريـة وتمـر عمليـة اتخـاذ         

القرارات بعدد من الخطـوات وتختلـف هـذه الخطـوات فـي تـصنيفها وعـددها بـين                   

الباحثين والكتاب في هذا المجال، وسوف نـتكلم هنـا عـن خطـوات أو عمليـة اتخـاذ                   

باحـث بأخـذها مـن عـدة        القرارات التي تخص هذه الدراسة وهـذه الخطـوات قـام ال           

نماذج وذلك من خالل ما أطلع عليه فـي هـذا المجـال مـن طـرح الكتـاب والبـاحثين                     

حول هذا الموضوع لتكون النموذج المقترح لهذه الدراسـة والـذي يتكـون مـن ثمـان                 

 : خطوات وهي كما يلي

    إدراك المشكلة   -١

 .  جمع المعلومات-٢

 .  تحديد المشكلة-٣

 . يد البدائل المتاحة لحل المشكلة العمل على تحد-٤

 .  العمل على إيجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة-٥

 .  الحصول على قبول وتأييد الحل-٦

 . تنفيذ الحل-٧

  . متابعة تنفيذ وتقويم الحل-٨
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عن كل مـن هـذه الخطـوات الـسابقة فـي النمـوذج المقتـرح                هنا  وسوف نتكلم   

 : ى النحو التاليلهذه الدراسة بشيء من التفصيل عل

  :  إدراك المشكلة-١

حيث تبدأ عملية حل المـشكالت عـادة بمالحظـة بـروز أو وجـود مـشكلة أو أن                   

هناك فرصة مواتية التخاذ قـرارا مـا يتعلـق بـالفرد أو الجماعـة أو المنظمـة أو قـد                     

يكون حدسنا أو إحساسنا العام بأن هناك شيء ما يـسير بـصورة غيـر صـحيحة هـو                   

 إلدراكنا للمشكلة حيث أن وجود مـشكلة مـا غالبـا مـا يـضمن وعينـا                  المصدر األول 

بأن هناك شيئا ما يسير عكس رغبتنا فيمـا يخـص مـصلحة العمـل، لـذا فإننـا مـن                     

المحتمل أن نشعر بعدم االرتياح أو القلق الـذي يـدفعنا إلـى أن نقـوم باتخـاذ إجـراُء                    

 . رةمناسب من أجل تصحيح الوضع القائم أو حل المشكلة  الظاه

لذا فإن أي موقف نتعرض لـه قد يبدو في البدايـة معقـد بـشكل كبيـر ممـا قـد                     

يشعرنا بعدم قدرتنا على استيعاب مثل هـذه المواقـف وتقبلـه وبالتـالي حلـه بـصورة                  

إال أن هذا الـشعور يجـب مقاومتـه ومواجهتـه مـن الفـرد أو الجماعـة أو                   . مالئمة

ـ          صورة أو بطريقـة سـليمة ولعمـل ذلـك          المنظمة إذا أردنا أن نصل إلى حل المشكلة ب

 . فإنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا األسئلة التالية

 ما الذي يشير إليه الموقف الراهن ؟      -أ 

 هل هناك بالفعل مشكلة ؟    -ب

   هل هذه مشكلتي أم مشكلة اآلخرين ؟ -ج

 لماذا يجب علي أن أحل المشكلة ؟     -د

 ). ١١٠،صهـ١٤٢٠الهيجان،(لهذه المشكلة ؟ ما الذي أرمي إليه من حلي  -هـ

   :  جمع المعلومات-٢

ـ         يمكـن مـن   ا إن فهم المشكلة واتخاذ القرار الـالزم لحلهـا يتطلـب جمـع كـل م

المعلومات والبيانات والحقـائق ذات الـصلة بالمـشكلة المـراد اتخـاذ قـرار بـشأنها                 

قـد تكـون فـي      ومصادر هذه المعلومات المطلوبة للمـشكلة تتنـوع حـسب طبيعتهـا ف            
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شــكل آراء ووجهــات نظــر للمهتمــين فــي هــذا الموضــوع، أو قــد تأخــذ الطــابع 

االستشاري من قبل الخبراء والمتخصصين فـي الموضـوع المـراد حلـه، وقـد تكـون                 

أيضا في شـكل أرقـام وإحـصائيات أو أي معلومـات يتوقـع أنهـا سـتفيد فـي حـل                      

هـذا النـوع، وعلىمتخـذ      أي معلومـات مـن      غفـال   المشكلة المطلوب حلها وال يجب إ     

 القرار أن يراعي ضرورة تنوع المصادر باإلضـافة إلـى الدقـة والموضـوعية وحداثـة               

ـ ١٤١٦،   وآخـرون  الـسواط ( المعلومات التـي سـيبنى عليهـا القـرار المتخـذ             ، هـ

 ). ٢١٢ص

 .  تحديد المشكلة-٣

ال تخلو المنظمات عادة من المـشكالت والمواقـف التـي تـستلزم اتخـاذ قـرارات                 

ية أو الحقه، وتأخذ هذه المشكالت عدة صور، قد تكـون هنـاك مـشكلة فـي نقـص               فور

الكفاءة اإلدارية أو التوقـف المفـاجئ فـي العمليـات، أو أن هنـاك فرصـة تـسويقية                   

يجب عدم ضياعها، كما أن القنوات التي يتم بهـا التعـرف علـى المـشكالت تـتم مـن                    

 معينـة، أو مـشكلة معروضـة        خالل طلب من المدير إلى المرؤوس بالنظر فـي مـشكلة          

من المرؤوس إلى المدير، أو مشكالت معروضة من قبـل بعـض مـديري األقـسام إلـى                  

" اإلدارة العليا، أو قد تكـون حـاالت أو قـضايا مرفوعـة مـن خـارج المنظمـة مثـل           

وقــد تكتــشف بعــض " العمــالء، الحكومــة، المــوزعين، المــوردين، الــرأي العــام

مـن خـالل عمليـة الرقابـة الروتينيـة أو عنـد             المشكالت عـن طريـق الـصدفة أو         

بعض النشاطات وبعض المشكالت الهامـة قـد تكتـشف عـن طريـق              لإجراءات التقويم   

 . الصدفة

بعبارة أخـرى فـإن المـشكالت قـد ال تكـون واضـحة بـل قـد تحمـل الجـدل                      

والتفسيرات في بعض األحيان فربما تعتقد اإلدارة أنهـا وضـعت يـدها علـى المـشكلة                 

في اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجتهـا ولكنهـا سـرعان مـا تكتـشف أن               ملها  عوتباشر  

هذه الحلول ال تتناسب لحل المشكلة القائمة بل أنهـا أصـبحت فـي حـد ذاتهـا مـشكلة                    

لإلدارة ويرجع السبب في ذلك إلى أن تعريف وتحديد المـشكلة لـم يكـن سـليماً ولـذلك                   

إذاً المطلـوب فـي هـذه المرحلـة         . كان الحل الموضوع غير مناسبا للمـشكلة المعنيـة        
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هو التعريف والوصف الدقيق للمـشكلة حتـى ال تـضيف الحلـول المقترحـة مـشكالت                 

 ). ٥٠٠-٤٩٩هـ ، ص١٤١٤عالقي، ( أخرى إضافة إلى المشكالت القائمة 

  :ةل العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشك-٤

 التـي لـيس لهـا إال حـالً          من صفات المشكلة أن تتباين اآلراء حولهـا فالمـشكلة         

واحد ال تعد مشكلة في ذاتها بل هي حقيقة واضـحة البـد مـن التـسليم بهـا ومـا دام                      

للمشكلة أكثر من حل فإن وجهات النظر بشأنها تتعـدد وتتبـاين قـوة وضـعفا ويكـون                  

لكل منها ما يؤيدها وما يقف ضدها ولمعرفة الحلول البديلـة فـإن األمـر يحتـاج إلـى                    

نات المشكلة وال شـك أن الدراسـة الجماعيـة أو إشـراك أكثـر مـن                 فحص دقيق لمكو  

شخص في ذلك فإنه بال شك يوسع رقعة الفحص ويتيح الفرصـة لظهـور المزيـد مـن                  

اآلراء والمقترحات البديلة فتكون فرصة العـالج الـصحيح أكبـر وينتهـي األمـر إلـى                 

 ). ١٦هـ، ص١٤١٢الصناعية، ( لمعالجة المشكلة صدور قراراً حكيم 

يتوقف عدد الحلول البديلة المتخذة ونوعها علـى عـدة عوامـل منهـا وضـع                 كما

المنظمة والسياسات التـي تطبقهـا والفلـسفة التـي تلتـزم بهـا وإمكاناتهـا الماديـة،                  

وقدرتـه علـى    ) متخـذ القـرار   ( والوقت المتاح أمام متخذ القـرار واتجاهـات المـدير         

 فكيــر االبتكــاري الــذي يرتكــز الــتحكم المنطقــي والمبــدع الــذي يعتمــد علــى  الت

على الشعور والتوقع وخلق األفكـار ممـا يـساعد علـى تـصنيف البـدائل المتـوافرة                  

النمـر وآخـرون ،     ( وترقيمها وذلك مـن أجـل التوصـل إلـى عـدد محـدود منهـا                 

 ). ٣٥٥صـ، ه١٤١١

   : العمل على إيجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة-٥

ـ حل الفكريـة الـصعبة، وذلـك ألن عمل        المرا وتعتبر هذه المرحلة من    ة المفاضـلة   ي

بين البدائل ليست عملية واضحة وسهلة ألن مزايا وعيـوب كـل بـديل ال تظهـر وقـت                   

 . تنفيذ الحل مستقبالما يتم بحثها ولكنها تبرز عند
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 : ير المستخدمة لتقويم الحلول ما يلي يولعل من أهم المعا

 . توافر الموارد المادية والبشرية والطبيعة له ومدى -إمكانية تنفيذ الحل البديل  . أ

تكاليف تنفيذ البديل، والتي يمكـن تقـديرها مـن خـالل الموازنـة بـين المكاسـب                   . ب

 . التي يتوقع تحقيقها من تنفيذ البديل والخسائر التي قد تترتب عليه

 أو  آثار تنفيذ البديل علـى المنظمـة وعلـى األقـسام واإلدارات والوظـائف واألداء              . ـج

 . على المنظمات األخرى و بل على المجتمع ككل

 اآلثار اإلنسانية واالجتماعية للبديل وانعكاسـاته علـى األفـراد والجماعـات ومـدى               -د

قوة العالقات التي يمسها فقد تكـون للبـديل آثـارعلى العالقـات اإلنـسانية داخـل                 

 . المنظمة

 تـسمح الظـروف الطارئـة        مناسبة الوقت والظروف لألخذ بالحـل البـديل فقـد ال           -هـ

ــرار   ــذ الق ــة لمتخ ــة عاجل ــب مواجه ــي تتطل ــالت ــة ب إجراء الدراســة المتعمق

 . والضرورية للحل البديل أو الحلول البديلة 

 وتقبلهم للبـديل وهـذا عنـصرا هـام يجـب أخـذه فـي                نمدى استجابة المرؤوسي    -و

ـ           . االعتبارعند تقويم البدائل   ذا يتوقـف   أكثر من الـذي يـستغرقه تنفيـذ البـديل وه

  ).١٥٠ص، م١٩٨٣كنعان، ( على طبيعة المشكلة ونوعها 

 .  الحصول على قبول وتأييد الحل-٦

إن إيجاد الحل بالنسبة للمشكلة غالبا ال يكون نهايـة األمـر بالنـسبة لعمليـة حـل                  

المشكلة عندما نريد الحصول على قبـول وتأييـد األطـراف المـؤثرة بالحـل المطـروح                 

شكلة حيث أن قبول األطـراف للحـل يعتبـر عـامالً مهمـا بالنـسبة                الذي تم اختياره للم   

لنجاح تطبيقه أو تنفيذه لذا فإن نجاح أي حل ال يعتمـد فـي واقـع األمـر علـى مجـرد                      

 واألصالة في الحـل المقتـرح إذ إنـه البـد مـن أن يواكـب هـذا الحـل                     اإلبداعدرجة  

االسـتراتيجيات  ومـن أبـرز تلـك       . توظيف استراتيجيات مالئمة تـؤدي إلـى قبولــه        

استخدام الصالحيات التي يتمتع بهـا متخـذ القـرار اسـتخداما أمثـل ومعرفـة مـدى                  

 مقدرته بالتأثير في اآلخرين وإقناعهم بجدوى الحل المقترح ومن هذا المنطلق
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    يمكن القول وبدون أي تردد أن جودة الحل وفاعليتـه مـن النـادر أن تكـون كافيـة                   

 ). ١١٦هـ،ص١٤٢٠الهيجان،(وتنفيذ هذا الحلية قبول لفي ذاتها لضمان عم

  :  تنفيذ الحل-٧
تتضمن هذه الخطوة مـن نمـوذج حـل المـشكالت أو خطـوات اتخـاذ القـرارات                  

تطبيق الحل الذي تم اختياره بعد أن تمـت الموافقـة عليـه سـابقاً إذ أن عمليـة تنفيـذ                     

ـ                 ة أي مـشكلة    أي حل ليس من العمليات اليسيرة ذلك أن اتخـاذ أي قـرار بـشأن معالج

ما ال بد من أن يصاحبه تغير أو تعديل في الظـروف المحيطـة بالمـشكلة والتـي غالبـاً                    

ما تكون عامالً مؤثرا في ظهور المـشكالت وأيـضا ممـا يجـب مراعاتـه فـي عمليـة         

تنفيذ الحل للمشكلة أن يتم إسـناد مهمـة تنفيـذ الحـل إلـى الـشخص أو األشـخاص                    

لتنفيذ هـذا الحـل أو التطبيـق للقـرار مـع إعطـائهم              الذين يمتلكون المهارات الالزمة     

(  وظـروف التنفيـذ      يـتالءم الصالحية والمرونة التي تمكنهم مـن تنفيـذه وذلـك بمـا             

 ). ١١٦هـ، ص١٤٢٠الهيجان، 

    :  متابعة تنفيذ وتقويم الحل-٨

يجب على متخذ القـرار اختيـار الوقـت المناسـب إلعالنـه وذلـك حتـى يـؤدي                   

نتائج المأمولة وعندما يطبق القـرار وتظهـر نتائجـه يقـوم المـدير              القرار إلى أحسن ال   

بتقويم النتائج من أجل أن يرى درجـة فعاليتهـا ومقـدار نجاحهـافي تحقيـق الهـدف                  

 . المنشود الذي أتخذت من أجله

ــشاف المــشكالت   ــذه تمكــن مــن اكت ــرار ومتابعــة تنفي ــويم الق ــة تق أن عملي

ـ . والمعوقات التي يقابلهـا تنفيـذه      أو الحـد منهـا بقـدر       مبكـراً   ل علـى حلهـا      والعم

اإلمكان، كما أن عملية المتابعة لتنفيذه تمكن متخذه من اتخـاذ اإلجـراءات التـي يـرى                 

أنها مناسبة تجاه القرار، فقد يرى عبء سـحبه أو إلغـاءه أو تعديلـه جزئيـا أو كليـاً،                    

كمـا أن   وقد يرى أن يستمر بحالته مـع اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لـضمان تنفيـذه                  

عملية المتابعة تنمي لدى متخذي القـرار القـدرة علـى تحـري الدقـة والواقعيـة فـي                   

التحليل أثناء عملية التنفيـذ ممـا يـساعد علـى اكتـشاف مواقـع القـصور ومعرفـة                   
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أسبابها واقتراح سبل عالجها، كما أن عمليـة المتابعـة لتنفيـذه تـساعد علـى تنميـة                  

علــى المــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات           روح المــسئولية لــدى المرؤوســين وحــثهم 

 ). ٣٦٠ص،هـ١٤١٧النمر، وآخرون، ( 

 القيادة اإلدارية: ثالثا

  : القيادة اإلدارية في اإلسالم   -١
 :يقول اهللا عز وجل في كتابه الحكيم

               ِْب الن يَظ اْلَقْل ضُّوا  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفظا َغِل َف
ِإَذا         ِر َف ي اَألْم اِوْرُهْم ِف ْم َوَش َتْغِفْر َلُه ْنُهْم َواْس اْعُف َع َك َف ْن َحْوِل ِم

َوآِِّليَن     بُّ اْلُمَت َه ُيِح ِه ِإنَّ اللَّ ى اللَّ ْل َعَل َت َفَتَوآَّ ران( َعَزْم ة: آل عم  اآلي
١٥٩( 

 توضــح لنــا اآليــة الكريمــة الــسابقة ســماحة الــدين اإلســالمي الحنيــف فــي

المعامالت وفي صفات القائد الـذي ينبغـي أن تتـوفر فيـه األسـس التـي وردت فـي                    

اآلية الكريمة وقد أوصى اإلسالم باالهتمـام بالـدور القيـادي بـين األفـراد فقـد قـال                   

ال يحل لثالثة يكونـون بفـالة مـن األرض إال أمـروا             " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 بـضرورة أن يكـون مـن المجموعـة قائـد            فهذا توجيه نبـوي واضـح     " عليهم أحدهم 

تسند لـه األمور حتى تكون جميع التصرفات تـسير بتنظـيم محـدد ودقيـق فـي ظـل                   

وجود القيادة المؤهلـة والقـادرة علـى االلتـزام بالمبـادئ التـي وضـعتها الـشريعة                   

اإلسالمية السمحة وسوف نتطرق هنـا إلـى كـل مـن ركـائز القيـادة اإلداريـة فـي                    

 .    القائد اإلداري المسلماإلسالم، وصفات
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  : رآائز القيادة اإلدارية في اإلسالم     -أ 

إن أسس القيـادة اإلداريـة فـي اإلسـالم يمكـن تحديـدها بعـدد مـن العناصـر                    

  : والمقومات وأهمها

اِس َأْن   يقـــول ســـبحانه وتعـــالى. العـــدل  -١ ْيَن النَّ ُتْم َب َوِإَذا َحَكْم
  ).٥٨:  اآليةالنساء،(  َِتْحُكُموا ِباْلَعْدل

أكد اإلسـالم على أهميـة الـشـورى والمـشـاورة فـي األمــر             . الشــورى  -٢

ـــالى     ــول تع ــيع يق ـــدة مواض ــي ع رِ  ف ي اَألْم اِوْرُهْم ِف              َوَش

وَرى      كما يقـول فـي آيـة أخـرى           )١٥٩: آل عمران، اآلية  ( ُرُهْم ُش َوَأْم
 .)٣٨: ، اآليةالشورى(   َبْيَنُهْم 

 )) ما تـشاور قومـا قـط إال هـدوا ألرشـد أمـرهم              (( وجاء في الحديث الشريف   

مـا نـدم مـن استـشار وال خـاب مـن             "ومن الحكم ما جاء حـول االستـشارة         

 .  "استخار

حيث يعتبر القائد هو المثـل األعلـى للمجموعـة وهـو القـدوة              . القدوة الحسنة   -٣

دْ   التي يقتـدى بهـا إذ يقـول اهللا فـي كتابـه             وِل         َلَق ي َرُس ْم ِف اَن َلُك  َآ
َسَنةٌ  َوٌة َح ِه ُأْس ــزاب(   اللَّ ــةاألح ــديلي، ) ( ٢١: ، اآلي ـــ، ١٤١٦الع ه

 ).٣١٩ص

 : صفات القائد اإلداري المسلم -ب 

متميـزاً عـن غيـره بـصفات حميـدة          ومن صفات القائد اإلداري المسلم أن يكون        

 اإلداري النـاجح لـذلك      مثلى بحيث إذا اجتمعت فيه هذه الـصفات أصـبح مثـاالً للقائـد             

 :  متصفاً باآلتيينبغي أن يكون 

صدق العقيدة وثباتها، وهذه الصفة توفرها نوعـا مـن الرقابـة الذاتيـة ومراجعـة                  -١

النفس، فـال يخـشى مـع توافرهـا وجـود أي شـكل مـن أشـكال االنحـراف أو                     

 . السلبية، فاإليمان بالعمل هو المدخل الحقيقي للقيادة الفعالة

اور مع اآلخرين، وهو عدم االنفراد باتخاذ القـرار ومـشاورات اآلخـرين مـن               التش  -٢

 . المعاونين ومن ذوي الخبرة والمعرفة ببواطن األمور
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  يقـول تعـالى    ،القوة واألمانة، إن القوة واألمانة من أهـم صـفات القائـد النـاجح               -٣

 ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِميُن  )٢٦ :، اآليةالقصص( 

الفطنة وبعد النظر، حيـث أن الـذكاء وسـرعة البديهـة وإدراك األمـور بظاهرهـا                   -٤

ها من خبايا وبعد النظر، من أهم الـصفات التـي يحتـاج إليهـا المـدير أو         ئوما ورا 

 . القائد اإلداري الناجح

الشجاعة والحزم، مما ال شك فيه أن الشجاعة والقـوة والحـزم مـن غيـر عنـف                    -٥

ــصية   وال ــا لشخ ــن توفره ــد م ــة وال ب ــائز مهم ــر ضــعف رك ــي غي ــين ف  ل

 . القائد المسلم

قدرة على الردع مـع التـسامح إذا لـزم األمـر            مالعفو عند  المقدرة، وتتمثل هذه ال        -٦

ــالى ــول تع ــه ويق ــده أو ترفي َه   دون مكاي َفْح ِإنَّ اللَّ ْنُهْم َواْص اْعُف َع َف
 ).١٣ :آلية، االمائدة(  ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن

 ةنـا األبالـصبر والحلـم و     متحليـاً أن يكـون    التحلي بالصبر، من أهم صفات القائد        -٧

صَّالِة ِإنَّ        أبـرز الـصفات يقـول تعـالى         من  وهي   صَّْبِر َوال َتِعيُنوا ِبال اس
صَّاِبِرينَ  َع ال َه َم ــرة(  اللَّ ــةالبق ــاح، ). ( ١٥٣:، اآلي ــد الفت م، ١٩٩٠عب

 ).٧٧ص

 :منهااإلسالم  في اإلدارية القيادة بها نمط يز يتموهناك صفات أخرى

أنها قيادة وسطية في األسـلوب ترعـى الحقـوق والواجبـات للفـرد والجماعـة                 -١

 .المسلمة في وقت واحد

 .أنها قيادة إنسانية تحفظ لإلنسان كرامته -٢

 . أنها قيادة تنتمي إلى الجماعة ال تتجزأ عن أعضائها -٣

 . التابعين على طريق القدوة الحسنةأنها قيادة توحد وتلتزم بالهدف وتضع -٤

أنها قيادة ذات مهارة سياسية تضع حـسابات دقيقـة لكـل القـوى المـؤثرة فـي                   -٥

 ).١١٩هـ، ص١٤٠٤إبراهيم، (البيئة 
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 ". المعاصر" القيادة في الفكر اإلداري الحديث    -٢

 وتعرف القيادة بأنها الطريقة التي يحاول بها أحد األفـراد التـأثير بموجبهـا علـى               

كمـا  ) ٢٩٠م، ص ١٩٩١سـيز القـي،     ،أنـدرو دي  (أمر لتحقيق هدف أو أهداف معينـة      

تعرف القيادة بأنها نشاط وفعالية تحتوي علـى التـأثير فـي سـلوك اآلخـرين كـأفراد                  

 ).  ٣٢٥هـ، ص١٤١٦العديلي،(  وجماعات نحو إنجاز وتحقيق األهداف المرغوبة

توجيـه جهـودهم لتحقيـق      علـى اآلخـرين ل     كما أن القيادة تعني عمليـة التـأثير       

أهداف الجماعة أو المنظمة، كما عرفت بأنهـا تعنـي عمليـة اسـتخدام القـوة بإحـداث                  

من هذه التعاريف نالحـظ أن هنـاك شـبه إجمـاع علـى أن               ونوع من التأثير في الغير      

القيادة تعني عملية التـأثير فـي األنـشطة الفرديـة أو الجماعيـة وتوجيههـا لتحقيـق                  

في موقف ما ومن خالل هـذه التعـاريف يتـضح لنـا أن أي محاولـة        األهداف المنشودة   

ــر   ــلوك األف ــى س ــأثير عل ــر    اللت ــة تعتب ــات معين ــق غاي ــا لتحقي  د وتوجيهه

نشاط قيادي سواء كان ذلـك فـي منظمـات أمنيـة أو اقتـصادية، سياسـية، إداريـة،                   

الـسواط وآخـرون،    ( تعليمية، صحية، أو حتـى علـى مـستوى األصـدقاء والعائلـة              

 ). ١٧٨ـ، ص ه١٤١٦

 وبناء على ما سبق يمكننـا القـول بـأن نجـاح القيـادة اإلداريـة يتوقـف علـى           

وجود مجموعة من العناصر وذلك من خالل إطـالع الباحـث علـى مجموعـة مـن آراء                  

 . الباحثين والكتاب في مجال اإلدارة حول القيادة وهذا العناصر تتمثل في

 . ملين يعملون في تنظيم معينأن يكون هناك مجموعة من األفراد العا  -أ

أن يكون هناك قائد من أفراد هذه المجموعـة لديـه القـدرة علـى التـأثير فـي                     -ب

 . سلوك العاملين وتوجيههم

يـات منـشودة تحـاول مـن خاللهـا الجماعـة            اأن يكون هناك هدف مشترك وغ       -ج

 . إلى تحقيقها
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 :   في منظمات اليوم أهمية القيادة اإلدارية  -٣

القيادة في المنظمات بصفة عامة أو بـشكل عـام عنـصر حيويـاً فـي ظـل                  تعتبر  

ازدهار ونشاطات عمليات هذه المنظمـات المختلفـة وال غـرو عنـد إذ إن نـرى اإلدارة                  

العليا في المنظمات تنفق أمواالً باهظة من أجل البحـث عـن القيـادات اإلداريـة ومـن                  

قـد العمليـات اإلداريـة فـي الوقـت          ثم استقطابها وتدريبها والعمل على تهيئتهـا إن تع        

وتعـدد العالقـات الداخليـة والخارجيـة         حجـم المنظمـات    الحاضر واالتجاه إلـى نمـو     

باإلضافة إلى تأثير الظروف الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والتكنولوجيـا علـى              

تلك المنظمات يتوجـب منهـا مواصـلة البحـث واالسـتمرار فـي عمليـات التطـوير                  

بتكار، وهذه األمور ال تتحقق إال فـي ظـل وجـود قيـادة إداريـة واعيـة                  والتجديد واال 

متفهمة ومدركة لهذه األوضاع مما ال يدع مجاالً للـشك فـي أن حاجـة المنظمـات إلـى                   

القيادة اإلدارية الفعالة يفوق ما هو موجود مـن هـذه القيـادات فـي تلـك المنظمـات،                   

سـوق يتميـز بنـدرة هـذه القيـادات،          فالقيادة اإلدارية تعد سلعة قيمة وثمينة في ظـل          

والعجب عندئذ أن نرى لجو المنظمات إلـى اسـتخدام كافـة وسـائل اإلغـراء الماديـة                  

والمعنوية وتقديم هذه االمتيازات مـن أجـل جـذب هـذه الكفـاءات اإلداريـة مـن أي                   

عالقـي،  (علـى عمليـات التـدريب والتطـوير اإلداري          الكبير   اإلنفاقمكان باإلضافة إلى    

 ). ١٨١-١٨٠، صهـ١٤١٤

إن هناك فرق بين العمل الصحيح وبـين صـحة العمـل، وهـو مثـل الفـرق بـين                    

الكفاءة والفاعلية، فالكفاءة هي العمـل الـصحيح بينمـا الفاعليـة هـي صـحة العمـل،                  

فكالهما مهم ألي تنظيم ، لكن القادة هـم األشـخاص الـذين يـؤدون العمـل الـصحيح،                   

 .  عملهم صحيحاًأما المدير فهو يريد فهم الذين يكون

والمشكلة التي تواجه منظمات اليوم هـو أن معظـم هـذه المنظمـات تفتقـد إلـى                  

 هو صحة العمل وذلك بإنجـاز األعمـال الروتينيـة علـى أكمـل               فهدفهاالقيادة والقادة ،    

وجه، فالتنظيم كله بما فيه من قوة بـشرية عاملـة ومـوارد ماليـة وهياكـل تنظيميـة                   

تينية، وال شك فـي أن وجـود القـادة فـي أي تنظـيم سـوف                 مشغول بتلك األعباء الرو   

 :يمنح العاملين في تلك المنظمات اآلتي
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 .الشعور باألهمية  -١

 .مسألة التعلم والجدارة -٢

 .الشعور بالجماعية -٣

 ).١٩٩، صهـ١٤١٧الطجم، والسواط، ( متعة العمل -٤

ويرجع السبب في نقص الكفـاءات اإلداريـة الفعالـة فـي المنظمـات إلـى حجـم                  

ئولية الكبيرة الملقاة على عـاتق المـدير والتـي ال يـستطيع أن يتحمـل أعباءهـا                  المس

قيـادة، كمـا أن بعـض       الإال القلة القليلـة مـن األفـراد ممـن تتـوفرفيهم خـصائص               

المنظمات تخطيء في تـصورها بـأن الهيكـل التنظيمـي المتماسـك القـوي يمكـن أن                  

 . يحل محل القيادة اإلدارية الفعالة

دارية إذاًهي قمـة الهـرم أو التنظـيم اإلداري والقائـد هـو المـسئول            إن القيادة اإل  

عن التوجيه والتنسيق بين كافـة عناصـر اإلنتـاج وعلـى رأسـها العنـصر البـشري،                  

ــر هــو    ــذي يعتب ــراد ال ــادة األف ــق أهــداف المنظمــة مــن خــالل قي ــك لتحقي  وذل

ــعفها   ــة أو ض ــادة اإلداري ــة القي ــسي لفاعلي ــك الرئي ــي، ( المح ــ١٤١٤عالق  ،ـه

 ). ١٨١-١٨٠ص

 دراسات السابقةال:  الثاني  المبحث 

سوف نتطرق في هذا الجزء إلى أهـم وأبـرز الدراسـات الحديثـة التـي تحـدثت                  

عن كل من ضغوط العمل، وعملية أو خطوات اتخـاذ القـرارات وذلـك حـسب مـا هـو                    

متاح وذلك من خالل إطالع الباحث على هـذه الدراسـات وإلقـاء الـضوء عليهـا مـن                   

 معرفة كيفية تناولها للموضوع محـل هـذه الدراسـة وسـوف يـتم تنـاول هـذه                   خالل

 .  الدراسات حسب حداثتها ومن ثم سيتم التعقيب على تلك الدراسات

 :الدراسات المتعلقة بضغوط العمل: أوًال

وهي عن ضغوط العمل مستوياتها  دراستها   م٢٠٠١ السباعي  هنيةأجرت 

دى اإلداريات والفنيات السعوديات العامالت في الجامعات ومصادرها واستراتيجية إدارتها ل
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السعودية وقد استخدمت الباحثة إلجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي وبلغ 

 موظفة إدارية وفنية موزعة على ثالث جامعات في المملكة ٩٩٦مجموع مجتمع الدراسة 

ى الضغوط التي تشعريه أن مستو. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

أن أهم المصادر المسببة . الموظفات من أفراد عينة الدراسة كان بوجه عام منخفض نسبياً

للضغوط لدى الموظفات مرتبة من األكثر إلى األقل هي محدودية فرص التطور 

ظروف بيئة العمل المادية .عبء العمل عدم المشاركة في اتخاذ قرارات العمل.الوظيفي

 سنة يشعرن بمستوى ضغوط ٢٩أن الموظفات األقل عمراً من . رغموض الدورصراع الدو

أن . عمل مصدرها صراع الدور، غموض الدور، أكثر من الموظفات الكبيرات في السن

الموظفات اللواتي مستواهن التعليمي أعلى يشعرن بمستوى ضغوط عمل أكثر من 

الضغوط الناتجة عن عبء العمل، تي مستواهن التعليمي  أدنى في مصادر االموظفات اللو

محدودية فرص التطور الوظيفي، عدم المشاركة في اتخاذ قرارات العمل، ظروف بيئة 

 . العمل المادية

وهي عن اآلثار األمنية والنفسية واالجتماعية  م ١٩٩٩ أسامة السويلم  وفي دراسة

ن في كل من مطار يلمالضغوط العمل في المطارات الدولية دراسة مسحية مقارنة على الع

الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، فقد استخدم الباحث في 

) ٣٠١١(  هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد اشتمل مجتمع الدراسة على عدد

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه مفرده من العاملين في المطارات مجتمع الدراسة

ين في المطارات الدولية بالمملكة مرتفع بصفة لأن مستوى ضغوط العمل لدى العام دراسةال

أن ضغوط العمل التي تسببها نوبات العمل وبيئته للعاملين بالمطارات الدولية . عامة

أما ضغوط العمل الناجمة عن العبء الوظيفي وغموض الدور . مستوياتها مرتفعة

لين في األجهزة الحكومية من أجل مواجهة ضغوط العمل توجه العام. فمستوياتها متوسطة

. التي يتعرضون لها في المطارات الدولية إلى المساندة االجتماعية وتغيير الموقف الضاغط

أن أهم األساليب التي يلجأ العاملون في المطارات الدولية إليها لمواجهة ضغط العمل الذي 

ة من اآلخرين، بحث المشكلة مع أحد يتعرضون لـه تتمثل في طلب المشورة والنصيح

األصدقاء،بحث المشكلة مع العائلة، أخذ إجازة من العمل، مزاولة بعض الهوايات والقيام 

 . ببعض التمارين الرياضية
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عن تأثير ضغوط العمل على أداء ضباط فكانت م ١٩٩٩ شبيب السبيعي دراسةأما          

أنماط ضغوط العمل التي ى التعرف على سة إلالشرطة في مدينة الرياض  وتهدف هذه الدرا

 والوقوف على مصادرها المختلفة وآثارها  في مدينة الرباضيتعرض لها ضباط الشرطة

 األساليب التي يمكن من وتحديداالجتماعية والنفسية والعالقة بينها وبين األداء الوظيفي 

ائج التي توصلت إليها ومن أهـم النتخاللها مواجهة ضغوط العمل في األجهزة األمنية 

إن أكثر أنماط ضغوط العمل التي يتعرض لها ضباط الشرطة تتمثل في عدم إشباع الدراسة 

طموحاتهم الشخصية وانخفاض روحهم المعنوية ، وارتباكهم في العمل وعدم استقرارهم 

أن أهم مصادر ضغوط العمل في األجهزة األمنية تتمثل في نوع العمل وكميته . النفسي 

 فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك وجود. لة فرص النمو الوظيفي وصراع األدوار وق

إن ضغوط العمل لها تأثير  .مصادر ضغوط العمل باألجهزة األمنيةضباط الشرطة ألهمية 

كبير على األداء الوظيفي لضباط الشرطة وبخاصة في مجاالت اتخاذ القرارات وكثرة التغيب 

ويات األداء  إن أهم األساليب التي يمكن من خاللها مواجهة عن العمل  وانخفاض مست

ضغوط العمل في األجهزة األمنية تتمثل في  تنمية القدرات الشخصية لضباط 

المساندة االجتماعية من األسر لضباط ،مرونة الهياكل التنظيمية لإلدارة األمنية ،الشرطة

 .بمتطلبات أدوارهم المتجددة،تطوير مهارات الضباط وإعادة تأهيلهم للقيام الشرطة

تبحث في مصادر الضغوط بين  دراسته التي هـ ١٤١٩ عويد المشعان  كما أجرى

 ٢٨٩ في القطاع الحكومي وتكونت عينة الدراسة من ن وغير الكويتيينالموظفين الكويتيي

وقد أظهرت نتائج الدارسة وجودفوارق ذات داللة إحصائية هذا من الموظفين والموظفات 

مصادر ضغوط العمل حيث أن الموظفين في الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بين 

وجود فوارق ذات داللة . الكويتيين أكثر شعوراً بضغوط العمل من الموظفين غير الكويتيين

إحصائية بين الموظفين الذكور والموظفات اإلناث في مصادر ضغوط العمل حيث أن 

 عدم وجود فوارق ذات داللة إحصائية .من الموظفين الموظفات أكثر تعرضا لضغوط العمل

متغيري في  بين الحاصلين على الثانوية العامة والجامعيين في مصادر ضغوط العمل، سوى

ن أكثر تعرضا لضغوط يالجامعيالمديرين دور المدير، والمناخ والهيكل التنظيمي حيث أن 

مدير يقوم بعدة أدوار مع تفاعله  ويرجع السبب في ذلك إلى أن الالعمل من غير الجامعيين

عدم وجود فوارق ذات دالة إحصائية بين  .عن اآلخرين المستمر مع األفراد ومسئوليته
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الموظفين المتزوجين والموظفين غير المتزوجين في مصادر ضغوط العمل سوى في متغير 

 .التطور المهني ألن غير المتزوجين أكثر عرضة لضغوط العمل من المتزوجين

في  عن الضغوط التي يتعرض لها رجال األعمال م١٩٩٥هدى صقر دراسة وفي 

، ومن أهم أهداف هذه الدراسة توصيف مصادر الضغوط وأهميتها ووصف مصر وأثارها

األعراض النفسية والجسمانية التي يتعرض لها رجال األعمال من ضغوط العمل وقد بينت 

 صراع الدور  هي،اسها سبعة عناصر الدراسة أن من ضمن الضغوط التنظيمية التي تم قي

الصراع في بيئة ، عبء االتصال،طبيعة العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء 

 التي نتائج المن أهم و المسئولية ودرجة المخاطرة ، توقعات اآلخرين ،الوقت العمل، 

بالمناخ  مسببات الضغط إلى قسمين قسم يتعلق تم تقسيمهذه الدراسة أنه توصلت إليها 

التنظيمي الداخلي وقسم يتعلق بالمناخ الخارجي ثم قسم المناخ التنظيمي الداخلي إلى ثالثة 

 .نمط القيادة واإلشراف والسلطة ، مستويات العمل ، الهيكل التنظيمي أقسام متمثلة في

عن ضغوط العمل التنظيمية وأثرها على دراستهام ١٩٩٦ رأفت فلمبانوأجرت 

اإلدارية وتهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور للحلول المناسبة لمشكلة إنتاجية القيادات 

ارتفاع مستوى الضغوط التي تتعرض لها القيادات أثناء العمل في كل من جامعة الملك عبد 

وقد توصلت الباحثة بعد إجراء المعالجات . العزيز بجده وجامعة أم القرى بمكة المكرمة

غوط عمل تنظيمية تعاني منها القيادات اإلدارية وتؤدي اإلحصائية المناسبة إلى أن هناك ض

إلى انخفاض إنتاجيتها ومن أهم الضغوط التنظيمية التي تعاني منها القيادات عدم القيام 

بالتفويض، وعدم تنظيم الوقت ألداء األعمال ، وزيادة عبء العمل ، وغموض الدور ومن 

بسيطاً من القياديين اإلداريين في كال أن هناك جزء  أهم النتائج التي تم التوصل إليها

يرجع سبب عدم تفويض .الجهتين يقومون بتفويض صالحيتهم وسلطاتهم لمرؤوسيهم 

وسلطاتهم إلى ثقتهم أنهم األكفأ في أداء العمل وعدم الثقة  جزء من القيادات لصالحيتهم

كفي إلنجاز جميع الغالبية العظمى من القيادات اإلدارية وقتهم ال ي.في قدرات المرؤوسين 

إن األعمال التي تقوم بها القيادات اإلدارية بشكل دائم هي األعمال .أعمالها اليومية 

اإلدارية من زيادة عبء  الموظفين تعاني القيادات الروتينية اليومية، وحل المشكالت بين

 . عدم وضوح األهداف والسياسات وقواعد وإجراءات العمل ) الكمي والنوعي ( العمل 
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فكانت دراستها تحت عنوان تحليل الضغوط التنظيمية التي  م١٩٩٥منى الغيص         أما 

تتعرض القيادات اإلدارية لها من السيدات في الجهاز الحكومي الكويتي وقامت الباحثة 

يتعرضن للضغوط  التنظيمية بالعمل والالتي ال يتعرضن  الالتي بوصف مقارن بين القيادات 

على أساس الخصائص الديمغرافية باإلضافة إلى التعرف على أهم لمثل هذه الضغوط 

من % ٧٥أن حوالي . أظهرت نتائج الدراسةهذا وقد مصادر ضغوط  العمل التنظيمية 

يتعرضن في عملهن في الجهاز اإلداري الحكومي في الكويت القيادات اإلدارية النسائية 

يتعرضن والالتي ال يتعرضن لضغوط يوجد اختالف جوهري بين الالتي . تنظيميةاللضغوط ل

توجد عالقة ذات داللة . العمل وذلك وفقا لخصائصهن الديموغرافيه بصورة إجمالية

 التي تتعرض لها القيادات وبين شعور التنظيميةإحصائية بين العوامل المسببة للضغوط 

اع من هذه القيادات بالرضاء الوظيفي وفي غموض الدور المطلوب القيام به وكثرة النز

ترجع مصادر ضغوط العمل التنظيمية التي تتعرض لها القيادات إلى عدة . تالمرؤوسا

عوامل هي، األهداف، االختصاصات والدافعيه ، العالقات مع اآلخرين، ضغط الوقت، مالئمة 

  .الوظيفة، األجر، التغير والضغوط الخارجية

ضغوط العمل وكل من  عن العالقة بين م ١٩٩٥عبد الرحيم المير دراسة وفي    

الوالء التنظيمي واألداء والرضا الوظيفي والصفات الشخصية وتهدف هذه الدراسة إلى 

 قياس ومقارنة مستويات صراع الدور وغموض الدور بين أربع مجموعات من العمالة

 وغربية وقياس ومقارنة مستويات الوالء التنظيمي واألداء ،أسيوية،  وعربية،سعودية

ومقارنة طبيعة العالقات االرتباطية بين  ضا الوظيفي بين المجموعات األربعالوظيفي والر

 والرضا الوظيفي.  وكل من الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي،صراع الدور وغموض الدور

 فرد من الناطقين باللغة االنجليزية والذين يقومون بمهام ٢٠٠ويتكون مجتمع الدراسة من 

 توصلت هذا وقد  المختلفة في المملكة المنشآتد من ين في العدإدارية وغير إدارية ويعملو

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى وجود .  التي تتمثل فيالدراسة إلى أهم النتائج

 بين المجموعة الغربية وكل من المجموعة العربية  وغموض الدور التنظيميصراع الدور

غربية أعلى من نظيره لدى إن مستوى غموض الدور لدى المجموعة ال.واآلسيوية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . المجموعة السعودية والعربية واآلسيوية

الوالء التنظيمي بين المجموعات األربع وكانت مستوياته أعلى ألفراد المجموعة اآلسيوية 

وعة إن مستوى األداء الوظيفي ألفراد المجم. منه لدى أفراد المجموعات الثالث األخرى



 

- ٤٩ - 

عدم وجود فروق ذات داللة .العربية أعلى من نظيره لدى أفراد المجموعات الثالث األخرى 

وإن كان مستوى . إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي بين أفراد المجموعات األربع 

الرضا الوظيفي لدى أفراد المجموعة اآلسيوية أعلى من نظيره لدى المجموعات الثالث 

 . األخرى 

فكانت عن مقارنة الضغوط الوظيفية التي يتعرض  م١٩٩٠إجالل حافظ،   دراسة أما

لها المديرين في القطاعين العام والخاص وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة التوصل إلى 

األشكال المتعلقة بالضغوط التي يتعرض لها المديرون التنفيذيون في منظماتهم، ومحاولة 

 في أنواع اتها المديرون، ودراسة االختالفتقديم وصف مالئم للضغوط التي يتعرض ل

وتكونت عينة .  في مستوى اإلدارة الوسطى واإلشرافيةالضغوط التي يتعرض لها المديرون

وجود عشرة أشكال أو أبعاد . هذا وقد توصلت الدراسة إلىمديراً تنفيذيا ٢٥٠الدراسة من 

الدور، اإلحساس غياب ترابط الجماعة، صراع الدور، غموض . من ضغوط العمل وهي

بعدم المساواة، زيادة عبء األدوار، غياب مساندة القيادة المفروضة على التغيير، صعوبة 

الوظيفة، عدم مناسبة متطلبات الوظيفة للقدرات الشخصية باإلضافة إلى عدم كفاية سلطات 

 . الوظيفة

عن اتجاهات العاملين نحو مستويات ضغط  دراسته م١٩٩٤سعود النمر وأجرى 

عمل في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية ومن أهم أهداف هذه الدراسة ال

ه، ـالتعرف على طبيعة ضغط العمل التي يتعرض لها الفرد وأهم المصادر المسببة ل

والتعرف على أهم اآلثار التي ينتج عنها ضغط العمل سواء من الفرد أو المنظمة وكذلك بث 

ى الكتاب والباحثين لتناول موضوع ضغط العمل وإبراز أهميته للمدير مزيد من االهتمام لد

هذه تم التوصل إليها في ومن أهم النتائج التي  العربي في منظماتنا العامة والخاصة

 في مقدمتها كمية يأتيإن القطاع العام كان األكثر تعرضاً لضغوط العمل التي . الدراسة

لضغط العام كان أعلى نسبة بالنسبة للوظائف إن مستوى ا. وغموض الدور ونوع العمل

تبين أن . اإلدارية وخاصة ما يتعلق بكمية العمل وغموض الدور والنمو والتقدم المهني 

وأن العاملين بالوظائف  السعوديين كانوا األكثر شعوراً بالضغط مقارنة بغير السعوديين

 .اإلدارية أكثر تعرضا للضغط من العاملين بالوظائف الفنية
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 استراتيجيات التعامل مع دراستها تحت عنوان م١٩٩٤وفية الهنداوي  وأخيرا أجرت

 وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مكونات ومصادر ضغوط العمل ،ضغوط العمل

والنتائج واآلثار المترتبة على تلك الضغوط وتحديد االستراتيجيات العامة للتعامل مع مشكلة 

سلبية المترتبة عليها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى ضغوط العمل واآلثار ال

  بالمملكة العامة والخاصة في قطاع المستشفيات.المنظمة ككل وتم تطبيق هذه الدراسة

أهم النتائج  ومن. مفردة من العاملين في هذا المجال٤٠٠ويتكون مجتمع الدراسة من عدد 

األفراد بحسب جنسياتهم لمسببات ضغوط العمل اختالف إدراك .  الدراسةالتي توصلت إليها 

المتولدة من عبء العمل وطبيعة العمل، والسياسات التنظيمية المتبعة، ونظم تقويم األداء 

مسببات  لاختالف إدراك األفراد بحسب طبيعة وظائفهم.وتعارض الدور والمستقبل الوظيفي

ات التنظيمية المتبعة ونظم المتولدة عن عبء العمل وطبيعة العمل والسياس ضغط العمل 

اختالف إدراك األفراد بحسب فئات .  األداء وتعارض الدور والمستقبل الوظيفيويمتق

المتولدة عن عبء العمل وطبيعة العمل والسياسات  مسببات ضغط العمل لأعمارهم 

  .  األداء وتعارض الدور والمستقبل الوظيفيتقويمالتنظيمية المتبعة ونظم 

  : سات المتعلقة باتخاذ القراراتالدرا: ثانيا

دراسة ميدانية على بعض األجهزة األمنية في وهي  م ١٩٩٩محمد الردادي دراسة 

مدينة الرياض وهي عن دور القيادات الوسطى في اتخاذ القرارات واثر ذلك على كفاءة 

رار  دور القيادات الوسطى في اتخاذ القمعرفةإلى هذه الدارسة األجهزة األمنية وتهدف 

إن ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها  وتأثير ذلك على كفاءة األجهزة األمنية

للقيادات الوسطى دوراً رئيساً في جميع مراحل عملية صنع القرار وكذلك في مرحلة 

إن تفويض القيادات بالقدر الكافي من السلطة بما يساوي مسؤولياتها تنعكس أثاره . اتخاذه

ئها ، من حيث اإلحساس بالمسؤولية واالبتكار والتحديث في العمل والسرعة على كفاءة أدا

إن القيادات العليا في المنظمة األمنية تسمح إلى حد ما للقيادات الوسطى . في اإلنجاز

أن مبدأ إتاحة الفرصة للقيادات الوسطى بالمشاركة في اتخاذ . بالمشاركة في اتخاذ القرار

لى القرارات التي تصدرها المنظمة األمنية وبالتالي على كفاءة القرار تنعكس إيجابياته ع

 . المنظمة بشكل عام
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عن واقع استخدام األساليب الكمية ي  فهم١٩٩٨ عالء الدين عبد الرحيم دراسةأما 

في اتخاذ القرارات دراسة ميدانية للمؤسسات الصناعية في الخدمة المدنية في المملكة 

من المؤسسات عينة % ٣٢  أن .ز النتائج التي تم التوصل إليهاومن أبر األردنية الهاشمية

أن األساليب الكمية غير  والدراسة تطبق األساليب الكمية للمساعدة في اتخاذ القرارات

معروفة بشكل كبير لدى الغالبية العظمى من متخذي القرارات في المؤسسات عينة الدراسة 

من المؤسسات تستخدم عدداً محدداً من % ٨٣,٨إن غالبية المستخدمين لألساليب الكمية .

 أساليب والعائق الرئيسي الستخدام األساليب الكمية في ٥ إلى ١تترواح من األساليب 

إن أساليب  .المؤسسات الصناعية والخدمية في األردن هوعدم توفر المعرفة بهذه األساليب

ة في الوقت الراهن تتمثل اتخاذ القرارات المستخدمة بشكل كبير في المؤسسات محل الدراس

في األساليب التقليدية من الخبرة السابقة والحكم الشخصي لمتخذي القرارات وغيرها من 

أن بعض المتغيرات ذات تأثير معنوي على استخدام األساليب الكمية .األساليب التقليدية 

له  منه ومؤهىومن هذه المتغيرات حجم المؤسسة ، وتوفر الحاسوب، ووظيفة المستقص

  .مي لالع
 

رحمن الجالل     كما أجرى    د ال عـن العوامـل المـؤثرة فـي        دراسـته     ١٩٩٢  عب

اتخاذ القرارات اإلدارية وعالقتهـا بتحديـد االسـتراتيجية األمنيـة المـستقبلية دراسـة               

تطبيقية على إمارة منطقة الرياض وتعرض الباحـث فيهـا إلـى أهميـة اتخـاذ القـرار                  

 المـستقبلية وإلـى التخطـيط األمنـي ومفهـوم األمـن             في تحديد االستراتيجية األمنيـة    

الشامل ، والعوامل التي تساعد على نجـاح اتخـاذ القـرارات وقـد توصـلت الدراسـة                  

أن التخطـيط األمنـي يعـد جـزءا ال يتجـزأ مـن التخطـيط                .إلى عدة نتائج من أهمهـا     

أن العوامـل التـي تـؤثر فـي اتخـاذ           .الشامل وما يصيبه مـن نجاحـات أو اخفاقـات           

لقرارات اإلدارية بإمـارة منطقـة الريـاض هـي عوامـل داخليـه وعوامـل خارجيـة                  ا

اتضح أن غالبية المبحوثين يشاركون في عمليـة اتخـاذ القـرارات وهـذا يتفـق مـع                  .

اتضح أن المـصلحة العامـة تحظـى بنـصيب األسـد            .أدبيات المشاركة في اتخاذ القرار      

 .رية واألمنية في تأثيرها ومراعاتها عند اتخاذ القرارات اإلدا
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ار          أما د الغف فكانـت دراسـتها عـن تـأثير العوامـل البيئيـة            . م١٩٩٠نادية  عب

منظمـات األعمـال الـسعودية وذلـك بهـدف           على عملية اتخاذ القرارات اإلداريـة فـي       

التعرف على أهمية العوامل البيئيـة الخارجيـة مـن متخـذ القـرارات داخـل منظمـات                  

أهميـة نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي المنظمـات            األعمال السعودية والتعرف علـى      

العوامـل االقتـصادية     وأثـر   اإلداريـة  السعودية وأثرها على عمليـة اتخـاذ القـرارات        

وقـد توصـلت الدراسـة      هـذا    واالجتماعية والثقافية في عملية اتخاذ القرارات اإلداريـة       

جيـة وعمليـة    وجود عالقة بـين عوامـل البيئـة الخار        . إلى أهم النتائج التي تتمثل في     

هناك عالقة بـين عمليـة اتخـاذ القـرارات وبـين تـوفر المعلومـات                . اتخاذ القرارات 

أن نمـط   . المالئمة عن العوامل الداخلية والخارجية فـي منظمـات األعمـال الـسعودية            

ة التـي ينتمـي إليهـا متخـذ         يوأساليب اتخاذ القرارات تتأثر بالعوامل االجتماعية والثقاف      

 . جة التأثير بين أفراد عينة الدراسةالقرار مع تفاوت در

اغي   وفي دراسـة لكـل مـن         د ي اني خاشقجي      محم تحـت عنـوان     م  ١٩٨٩وه

اتخاذ القرارات التنظيميـة فـي قطـاع الخدمـة المدنيـة الـسعودية دراسـة تحليليـة                  

ميدانية وتناولت الدراسة عمليـة اتخـاذ القـرارات الفعليـة فـي المنظمـات اإلداريـة                 

عـدم  . فقد توصلت هذه الدراسة إلى عـدة نتـائج مـن أهمهـا             رياضالعامة في مدينة ال   

أن هنـاك عالقـة بـين المؤهـل         . وجود   عالقة بين المؤهل العلمي وبين مرتبة المدير         

مـن المـديرين أفـراد عينـة الدراسـة          % ١٢أن نسبة   . العلمي وبين نوع القرار المتخذ    

دون فـي اتخـاذ     ينفـر % ٢١ مقابـل    لمرءوسـيهم يفوضون سلطات اتخـاذ القـرارات       

ال . يحـاولون إقنـاع المرؤوسـين بقبـول قـراراتهم التـي يتخـذونها             % ٣٤القرار و   

مـن قبـل المـديرون أفـراد     % ١٢تستخدم األساليب الكمية باتخـاذ القـرار إال بنـسبة      

عينة الدراسة بينمـا يـستخدمون األسـاليب التقليديـة فـي اتخـاذ القـرارات بنـسبة                         

٨٢ .% 

 التخاذدراسته عن اختيار المراحل العلمية  م ١٩٨٩د ياغي   محموأخيراً أجرى 

القرارات اإلدارية، دراسة تطبيقية على الخطوط الملكية األردنية وركزت الدراسة على فئة 

المديرين وذلك باعتبارهم متخذي القرارات اإلدارية في المنظمة محل الدراسة وبلغ حجم 
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تشابه بعض .  تم التوصل إليها في هذه الدراسةومن أهم النتائج التي مديراً ٤٨العينة 

الخطوات التي يمر بها القرار اإلداري في المنظمة محل الدراسة بالخطوات المماثلة التي 

تختلف .يتناولها علماء اإلدارة في كتاباتهم وذلك من حيث التسلسل والتعاقب واأللفاظ 

 محل الدراسة في عددها عن عدد  في المنظمةاإلدارية القرارات التخاذ العملية الخطوات

 في كتابتهم األمر الذي يتطلب مواصلة البحث العلمي اإلدارةالخطوات التي يتناولها علماء 

الوضع الطبيعي في الممارسات الفعلية لعملية اتخاذ  تعكس لمحاولة الوصول إلى مراحل

كم عملية اتخاذ أن هناك عوامل تح.  العربية اإلدارية في المنظمات اإلدارية القرارات

القرارات اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تقسيم مراحلها من الناحية العملية لتتطابق 

القرار ، ونوع القرار وطبيعة المشكلة وأهمية مع المراحل العلمية وذلك تبعا لطبيعة 

ناء نموذج إمكانية ب. القرار التخاذ الذي يواجه المدير متخذ القرار ، والوقت المتاح فالموق

لمراحل عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من الناحية العملية على أساس السلوك الفعلي 

 . للمديرين ومتخذي القرارات

  .التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثًا

 من خالل االستعراض الـسابق للدراسـات المتعلقـة بكـل مـن ضـغوط العمـل،                 

راســات تعــددت بأهــدافها وأســئلتها وعمليــة اتخــاذ القــرارات نالحــظ أن هــذه الد

ومحاورها ونتائجها ففي ما يخص ضغوط العمـل فقـد ركـزت أغلـب هـذه الدراسـات                  

على إلقاء الضوء على مكونات ومـصادر ضـغوط العمـل فـي عـدد مـن المنظمـات                   

ونتائجها واآلثار المترتبـة عليهـا واسـتراتيجية إدارتهـا كمـا تطرقـت إلـى دراسـة                  

وكل من الـوالء التنظيمـي واألداء والرضـاء الـوظيفي هـذا             العالقة بين ضغوط العمل     

. باإلضافة إلى معرفة ضغوط العمل التنظيمية وأثرها علـى إنتاجيـة القيـادات اإلداريـة               

وتتفق هذه الدارسة مع أغلب هـذه الدراسـات بـشكل عـام فـي المتغيـر األول لهـذه                    

 فـي   الدراسة وهو ضـغوط العمـل وتحديـدا فـي التعـرف علـى مـستوى الـضغوط                 

أما بالنسبة للدراسات المتعلقة باتخاذ القـرارات فهـي تـدور حـول اختيـار               . المنظمات

علـى العوامـل المـؤثرة فـي         والتعـرف    المراحل العلمية التخـاذ القـرارات اإلداريـة       

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذهـا، وتـأثير العوامـل البيئيـة علـى               واتخاذها،  

فة إلى التعـرف علـى معرفـة دور القيـادات الوسـطى فـي               باإلضا،  عملية اتخاذ القرار  
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القـرارات فـي جانـب      اتخـاذ   اتخاذ القرار، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات المتعلقـة ب         

وبعـد اسـتعراض هـذه الدراسـات المتعلقـة          . خطوات اتخاذ القرار أو عوامل اتخـاذه      

لدراسـات التـي    العمل واتخاذ القرارات التي يرى الباحـث أنهـا أقـرب ا           ضغوط  بكل من   

تتناسب مع موضوع هـذه الدراسـة الحاليـة إال أن هنـاك اخـتالف كبيـر فـي هـذه                     

 الدراسـة تتميـز عـن       هـذه الدراسة عن الدراسـات الـسابقة وذلـك مـن حيـث أن              

علـى  ) ضـغوط العمـل   ( الدراسات السابقة في أنها  تهدف إلى معرفة تـأثير الـضغوط             

 باإلضـافة إلـى أن تطبيـق هـذه الدراسـة            يةاإلدارعملية اتخاذ القرارات لدي القيادات      

نظمـات أمنيـة ومدنيـة ثـالث        م ) ٦( رية فـي    اعلى مجتمعين مكونين من القيادات اإلد     

منها أمنية والثالث األخرى مدنية والمقارنة بينهمـا، فإنـه وعلـى حـد علـم وإطـالع                  

تطرقت دراسة من الدراسـات الـسابقة لمثـل هـذه الموضـوع وهـذا               يتم أن   الباحث لم   

المجتمع الكبير وتعد من أول الدراسات فـي هـذا المجـال ممـا يزيـد هـذه الدراسـة                    

، من المواضيع الجديـدة التـي لـم يـسبق وأن تـم دراسـتها              أهمية في كون الموضوع     

ويأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسـة فـي إضـافة جديـدة لكـل مـن موضـوع                    

ت التـي تواجـه القيـادات    ضغوط العمل، وعمليـة اتخـاذ القـرارات وتحديـد المـشكال      

موضـوع الدراسـة بـشكل خـاص وبقيـة          اإلدارية في كل من األجهزة األمنية والمدنية        

وذلك من خالل نتائج وتوصيات هـذه الدراسـة، كمـا نـشير إلـى               المنظمات بشكل عام    

أنه بعد التعرف على مصادر الضغوط التي ركزت عليها الدراسـات الـسابقة فـإن هـذه                 

ليها مصدرين مـن مـصادر الـضغوط وهمـا التطـوير الـوظيفي،              الدراسة قد أضافت إ   

هـذا وقـد اسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات الـسابقة فـي                . والمسئولية تجاه اآلخرين  

الوقوف على الخلفية النظرية بموضوع ضغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ القـرارات هـذا                

 .  اإلطار النظري وفي تطوير وبناء أداة الدراسةإثراءإلى جانب 
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 منهجية وإجراءات الدراسة

سوف نتناول في هذا الفصل المنهج واإلجـراءات المتبعـة فـي هـذه الدراسـة                

، أداة الدراسـة، وطريقـة      والتي تشمل كل من منهج الدراسة، مجتمع وعينـة الدراسـة          

بنائها، الصدق والثبات، إجراءات تطبيـق االسـتبانة، إضـافة إلـى توضـيح األسـاليب                

 . اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات في هذه الدراسة

 منهج الدراسة: أوًال

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصـفية ولـذلك سـوف يـتم اسـتخدام المـنهج                 

قوم علـى تجميـع البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بكـل مـن               الوصفي المسحي الذي ي   

ضغوط العمل وعملية اتخاذ القرارات وذلك بغـرض وصـفها وتحليلهـا وتفـسيرها مـن                

 . أجل التوصل إلى التعميمات المناسبة لهذه الدراسة

والمنهج الوصفي التحليلي هو الذي يصف الظـاهرة المدروسـة كمـا توجـد فـي                

را كميا وكيفيا، فالتعبير الكيفـي يـصف لنـا الظـاهرة ويوضـح              الواقع ويعبر عنها تعبي   

يوضـح مقـدار هـذه الظـاهرة        يـاً   التعبير الكمي فهو يعطينا وصفاً رقم     ما  أ،  خصائصها

عبيـدات  ( أو حجمها باإلضافة إلى درجات ارتباطها مـع الظـواهر المختلفـة األخـرى               

 ).٢١٩هـ، ص١٤١٧وآخرون 

 مجتمع الدراسة: ثانيًا

فـي األجهـزة األمنيـة      الدراسـة مـن جميـع القيـادات اإلداريـة      يتكون مجتمـع  

والمدنية موضوع الدراسة في مدينة الرياض وهذه األجهـزة هـي كـل مـن المديريـة                 

النـسبة لألجهـزة    بالمديريـة العامـة للجـوازات،       األمن العـام ،     العامة للدفاع المدني،    

 ،للعلـوم والتقنيـة     مدينـة الملـك عبـد العزيـز         ، و وزارة المعـارف   األمنية وكل مـن   

ووزارة الخدمة المدنية، بالنـسبة لألجهـزة المدنيـة والقيـادات المـراد دراسـتها فـي                 

هذه الدراسة هم كل من مديرو اإلدارات ومديري الـشعب ورؤسـاء األقـسام ومـن فـي                  

وذلـك حـسب    مفـردة   ) ٨٨٩( البـالغ إجمـاالً       يشكلون مجتمع الدراسـة    حكمهم والذين 
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تـي حـصل عليهـا الباحـث مـن تلـك األجهـزة فـي مدينـة                  اإلحصاءات التقريبية ال  

مـن القيـادات اإلداريـة      مفـرده   ) ٦٠٠(عـدد   ، وهذا المجتمع هو عبارة عـن        الرياض

 .األجهزة المدنيةفي من القيادات اإلدارية مفرده ) ٢٨٩(األجهزة األمنية وعدد في 

 عينة الدراسة:  ثالثًا

ارسـة األصـلي فـي كـل مـن          من مجتمع الد  %) ٥٠(تشكلت عينة الدراسة بواقع     

األجهزة األمنية واألجهزة  المدنيـة وتـم اختيـار العينـة العـشوائية الطبقيـة لتمثيـل                  

) ١(مجتمع الدراسة المراد دراسـته مـن القيـادات األمنيـة والمدنيـة والجـدول رقـم                  

يمثل تفصيال لحجم مجتمع الدراسة وحجـم العينـة المختـارة وعـدد االسـتبانات التـي                 

لى أفـراد عينـة الدراسـة وعـدد االسـتبانات التـي اسـتعادها الباحـث                 تم توزيعها ع  

 .ونسبتها المئوية من االستمارات الموزعة على عينة الدراسة

  :)١(دول ــج

 مجتمع وعينة الدراسة
 

 نسبة 
االستبانا

ت 
المرتجع
 ة

 عدد 
االستبانا
ت 

المسترج
 عة

 عدد 
االستبانات 
التي تم 
 توزيعها

عينة 
الدرا
 سة

مجتم
 ع 
دراال

 سة
 الجهــــــة

٩٢,٠%   العامة للدفاع المدنيالمديرية ٢٥٠ ١٢٥ ١٢٥ ١١٥

 األمن العام ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩١ %٩١,٠

٨٥,٣%   العامة للجوازاتالمديرية ١٥٠ ٧٥ ٧٥ ٦٤

٩٠,٠%   األجهزة األمنيةمجموع ٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٧٠

٩١,٧%   المعارفوزارة ١٤٤ ٧٢ ٧٢ ٦٦

٨٦,٨%  ملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةال مدينة ٧٥ ٣٨ ٣٨ ٣٣

٨٢,٩%   الخدمة المدنيةوزارة ٧٠ ٣٥ ٣٥ ٢٩

٨٨,٣%   األجهزة المدنيةمجموع ٢٨٩ ١٤٥ ١٤٥ ١٢٨

٨٩,٤%
א ٨٨٩ ٤٤٥ ٤٤٥ ٣٩٨  א
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 )االستبانة ( أداة الدراسة : رابعًا

تم تصميم استبانة الدراسة كـأداة لجمـع البيانـات وذلـك علـى ضـوء مراجعـة                  

ضغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ القـرارات وقـد تكونـت             بكل من   يات البحث المتعلقة    أدب

 :  الدراسة من ثالثة أجزاء جاءت على النحو التاليةأدا

  : الجزء األول

وتحتوي علـى ثمـان فقـرات وهـي العمـر، المؤهـل العلمـي،                 البيانات األولية 

حاليـة، سـنوات    الوظيفيـة، مـسمى الوظيفـة ال      المرتبـة   جهة العمـل،    الوظيفة ،   

 . الخدمة، متوسط الدخل الشهري

  : الثاني الجزء 

ـ عن مقيـاس    عبارة  وهو   ضغوط العمـل ويحتـوي علـى ثالثـون عبـارة حـول             ل

معرفة المصادر المـسببة لـضغوط العمـل التـي تواجـه القيـادات اإلداريـة فـي                  

األجهزة األمنية والمدنية وتتمثل هذه المصادر فـي عـدة متغيـرات وهـي صـراع                

ر، غموض الدور، زيادة أعبـاء الـدور كميـا، زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً،                  الدو

 . التطوير الوظيفي، المسئولية تجاه اآلخرين

  : الجزء الثالث

لمعرفـة مـدى اتبـاع      وذلـك   عملية أو خطوات اتخـاذ القـرارات        لوهو عن مقياس    

 القيادات اإلدارية لمثل هـذه الخطـوات عنـد اتخـاذ القـرار ويتكـون مـن ثالثـة                  

ك ا القــرارات وهــي، إدرباتخــاذوعــشرون عبــارة تغطــي الخطــوات المتعلقــة 

ل المتاحــة لحــل ئالمــشكلة، جمــع المعلومــات، تحديــد المــشكلة، تحديــد البــدا

المشكلة، وضع معايير لتقويم الحلـول المطروحـة، الحـصول علـى قبـول وتأييـد              

 . الحلول المطروحة، تنفيذ الحلول، متابعة تنفيذ وتقويم الحلول

 الخماســي المتــدرج Likert  هــذا وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت  

 المبحوثين بحيث يختـار المـستجيب إجابـة واحـده مـن بـين خمـس بـدائل                   إلجابات

:  درجات إلى درجة واحـدة بحيـث تكـون الـدرجات كـاألتي             ٥ويتدرج المقياس ما بين     
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جتـين، أبـداً درجـة     درجـات، نـادراً در   ٣ درجات، أحياناً    ٤دائما خمس درجات، غالبا،     

 . واحدة

 .  طريقة بناء أداة الدراسة-١

كـل مـن    من خالل استعراض الباحث ألهم وأحدث الدراسـات الـسابقة المتعلقـة ب            

ضغوط العمل وعملية اتخاذ القرارات وباإلطالع علـى أدوات القيـاس المـستخدمة فـي               

حـوثين علـى    تلك الدراسات تم صياغة الجزء األول وهـو عـن البيانـات األوليـة للمب              

ضوء الدراسات السابقة مع األخـذ باالعتبـار بيئـة مجتمـع الدراسـة باإلضـافة إلـى                  

 . االستفادة من أراء المحكمين في هذا المحور

أما بالنسبة للجزء الثـاني مـن االسـتبانة لقيـاس مـستوى ضـغوط العمـل فقـد          

 Hellrignاعتمدت الدراسة على مقياسـين وهمـا المقيـاس األول وهـو مـن إعـداد       

Dent etal (١٩٨٤)         وترجمـة الـدكتور صـالح بـن معـاد المعيـوف واشـتمل هـذا

 . المقياس على ثالثين عبارة استخدم الباحث منها أربعة وعشرين عبارة

ــداد    ــن إع ــو م ــاني فه ــاس الث ــا المقي  Deve Frencis, and mikeأم

Woodcock) ــذا   ) ١٩٨١ ــشتمل ه ــان وي ــرحمن هيج ــد ال ــدكتور عب ــة ال وترجم

عشرة عبارات استخدم الباحث منـه ثالثـة عبـارات وقـد قـام الباحـث                المقياس على   

ذين المقياسين للضغوط وإعادة صياغة العبـارات بمـا يتناسـب مـع البيئـة               ابتطوير ه 

موضوع الدراسة وإضافة عبـارات أخـرى لتحتـوي االسـتبانة علـى ثالثـون عبـارة                 

 مجـال اإلدارة     المختـصين فـي    بـآراء تقيس مستوى ضغوط العمل وذلك بعد االستعانة        

 . تم صياغة االستبانة في شكلها النهائيومن ثم والبحث العلمي من المحكمين 

أما بالنسبة للجزء الثالث فهو عن عملية اتخـاذ القـرارات   وهـو مقيـاس جديـد                   

من إعداد وتصميم الباحث وذلك بعد الرجـوع إلـى المـصادر المتخصـصة مـن الكتـب              

ميم االسـتبانة لتحتـوي علـى ثالثـة وعـشرون           العلمية والدراسات السابقة وتـم تـص      

 ةعبارة وهي تعنى بمدى اتباع القيادات اإلدارية لعمليـة اتخـاذ القـرارات وتـم صـياغ                

االستبانة بـشكل نهـائي بعـد أن اسـتعان الباحـث بـآراء المختـصين مـن محكمـي                    

 . يوضح االستبانة في صورتها األولية) ١(االستبانة في هذا المجال والملحق رقم 
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 .  صدق أداة الدراسة-٢

تم التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضـها فـي صـورتها األوليـة علـى                  

مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال اإلدارة والبحـث العلمـي فـي كـل مـن                 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ومعهـد اإلدارة العامـة، وجامعـة الملـك سـعود،                

سماء محكمي االسـتبانة فـي صـورتها األوليـة ووظـائفهم            يوضح أ ) ٢(والملحق رقم   

بداء الـرأي حـول مـدى وضـوح عبـارات االسـتبانة             إوقد طلب الباحث من المحكمين      

ومدى مالئمتها لقياس ما وضعت من أجله باإلضافة إلـى حـذف أو إضـافة أي عبـارة                  

ـ                 ع هـذه   أو إدخال أية تعديالت الزمة لتطوير أداة الدراسـة ممـايرون أنهـا تتناسـب م

الدراسة وبعد أن تم جمع أداة الدراسة من المحكمـين قـام الباحـث بـإجراء التعـديالت                  

التي اتفق عليها أغلب المحكمين وتم صياغة االستبانة فـي شـكلها النهـائي والملحـق                

 . يوضح االستبانة في شكلها النهائي) ٣(رقم 

 .   ثبات أداة الدراسة-٣

ـ       بانة تـم حـساب معامـل كرونبـاخ ألفـا          االسـت  رلقياس الثبـات الـداخلي لعناص

(Cronbach’sAlpha)   ضـغوط العمـل   مجموعـات العناصـر التـي تقـيس         من   لكل 

معـامالت الثبـات الـداخلي      أن قـيم    ) ٢(يتضح مـن الجـدول      و. وعملية اتخاذ القرارات  

 لعناصـر ) ٠,٧٥(و   المـسئولية تجـاه اآلخـرين        لعناصـر ) ٠,٥٥(ما بين    قد تراوحت 

دور وبلغ معامـل الثبـات الـداخلي لجميـع عبـارات ضـغوط              غموض الدور وصراع ال   

أمـا معـامالت الثبـات الـداخلي لمجموعـات عبـارات عمليـة اتخـاذ                ) ٠,٨٨(العمل    

لعناصـر جمـع    ) ٠,٥٨(مـا بـين      القرارات فقد كانت بصورة عامة عاليـة ، تراوحـت         

ـ             ) ٠,٩٢(المعلومات و  ع لعبارات تحديد المشكلة، في حـين بلغـت قيمـة المعامـل لجمي

تعتبـر قـيم معـامالت الثبـات الـداخلي لكـل            و) ٠,٩٦(عبارات عملية اتخاذ القرارات     

  اسـتخدام  من عبارات ضـغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ القـرارات عاليـة ممـا يبـرر                 

ــتبانة ــاتاالسـ ــ  لغايـ ــاني( ةالدراسـ ــرون القحطـ ــ١٤٢١،وآخـ أو                    )٢١٤ص ـ،هـ
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)(Cramer,١٩٩٧,p.٣٤٣ 

  :)٢(دول ــج
 (Cronbach’s Alpha)معامالت الثبات الداخلي 

 

قيمة 
المعامل 

)α( 
عدد 
 مجموعات العناصر العناصر

 ضغوط العملعناصر  -أ  
 غموض الدور  ٤ ٠,٧٥٠٣

 صراع الدور  ٥ ٠,٧٥٠٤

 زيادة أعباء الدور كمياً  ٨ ٠,٧٣٠٩

 زيادة أعباء الدور نوعياً  ٦ ٠,٦٨٨٠

 التطوير الوظيفي  ٣ ٠,٦٥٨٢

 المسئولية تجاه اآلخرين  ٤ ٠,٥٤٨٤

 جميع عناصر ضغوط العمل  ٣٠ ٠,٨٨٣٠

 عملية اتخاذ القراراتعناصر  -ب  
 إدراك المشكلة  ٢ ٠,٨٠١٣
 جمع المعلومات  ٢ ٠,٥٨٧٨
 تحديد المشكلة  ٥ ٠,٩١٦٨
 العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة  ٣ ٠,٨٤٢٠
 م الحلول المطروحةالعمل إليجاد معايير لتقوي  ٥ ٠,٨٧٢٧

 الحصول على قبول وتأييد الحلول   ١ -
 تنفيذ الحلول  ٢ ٠,٨٠٦٣
 متابعة تنفيذ وتقويم الحلول  ٣ ٠,٨٥٠٦

א ٢٣ ٠,٩٥٥٠ א א א

 إجراءات جمع البينات  : خامسا

  بعد أن تم التأكـد مـن صـدق وثبـات االسـتبانة قـام الباحـث بأخـذ خطـاب                     
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فقة من رئيس قسم العلوم اإلداريـة بكليـة الدراسـات العليـا مـن آجـل تـسهيل                   بالموا

مهمة الباحث في توزيـع وجمـع االسـتبانة لألجهـزة األمنيـة والمدنيـة ذات العالقـة                  

بالدراسة وقد قام الباحث بتوزيع االسـتبانة بغـرض تطبيـق الدراسـة المـسحية علـى                 

تعبئتهـا ومـن ثـم تـم جمـع هـذه            القيادات اإلدارية في األجهزة المعنيـة مـن أجـل           

وذلـك عـن    االستبانات من األجهزة موضوع الدراسة بعد أن تم عمـل الـالزم تجاههـا               

 .طريق العالقات العامة في بعض األجهزة والبعض اآلخر بجهود ذاتية من الباحث

 . اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب : سادسا 

البيانـات باسـتخدام العديـد مـن األسـاليب          لإلجابة على أسئلة الدراسة تم معالجة       

وذلـك  ) الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة     ( SPSSاإلحصائية باستخدام برنامج 

بعد أن تمت عملية جمع البيانات ومـن ثـم فرزهـا وترميزهـا واألسـاليب التـي تـم                    

  : جاءت كالتالي استخدامها في هذه الدراسة 

الوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري وبعـض          تم استخدام التوزيع التكراري و      -١

 .الرسوم البيانية لوصف الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة

تم استخدام التوزيع التكراري والوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري لوصـف                -٢

الخصائص لمعرفة مستوى ضغوط العمل ومدى اتبـاع خطـوات اتخـاذ القـرارات،              

ـ     الختبـار مـدى وجـود    (Two sample t-test)ار تـي  كما تـم اسـتخدام اختب

فروق في مستوى ضـغوط العمـل لـدى القيـادات اإلداريـة حـسب كـونهم مـن                   

المدنية، وكـذلك تـم اسـتخدام نفـس االختبـار الختبـار مـدى                األجهزة األمنية أو  

وجود فروق في مستوى اتباع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات لـدى القيـادات                 

 .ة األمنية والمدنيةاإلدارية في األجهز

مـا أثـر ضـغوط العمـل علـى خطـوات            (ولإلجابة على تساؤل الدراسة األساسي        -٣

تـم اسـتخدام تحليـل االنحـدار        )  عملية اتخاذ القرارات لـدى القيـادات اإلداريـة؟        

حيث تم بناء تسعة نماذج انحدار خطـي المتغيـرات التابعـة فيهـا              . الخطي المتعدد 

إدراك المـشكلة، وجمـع المعلومـات، وتحديـد         (رارات  هي خطوات عملية اتخاذ الق    

المشكلة، والعمل على تحديـد البـدائل المتاحـة لحـل المـشكلة، والعمـل إليجـاد                 
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معايير لتقويم الحلول المطروحة، والحـصول علـى قبـول وتأييـد الحلـول، تنفيـذ                

الحلول، ومتابعة تنفيذ وتقويم الحلول، ومتغيـر عمليـة اتخـاذ القـرارات المكـون               

غمـوض  (ن جميع هذه األبعاد والمتغيرة المفسرة هـي مـصادر ضـغوط العمـل               م

 زيادة أعبـاء الـدور كميـا، زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً،        الدور، صراع الدور،

التطوير الوظيفي، المـسئولية تجـاه اآلخـرين، ومتغيـر ضـغوط العمـل المكـون                

 ).  لجميع هذه األبعاد

 

مـا عالقـة المتغيـرات الديموغرافيـة  بكـل            ( الدراسة الرابع   ولإلجابة على سؤال   -٤

تـم  )  لـدى القيـادات اإلداريـة؟      القـرارات من مستوى ضغوط العمل وعملية اتخاذ       

استخدام تحليل االرتباط لـسبيرمان لقيـاس العالقـة بـين كـل مـن أبعـاد متغيـر          

 وبعـض المتغيـرات الديموغرافيـة       القـرارات ضغوط العمل وبـين عمليـة اتخـاذ         

مـسمى  (لوجـود متغيـرات اسـمية ضـمن المتغيـرات الشخـصية             الكمية ونظراً   

فقد تم استخدام تحليـل التبـاين فـي اتجـاه واحـد لمعرفـة               ) الوظيفة، مكان العمل  

مدى وجود فروق في مـستوى ضـغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ القـرار بحـسب                  

 .اختالف مستويات هذه المتغيرات
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 الرابعالفصل 
 

 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة
 

 

 ة ــــ خصائص أفراد عينة الدراس   :  أوًال 

   اإلجابة على تساؤالت الدراسة  :ثانيًا
 



 ٦٥

 عرض وتحليل نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً وتحليالً مفصالً للنتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة                

عـدد مـن    قيـادات اإلداريـة فـي        عينـة عـشوائية مـن ال       الميدانية التي ُأجريت على   

األجهزة األمنية والمدنية بمدينة الرياض والتي يتكـون منهـا مجتمـع الدراسـة ويبلـغ                

أجهزة ثالث منها أمنية بينما الثالث األخـرى هـي أجهـزة مدنيـة وسـيتم                ) ٦(عددها  

، ومـن   ) فيـة الديمغرا( البيانـات الشخـصية       من حيـث   أوالً وصف أفراد عينة الدراسة    

 . سيتم اإلجابة على تساؤالت الدراسةثانياً ثم 

 خصائص أفراد عينة الدراسة: أوًال
متغيـرات أساسـية خاصـة بالبيانـات الشخـصية ألفـراد            سـتة   تضمنت الدراسة   

العمـر ، والمؤهـل العلمـي، والمرتبـة الوظيفيـة،           عينة الدراسة وشـملت كـل مـن         

 يتنـاول هـذا الجـزء مـن         سـوف  لـذا ومسمى الوظيفة، وسنوات الخدمـة، والـدخل        

 :الدراسة وصف هذه المتغيرات الشخصية وذلك على النحو التالي
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  : رــمـعـالأ ـــ   
  :)٣(دول ـج

 حسب العمروذلك توزيع أفراد عينة الدراسة 

 والمدنيةاألجهزة األمنية
  األمنيةاألجهزة األجهزة المدنية

المئويةالنسبة
 الدراسةة عينأفراد 

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

 الفئة 
 العمرية

  سنة٢٥ من أصغر ٦ %٢,٢ ٠ %٠,٠ ٦ %١,٥

 سنة ٣٠ – ٢٥ ٣٢ %١١,٩ ٧ %٥,٥ ٣٩ %٩,٨

٢٣,١%   سنة٣٥ – ٣٠ ٧٨ %٢٨,٩ ١٤ %١٠,٩ ٩٢

٢٣,٦%   سنة ٤٠ – ٣٥ ٦٥ %٢٤,١ ٢٩ %٢٢,٧ ٩٤

٢٤,١%   سنة ٤٥ – ٤٠ ٦٢ %٢٣,٠ ٣٤ %٢٦,٦ ٩٦

١٧,٨%  سنة ٤٥ من أكبر ٢٧ %١٠,٠ ٤٤ %٣٤,٤ ٧١

١٠٠,٠% ١٠٠,٠ ٣٩٨% ١٠٠,٠ ١٢٨% א ٢٧٠
مـن أفـراد عينـة الدراسـة تقـل          %) ٥٨(أن ما نسبته    ) ٣(يظهر من الجدول رقم     

 ٤٠تتـراوح أعمـارهم مـا بـين         %) ٢٤,١(سنة، وأن ما نـسبته      ) ٤٠(أعمارهم عن     

من أفراد عينـة الدراسـة تزيـد أعمـارهم عـن            %) ١٧,٨( نسبته    سنة ، وأن ما    ٤٥و

ثلثـي   سنة وبالنظر إلى التوزيع العمري حسب نوع الجهـاز، يالحـظ أن أكثـر مـن              ٤٥

 سـنة، ) ٤٠(قـل أعمـارهم عـن        ت  من األجهزة األمنيـة    %)٦٧,٠( أفراد عينة الدراسة  

هـزة المدنيـة    فقط من أفراد عينـة الدراسـة مـن األج         %) ٣٩,٠(في حين أن ما نسبته      

األجهـزة  فـي   سنة، ممـا يـشير إلـى أن القيـادات اإلداريـة             ) ٤٠(تقل أعمارهم عن    

األمنية أصغر سناً من رصفائهم فـي األجهـزة المدنيـة حيـث بلـغ الوسـط الحـسابي                   

) ٤١,٢(سـنة مقارنـة بــ       ) ٣٦,٧(ألعمار أفراد عينة الدراسة من األجهـزة األمنيـة          

سط الحسابي ألعمـار أفـراد الدراسـة فـي األجهـزة            سنة في األجهزة المدنية وبلغ الو     

  .سنة) ٣٨,١(األمنية والمدنية معاً 
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  :)١(    شكل 
 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب العمر

 

 

 

 

 

 : المؤهل العلمي  -ب
  :)٤(دول ـج

 حسب المؤهل العلميذلك ولدراسة توزيع أفراد عينة ا

 والمدنيةاألجهزة األمنية
  األمنيةاألجهزة األجهزة المدنية

 المئويةالنسبة 

 ةالدراسعينة أفراد 
 المئويةالنسبة 

 ةالدراسعينة أفراد 
 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

 المؤهل
 العلمي 

٣ %١,١ ٢ %١,٦ ٥ %١,٣ 
أقل من الثانوية 

 العامة

 الثانوية العامة ١٠ %٣,٧ ٨ %٦,٣ ١٨ %٤,٥

 دبلوم ٣ %١,١ ٣ %٢,٣ ٦ %١,٥

٣٤,١ ٦١ %٤٧,٧ ١٥٣ %٣٨,٤% بكالوريوس كلية  ٩٢
 جامعية

٥٠,٠ ٠ %٠,٠ ١٣٥ %٣٣,٩% ١٣٥ 
بكالوريوس كلية 

 عسكرية

١٠,٠ ٤٠ %٣١,٣ ٦٧ %١٦,٨%  ماجستير ٢٧

 دكتوراه ٠ %٠,٠ ١٤ %١٠,٩ ١٤ %٣,٥

١٠٠,٠ ٣٩٨ %٠٠,٠% ١٠٠,٠ ١٢٨  المجموع ٢٧٠
مــن %) ٩٢,٧(غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة أن ) ٤(يوضــح الجــدول رقــم 

 ٢٥ من أصغر
 سنة

 ٣٥ – ٣٠ سنة ٣٠ – ٢٥
سنة

٤٠ – ٣٥ 
سنة

٤٥ – ٤٠ 
سنة

 سنة ٤٥ من أكبر
٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

 األجهزة
األمنية

 الفئة
العمر
ية



 ٦٨

أفـراد  فقـط مـن     %) ٧,٣(، وأن مـا نـسبته       فوقها الحاصلين على شهادات جامعية وما    

ممـا يوضـح أن القيـادات        هـا دونالـدبلوم أو مـا      عينة الدراسة يحملـون شـهادات       

 .ديهم مؤهالت علمية عاليةاإلدارية في األجهزة األمنية والمدنية ل

  :)٢( شكل رقم
 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 

 
 
 
 
 
 
 
 :المرتبـــة الوظيفية -ـج

  . هزة األمنية األجمنالرتبة العسكرية ألفراد عينة الدراسة : أوالًً
  :)٥(دول ـج

 توزيع أفراد عينة الدراسة من األجهزة األمنية 
 حسب الرتبة العسكرية

 األمنيةعدد القيادات المئوية النسبة  التراآمية النسبة 
  العسكريةالرتبة

  أولمالزم ٤٨ %١٨,٥ %١٨,٥

 نقيب ٨٣ %٣١,٩ %٥٠,٤

 رائد ٤٨ %١٨,٥ %٦٨,٨

 مقدم ٤٠ %١٥,٤ %٨٤,٢

 عقيد ٢٦ %١٠,٠ %٩٤,٢

 عميد ١٣ %٥,٠ %٩٩,٢

 لواء ٢ %٠,٨ %١٠٠,٠

*א ٢٦٠ %١٠٠,٠ 
 من أفراد عينة الدراسة في األجهزة األمنية يعملون في وظائف مدنية) ١٠* (

٠ 
١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 
١٠٠ 
١١٠ 
١٢٠ 
١٣٠ 
١٤٠ 

أقل من الثانوية 
 العامة

الثانوية 
 العامة

بكالوريوس  دبلوم
 كلية جامعية

بكالوريوس 
 كلية عسكرية

 ماجستير
 دكتوراة

 األجهزة
األمنية

المؤهل 
الدراس
ي



 ٦٩

 جميع أفراد عينـة الدراسـة مـن األجهـزة األمنيـة             أن) ٥(يتضح من الجدول رقم     

لـواء ويظهـر    سكرية مـا بـين رتبـة مـالزم و         رتبهم الع هم من الضباط الذين تتراوح      

هـم ممـن يحملـون رتبـة مـالزم أول           %) ٥٠,٤(من الجدول أن نصف أفراد الدراسة       

مـن القيـادات اإلداريـة ممـن يعملـون فـي            ) ١٠(ونقيب كما شملت عينـة الدراسـة        

 . وظائف مدنية

 .المرتبة المدنية ألفراد عينة الدراسة من األجهزة المدنية: ثانيًا

  :)٦(دول ـج
 المدنية توزيع أفراد عينة الدراسة من األجهزة 

 المرتبة الوظيفيةحسب وذلك 

 النسبة 
 التراآمية

 النسبة 
 المئوية

عدد القيادات
 المدنية

المرتبة
 المدنية 

٥ ١ %٠,٨ %٠,٨ 

٦ ٥ %٣,٩ %٤,٧ 

٧ ٤ %٣,١ %٧,٨ 

٨ ١٣ %١٠,٢ %١٨,٠ 

٩ ١٨ %١٤,١ %٣٢,٠ 

١٠ ٣٩ %٣٠,٥ %٦٢,٥ 

١١ ١٢ %٩,٤ %٧١,٩ 

١٢ ١٩ %١٤,٨ %٨٦,٧ 

١٣ ١٣ %١٠,٢ %٩٦,٩ 

١٤ ٤ %٣,١ %١٠٠,٠ 

א ١٢٨ %١٠٠,٠ 
وذلـك  توزيع أفراد عينة الدراسـة مـن األجهـزة المدنيـة            ) ٦(يوضح الجدول رقم    

حسب المرتبة الوظيفية ويتضح من الجدول أن أقـل مـن ثلـث أفـراد عينـة الدراسـة                       

دنيـة تتـراوح مرتبـاتهم الوظيفيـة مـا بـين الخامـسة              من األجهـزة الم   %) ٣٢,٠(

%) ٣٠,٥(والتاسعة في حين بلغت نسبة أفراد عينـة الدراسـة فـي المرتبـة العاشـرة                 



 ٧٠

فتتراوح مراتبهم الوظيفيـة مـا بـين الحاديـة عـشر            %) ٣٧,٥(أما بقية أفراد الدراسة     

 تراوحـت   %) ٦٧,٥(والرابعة عشر، أي أن ما يزيد على ثلثي أفـراد عينـة الدراسـة               

 .مراتبهم الوظيفية ما بين العاشرة والرابعة عشر

 : مسمى الوظيفة-د

  : )٧(دول ـج

 حسب مسمى الوظيفةذلك وتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 والمدنيةاألجهزة األمنية
  األمنيةاألجهزة األجهزة المدنية

المئويةالنسبة 
 الدراسةعينة أفراد 

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة د أفرا

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

مسمى 
 الوظيفة 

 مدير عام ٤ %١,٥ ٣٠ %٢٣,٤ ٣٤ %٨,٥

 مدير إدارة عامة ٩ %٣,٣ ٦ %٤,٧ ١٥ %٣,٨

٢٦,٤%  مدير إدارة ٥٠ %١٨,٥ ٥٥ %٤٣,٠ ١٠٥

٣٠,٧%  مدير شعبة ١١٤ %٤٢,٢ ٨ %٦,٣ ١٢٢

٢١,١%  رئيس قسم ٦٦ %٢٤,٤ ١٨ %١٤,١ ٨٤

 *أخرى ٢٧ %١٠,٠ ١١ %٨,٦ ٣٨ %٩,٥

١٠٠,٠% ١٠٠,٠ ٣٩٨% ١٠٠,٠ ١٢٨%  المجموع ٢٧٠
ل ل مشرف ، مفتش، مدير مكتب، ضابط إنتاج، مساعد مدير، رئيس فرق عمل، نائب رئـيس، مـساعد                 * 
 مشرف، الخ

مـن أفـراد عينـة الدراسـة مـن          %) ٤٢,٢(أن ما نـسبته     ) ٧(يبين الجدول رقم    

ممـن  %) ٢٤,٤(بة، يلـيهم مـا نـسبته        األجهزة  األمنية يتقلدون منـصب مـدير شـع         

ممـن يتقلـدون    %) ١,٥(و%) ٣,٣(يتقلدون منصب رئيس قـسم، يلـيهم مـا نـسبته            

مـن أفـراد    %) ١٠,٠(مدير إدارة عامة ومدير عـام علـى التـوالي، وأن مـا نـسبته                

عينة الدراسة يتقلـدون وظـائف قياديـة مـسمياتها مختلفـة مثـل مـشرف، مفـتش،                  

 أفراد عينة الدراسة مـن األجهـزة المدنيـة حـسب مـسمى              وبالنظر إلى توزيع  . وخالفه

ممـن يتقلـدون منـصب مـدير إدارة، يلـيهم           %) ٤٣,٠(الوظيفة، يتضح أن ما نـسبته       



 ٧١

يتقلــدون %) ١٤,١(و ممــن يتقلــدون منــصب مــدير عــام، %) ٢٣,٤(مــا نــسبته 

%) ٨,٦(بينمـا   يتقلـدون منـصب مـدير إدارة عامـة،          %) ٤,٧(و  منصب رئيس قسم،    

 .ائف قيادية إدارية أخرىيتقلدون وظ

  : )٣(شكل 

 حسب مسميات الوظائفوذلك التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة 

 

 

 

 

 
 .  سنوات الخدمة-هـ

  :)٨(دول ـج
  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لسنوات الخدمة

 ية وبالقطاع الحكومي في الوظيفة الحال
 .  بالوظيفة الحالية-أ

 الجهة الحسابي   الوسط المعيارياالنحراف   االختالف معامل

 األجهزة األمنية ٨,١ ٧,٠ %٨٦

 األجهزة المدنية ٦,٠ ٦,٩ %١١٥

  األمنية والمدنيةاألجهزة ٧,٣ ٧,٠ %٩٦

   .  بالقطاع الحكومي-ب
 الجهة الحسابي   سطالو المعيارياالنحراف   االختالف معامل
 األجهزة األمنية ١٥,٠ ٧,١ %٤٧

 األجهزة المدنية ١٩,٥ ٨,٣ %٤٣

  األمنية والمدنيةاألجهزة ١٦,٥ ٧,٨ %٤٧

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

 األجهزة ١٢٠
األمنية

مسمى 
الوظي
فة



 ٧٢

 عينـة   الوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري ألفـراد         ) ٨(يوضح الجدول رقم    

سـنة بالوظيفـة الحاليـة فـي        ) ٦,٠(و  ) ٨,١(قد بلـغ الوسـط الحـسابي        الدراسة، ف 

وتـشير قـيم معـامالت االخـتالف إلـى التبيـان            . جهزة األمنية والمدنية على التوالي    األ

الكبير في مدد خبرة أفراد عينة الدراسة في كـل مـن األجهـزة األمنيـة والمدنيـة أمـا                    

سـنة  ) ١٩,٥(و) ١٥,٠(الوسط الحسابي لمدة الخبـرة بالقطـاع الحكـومي فقـد بلـغ              

 . ليفي األجهزة األمنية والمدنية على التوا

 : الدخل-و
  :)٩(دول ـج

 حسب الدخل الشهريذلك وتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 والمدنيةاألجهزة األمنية
  األمنيةاألجهزة األجهزة المدنية

المئويةالنسبة 
 الدراسةعينة أفراد 

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

 المئويةالنسبة 

 الدراسةعينة أفراد 

 )ريال(الشهري الدخل 

١٠,١% ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠ ٢٣ %٨,٥ ١٧ %١٣,٣ ٤٠ 

١٥,٨% ١٠٠٠٠- ٨٠٠٠ ٥٤ %٢٠,٠ ٩ %٧,٠ ٦٣ 

٣٠,٤% ١٢٠٠٠-١٠٠٠٠ ٨٨ %٣٢,٦ ٣٣ %٢٥,٨ ١٢١ 

٢٢,٦% ١٤٠٠٠  ١٢٠٠٠ ٥٥ %٢٠,٤ ٣٥ %٢٧,٣ ٩٠ 

١٥,٦% ١٦٠٠٠-١٤٠٠٠ ٣٢ %١١,٩ ٣٠ %٢٣,٤ ٦٢ 

 ١٦٠٠٠ من أكثر ١٨ %٦,٧ ٤ %٣,١ ٢٢ %٥,٥

١٠٠,٠% ١٠٠,٠ ٣٩٨% ١٠٠,٠ ١٢٨% المجموع ٢٧٠

يوضح توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة حـسب الـدخل الـشهري               ) ٩(الجدول رقم   

مـن أفـراد عينـة      %) ٣٩,٠(الذي يتقاضونه ويظهـر مـن الجـدول أن مـا نـسبته              

ألـف ريـال سـعودي،      ) ١٢(الدراسة من األجهزة األمنية يزيد دخلهـم الـشهري عـن            

  عـن  اسة من األجهزة المدنية الـذين يزيـد دخلهـم         في حين بلغت نسبة أفراد عينة الدر      

ممـا يـشير إلـى أن الـدخل الـشهري للقيـادات             %) ٥٣,٨(ألف ريال سعودي      ) ١٢(



 ٧٣

العاملة في األجهزة المدنية يزيد عن الدخل الـشهري للقيـادات العاملـة فـي األجهـزة                 

 األمنية وبلغ الوسط الحسابي للـدخل الـشهري ألفـراد عينـة الدراسـة مـن األجهـزة                 

 . ريال على التوالي) ١٢٠٠٠(ريال و) ١١٥٤١(األمنية والمدنية 

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة: ثانيًا 

لإلجابة على تساؤالت الدراسةسـيتم فـي هـذا الجـزء عـرض وتحليـل إجابـات                 

مـستوى ضـغوط العمـل وخطـوات         اتالمبحوثين على بنود الدراسة التي تقيس متغيـر       

  .القراراتعملية اتخاذ 

ضـغوط العمـل لـدى القيـادات اإلداريـة           ما هو مستوى     : األول ؤلالتسا
 ؟باألجهزة األمنية والمدنية

 وفيما يلي يستعرض الباحث بالتحليل نتائج إجابـات المبحـوثين لبنـود متغيـر ضـغوط                
 . العمل والتي تحتوي على كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٤

 غموض الدور: أوًال
  :)١٠(دول ـج

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات غموض الدور 

א אא אא א א
 أمنية ٢,١ ١,٠

 مدنية ١,٨ ١,٠

 الكل ٢,١ ١,٠

 مهام وأهداف العمل الذي أقوم به ليست واضحة لي 

 أمنية ١,٥ ١,٠

 مدنية ١,٦ ١,١

 الكل ١,٥ ١,٠

المـسئول عـن عملـي      ليس واضحاً لي تماما من هو       
 مباشرة في الجهاز الذي أعمل فيه

 أمنية ٢,٥ ١,٢

 مدنية ٢,٩ ١,٢

 الكل ٢,٦ ١,٢

ال أتمتع بالسلطات الكافية للقيام بالمـسئوليات الملقـاة         
 على عاتقي

 أمنية ١,٧ ١,١

 مدنية ١,٧ ١,٠

 الكل ١,٧ ١,١

ال أرى أن هناك عالقة بين ما أقوم به من عمل وبـين             
 األهداف األساسية للجهاز الذي أعمل فيهتحقيق 

 أمنية ٢,٠ ١,١

 مدنية ٢,٠ ١,٢

 الكل ٢,٠ ١,٢

א א

تم قياس متغير بعد غموض الدور في أربع عبـارات كمـا هـو موضـح بالجـدول                  

ـ                 ) ١٠(رقم   ي ويتضح أن قـيم الوسـط الحـسابي الكلـي لعبـارات غمـوض الـدور ف

ــت   ــة كان ــة والمدني ــزة األمني ــى ) ١,٧) (٢,٦(، )١,٥( ، )٢,١( األجه ــة عل درج

درجـة ممـا يعنـي      ) ٢,٠(التوالي بينما قيمة الوسط الحسابي الكلي لجميـع العبـارات           

 . أنه نادراً ما يكون هناك غموض دور يواجه القيادات اإلدارية



 ٧٥

 صراع الدور: ثانيًا
       موضـح بالجـدول رقـم      هـو   عبـارات كمـا     بعد صراع الدور بخمـسة      تم قياس متغير    

، ٢,٤ويتبين أن قيم الوسـط الحـسابي الكلـي لعبـارات صـراع الـدور كانـت                  ).١١(
 درجة علـى التـوالي بينمـا قيمـة الوسـط الحـسابي الكلـي                ١,٥،  ١,٨،  ١,٨،  ٢,٥

 درجة مما يشير إلـى أن مـستوى صـراع الـدور لـدى القيـادات                 ٢,٠جميع العبارات   
 . إلى حد ماإلدارية متدني 

  :)١١(دول ـج
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات صراع الدور

א אא אא א א
 أمنية ٢,٣ ١,٠

 مدنية ٢,٤ ٠,٩

 الكل ٢,٤ ٠,٩

 أقوم بمهام وأعمل أشعر بأنها غير ضرورية

 أمنية ٢,٥ ١,٢

 مدنية ٢,٥ ١,٢

 الكل ٢,٥ ١,٢

 طوط االتصال في الجهاز الذي أعمل فيهال يوجد التزام بخ

 أمنية ١,٨ ٠,٩

 مدنية ١,٩ ١,٠

 الكل ١,٨ ٠,٩

 طريقتي في أداء العمل غير مقبولة من معظم زمالئي

 أمنية ١,٩ ١,١

 مدنية ١,٧ ٠,٩

 الكل ١,٨ ١,٠

ــضة    ــال متناقــ ــي أداء أعمــ ــب منــ يطلــ
 من عدة رؤساء في الجهاز الذي أعمل فيه

 أمنية ١,٥ ١,٠

 مدنية ١,٦ ٠,٩

 الكل ١,٥ ١,٢

أحيانا يطلب مني القيام بأعمال في الجهاز تتنـاقض مـع           
 المبادئ والقيم التي أحملها

 أمنية ٢,٠ ١,١

 مدنية ٢,٠ ١,١

 الكل ٢,٠ ١,١

א א



 ٧٦

 زيادة أعباء الدور آميا: ثالثًا 
  :)١٢(دول ـج

 زيادة أعباء الدور آميًا بي واالنحراف المعياري لعبارات الوسط الحسا
 ارةــــــــــــــــالعب الجهة الحسابيالوسط  المعيارياالنحراف 

 أمنية ٢,٣ ١,١
 مدنية ٢,٥ ١,١

 الكل ٢,٣ ١,١

ــي    ــي فـ ــال معـ ــض األعمـ ــذ بعـ ــطر ألخـ أضـ
 نهاية الدوام وعطل األسبوع إلنجازها

 أمنية ١,٩ ١,٠

 مدنية ٢,٤ ١,٠

 الكل ٢,١ ١,٠

يال في اجتماعات غير مهمة تشغلني عن أداء        أمضى وقتاً طو  
 عملي األساسي

 أمنية ٣,٢ ١,٠
 مدنية ٣,١ ١,١

 الكل ٣,٢ ١,٠

 أكلف بتأدية عدة مهام ومسئوليات متنوعة في وقت واحد

 أمنية ٢,٨ ١,٢

 مدنية ٣,١ ١,١

 الكل ٢,٩ ١,٢

لدي أعمال كثيرة ال أتمكن من إنجازها خالل ساعات الـدوام           
 الرسمي

 أمنية ٢,٩ ١,١

 مدنية ٢,٩ ١,٢
 الكل ٢,٩ ١,٣

 ال أستطيع أن أخذ وقت للراحة أثناء الدوام الرسمي

 أمنية ٣,٥ ١,٢

 مدنية ٣,٣ ١,٠

 الكل ٣,٤ ١,١

 إنهــــــــــــــاءأحـــــــــــــاول  
ــن      ــا أمك ــل م ــد ك ــي آن واح ــر ف ــين أو أكث عمل

 . لي ذلك

 أمنية ٢,٤ ١,٢

 مدنية ٢,٤ ١,١

 الكل ٢,٤ ١,١

  بأن يطغي على حياتي الخاصةأسمح للعمل

 أمنية ٣,٦ ١,١

 مدنية ٣,٥ ١,١
 الكل ٣,٦ ١,١

أبذل أقصى ما لدي من قدرات في العمل إلى الدرجـة التـي             
 أصبح فيها متعباً من جراء ذلك

 أمنية ٢,٨ ١,٣
 مدنية ٢,٩ ١,١
 الكل ٢,٨ ١,٢

א א



 ٧٧

عبـارات كمـا هـو موضـح        ) ٨(بعد زيادة أعبـاء الـدور كميـا بــ           ير  تم قياس متغ  

 ويتبين أن قـيم الوسـط الحـسابي الكلـي لعبـارات زيـادة أعبـاء                 ).١٢(بالجدول رقم   

ــت  ــا كان ــدور كمي ــى ٣,٦، ٢,٤، ٣,٤، ٢,٩، ٢,٩ ، ٣,٢، ٢,١، ٢,٣ال ــة عل  درج

ـ       ٢,٨التوالي بينما قيمة الوسط الكلي لجميع العبـارات          ي أن مـستوى     درجـة  ممـا يعن

 . زيادة أعباء الدور كميا لدى القيادات اإلدارية في حدود الوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٨

 زيادة أعباء الدور نوعيًا: رابعًا  
  :)١٣(دول ـج

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 زيادة أعباء الدور نوعيًا لعبارات 

א  א א אא אא
 أمنية ٢,٤ ١,٢

 مدنية ٢,٥ ١,١

 الكل ٢,٤ ١,٢

متطلبات جودة العمل المطلوب منـي إنجـازه        
 مبالغ فيها بدرجة كبيرة

 أمنية ١,٧ ١,٠

 مدنية ١,٧ ٠,٩

 الكل ١,٧ ١,٠

 المهام الموكلة لي صعبة وغير واضحة

 أمنية ٢,٤ ١,١

 مدنية ٢,٤ ١,١

 الكل ٢,٤ ١,١

المهام التي يطلب مني تأديتها تزداد تعقيدا مع        
 مرور الوقت

 أمنية ٢,١ ١,٢

 مدنية ٢,١ ١,٠

 الكل ٢,١ ١,١

ما يتوقع مني أن أقدمه  للجهاز الذي أعمل فيه          
 أكثر مما أملك من مهارات وقدرات

 أمنية ٢,٠ ١,٢

 مدنية ١,٨ ٠,٩

الكل ١,٩ ١,١

ليس لدي التدريب والخبرة الكـافيتين إلنجـاز        
 األعمال المطلوبة مني على الوجه األكمل

 

 أمنية ١,٩ ١,٠

 مدنية ٢,١ ١,١

 الكل ٢,٠ ١,٠

 عن نفسي بشكل مناسب عندما أكـون        ال أروح 
 في إجازة أو عطلة

 أمنية ٢,١ ١,١

 مدنية ٢,١ ١,١

 الكل ٢,١ ١,١

א א

موضح بالجدول   هوماعبارات ك) ٦(بعد زيادة أعباء الدور نوعيا بـ تم قياس متغير 

، ١,٧، ٢,٤ ويتبين أن قيم الوسط الكلي لعبارات زيادة أعباء الدور نوعياً كانت )١٣(رقم 



 ٧٩

 درجة على التوالي بينما قيمة الوسط الكلي في جميع العبارات ٢، ١,٩، ٢,١، ٢,٤

درجة مما يشير إلى أنه نادراً ما يكون هناك زيادة في أعباء الدور النوعي لدى ا ٢,٤

  .قيادات اإلداريةل

 التطوير الوظيفي: خامسًا
  :)١٤(دول ـج

 التطوير الوظيفيالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات 

א  אא
 ارةــــــــــــــــالعب الجهة אא

 أمنية ١,٨ ١,١

 دنيةم ٢,٨ ١,٣

 الكل ٢,١ ١,٢

ليس هناك فرص مناسبة لي بأن أترقي في الجهـاز          
 الذي أعمل فيه

 أمنية ١,٩ ١,٢

 مدنية ٢,٠ ١,٢

 الكل ١,٩ ١,٢

ال أعتقد بأنني أخدم مستقبلي الوظيفي فـي البقـاء          
 بالجهاز الذي أعمل فيه

 أمنية ٢,٠ ١,٣

 مدنية ١,٨ ١,١

 الكل ٢,٠ ١,٢

ــر    ــة الغي ــي الوظيف ــل ف ــأنني أعم ــعر ب أش
 مناسبة لي

 أمنية ١,٩ ١,٢

 مدنية ٢,٢ ١,٣

 الكل ٢,٠ ١,٣

א א

عبـارات كمـا هـو موضـح فـي          ) ٣( بعد التطوير الوظيفي بــ      تم قياس متغير    

، ١,٩،  ٢,١ويتبين أن قيم الوسـط الحـسابي لتلـك العبـارات كانـت              ) ١٤(الجدول رقم   

 درجـة ممـا يعنـي أن        ٢على التوالي بينما الوسط الكلـي لجميـع العبـارات           .  درجة ٢

 . نادرا ما تعاني من مستوى التطوير الوظيفيالقيادات اإلدارية



 ٨٠

  المسئولية تجاه اآلخرين: سادسًا 

موضـح  هـو   عبـارات كمـا     ) ٤(بعد المسئولية تجاه اآلخرين بــ       م قياس متغير    ت

 ٣,٧ ويتبين أن قيم الوسط الحـسابي الكلـي لتلـك العبـارات كانـت                )١٥(بالجدول رقم   

وسـط الحـسابي الكلـي لجميـع العبـارات          ، درجة على التوالي بينما ال     ٣,٣،  ٢،  ٣,٨،  

 درجة ممـا يعنـي أن مـستوى المـسئولية تجـاه اآلخـرين مـن قبـل القيـادات                     ٣,٢

  .اإلدارية يزيد عن الوسط قليالً
  :)١٥(دول ـج

 التوزيع التكراري النسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 لعبارات المسئولية تجاه اآلخرين

א  אא
 ارةــــــــــــــــالعب الجهة אא

 أمنية ٣,٦ ١,١

 مدنية ٣,٩ ١,٠

 الكل ٣,٧ ١,١

تقع على مسئولية تطوير أداء الموظفين العاملين       
 معي

 أمنية ٣,٨ ١,١

 مدنية ٣,٨ ٠,٩

 الكل ٣,٨ ١,٠

يتحتم علي أن أقوم بتقـديم الـرأي والمـشورة          
للموظفين العاملين معي لمساعدتهم في حل بعض       

 مشاكل العمل التي تواجههم

 أمنية ١,٩ ١,١

 مدنية ٢,٣ ١,٢

 الكل ٢,٠ ١,٢

ما أتخذه من قرارات ومواقف تؤثر على مـصالح         
 اآلخرين من حولي

 أمنية ٣,٢ ١,٤

 مدنية ٣,٤ ١,٢

 الكل ٣,٣ ١,٣

لدي مسئولية تجاه المستقبل الـوظيفي للعـاملين        
 معي في الجهاز

 أمنية ٣,١ ١,٤

 مدنية ٣,٤ ١,٣

 الكل ٣,٢ ١,٤

א א



 ٨١

  :)١٦(دول ـج
 الختبار مدى وجود فروق في (Two-sample t-test)نتائج اختبار تي 

 .مستوى ضغوط العمل بين القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية والمدنية

ةالمدنياألجهزة  tقيمة  المعنويةمستوى  الوسط الحسابي  
 األمنية األجهزة

عناصر ضغوط 
 العمل 

 غموض الدور ١,٩٥ ١,٩٩ -٠,٣٨٧ ٠,٦٩٩
 صراع الدور ١,٩٨ ٢,٠٠ -٠,٢٨٦  ٠,٧٧٥
 زيادة أعباء الدور كمياً ٢,٨٢ ٢,٩١ -١,٢٤٧ ٠,٢١٣
 زيادة أعباء الدور نوعياً ٢,١٠ ٢,١٠ -٠,٠٠٢ ٠,٩٩٨

 التطوير الوظيفي  ١,٨٩ ٢,١٩ -٢,٨٨٢ ٠,٠٠٤**
المسئولية تجاه اآلخرين ٣,١٣ ٣,٣٨ -٣,٠٩٨ ٠,٠٠٢**
جميع عناصر ضغوط العمل ٢,٣٠ ٢,٤٣ -١,٩٧٧ ٠,٠٤٩*

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 الختبـار مـدى وجـود فـروق     (Two sample t-test)تم استخدام اختبـار تـي   

ألمنيـة  مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلدارية حـسب كـونهم مـن األجهـزة ا              في  

إلـى أنـه توجـد      ) ١٦(المدنية وتشير نتائج االختبـار المـستعرضة بالجـدول رقـم             وأ

فروق ذات داللة إحصائية في أبعـاد التطـوير الـوظيفي والمـسئولية تجـاه اآلخـرين                 

%) ٥(وفي متغير ضغوط العمل المتكون مـن األبعـاد الـستة عنـد مـستوى معنويـة                  

. نية والقيـادات اإلداريـة فـي األجهـزة المدنيـة          بين القيادات اإلدارية في األجهزة األم     

ويالحظ من الجدول أن مستوى ضغوط العمل المتمثلـة فـي هـذه األبعـاد أعلـى لـدى                   

القيادات اإلدارية فـي األجهـزة المدنيـة مـن مـستواه لـدى القيـادات اإلداريـة فـي                    

 األجهزة األمنية فـي حـين لـم تظهـر النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية                     

غمـوض الـدور، وصـراع الـدور، وزيـادة أعبـاء             (أبعاد ضغوط العمل األخـرى      في  

فـي كـل مـن األجهـزة        بين القيادات اإلداريـة     )  الدور كمياً، وزيادة أعباء الدور نوعياً     

 .األمنية والمدنية



 ٨٢

مـدى إتبـاع القيـادات اإلداريـة بـاألجهزة األمنيـة             مـا     :ثـاني التساؤل ال 
 ؟لقراراتوالمدنية لخطوات عملية اتخاذ ا

 فيما يلي يستعرض الباحث بالتحليل نتائج إجابات المبحوثين لبنود متغير عملية 
 .   اتخاذ القرارات والتي تحتوي على كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 إدراك المشكلة: أوًال 
  : )١٧(دول ـج

 إدراك المشكلة
א  א א אא אא
 أمنية ٤,٢٧ ٠,٩٤

 مدنية ٤,٤٧ ٠,٧٠

 الكل ٤,٣٤ ٠,٨٨

أتأكد من أن هناك بالفعل مشكلة واضـحة يـستوجب          
 األمر العمل على حلها

 أمنية ٤,٣١ ٠,٩٧

 مدنية ٤,٥٧ ٠,٦٤

 الكل ٤,٣٩ ٠,٨٨

أتأكد من أن هذه المشكلة تقع ضمن نطاق اختصاصي         
 وحدودي العملية

 ةأمني ٤,٢٩ ٠,٩٥

 مدنية ٤,٥٢ ٠,٦٧

 الكل ٤,٣٧ ٠,٨٨

א א

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ويتبين أن قيم .)١٧ (موضح بالجدول رقمهو  كما ينعبارتبعد إدراك المشكلة بتم قياس متغير 
 درجة على التوالي بينما المتوسط ٤,٣٩، ٤,٣٤الوسط الحسابي الكلي لتلك العبارات كانت 

 درجة مما يعني أن معظم القيادات اإلدارية تقوم باتباع خطوة إدراك ٤,٣٧الكلي لجميع العبارات 
 . المشكلة

 



 ٨٣

 جمع المعلومات: ثانيا
  : )١٨(دول ـج

 جمع المعلومات

א  אא
 ارةــــــــــــــــالعب الجهة אא

 أمنية ٤,٤٣ ٠,٨٦

 مدنية ٤,٤٢ ٠,٧٠

 الكل ٤,٤٣ ٠,٨١

أتعرف على المشكلة من خالل االتـصال بجميـع         
  أبعادهااألطراف المعنية لتحديد

 أمنية ٤,٣٠ ٠,٨٦

 مدنية ٤,٤٠ ٠,٦٦

 الكل ٤,٣٣ ٠,٨٠

أحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانـات         
والمعلومات عن البدائل المتاحة لحل المشكلة مـن        

 مصادرها المختلفة

 أمنية ٤,٣٦ ٠,٨٦

 مدنية ٤,٤١ ٠,٦٨

 الكل ٤,٣٨ ٠,٨١

א א

) ١٨(تم قياس متغير بعد جمع المعلومات بعبارتين كمـا هـو موضـح  بالجـدول رقـم                   

 درجـة   ٤,٣٣ و   ٤,٤٣ويتبين أن قيم الوسط الحـسابي الكلـي لتلـك العبـارات كانـت               

 درجـة ممـا يعنـي أن معظـم        ٤,٣٨على التوالي بينما الوسط الكلي لجميـع العبـارات          

 . ع المعلوماتالقيادات اإلداراية تتبع خطوة جم

 

 

 

 



 ٨٤

 تحديد المشكلة: ثالثًا
  :)١٩(دول ـج

 تحديد المشكلة

א  אא
 א א אא

 أمنية ٤,٥٣ ٠,٨٠

 مدنية ٤,٥٢ ٠,٦٩

 الكل ٤,٥٣ ٠,٧٦

 أعراضها  ومعرفةأتحرى عن السبب الرئيسي لظهور المشكلة       
 وآثارها

 ةأمني ٤,٤٨ ٠,٨٢

 مدنية ٤,٣١ ٠,٧٦

 الكل ٤,٤٢ ٠,٨٠

 أعمل على تحديد أطراف المشكلة تحديداً دقيقا وواضحا

 أمنية ٤,٤٦ ٠,٨٥

 مدنية ٤,٢٧ ٠,٨٢

 الكل ٤,٤٠ ٠,٨٤

 أتأكد من معرفة الوقت والمكان الذي حصلت فيه المشكلة

 أمنية ٤,٣٧ ٠,٨٨

 مدنية ٤,٣٣ ٠,٧٤

 الكل ٤,٣٦ ٠,٨٣

 أصنف المشكلة وذلك من خالل تحديد طبيعتها وحجمها

 أمنية ٤,٣٤ ٠,٩٠

 مدنية ٤,٣٣ ٠,٦٨

 الكل ٤,٣٤ ٠,٨٤

أتعرف على درجة تعقـد المـشكلة ونوعيـة الحـل األمثـل             
 لمواجهتها

 أمنية ٤,٤٤ ٠,٨٥

 مدنية ٤,٣٥ ٠,٧٤

 الكل ٤,٤١ ٠,٨٢

א א

مـا هـو موضـح بالجـدول        عبـارات ك  ) ٥( بعد تحديد المشكلة بـ      تم قياس متغير  



 ٨٥

، ٤,٥٣ويتبـين أن قـيم الوسـط الحـسابي الكلـي لتلـك العبـارات كانـت                  ) ١٩(رقم  
ــع    ٤,٣٤، ٤,٣٦، ٤,٤٠، ٤,٤٢ ــي لجمي ــسابي الكل ــط الح ــا الوس ــة بينم ، درج

 درجة مما يـشير إلـى أن معظـم القيـادات اإلدرايـة يتبعـون خطـوة                  ٤,٤١العبارات  
 .إدراك المشكلة

  البدائل المتاحة لحل المشكلةالعمل على تحديد : رابعا
  :) ٢٠(دول ـج

 العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة

א  ارةــــــــــــــــالعب الجهة אא אא
 أمنية ٤,٣٨ ٠,٨٧

 مدنية ٤,٤٣ ٠,٦٣

 الكل ٤,٤٠ ٠,٨٠

 أعمل على تحديد جميع البدائل المتاحة والممكنة

 أمنية ٤,٢٢ ٠,٩٤

 مدنية ٤,٢٤ ٠,٧٦

 الكل ٤,٢٣ ٠,٨٩

أقوم كل حل بديل على حده وذلك لمعرفة نقـاط القـوة            
 والضعف فيه

 أمنية ٤,١٣ ٠,٩٥

 مدنية ٤,٠٩ ٠,٨٣

 الكل ٤,١٢ ٠,٩٢

 أحدد النتائج المتوقعة لكل حل بديل

 أمنية ٤,٢٤ ٠,٩٣

 مدنية ٤,٢٦ ٠,٧٦

 الكل ٤,٢٥ ٠,٨٨

א א

بعـد العمــل علــى تحديــد البـدائل المتاحــة لحــل المــشكلة              قيــاس متغيــر تـم  
 ويتبـين أن قـيم الوسـط    .)٢٠( موضـح بالجـدول رقـم       هـو  كمـا عبارات   ) ٣( بـ  

، درجـة بينمـا الوسـط الحـسابي         ٤,١٢،  ٤,٢٣،  ٤,٤٠الحسابي لتلك العبارات كانـت      
قيـادات اإلداريـة تتبـع      درجـة وهـذا يعنـي أن أغلـب ال         ٤,٢٥الكلي لجميع العبارات    

 . خطوة العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة



 ٨٦

 العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة: خامسًا
  :)٢١(دول ـج

 العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة
א  אא

 א א אא

 ةأمني ٣,٩٧ ١,٠٢

 مدنية ٤,٠٢ ٠,٩٥

 الكل ٣,٩٨ ٠,٩٩

أستعين بآراء الخبراء والمستـشارين فـي طـرح         
 مرئياتهم وخبراتهم إذا تطلب األمر ذلك

 أمنية ٣,٩٦ ٠,٩٦

 مدنية ٣,٩٣ ٠,٨٨

 الكل ٣,٩٥ ٠,٩٤

أحدد معايير لتقويم الحلـول المطروحـة للمـشكلة         
 المراد اتخاذ قرار بشأنها

 أمنية ٤,٢٢ ٠,٩٤

 مدنية ٤,٢٧ ٠,٧٧

 الكل ٤,٢٣ ٠,٨٩

بعملية المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيـار       أقوم  
البديل األمثل وذلـك وفقـاً للمعـايير واالعتبـارات       

 الموضوعية المحددة

 أمنية ٤,١٨ ٠,٩١

 مدنية ٤,٢١ ٠,٨٦

 الكل ٤,١٩ ٠,٩٠

أتعرف على مدى إمكانية تنفيذ الحل البـديل وذلـك          
بمعرفة مدى تـوافر المـوارد الماديـة والبـشرية          

 الالزمة لذلكوالطبيعة 

 أمنية ٤,١٩ ٠,٩٤

 مدنية ٤,١٩ ٠,٧٨

 الكل ٤,١٩ ٠,٨٩

أتعرف على مناسبة الوقت ومدى مالئمة الظـروف        
 لألخذ بالحل البديل المقترح تنفيذه

 أمنية ٤,١٠ ٠,٩٦

 مدنية ٤,١٢ ٠,٨٦

 الكل ٤,١١ ٠,٩٣

א א

 



 ٨٧

عبـارات  ) ٥(العمل إليجاد معـايير لتقيـيم الحلـول المطروحـة ب            ر  تم قياس متغي  

ويتبـين أن قـيم الوسـط الحـسابي الكلـي لتلـك             ) ٢١(موضح بالجدول رقـم     هو  كما  

 درجــة بينمــا الوســط   ٤,١٩، ٤,١٩، ٤,٢٣، ٣,٩٥، ٣,٩٨العبــارات كانــت  

 وهـذا يعنـي أن أغلـب القيـادات اإلداريـة            ٤,١١الحسابي الكلـي لجميـع العبـارات        

 .   يتبعون خطوة العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة

 الحصول على قبول وتأييد الحل: سادسًا 

  :)٢٢(دول ـج

 الحصول على قبول وتأييد الحل

א  אא
 א א אא

 أمنية ٤,٢٥ ٠,٩٣

 مدنية ٤,١٤ ٠,٧٨

 الكل ٤,٢٢ ٠,٨٩

أتعرف على مدى استجابةالمرؤوسـين     
 متخذ ومدى تقبلهم ذلكللقرار ال

الحصول على قبول وتأييد الحـل بعبـارة واحـدة فقـط كمـا هـو                تم قياس متغير    

ويتبين أن قيمة الوسط الحسابي الكلـي لهـذا العبـارة كـان             ) ٢٢(وضح بالجدول رقم    م

الحـصول علـى    ، درجة وهذا يعني أن غالبية القيـادات اإلداريـة تتبـع خطـوة               ٤,٢٢

 . قبول وتأييد الحل

 

 

 

 



 ٨٨

  تنفيذ الحل: سابعا
  :)٢٣(دول ـج

 تنفيذ الحل

א אא  א א אא
 أمنية ٤,٤٢ ٠,٨٠

 مدنية ٤,٣٧ ٠,٦٥

 الكل ٤,٤١ ٠,٧٦

  القرار وذلك بناء على الخطوات السابقةباتخاذأقوم 

 أمنية ٤,٣٦ ٠,٨١

 مدنية ٤,٢٠ ٠,٧٠

 الكل ٤,٣١ ٠,٧٨

أتحقق من أن تنفيذ القرار يتم وفقاً للخطة المرسومة لتلـك           
 المشكلة

 أمنية ٤,٣٩ ٠,٨٠

 مدنية ٤,٢٩ ٠,٦٨

 الكل ٤,٣٦ ٠,٧٧

א א

       بالجـدول رقـم   هوكمـا موضـح     خطوة تنفيـذ الحلـول بعبـارتين        تم قياس متغير    

 ٤,٣١، ٤,٤١لوسـط الحـسابي الكلـي لتلـك العبـارات كانـت            ويتبين أن قـيم ا    ) ٢٣(

 درجـة وهـذا يعنـي أن        ٤,٣٦درجة بينما الوسط الحـسابي الكلـي لجميـع العبـارات            

 . معظم القيادات اإلدارية يتبعون خطوة تنفيذ الحل

 

 

 

 

  متابعة تنفيذ وتقويم الحلولثامنا 
 :)٢٤(دول ـج

 الحلولمتابعة تنفيذ وتقويم 



 ٨٩

א  א א אא אא
 أمنية ٤,٤٢ ٠,٨٧

 مدنية ٤,٢٧ ٠,٧٣

 الكل ٤,٣٧ ٠,٨٣

أتابع تنفيذ القرار بدقة لتصحيح األخطاء أن وجدت        
 وتفادي تكرار حدوثها مستقبالً

 أمنية ٤,٢٩ ٠,٨٨

 مدنية ٤,٢٣ ٠,٧٧

 الكل ٤,٢٧ ٠,٨٥

أعمل على تقويم القرار المتخذ للتعرف على مـا          
 السلبياتفيه من اإليجابيات و

 أمنية ٤,٣٥ ٠,٨٥

 مدنية ٤,٢٥ ٠,٧٦

 الكل ٤,٣٢ ٠,٨٢

أعمل على مراجعة المشكلة والبحث عن حل آخر        
 إذا لم يجدي القرار أو الحل المتخذ بشأنها

 أمنية ٤,٣٥ ٠,٨٧

 مدنية ٤,٢٥ ٠,٧٥

 الكل ٤,٣٢ ٠,٨٣

א א

ـ         ير  تم قياس متغ   هـو  كمـا    عبـارات ) ٣(ـ  خطوة متابعة تنفيـذ وتقيـيم الحلـول ب

 ويتبـين أن قـيم الوسـط الحـسابي الكلـي لتلـك العبـارات                .)٢٤(موضح بالجدول رقم    

 درجـة بينمـا الوسـط الحـسابي الكلـي لجميـع العبـارات               ٤,٣٢،  ٤,٢٧،  ٤,٣٧كانت  

عـة تنفيـذ    درجة وهذا يعنـي أن معظـم القيـادات اإلداريـة يتبعـون خطـوة متاب               ٤,٣٢

 . وتقويم الحلول

 

 

 



 ٩٠

 )٢٥(دول ـج

 الختبار مدى وجود فروق في مستوى (Two-sample t-test)نتائج اختبارتي 
 القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية اتباع خطوات عملية اتخاذ القرار بين

 .والمدنية
المعنويةمستوى الوسط الحسابي المدنيةة جهزاأل tقيمة 

األمنية األجهزة
خطوات عملية اتخاذ 

  القرارات
٠,٠٠٨** ٢,٦٦١  إدراك المشكلة ٤,٢٩ ٤,٥٢
٠,٦١٢ ٠,٥٤١  جمع المعلومات ٤,٣٦ ٤,٤١
١,٣٤٥ ٠,١٧٩  تحديد المشكلة ٤,٤٤ ٤,٣٥
٠,٠٠١ ٠,٩٩٩  العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة ٤,٢٤ ٤,٢٦
٠,١٧٩ ٠,٨٥٨  ر لتقويم الحلول المطروحةالعمل إليجاد معايي ٤,١ ٤,١٢
 تأييد الحلولوالحصول على قبول  ٤,٣٩ ٤,٢٩ ١,١٥ ٠,٢٥١
١,٣٣٣ ٠,١٨٣  تنفيذ الحلول ٤,٢٥ ٤,١٤
١,٣٠٧ ٠,١٩٢  متابعة تنفيذ وتقويم الحلول ٤,٣٥ ٤,٢٥

٠,٦٥٤ ٠,٥١٣ א ٤,٣٢ ٤,٢٨ אא א א
 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 

 .٠,٠١وى معنوية عند مست** 
 

 الختبـار مـدى وجـود فـروق     (Two sample t-test)تم استخدام اختبـار تـي   

القيـادات اإلداريـة فـي األجهـزة        بـين   في مستوى اتباع خطوات عملية اتخاذ القـرار         

أنـه توجـد    ) ٢٥(األمنية والمدنية وتشير نتائج االختبـار المـستعرضة بالجـدول رقـم             

حيـث يالحـظ مـن      %). ٥(ة إدراك المـشكلة     فروق ذات داللـة إحـصائية فـي خطـو         

الجدول أن مستوى اتباع خطوات عمليـة اتخـاذ القـرار لـدى القيـادات اإلداريـة فـي                   

األجهزة المدنية أكثر اتباعاً لهذه الخطوات مـن رصـفائهم فـي األجهـزة األمنيـة فـي                  

حين لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى اتبـاع خطـوات                   

 .  القرار األخرى بين القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية واألجهزة المدنيةاتخاذ

 

 



 ٩١

مـا أثـر ضـغوط العمـل علـى خطـوات عمليـة اتخـاذ                 :الثالث  التساؤل  
 القرارات لدى القيادات اإلدارية؟

حيـث تـم     لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام تحليل االنحـدار الخطـي المتعـدد            
دار خطي، المتغيرات التابعـة فيهـا هـي خطـوات عمليـة اتخـاذ               بناء تسعة نماذج انح   

إدراك المشكلة، وجمع المعلومات، وتحديـد المـشكلة، والعمـل علـى تحديـد              (القرارات  
البدائل، المتاحة لحل المـشكلة، والعمـل إليجـاد معـايير لتقـويم الحلـول المطروحـة،                 

تنفيـذ وتقـويم الحلـول،      تأييد الحلول، تنفيذ الحلـول، ومتابعـة        ووالحصول على قبول    
والمتغيـرات المفـسرة هـي      )  المكون لجميع هـذه األبعـاد      عملية اتخاذ القرارات  متغير  و

زيادة أعبـاء الـدور كميـا، زيـادة          غموض الدور، صراع الدور،   (مصادر ضغوط العمل    
أعباء الدور نوعياً، التطوير الـوظيفي، المـسئولية تجـاه اآلخـرين، ومتغيـر ضـغوط                

 ). جميع هذه األبعادلالعمل المكون 

 :وفيما يلي يستعرض الباحث نتائج هذه النماذج

  : )٢٦(دول ـج
 نتائج نموذج انحدار خطوة إدراك المشكلة 

 على مصادر ضغوط العمل
 

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** الثابت ٣,٩٦ ١٤,٧٣

 موض الدورغ ٠,١٧ ١,٧٥ ٠,٠٨٢ ٣,١٧٤ ٠,٣١٥

 صراع الدور ٠,٠١- ٠,١٢- ٠,٩٠٨ ٣,٥٨٧ ٠,٢٧٩

 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,١٣ ١,٦٨ ٠,٠٩٤ ١,٤٢٠ ٠,٧٠٤

٠,٠٠٣ ٢,٤١٦ ٠,٤١٤** زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٣٠- ٢,٩٧-

 التطوير الوظيفي ٠,٠١ ٠,٠٨ ٠,٩٣٤ ١,٩٧٩ ٠,٥٠٥

٠,٠٣٣ ١,٢١٨ ٠,٨٢١*  خرينالمسئولية تجاه اآل ٠,١٤ ٢,١٤

   نوع الجهاز ٠,١٨- ١,٨٢- ٠,٠٧٠ ١,٠٧٤ ٠,٩٣١

 ٠,٠٧٤= ٢Rمعامل التحديد           **٠,٠٠١ =مستوى المعنوية الكلية         ٣,٦١٤ =f قيمة   

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

.



 ٩٢

 علـى   خطـوة إدراك المـشكلة     نمـوذج انحـدار      نتـائج ) ٢٦(يوضح الجدول رقـم     

مـن  %) ٧,٤( ويتضح من النتائج أن النموذج يفـسر مـا نـسبته             ادر ضغوط العمل  مص

ويظهر من الجـدول أن هنـاك متغيـرين فقـط لهمـا             . التباين في خطوة أدارك المشكلة    

تأثيراً ذا داللة إحصائية على اتباع خطـوة إدراك المـشكلة همـا زيـادة أعبـاء الـدور                   

مصادر ضـغوط العمـل  فلـيس لهـا تـأثيراً            أما بقية   . نوعياً والمسئولية تجاه اآلخرين   

 %). ٥(ذو داللة إحصائية على إتباع إدراك المشكلة عند مستوى معنوية 

ويستشف من إشارات المعـامالت أن متغيـر زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً لــه                  

تأثيرا سلبياً على اتباع خطوة إدراك المشكلة ممـا يعنـي أنـه كلمـا زاد عـبء الـدور                    

ـ    ض مـستوى اتبـاع خطـوة إدراك المـشكلة فـي حـين يالحـظ أن                 النوعي كلما انخف

لمتغير المسئولية تجاه اآلخرين تأثيراً موجباً على اتبـاع خطـوة إدراك المـشكلة، ممـا                

يشير إلى أنه كلمـا زاد عـبء المـسئولية تجـاه اآلخـرين كلمـا حرصـت القيـادات                    

 . اإلدارية على اتباع خطوة إدراك المشكلة
  :)٢٧(دول ـج

 موذج انحدار خطوة جمع المعلومات نتائج ن
 على مصادر ضغوط العمل

 
مستو  التحمل

ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** الثابت ٣,٩٦ ١٤,٧٣

 غموض الدور ٠,١٧ ١,٧٥ ٠,٠٨٢ ٣,٢١٨ ٠,٣١١

 صراع الدور ٠,٠١- ٠,١٢- ٠,٩٠٨ ٣,٦٢٩ ٠,٢٧٦

 دة أعباء الدور كمياًزيا ٠,١٣ ١,٦٨ ٠,٠٩٤ ١,٤١٧ ٠,٧٠٦

٠,٠٠٣ ٢,٤٣٢ ٠,٤١١** زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٣٠- ٢,٩٧-

 التطوير الوظيفي ٠,٠١ ٠,٠٨ ٠,٩٣٤ ١,٩٧٤ ٠,٥٠٧

٠,٠٣٣ ١,٢١٦ ٠,٨٢٢*  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,١٤ ٢,١٤

   نوع الجهاز ٠,١٨- ١,٨٢- ٠,٠٧٠ ١,٠٧٣ ٠,٩٣٢

 ٠,١١=R٢معامل التحديد            **٠,٠٠٠ =معنوية الكليةمستوى ال          ٥,٥٠٤ =f قيمة   

.



 ٩٣

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*      
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

علـى مـصادر    جمـع المعلومـات      نموذج انحـدار     نتائج) ٢٧(يوضح الجدول رقم    

مـن التبـاين فـي خطـوة جمـع          %) ١١( ويفسر النمـوذج مـا نـسبته         ضغوط العمل 

ن الجدول أن هناك متغيرين فقـط لهمـا تـأثيراً ذا داللـة إحـصائية                المعلومات ويظهر م  

على اتباع جمع المعلومات هما زيادة أعباء الدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه اآلخـرين                

أما بقية مصادر ضغوط العمـل  فلـيس لهـا تـأثيراً ذو داللـة إحـصائية علـى إتبـاع                      

نتـائج إلـى أن متغيـر       وتـشير ال  %) ٥(جمع المعلومات عند مـستوى معنويـة        خطوة  

زيادة أعباء الدور نوعياً لـه تأثيرا سلبياً على اتبـاع خطـوة جمـع المعلومـات ؛ ممـا                   

يعني أنه كلما زاد عبء الدور النـوعي كلمـا انخفـض مـستوى اتبـاع خطـوة جمـع                    

المعلومات في حين يالحظ أن لمتغير المـسئولية تجـاه اآلخـرين تـأثيراً موجبـاً علـى                  

معلومـات ممـا يوضـح أنـه كلمـا زاد عـبء المـسئولية تجـاه         اتباع خطوة جمـع ال   

 . اآلخرين كلما حرصت القيادات اإلدارية على اتباع خطوة جمع المعلومات

  :)٢٨(دول ـج
 نتائج نموذج انحدار خطوة تحديد المشكلة 

 على مصادر ضغوط العمل
 

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٨,٩٩٥ الثابت ٤,٣٧

 غموض الدور ٠,٠٩- ١,١- ٠,٢٧٢ ٣,١١٨ ٠,٣٢١

 صراع الدور ٠,٠٤ ٠,٣٥ ٠,٧٢٧ ٣,٥٨٩ ٠,٢٧٩

٠,٤٩٩- ٠,٦١٨ ١,٤٢٧ ٠,٧٠١  زيادة أعباء الدور كمياً ٠,٠٣-

٠,٠٠٣ ٢,٤٥٥ ٠,٤٠٧** -٣,٠١٧ زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٦-

٠,١٢٢- ٠,٩٠٣ ١,٩٥٩ ٠,٥١٠  ير الوظيفيالتطو ٠,٠١-

٠,٠٠٠ ١,٢٢٦ ٠,٨١٦**  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,٢١ ٣,٧٠٥

   نوع الجهاز ٠,١٥ ١,٧٩ ٠,٠٧٤ ١,٠٨٢ ٠,٩٢٤

 ١٤١,٠= R ٢معامل التحديد       **٠٠,٠٠ =مستوى المعنوية الكلية            ٧,٢٥٧ =f قيمة  

.



 ٩٤

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 
 

علـى مـصادر    تحديـد المـشكلة      نمـوذج انحـدار      نتائج) ٢٨(الجدول رقم   يوضح  

من التغيـر فـي اتبـاع خطـوة تحديـد           %) ١٤( ويفسر النموذج ما نسبته      ضغوط العمل 

المشكلة ويظهر الجدول أن هناك متغيرين فقط لهمـا تـأثيراً ذا داللـة إحـصائية علـى                  

 والمـسئولية تجـاه     اتباع خطوة تحديـد المـشكلة همـا زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً               

 ذو داللـة إحـصائية لبقيـة مـصادر ضـغوط            تـأثير اآلخرين ولم تظهر النتائج وجـود       

ويتبـين مـن إشـارات      %) ٥(العمل على إتباع تحديد المشكلة عنـد مـستوى معنويـة            

المعامالت أن متغير زيادة أعباء الدور نوعياً لــه تـأثيرا سـلبياً علـى اتبـاع خطـوة                   

ني أنه كلما زاد عبء الـدور النـوعي كلمـا انخفـض مـستوى               تحديد المشكلة ؛ مما يع    

اتباع خطوة تحديد المشكلة فـي حـين يالحـظ أن لمتغيـر المـسئولية تجـاه اآلخـرين                   

تأثيراً موجباً على اتباع خطوة تحديـد المـشكلة ، ممـا يوضـح أنـه كلمـا زاد عـبء                     

تبـاع خطـوة تحديـد      المسئولية تجاه اآلخرين كلما زاد اهتمام  القيادات اإلدارية علـى ا           

 . المشكلة

  :)٢٩(دول ـج
نتائج نموذج انحدار خطوة العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل 

 المشكلة على مصادر ضغوط العمل
 

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٦,٥٧٣ الثابت ٤,٠٤

٠,٠٢٠- ٠,٩٨٤ ٣,١٢٨ ٠,٣٢٠  دورغموض ال ٠,٠٠

١,٤٤٤- ٠,١٥٠ ٣,٥٠١ ٠,٢٨٦  صراع الدور ٠,١٥-

 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,١٠ ١,٣٧٧ ٠,١٦٩ ١,٣٩٠ ٠,٧٢٠

٠,٠٠٤ ٢,٣٩٥ ٠,٤١٨** -٢,٩٠٠ زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٦-

 التطوير الوظيفي ٠,٠٢ ٠,٣١٣ ٠,٧٥٥ ١,٩٣٧ ٠,٥١٦

٠,٠٠٠ ١,٢١٥ ٠,٨٢٣**  خرينالمسئولية تجاه اآل ٠,٢١ ٣,٥٦٧

.



 ٩٥

   نوع الجهاز ٠,١٠ ١,٠٨٣ ٠,٢٧٩ ١,٠٧٤ ٠,٩٣١

 ١٣٨,٠= R ٢معامل التحديد       **٠٠,٠٠ =مستوى المعنوية الكلية             ٧,٠٦ =f قيمة  

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*      
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

ـ  نتـائج ) ٢٩(يوضح الجدول رقـم       خطـوة العمـل علـى تحديـد         ج انحـدار  وذ نم
 ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته         على مصادر ضغوط العمـل    لبدائل المتاحة لحل المشكلة     ا
من التغير في اتباع خطوة العمل على تحديـد البـدائل المتاحـة لحـل المـشكلة                 %) ١٤(

ويظهر الجدول أن متغيري زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه اآلخـرين                  
 خطـوة العمـل علـى تحديـد البـدائل المتاحـة             لهما تأثيراً ذا داللة إحصائية على اتباع      

أمـا بالنـسبة لبقيـة مـصادر ضـغوط العمـل            %) ٥(لحل المشكلة عند مستوى معنوية      
فلم تظهر النتائج وجود تأثير لها ذو داللة إحـصائية علـى إتبـاع خطـوة العمـل علـى                    

ويتبـين مـن إشـارات      %) ٥(تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة عند مستوى معنويـة          
معامالت أن متغير زيادة أعباء الدور نوعياً لــه تـأثيرا سـلبياً علـى اتبـاع خطـوة                   ال

العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة مما يعنـي أنـه كلمـا زاد عـبء الـدور                   
النوعي كلما انخفض مستوى اتباع خطوة العمـل علـى تحديـد البـدائل المتاحـة لحـل                  

ـ         سئولية تجـاه اآلخـرين تـأثيراً موجبـاً علـى           المشكلة في حين يالحظ أن لمتغيـر الم
اتباع خطوة العمل على تحديد البدائل المتاحة لحـل المـشكلة ممـا يوضـح أنـه كلمـا                   
زاد عبء المسئولية تجاه اآلخرين كلمـا زاد اهتمـام  القيـادات اإلداريـة علـى اتبـاع                   

 . خطوة العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة

  :)٣٠(دول ـج
ج نماذج انحدار خطوة العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة على نتائ

 مصادر ضغوط العمل
 

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٦,٣٦١ الثابت ٣,٨٨
٠,٩١٣- ٠,٣٦٢ ٣,١٧٢ ٠,١٣٥  غموض الدور ٠,٠٨-
٠,١٨٧- ٠,٨٥١ ٣,٦٥٦ ٠,٢٧٤  دورصراع ال ٠,٠٢-
 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,٠٨ ١,١٣٨ ٠,٢٥٦ ١,٤٢٩ ٠,٧٠٠
٠,٠٠٢ ٠,٤٣٧ ٠,٤١٠** زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٨- ٣,١٤-
 التطوير الوظيفي ٠,٠٤ ٠,٦٤٨ ٠,٥١٨ ٧٢.+١٣ ٠,٥٠٧

.



 ٩٦

٠,٠٠١ ١,٢١٩ ٠,٨٢٠**  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,٢٠ ٣,٤٤٥
 جهاز  نوع ال ٠,١٠ ١,١٩٤ ٠,٢٣٣ ١,٠٧٧ ٠,٩٢٨

 ١٢,٠ =R ٢معامل التحديد       **٠٠,٠٠ =مستوى المعنوية الكلية            ٦,٠٩٢ =f قيمة    

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*      
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

ـ  نتـائج ) ٣٠(يوضح الجدول رقم      خطـوة العمـل إليجـاد معـايير         ج انحـدار  وذ نم
 ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته                    لعمـل على مـصادر ضـغوط ا     لتقويم الحلول المطروحة    

من التغير في اتباع خطوة العمل إليجـاد معـايير لتقـويم الحلـول المطروحـة                %) ١٢(
ويظهر الجدول أن متغيري زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه اآلخـرين                  

الحلـول  لهما تأثيراً ذا داللة إحصائية على اتباع خطوة العمـل إليجـاد معـايير لتقـويم                 
أما بالنسبة لبقيـة مـصادر ضـغوط العمـل فلـم            %) ٥(المطروحة عند مستوى معنوية     

تظهر النتائج وجود تأثير لها ذو داللـة إحـصائية علـى إتبـاع خطـوة العمـل إليجـاد                    
ويتبـين مـن إشـارات      %). ٥(معايير لتقويم الحلول المطروحة عند مـستوى معنويـة          

 نوعياً لــه تـأثيرا سـلبياً علـى اتبـاع خطـوة              المعامالت أن متغير زيادة أعباء الدور     
العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة ممـا يعنـي أنـه كلمـا زاد عـبء الـدور                   
النوعي كلما انخفض مـستوى اتبـاع خطـوة العمـل إليجـاد معـايير لتقـويم الحلـول                   

علـى  في حين يالحظ أن لمتغير المسئولية تجـاه اآلخـرين تـأثيراً موجبـاً               . المطروحة
اتباع خطوة العمل إليجاد معايير لتقويم الحلـول المطروحـة ، ممـا يوضـح أنـه كلمـا                   
زاد عبء المسئولية تجاه اآلخرين كلمـا زاد اهتمـام  القيـادات اإلداريـة علـى اتبـاع                   

 . خطوة العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة

  :)٣١(دول ـج
تأييد الحلول على مصادر و نتائج نماذج انحدار خطوة الحصول على قبول
 ضغوط العمل

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٢,٤٤٧ الثابت ٣,٥٥
 غموض الدور ٠,٠٦ ٠,٦٠٦ ٠,٥٤٥ ٣,١٩٠ ٠,٣١٤
١,٦٠٢- ٠,١١٠ ٣,٦٠٦ ٠,٢٢٧  صراع الدور ٠,٢٠-
 ر كمياًزيادة أعباء الدو ٠,١٤ ١,٧٠٤ ٠,٠٨٩ ٠,١٤١٢ ٠,٧٥٨

.



 ٩٧

٠,٠١٦ ٠,٢٤١٧ ٠,٤١٤* -٢,٤٢٤ زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٥-
 التطوير الوظيفي ٠,٠٧ ١,٠٣٠ ٠,٣٠٤ ٠,١٩٨١ ٠,٥٠٥
٠,٠٠٠ ١,٢٢١ ٠,٨١٩**  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,٢٥ ٣,٦٤٨
   نوع الجهاز ٠,١٨ ١,٧٦٤ ٠,٠٧٩ ١,٠٧٩ ٠,٩٢٧

 ٠,١٠=R٢معامل التحديد       **٠,٠٠٠ =وية الكليةمستوى المعن              ٤,٩٣٢ =f قيمة     

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

ـ  نتـائج ) ٣١(يوضح الجدول رقم      خطـوة الحـصول علـى قبـول         ج انحـدار  وذ نم
مـن  %) ١٠( ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته          على مصادر ضـغوط العمـل     تأييد الحلول   

ـ         ى قبـول وتأييـد الحلـول ويظهـر الجـدول أن            التغير في اتباع خطـوة الحـصول عل
متغيري زيادة أعباء الدور نوعياً والمـسئولية تجـاه اآلخـرين لهمـا تـأثيراً ذا داللـة                  

إحصائية على اتباع خطوة الحصول على قبول وتأييـد الحلـول عنـد مـستوى معنويـة                   
هـا ذو   أما بالنسبة لبقية مصادر ضغوط العمل فلم تظهر النتـائج وجـود تـأثير ل              %) ٥(

داللة إحصائية على إتباع خطوة الحصول علـى قبـول وتأييـد الحلـول عنـد مـستوى                  
ويتبين من إشارات المعامالت أن متغير زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً              %). ٥(معنوية      

له تأثيرا سلبياً على اتباع خطوة الحصول على قبـول وتأييـد الحلـول ممـا يعنـي أنـه                  
 انخفـض مـستوى اتبـاع خطـوة الحـصول علـى             كلما زاد عبء الدور النوعي كلمـا      

تأييد الحلول فـي حـين يالحـظ أن لمتغيـر المـسئولية تجـاه اآلخـرين تـأثيراً             وقبول  
تأييد الحلـول ، ممـا يوضـح أنـه كلمـا            وموجباً على اتباع خطوة الحصول على قبول        

زاد عبء المسئولية تجاه اآلخرين كلمـا زاد اهتمـام  القيـادات اإلداريـة علـى اتبـاع                   
 .تأييد الحلولوخطوة الحصول على قبول 

 

  :)٣٢(دول ـج
 نتائج نماذج انحدار خطوة تنفيذ الحلول 

 على مصادر ضغوط العمل
 

مستو  التحمل
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٧,٦١٧ الثابت ٣,٩٨
 غموض الدور ٠,١٠ ١,٢٠٨ ٠,٢٢٨ ٣,٢١٤ ٠,٣١١

.



 ٩٨

١,٧٤٣- ٠,٠٨٢ ٣,٦٤٨ ٠,٢٧٤  صراع الدور ٠,١٧-
 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,١١ ١,٦٢٢ ٠,١٠٦ ١,٤١٧ ٠,٧٠٦
٠,٠٠٨ ٢,٥٧٧ ٠,٣٨٨** -٢,٦٨٤ زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٣-
٠,٢١١- ٠,٨٣٣ ١,٩٨٧ ٠,٥٠٣  التطوير الوظيفي ٠,٠١-
٠,٠٠١ ١,٢٢١ ٠,٨١٩**  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,١٨ ٣,٣٧٨
٠,٠٣٤ ١,٠٧٧ ٠,٩٢٩*    نوع الجهاز ٠,١٨ ٢,١٢٩

 ٠,١٢٥=R٢ معامل التحديد       **٠,٠٠٠ =مستوى المعنوية الكلية         ٦,٣١٩  =f قيمة     

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

ـ  نتـائج ) ٣٢(يوضح الجدول رقـم       علـى    خطـوة تنفيـذ الحلـول      ج انحـدار  وذ نم
مـن التغيـر فـي اتبـاع        %) ١٣( النمـوذج مـا نـسبته         ويفـسر  مصادر ضغوط العمل  

خطــوة تنفيــذ الحلــول ويظهــر الجــدول أن متغيــرات زيــادة أعبــاء الــدور نوعيــاً 
والمسئولية تجاه اآلخرين ونوع الجهـاز لهـا تـأثيراً ذا داللـة إحـصائية علـى اتبـاع                   

أمـا بالنـسبة لبقيـة مـصادر ضـغوط          %) ٥(خطوة تنفيذ الحلول عند مستوى معنويـة        
عمل فلم تظهر النتائج وجود تأثير لها ذو داللة إحـصائية علـى إتبـاع خطـوة تنفيـذ                   ال

ويتبين مـن إشـارات المعـامالت أن متغيـر زيـادة            %). ٥(الحلول عند مستوى معنوية     
أعباء الدور نوعياً لـه تأثيرا سلبياً على اتباع خطوة تنفيـذ الحلـول ؛ ممـا يعنـي أنـه                 

 انخفـض مـستوى اتبـاع خطـوة تنفيـذ الحلـول                   كلما زاد عبء الدور النـوعي كلمـا       
في حين يالحظ أن لمتغير المسئولية تجاه اآلخرين تـأثيراً موجبـاً علـى اتبـاع خطـوة                  
تنفيذ الحلول مما يوضح أنـه كلمـا زاد عـبء المـسئولية تجـاه اآلخـرين كلمـا زاد                    

تـائج أن   اهتمام  القيادات اإلدارية علـى اتبـاع خطـوة تنفيـذ الحلـول كمـا تـشير الن                  
القيادات اإلدارية باألجهزة األمنية أكثر اتباعـاً لخطـوة تنفيـذ الحلـول مـن رصـفائهم                 

 .في األجهزة المدنيةمن القيادات اإلدارية 
  :)٣٣(دول ـج

 نتائج نماذج انحدار خطوة متابعة تنفيذ وتقويم الحلول 
 على مصادر ضغوط العمل

 
مستو  التحمل

ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل تغيرات الم
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ١٨,٨٣٩ الثابت ٤,٣٩

٠,٧١٩- ٠,٤٧٢ ٣,١٨٠ ٠,٣١٤  غموض الدور ٠,٠٦-

.



 ٩٩

 صراع الدور ٠,٠٠ ٠,٠٣١ ٠,٩٧٦ ٣,٦١٤ ٠,٢٧٧

 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,١٠ ١,٥١٣ ٠,١٣١ ١,٤١٤ ٠,٧٠٧

٠,٠٠٤ ٢,٤٣٢ ٠,٤١٤** -٢,٨٨٥ زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٥-

٠,٩٨١- ٠,٣٢٧ ١,٩٨٤ ٠,٥١٤  التطوير الوظيفي ٠,٠٦-

 المسئولية تجاه اآلخرين ٠,٠٩ ١,٥٨٦ ٠,١١٤ ١,٢١٩ ٠,٨٢٠

   نوع الجهاز ٠,١٣ ١,٤٧٣ ٠,١٤٢ ١,٠٧٦ ٠,٩٢٩

٠,١١٣=R٢ معامل التحديد          **٠,٠٠٠ =مستوى المعنوية الكلية          ٥,٧٧٩ =f قيمة     

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*        
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

ـ  نتـائج ) ٣٣(يوضح الجدول رقم      خطـوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم         ج انحـدار  وذ نم

مـن التغيـر    %) ١١( ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته           على مصادر ضغوط العمل    الحلول

ويظهـر الجـدول أن متغيـر زيـادة أعبـاء      . في اتباع خطوة متابعة تنفيذ وتقويم الحلول     

تـأثير ذو داللـة إحـصائية علـى اتبـاع خطـوة متابعـة تنفيـذ                 الدور نوعياً فقط لـه     

أمـا بقيـة مـصادر ضـغوط العمـل فلـم       %) ٥(وتقويم الحلول عند مـستوى معنويـة       

تظهر النتائج وجود تأثير لها ذو داللـة إحـصائية علـى إتبـاع خطـوة متابعـة تنفيـذ                    

ة ويتـضح مـن النتـائج أن متغيـر زيـاد          %) ٥(وتقويم الحلول عند مـستوى معنويـة        

أعباء الدور نوعياً لـه تأثيرا سلبياً على اتباع خطـوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم الحلـول                  

؛ مما يعني أنه كلما زاد عبء الدور النـوعي كلمـا انخفـض مـستوى اتبـاع خطـوة                    

 .متابعة تنفيذ وتقويم الحلول

 
  :)٣٤(دول ـج

 بجميع أبعادها نتائج نماذج انحدار عملية اتخاذ القرارات 
  ضغوط العملعلى مصادر

 
مستو  التحمل

ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠٠** ٢٠,٥٥١ الثابت ٤,١١

٠,١٨٢- ٠,٨٥٥ ٣,١٣٩ ٠,٣٢٩  غموض الدور ٠,٠١-

.



 ١٠٠

٠,٤١١- ٠,٦٨١ ٣,٥٣٢ ٠,٢٨٣  صراع الدور ٠,٠٤-

 زيادة أعباء الدور كمياً ٠,٠٦ ١,٠٦٩ ٠,٢٨٦ ١,٤١٧ ٠,٧٠٦

٠,٠٠٠ ٢,٦٠٣ ٠,٣٨٤** زيادة أعباء الدور نوعياً ٠,٢٨- ٣,٥٩-

 التطوير الوظيفي ٠,٠١ ٠,١٥٥ ٠,٨٧٧ ١,٨٩٤ ٠,٥٢٨

٠,٠٠٠ ١,٢٠٣ ٠,٨٣١**  المسئولية تجاه اآلخرين ٠,١٨ ٣,٧٨٥

   نوع الجهاز ٠,١٨- ١,٨٢- ٠,٠٧٠ ١,٠٧٦ ٠,٩٢٩

 ٠,١٥٦=R٢ مل التحديدمعا            **٠,٠٠٠ =مستوى المعنوية الكلية   ٧,٤٧٨ =f قيمة     

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*      
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 

ـ نتائج) ٣٤(يوضح الجدول رقم     عمليـة اتخـاذ القـرارات المكـون     ج انحـدار وذ نم

 ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته          على مصادر ضغوط العمـل     المكونة لها أبعاد  من الثمانية   

 اتخـاذ القـرارات ويظهـر الجـدول أن          من التغير في اتبـاع خطـوات عمليـة        %) ١٦(

متغيرات زيادة أعباء الدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه اآلخـرين ونـوع الجهـاز لهـا                  

تأثيراً ذا داللة إحصائية على اتبـاع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد مـستوى                   

أما بقية مصادر ضغوط العمل فلم تظهـر النتـائج وجـود تـأثير لهـا ذو                 %) ٥(معنوية  

إحصائية على إتباع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد مـستوى معنويـة                          داللة  

ويتبين من إشارات المعـامالت أن متغيـر زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً لــه                  %) ٥(

تأثيرا سلبياً على اتباع خطوات عمليـة اتخـاذ القـرارات، ممـا يعنـي أنـه كلمـا زاد                    

ـ           ستوى اتبـاع خطـوات عمليـة اتخـاذ         عبء الدور النوعي كلما أثر ذلك سلباً علـى م

القرارات في حين يالحظ أن لمتغيـر المـسئولية تجـاه اآلخـرين تـأثيراً موجبـاً علـى                   

اتباع خطوات عملية اتخاذ القرارات ، ممـا يوضـح أنـه كلمـا زاد عـبء المـسئولية                   

تجاه اآلخرين كلما زاد اهتمام  القيادات اإلدارية علـى اتبـاع عمليـة اتخـاذ القـرارات                  

ـ    إلـى    تشير النتـائج     كما ذين المتغيـرين علـى خطـوات عمليـة اتخـاذ           اأن تـأثير ه

األجهـزة  واألجهـزة األمنيـة     كـل مـن     القرارات متماثل بين القيـادات اإلداريـة فـي          

 . المدنية



 ١٠١

  :)٣٥(دول ـج
 بجميع أبعادهانتائج نماذج انحدار عملية اتخاذ القرارات 

  بجميع ابعادهاعلى مصادر ضغوط العمل
 
  لالتحم

مستو
ى 
المعنو
 ية

tقيمة  المعامل المتغيرات 
 المفسرة

= = ٠,٠٠ ** ٢٧,٨٩٤ الثابت ٤,٧٥

٣,٢٣٥٢- ٠,٢١- ١,٠١٠ ٠,٩٩٠  ضغوط العمل **٠,٠٠١

   نوع الجهاز ٠,٥٨٢ ٠,٥٥٢ ٠,٠٤ ١,٠١٠ ٠,٩٩٠

 ٠,٠٤=R٢ معامل التحديد         **٠,٠٠٤ =مستوى المعنوية الكلية             ٥,٦٢ =f قيمة     

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند*       
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 عمليـة اتخـاذ القـرارات بأبعادهـا         ج انحـدار  وذ نم نتائج) ٣٥(يوضح الجدول رقم    

 بأبعادهـا المختلفـة ويفـسر النمـوذج مـا نـسبته                على مصادر ضغوط العمل    المختلفة  

ارات ويظهـر الجـدول أن متغيـر        من التغير في اتباع خطوات عملية اتخاذ القـر        %) ٤(

ضغوط العمل لــه تـأثير ذو داللـة إحـصائية علـى اتبـاع خطـوات عمليـة اتخـاذ                     

كما تشير النتـائج إلـى أن تـأثير ضـغوط العمـل             %) ٥(القرارات عند مستوى معنوية     

كـل مـن    على خطوات عملية اتخاذ القرارات متماثـل لـدى  القيـادات اإلداريـة فـي                 

 . هزة المدنيةاألجواألجهزة األمنية 

هذا ويتضح مـن قـيم عامـل تـضخم التبـاين والتحمـل فـي جميـع الجـداول                    " 

إلـى الجـدول رقـم                ) ٢٦(الخاصة بنتائج نماذج اإلنحدار الـسابقة مـن الجـدول رقـم             

ــاط الخطــي المتعــدد   ) ٣٥( أن جميــع هــذه النمــاذج ال تعــاني مــن مــشكلة االرتب

MULT ICOLL INEARITY .  قـيم عامـل تـضخم التبـاين أقـل      حيث أن جميـع 

 م،  ٢٠٠١إسـماعيل،   (  مما يعني غيـاب مـشكلة االرتبـاط الخطـي المتعـدد              10ْمن  

 ).  ٣٦٣ص

 

 

.



 ١٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرتبـة  العمـر، المؤهـل،     (ما عالقة المتغيـرات الديموغرافيـة        :الرابع  التساؤل  
بكـل مـن    )  العمـل، الـدخل    ، مسمى الوظيفة ،سـنوات الخدمـة، جهـة        الوظيفية

 توى ضغوط العمل وعملية اتخاذ القرارات لدى القيادات اإلدارية؟مس
لقيـاس  ) لـسبيرمان   ( لإلجابة على هذا التساؤل تـم اسـتخدام تحليـل االرتبـاط             

 وبعـض   القـرارات العالقة بين كل من أبعاد متغير ضغوط العمل وأبعـاد عمليـة اتخـاذ               

ـ            مية ضـمن المتغيـرات     المتغيرات الديموغرافية الكميـة ونظـراً لوجـود متغيـرات اس

فقد تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين فـي اتجـاه             ) مسمى الوظيفة، جهة العمل   (الشخصية  

 القـرارات واحد لمعرفة مدى وجود فروق في مستوى ضـغوط العمـل وعمليـة اتخـاذ                

بحسب اختالف مستويات هذه المتغيرات وفيما يلـي يـستعرض الباحـث نتـائج تحليـل                

 .  االرتباط وتحليل التباين

ما عالقة المتغيرات الديموغرافية بمستوى ضغوط العمل لدى : وًالأ
 القيادات اإلدارية؟

  :)٣٦(دول ـج
 معامالت االرتباط بين متغيرات ضغوط العمل 

 وبعض المتغيرات الديمغرافية



 ١٠٣

متوسطة 
 الدخل 

سنوات 
 الخدمة 

 المرتبة
 المدنية 

 الرتبة
العسكر

 ية 
العلميل المؤه

العمر ملالعأبعاد ضغوط   

-٠,١٨** -٠,٢١** -٠,١٥- ٠,١٩ ٠,١٧- ٠,٠٢**  غموض الدور

-٠,١٣* -٠,٢٠** -٠,١٥- ٠,٠٦ ٠,١١- *٠,١٨**  صراع الدور

-٠,٠٥ زيادة أعباء الدور كمياً ٠,٠٥- ٠,٠٩ ٠,٠٧- ٠,١١- ٠,١٣-

-٠,١٨** -٠,١٨** -٠,٢٣** -٠,١٧** ٠,٢١- ٠,٠٦** زيادة أعباء الدور
 نوعياً

-٠,١١* -٠,٢٣- ٠,٠٤** -٠,١٣* ٠,١١- ٠,٠١*  التطوير الوظيفي

-٠,١٥** -٠,٢١- ٠,٠١* -٠,١٣* ٠,١٩ *٠,١٠** المسئولية تجاه
 اآلخرين

-٠,١٢* -٠,١٦* -٠,٢١* -٠,١١- ٠,٠٧ ٠,١٠*  ضغوط العمل

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 

عـاد المختلفـة لمتغيـر ضـغوط        معامالت االرتباط بـين األب    ) ٣٦(يبين الجدول رقم    

العمل وبعض المتغيرات الديموغرافيـة ويتـضح مـن الجـدول أن هنـاك عالقـات ذات                 

داللة إحصائية بين بعض األبعاد والمتغيـرات الديموغرافيـة، كمـا أن الـبعض منهـا ال                 

وفيمـا يتعلـق    %) ٥(يرتبط بأي عالقات ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة              

جد أن لـه عالقة ارتباط عكـسية ذات داللـة إحـصائية مـع كـل                ببعد غموض الدور و   

من العمر، والمرتبة، والرتبـة، وسـنوات الخدمـه ، ومتوسـط الـدخل عنـد مـستوى                  

وتشير العالقة العكسية إلى أن مـستوى غمـوض الـدور لـدى القيـادات               %) ٥(معنوية  

بـار الـسن    اإلدارية في األجهـزة األمنيـة والمدنيـة أقـل لـدى القيـادات اإلداريـة ك                

وهـذا يعنـي أن     . والمراتب أو الرتـب العـسكرية العليـا ومـن ذوي الـدخول العاليـة              

مستوى غموض الدور يـنخفض بتقـدم العمـر، وكبـر الرتبـة العـسكرية أو المرتبـة                   

المدنية وكبر الدخل في حين لـم تظهـر النتـائج  وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائية         

 . بين غموض الدور ومستوى المؤهل العلمي

وكذلك وجد أن هناك عالقة ارتباط عكـسية ذات داللـة إحـصائية بـين كـل مـن                   

صراع الدور و العمر، والمرتبة، وسنوات الخدمـة، و متوسـط الـدخل عنـد مـستوى                 



 ١٠٤

ويستشف من ذلك أن القيادات اإلدارية األكبـر سـناً، ومرتبـة واألطـول              %) ٥(معنوية  

لـدور كمـا توضـح النتـائج عـدم          ر دخالًً ينخفض لديهم مستوى صـراع ا       ثخدمة واألك 

 والمؤهـل العلمـي   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل مـن صـراع الـدور               

 %).٥( والرتبة العسكرية عند مستوى معنوية

وتظهر النتائج عدم وجود عالقة ارتباط بين كل مـن زيـادة  أعبـاء الـدور كميـاً وأي                    

وفيمـا  ) ٠,٠٥( عنـد مـستوى داللـة        من المتغيرات الديموغرافيـة ذات داللـة إحـصائية        

يتصل بزيادة  أعباء الدور نوعياً وجد أن لـه عالقة ارتبـاط عكـسية ذات داللـة إحـصائية                   

وكل من العمر، والمرتبة، والرتبـة، وسـنوات الخدمـة، ومتـسوط الـدخل عنـد مـستوى                  

ويتضح من ذلـك أن القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً، ومرتبـة، واألطـول                 %) ٥(معنوية  

خدمة واألكبر دخالًً ينخفض لديهم أعباء الدور النـوعي ويتبـين مـن الجـدول عـدم وجـود               

 ؤهل العلمي مالعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل من زيادة أعباء الدور نوعياً و

كما توضح النتائج وجود عالقة ارتبـاط عكـسية ذات داللـة إحـصائية بـين كـل                  

ة، الرتبـة، ومتوسـط الـدخل عنـد مـستوى معنويـة          التطوير الوظيفي والعمر، والمرتب   

ويتضح من ذلك أن القيادات اإلداريـة األكبـر سـناً، ومرتبـة، واألطـول خدمـة                 %) ٥(

ر دخالًً ينخفض لديهم مستوى عـبء التطـوير الـوظيفي ويتـضح مـن الجـدول                 ثواألك

عدم وجود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة إحـصائية بـين كـل مـن التطـوير الـوظيفي                     

 .وسنوات الخدمةؤهل العلمي مالو

ويظهر من الجدول وجود عالقة ارتبـاط طرديـة ذات داللـة إحـصائية بـين كـل                  

المسئولية تجاه اآلخرين والعمر، والمرتبـة، الرتبـة، والـدخل عنـد مـستوى معنويـة                        

ويتضح من ذلك أن مستوي المـسئولية تجـاه اآلخـرين أكبـر لـدى القيـادات                 %). ٥(

ـ  سناً، ومرتبة، واألطول خدمة واألك     اإلدارية األكبر  ر دخـالًً مقارنـة بالقيـادات الـشابة         ث

واألقل مرتبة واألقصر خدمة واألقل دخالً ويتـضح مـن الجـدول عـدم وجـود عالقـة                  

 .ؤهل العلمي مالارتباط ذات داللة إحصائية بين المسئولية تجاه اآلخرين و

كـون مـن األبعـاد الـستة        وأما بالنسبة إلى العالقة بين متغير ضـغوط العمـل المت          

والمتغيرات الديموغرافية، فتبين أن لـه عالقـة ارتبـاط عكـسية مـع جمعيهـا ماعـدا                 



 ١٠٥

ويتـضح مـن ذلـك أن       %) ٥(مع مستوى المؤهل العلمي وذلك عند مـستوى معنويـة           

مستوي ضغوط العمل أقل لـدى القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً، ومرتبـة، واألطـول                  

ة بالقيـادات األصـغر سـناً واألقـل مرتبـة واألقـصر خدمـة               ر دخالً مقارن  ثخدمة واألك 

واألقل دخالً مما يعني أن مـستوى ضـغوط العمـل يـنخفض بتقـدم العمـر والمرتبـة                   

 . الدخلزيادةوطول الخدمة و

 :بحسب مسمى الوظيفة نتائج تحليل تباين أبعاد متغير ضغوط العمل

واحـد ألبعـاد متغيـر      نتائج تحليل التبـاين فـي اتجـاه         ) ٢٧( يوضح الجدول رقم    

ضغوط العمل بحسب اختالف مسمى الوظيفة الحالية حيـث بينـت نتـائج التحليـل أنـه                 

فـي مـستوى    ) ٠,٠٥(ال يوجد اختالفات ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة              

ضغوط العمل بأبعاده المختلفة بحـسب مـسميات الوظـائف مـا عـدا بعـد المـسئولية                  

 ذو داللـة إحـصائية بحـسب مـسميات          ختالفـاً الـف   تجاه اآلخرين الذي وجد أنـه يخت      

الوظائف وتشير النتائج إلـى أن مـستوى المـسئولية تجـاه اآلخـرين لـدى شـاغلي                  

وظائف مدير عام ومدير إدارة عامـة أكبـر مقارنـة ببقيـة القيـادات اإلداريـة التـي                   

) ٣,٦(، و )٣,٧(تشغل مناصب بمسميات أخـرى حيـث بلغـت قـيم الوسـط الحـسابي                

لوظائف مـدير عـام، ومـدير إدارة عامـة، ومـدير إدارة،             ) ٢,٦(، و )٣,٢(، و )٣,٣(و

 .ومدير شعبة، ورئيس قسم ووظائف إدارية أخرى على التوالي
 

  : )٣٧(دول ـج
 نتائج تحليل تباين أبعاد متغير ضغوط العمل 

 بحسب مسمى الوظيفة
 
 العمل طضغو

 
يناآلخرية تجاهالمسئول

 فيالوظيالتطوير
نوعيًاالدور  أعباء زيادة

 آميًاالدور  أعباء زيادة
الدورصراع

الدور ضغمو
 مسمى الوظيفة

  عاممدير ١,٨ ١,٩ ٣,٠ ١,٩ ٢,٠ ٣,٧ ٢,٤

  إدارة عامةمدير ٢,١ ٢,١ ٣,٠ ٢,١ ٢,١ ٣,٦ ٢,٥

  إدارةمدير ١,٩ ١,٩ ٢,٨ ٢,١ ١,٩ ٣,٣ ٢,٣
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  شعبةمدير ٢,٠ ٢,١ ٢,٨ ٢,٢ ١,٩ ٣,٢ ٢,٤

  قسمرئيس ٢,٠ ٢,٠ ٢,٩ ٢,١ ٢,١ ٣,١ ٢,٤

 *أخرى ١,٩ ١,٩ ٢,٨ ٢,٠ ٢,١ ٢,٦ ٢,٢

 المتوسط العام ٢,٠ ٢,٠ ٢,٨ ٢,١ ٢,٠ ٣,٢ ٢,٣

٠,٦٩٩ ٩,٠١١ ١,١٩٦ ٠,٥٣ ١,١٥١ ٠,٩٤٧ ٠,٨٧٥  Fقيمة 

٠,٦٢٤ ٠,٠٠** ٠,٧٥٤ ٠,٣١١ ٠,٣٣٣ ٠,٤٩٨ ٠,٤٥  مستوى المعنوية

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 
   :بحسب جهة العمل تائج تحليل تباين أبعاد متغير ضغوط العملن

نتائج تحليل التبـاين فـي اتجـاه واحـد ألبعـاد متغيـر              ) ٢٨(يوضح الجدول رقم    

 وأوضـحت النتـائج     ات اإلداريـة   القيـاد  بهـا   ضغوط العمل باختالف األجهزة التي تعمل       

فـي مـستوى    ) ٠,٠٥(أنه يوجد اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى معنويـة             

 الـدور   أعبـاء  زيـادة ضغوط العمل بأبعاده المختلفة باختالف األجهزة مـا عـدا بعـدي             

نوعيـاًد ويتـضح مـن النتـائج أن مـستوى غمـوض الـدور                الدور   أعباء زيادة و كميا

وصراع الدور والتطوير الوظيفي أعلـى لـدى القيـادات اإلداريـة العاملـة فـي وزارة                 

العزيـز للعلـوم والتقنيـة والمديريـة العامـة للـدفاع مـن              المعارف ومدينة الملك عبد     

مستواها لدى القيادات اإلدارية فـي األجهـزة األخـرى وأمـا فيمـا يتعلـق بمـستوى                  

المسئولية تجاه اآلخـرين فوجـد أنـه أعلـى لـدى القيـادات اإلداريـة فـي وزارتـي                    

األجهـزة  المعارف والخدمة المدنيـة مقارنـة ببقيـة القيـادات اإلداريـة العاملـة فـي                 

وأما بالنسبة لمتغير ضغوط العمل بأبعـاده الـستة فـيالحظ أنـه أعلـى لـدى                 . األخرى

ـ    الملـك    دينـة القيادات اإلدارية العاملـة فـي وزارة المعـارف وم           للعلـوم   زعبـد العزي

 . من القيادات اإلدارية العاملة في بقية األجهزة األخرىوالتقنية

  :)٣٨(دول ـج
 غير ضغوط العمل نتائج تحليل تباين أبعاد مت

 بحسب جهة العمل  

المسئول ضغوط التطو صرا زيادة زيادة غمو  الجهة
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 يناآلخرية تجاه العمل
 فيالوظي ير

نوعيًاالدور  أعباء
 آميًاالدور  أعباء

الدور ع الدور ض

 العامة للدفاع المديرية ٢,١ ٢,١ ٢,٨ ٢,٢ ٢,٠ ٣,٢ ٢,٤
 المدني

 عام الاألمن ١,٨ ١,٨ ٢,٩ ٢,٠ ١,٨ ٣,١ ٢,٢

  العامة للجوازاتالمديرية ١,٨ ٢,٠ ٢,٨ ٢,١ ١,٨ ٣,١ ٢,٣

 المعارف وزارة ٢,١ ٢,١ ٣,٠ ٢,٢ ٢,٣ ٣,٤ ٢,٥

 الملك عبدالعزيز للعلوم مدينة ٢,١ ٢,٢ ٢,٩ ٢,١ ٢,٥ ٣,١ ٢,٥
 والتقنية

  الخدمة المدنيةوزارة ١,٧ ١,٧ ٢,٧ ١,٩ ١,٧ ٣,٥ ٢,٢

  العامالمتوسط ٢,٠ ٢,٠ ٢,٨ ٢,١ ٢,٠ ٣,٢ ٢,٣

٢,٩٥٤ ٢,٧١٧ ٥,١٤٦ ١,٦٤٥ ١,٤١٥ ٣,٥٨ ٢,٥٩٦  Fقيمة 

٠,٠١٢ *٠,٠٢* ٠,٠٠** ٠,١٤٧ ٠,٢١٨ ٠,٠٠٤* ٠,٠٢٥  مستوى المعنوية

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 
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ما عالقة المتغيرات الديموغرافية بعملية اتخاذ القرارات لدى : ثانيًا
 ؟القيادات اإلدارية

  

  :)٣٩(دول ـج
 

 معامالت االرتباط بين متغيرات عملية اتخاذ عملية القرارات وبعض المتغيرات الديمغرافية

 

الدخلالخبرةالمرتبةالرتبهالتعليمالعمر خطوات عملية اتخاذ القرارات

**٠,١٣ ٠,٠٧ ٠,١٧*٠,١٥ ٠,٠٦*٠,١٢ إدراك المشكلة

**٠,١٧ ٠,١٠ ٠,٠٤*٠,١٤ ٠,٠٣*٠,١٠ مع المعلوماتج

**٠,١٤*٠,٠٤٠,١٥-**٠,٠٤٠,١٨-*٠,١٠ تحديد المشكلة

**٠,١٤ ٠,٠٧ ٠,٠٥*٠,١٣ ٠,٠٠*٠,١٢العمل على تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة

*٠,١١ ٠,٠٩٠,٠٤- ٠,١٢ ٠,٠٤*٠,١١ العمل إليجاد معايير لتقويم الحلول المطروحة

 ٠,٠٨٠,٠٤- ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٠٦ ٠,٠٣ حصول على قبول تأييد الحلولال

**٠,١٥ ٠,١٠ ٠,٠٠**٠,١٨ ٠,٠٤*٠,١١ تنفيذ الحلول

**٠,١٤ ٠,٠١٠,٠٨-*٠,٠١٠,١٣- ٠,٠٩ متابعة تنفيذ وتقويم الحلول

**٠,١٥ ٠,٠٢٠,٠٨-**٠,١٧ ٠,٠١*٠,١٣ جميع عبارات عملية اتخاذ القرارات
 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 

 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

  

 

 

 



 ١٠٩

 

 

معامالت االرتباط بـين األبعـاد المختلفـة لمتغيـر عمليـة            ) ٣٩(يبين الجدول رقم    

اتخاذ عملية القـرارات وبعـض المتغيـرات الديموغرافيـة ويتـضح مـن الجـدول أن                 

هناك عالقات ذات داللة إحصائية بين بعـض األبعـاد والمتغيـرات الديموغرافيـة، كمـا                

قـات ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة                  أن البعض منها ال يرتبط بـأي عال       

ويتضح من النتائج المستعرضة في الجدول وجـود عالقـة ارتبـاط طرديـة ذات               %) ٥(

داللة إحصائية بين خطوة إدراك المـشكلة وكـل مـن العمـر، والرتبـة، والـدخل عنـد                   

ويتضح مـن ذلـك أن القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً ورتبـة                %) ٥(مستوى معنوية   

واألكبر دخالً هم األكثـر اتباعـاً لخطـوة إدراك المـشكلة مقارنـة بالقيـادات اإلداريـة                  

وتوضـح النتـائج أنـه ال توجـد عالقـة ذات داللـة              . األصغر سناً ورتبة واألقل دخـالً     

بـين خطـوة إدراك المـشكلة وكـل مـن المؤهـل             %) ٥(إحصائية عند مستوى معنوية     

 .العلمي والمرتبة وسنوات الخدمة

يتعلق ببعد جمـع المعلومـات فوِجـد أن لــه عالقـة ارتبـاط طرديـة ذات                  وفيما  

%). ٥(داللة إحصائية مع كل من العمـر، والرتبـة، والـدخل عنـد مـستوى معنويـة                  

ويستشف من ذلك أن القيادات اإلدارية األكبر سناً، واألعلـى مرتبـة ودخـالًً هـم أكثـر                  

 األخـرى كمـا توضـح النتـائج عـدم           أتباعاً لخطوة جمع البيانات من القيادات اإلداريـة       

بـين خطـوة جمـع      %) ٥(وجود عالقة ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة             

 .المعلومات وكل من المؤهل العلمي والمرتبة وسنوات الخدمة

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طرديـة ذات داللـة إحـصائية بـين كـل مـن                  

 المـشكلة والعمـر، والرتبـة، وسـنوات         خطوة  العمل على تحديد البدائل المتاحة لحـل        

ممـا يعنـي أن القيـادات اإلداريـة األكبـر           %) ٥(الخدمة، والدخل عند مستوى معنوية      

سناً، ورتبة، واألطول خدمة واألكبر دخالًً هم أكثر أتباعـاً لخطـوة العمـل علـى تحديـد                  

نتـائج  كمـا توضـح ال    . البدائل المتاحة لحل المشكلة من سواهم من القيـادات اإلداريـة          

بـين خطـوة العمـل      %) ٥(عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة           



 ١١٠

على تحديد البدائل المتاحـة لحـل المـشكلة وكـل مـن المؤهـل العلمـي، والمرتبـة،                   

 .وسنوات الخدمة

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طرديـة ذات داللـة إحـصائية بـين كـل مـن                  

يم الحلـول المطروحـة والعمـر، والـدخل عنـد مـستوى       بعد العمل إليجاد معايير لتقـو    

ويستشف من ذلك أن القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً ودخـالًً يتبعـون                %). ٥(معنوية  

خطوة العمل إليجاد معـايير لتقـويم الحلـول المطروحـة أكثـرمن القيـادات اإلداريـة                 

توى كما توضح النتائج عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـس                 . األخرى

بين بعـد العمـل إليجـاد معـاييرلتقويم الحلـول المطروحـة وكـل مـن                 %) ٥(معنوية  

 .والمرتبة، والرتبة، وسنوات الخدمةالعلمي المؤهل 

ويتبين من النتائج عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحـصائية بـين بعـد الحـصول                 

مـستوى معنويـة    على قبول وتأييد الحلول وأي من المتغيرات الديموغرافيـة وذلـك عنـد              

وأما بالنسبة لبعد تنفيذ الحلول فوِجد أن لـه عالقة ارتبـاط موجبـة مـع كـل مـن                   %) ٥(

ما يعنـي أن القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً، ومرتبـة،              . متغيرات العمر والرتبة، والدخل   

ودخالًً  يتبعون خطوة تنفيذ الحلول أكثر من سواهم مـن القيـادات اإلداريـة كمـا توضـح                   

بـين بعـد    %) ٥(ج عدم وجود عالقة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة                النتائ

 .تنفيذ الحلول وكل من المؤهل العلمي والمرتبة وسنوات الخدمة

وأظهرت النتائج وجِود عالقة ارتباط موجبـة بـين خطـوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم           

 مـن ذوي    الحلول وكل من متغيري الرتبـة والـدخل مـا يعنـي أن القيـادات اإلداريـة                

الرتب العالية والدخل العالي يتبعون خطوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم الحلـول أكثـر مـن                  

سواهم من القيادات اإلداريـة كمـا توضـح النتـائج عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة                    

بين خطوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم الحلـول وكـل            %) ٥(إحصائية عند مستوى معنوية     

 .الوظيفية وسنوات الخدمة والمرتبة المؤهل العلميمن العمر، و

وبالنسبة لمتغير عملية اتخـاذ القـرارات المكـون مـن جميـع األبعـاد فوِجـد أن                  

ـ  طردية مع كل من متغيـرات العمـر، والرت         ارتباطلـه عالقة    . ة العـسكرية، والـدخل    ب

 األكبـر سـناً واألعلـى رتبـة واألكثـر دخـالً يتبعـون               اإلداريـة مما يعني أن القيادات     

تخاذ القرارات أكثر من زمالئهم األصـغر سـناً واألقـل رتبـة عـسكرية               خطوات عملية ا  

ودخالً كما لم تظهر النتائج وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين عمليـة اتخـاذ                    
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  .وسنوات الخدمة. ، والمرتبة المدنيةالمؤهل العلمي القرار وكل من 
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  :)٤٠(دول ـج

  نتائج تحليل تباين أبعاد عملية اتخاذ القرارات 
 بحسب المسميات الوظيفية
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 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٢ ٤,٢ ٤,٦٤,٥٤,٣٤,٤  عاممدير
 إدارة مدير

 ٤,٧٤,٥٤,٤ ٤,٦ ٤,١ ٤,٧٤,٧٤,٦٤,٤ عامة

 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٢ ٤,١ ٤,٤٤,٤٤,٤٤,٣  إدارةمدير

 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٢ ٤,١ ٤,٣٤,٤٤,٥٤,٣  شعبةمدير

 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٣ ٤,٢ ٤,٤٤,٤٤,٥٤,٣ م قسرئيس

 ٤,١٤,٢٤,١ ٣,٩ ٣,٩ ٤,٢٤,١٤,٢٤,٠ *أخرى

 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٢ ٤,١ ٤,٤٤,٤٤,٤٤,٣توسط العام الم

 ١,٥١٠,٥١,١٤ ١,٦٩١,٨٨١,٣٥١,٢٨٧١,٠٥٥١,٦٠٩ Fقيمة 
 ٠,١٥٠,٧٧٠,٣٣٩ ٠,١٣٠,٠٩٠,٢٤٠,٢٤١٠,٢٦٩٠,٣٨٥ مستوى المعنوية

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١ عند مستوى معنوية **

نتائج تحليل التبـاين فـي اتجـاه واحـد ألبعـاد عمليـة              ) ٤٠(يوضح الجدول رقم    

اتخاذ القرارات بحسب اختالف المسميات الوظيفيـة ويالحـظ أنـه ال يوجـد اخـتالف ذو        

فـي مـستوى اتبـاع خطـوات عمليـة          ) ٠,٠٥( داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة      

 .ا بحسب اختالف مسميات الوظائفاتخاذ القرارات بكل أبعاده
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  :)٤١(دول ـج
 نتائج تحليل تباين أبعاد خطوات عملية اتخاذ القرارات 

 بحسب األجهزة األمنية والمدنية 
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المديرية العامة 
 ٤,٤٤,٤٤,٣ ٤,٣ ٤,١ ٤,٢٤,٣٤,٤٤,٣ للدفاع المدني

 ٤,٤٤,٤٤,٤ ٤,٢ ٤,١ ٤,٤٤,٤٤,٥٤,٣ األمن العام
المديرية العامة 

 للجوازات
٤,٣٤,٣٤,٣ ٤,٣ ٤,٠ ٤,٢٤,٣٤,٤٤,٢ 

 ٤,٤٤,٢٤,٣ ٤,٢ ٤,٢ ٤,٥٤,٤٤,٤٤,٣ وزارة المعارف
مدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم 
 والتقنية

٤,١٤,١٤,١ ٤,١ ٣,٨ ٤,٦٤,٣٤,٢٤,٢ 

وزارة الخدمة 
 ٤,٣٤,٤٤,٣ ٤,٢ ٤,٢ ٤,٥٤,٥٤,٤٤,٣ المدنية

 ٤,٤٤,٣٤,٣ ٤,٢ ٤,١ ٤,٤٤,٤٤,٤٤,٣ المتوسط العام 

 ٠,٦٦ ١,٣٠٠,٧٥ ٢,٣٦٠,٨٠٠,٦٧٠,٢٩٤١,٢٠٧٠,٤٠٧ Fقيمة 
 ٠,٥٨٠,٥٦ ٠,٢٦ ٠,٠٤٠,٥٤٠,٦٤٠,٩١٦٠,٣٠٥٠,٨٤٤ مستوى المعنوية

 .٠,٠٥ مستوى معنوية عند* 
 .٠,٠١عند مستوى معنوية ** 

 

ـ         ) ٤١(يوضح الجدول رقم    كما     د ألبعـاد متغيـر     نتائج تحليل التبـاين فـي اتجـاه واح

عملية اتخاذ القرارات بحـسب اخـتالف األجهـزة ويالحـظ أنـه ال يوجـد اختالفـاً ذو                   

فـي مـستوى اتبـاع خطـوات عمليـة          ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة        

اتخاذ القـرارات بأبعادهـا المختلفـة بحـسب اخـتالف األجهـزة مـا عـدا بعـد إدراك                    

ات اإلداريـة فـي األجهـزة المدنيـة أكثـر اتباعـاً             المشكلة ويتضح من النتائج أن القياد     

 .األمنية األجهزة لخطوة إدراك المشكلة من القيادات اإلدارية العاملة في
 

 

* 
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 الخامسالفصل 
 

 
 نتائج الدراسة وتوصياتها

 

 نتــــائج الدراسـة :    أوًال
  الدراسةتوصيات:  ثانيًا 
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 نتائج الدراسة: أوًال 

ــد آن    ــق     بعـ ــا وفـ ــة وتحليلهـ ــات الدراسـ ــرض بيانـ ــم عـ   تـ

يمكـن  الخـروج بعـدد مـن النتـائج التـي         لنـا   تساؤالت الدراسة الموضوعة ، يمكـن       

 : فيما يلييهاتلخص

أظهرت النتـائج أن مـستوى ضـغوط العمـل لـدى القيـادات اإلداريـة بـاألجهزة                 -١

راً مـا   األمنية والمدنية بمدينة الرياض أقل من الوسـط أي أنـه بـين أحيانـاً ونـاد                

تكون هنـاك ضـغوط عمـل وذلـك حـسب مقيـاس ليكـرت المتـدرج إليجابـات                   

المبحوثين وأن مستوى الضغوط أعلـى لـدى القيـادات اإلداريـة المدنيـة مقارنـة                

وبـالنظر إلـى أبعـاد ضـغوط العمـل تـشير النتـائج إلـى أن                 . بالقيادات األمنية 

لـدى القيـادات    مستوى عبء التطوير الوظيفي والمسئولية تجـاه اآلخـرين أعلـى            

ـ اإلدارية في األجهزة المدنية من مـستواه لـدى القيـادات اإلداريـة               ي األجهـزة   ف

في حين لم تظهر النتائج وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي أبعـاد                  . األمنية

 .ضغوط العمل األخرى

تشير النتائج إلى أن معظم القيـادات اإلداريـة بـاألجهزة األمنيـة والمدنيـة تقـوم                  -٢

ع خطوات عملية اتخاذ القرارات بمستوى عـال أي بـين دائمـاً وغالبـاً               باتباع جمي 

النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي خطــوة إدراك  كمــا أوضــحٍت

المشكلة لصالح القيادات اإلدارية في األجهزة المدنيـةفي حـين لـم تظهـر النتـائج                

ر وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى اتبـاع خطـوات اتخـاذ القـرا                  

 . األخرى بين القيادات اإلدارية في األجهزة األمنية واألجهزة المدنية

 أما بالنسبة لتساؤل الدراسة األساسي ما أثر ضغوط العمل على خطوات عملية -٣

 :اتخـــــاذ القرارات لدى القيادات اإلدارية

هـي  وفقد أوضحت نتـائج نمـاذج االنحـدار الخطـي للمتغيـرات التابعـة فيهـا                 

لية اتخاذ القرارات ومتغير عمليـة اتخـاذ القـرارات المكـون لجميـع هـذه                خطوات عم 
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والمتغيرة المفسرة فيها هي مـصادر ضـغوط العمـل ومتغيـر ضـغوط العمـل                ) األبعاد

 :المكون لجميع هذه األبعاد، أن الدراسة توصلت إلى اآلتي

اآلخـرين   أظهرت النتائج أن متغيري زيادة أعباء الدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه               -أ

لهما تأثيراً ذو داللة إحصائية على جميع خطوات عمليـة اتخـاذ القـرارات مـا عـدا                  

خطوتي تنفيذ الحلول ومتابعة تنفيذ وتقييم الحلول أما بقيـة مـصادر ضـغوط العمـل                 

فليس لها تـأثيراً ذو داللـة إحـصائية علـى إتبـاع إدراك المـشكلة عنـد مـستوى                    

لمتغيـر زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً تـأثيرا            وتشير النتائج إلـى أن      %) ٥(معنوية  

 سلبياً على اتباع خطوات عملية اتخاذ القرارات 

أما فيما يختص بأثر مصادر ضغوط العمل على خطـوة تنفيـذ الحلـول، فأوضـحت                 -ب

نتائج تحليل االنحدار أن متغيـرات زيـادة أعبـاء الـدور نوعيـاً والمـسئولية تجـاه                  

 ذا داللة إحصائية علـى اتبـاع خطـوة تنفيـذ الحلـول      اآلخرين ونوع الجهاز لها تأثيراً   

أما بالنـسبة لبقيـة مـصادر ضـغوط العمـل فلـم تظهـر               %) ٥(عند مستوى معنوية    

النتائج وجود تأثير لها ذو داللة إحـصائية علـى إتبـاع خطـوة تنفيـذ الحلـول عنـد                    

ويتبـين مـن إشـارات المعـامالت أن متغيـر زيـادة أعبـاء               %) ٥(مستوى معنوية   

 .  نوعياً لـه تأثيرا سلبياً على اتباع خطوة تنفيذ الحلول الدور

أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن متغير زيادة أعبـاء الـدور نوعيـاً فقطلـه تـأثير ذو                -ج

داللة إحصائية على اتبـاع خطـوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم الحلـول عنـد مـستوى                   

ج وجـود تـأثير لهـا       أما بقية مصادر ضغوط العمل فلم تظهـر النتـائ         %). ٥(معنوية  

ذو داللة إحصائية على إتباع خطوة متابعـة تنفيـذ وتقـويم الحلـول عنـد مـستوى                  

 %).٥(معنوية 

  عملية اتخاذ القرارات بجميـع أبعادهـا المكونـة لهـا           ج انحدار وذ نم نتائجأوضحت    -د

 بجميع أبعادها المكونـة لهـا، أن متغيـر ضـغوط العمـل             على مصادر ضغوط العمل   

داللة إحصائية على اتبـاع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد               لـه تأثير ذو    

كمـا أشـارت النتـائج أن تـأثير ضـغوط العمـل علـى               %). ٥(مستوى معنويـة    
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خطوات عملية اتخاذ القرارات سلبياً ممـا يعنـي أنـه كلمـا زادت ضـغوط العمـل                  

لدى القيـادات اإلداريـة كلمـا انخفـض مـستوى اتبـاع خطـوات عمليـة اتخـاذ                 

 وكلما قل مستوى الضغوط لـدى  القيـادات اإلداريـة كلمـا زاد مـستوى                 .القرارات

اتباعهم لخطوات عملية اتخاذ القـرارات، كمـا توضـح النتـائج أن تـأثير ضـغوط                 

القيـادات اإلداريـة     العمل على اتباع خطوات عملية اتخاذ القـرارات متماثـل لـدى           

 .في األجهزة األمنية والمدنية

ضغوط العمل وبعض المتغيرات الديموغرافية، لعالقة بين طبيعة ا أما في ما يختص ب-٤

 :فقد توصلت الدراسة إلى اآلتي

بينت النتـائج أن هنـاك عالقـات ذات داللـة إحـصائية بـين بعـض األبعـاد                     -أ

والمتغيرات الديموغرافية، كما أن البعض منهـا ال يـرتبط بـأي عالقـات ذات               

 %). ٥(داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

لنسبة للعالقة بـين متغيـر ضـغوط العمـل المتكـون مـن األبعـاد الـستة                   با -ب

والمتغيرات الديموغرافية، فتبين أن لـه عالقة ارتبـاط عكـسية مـع جمعيهـا              

ويتـضح مـن   %) ٥(وذلـك عنـد مـستوى معنويـة        المؤهل العلمي   ماعدا مع   

ذلك أن مستوي ضغوط العمـل أقـل لـدى القيـادات اإلداريـة األكبـر سـناً،                  

 واألطول خدمة واألكبر دخالً مقارنة بالقيـادات األصـغر سـناً واألقـل              ومرتبة،

ممـا يعنـي أن مـستوى ضـغوط العمـل           . مرتبة واألقل خدمة واألقـل دخـالً      

 .ينخفض بتقدم العمر والمرتبة وطول الخدمة وكبر الدخل

 بينت نتائج التحليل أنه ال يوجد اختالفات ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                 -ج

فــي مــستوى ضــغوط العمــل بأبعــاده المختلفــة بحــسب ) ٠,٠٥(معنويــة 

مسميات الوظائف ما عدا بعـد المـسئولية تجـاه اآلخـرين الـذي وجـد أنـه                  

وتــشير .  ذو داللــة إحــصائية بحــسب مــسميات الوظــائفاًيختلــف إختالفــ

النتائج إلى أن مستوى المسئولية تجاه اآلخرين لـدى شـاغلي وظـائف مـدير               



 ١١٨

كبر مقارنـة ببقيـة القيـادات اإلداريـة التـي تـشغل             عام ومدير إدارة عامة أ    

 .مناصب بمسميات أخرى

 أوضحت النتـائج أنـه يوجـد اختالفـات ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                   -د

فـي مـستوى ضـغوط العمـل بأبعـاده المختلفـة بـاختالف              ) ٠,٠٥(معنوية  

 نوعيـاً  الـدور    أعبـاء  زيـادة  و  الدور كميـا   أعباء زيادةاألجهزة ما عدا بعدي     

ويتضح من النتائج أن مـستوى غمـوض الـدور وصـراع الـدور والتطـوير                

الوظيفي أعلى لدى القيادات اإلداريـة العاملـة فـي وزارة المعـارف ومدينـة               

الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنيـة والمديريـة العامـة للـدفاع المـدني مـن                 

 مستواها لدى القيادات اإلداريـة فـي األجهـزة األخـرى وأمـا فيمـا يتعلـق                

بمستوى المسئولية تجاه اآلخرين فوجد أنـه أعلـى لـدى القيـادات اإلداريـة               

في وزارتي المعـارف والخدمـة المدنيـة مقارنـة ببقيـة القيـادات اإلداريـة                

وأمـا بالنـسبة لمتغيـر ضـغوط العمـل بأبعـاده            . العاملة في األجهزة األخرى   

 دينـة  وم الستة فيالحظ أن أعلى لدى القيـادات العاملـة فـي وزارة المعـارف             

 مـن القيـادات اإلداريـة العاملـة فـي بقيـة              للعلوم والتقنية  زعبد العزي الملك  

 .األجهزة األخرى

  فقدعملية اتخاذ القرارات وبعض المتغيرات الديموغرافيةطبيعة العالقة بين أما بالنسبة ل •
 :توصلت الدراسة إلى اآلتي

ـ             - أ ين بعـض خطـوات     أوضحت النتائج أن هناك عالقات ذات داللـة إحـصائية ب

عملية اتخاذ القرارات والمتغيـرات الديموغرافيـة، كمـا أن الـبعض منهـا ال               

 %) ٥(يرتبط بأي عالقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

بالنسبة لمتغير عملية اتخاذ القرارات المكـون مـن جميـع األبعـاد فوِجـد أن                  -ب

ـ  والرت  طردية مع كـل مـن متغيـرات العمـر،          ارتباطله عالقة    ة العـسكرية،   ب

 األكبـر سـناً ورتبـة عـسكرية         اإلداريـة ممـا يعنـي أن القيـادات        . والدخل

واألعلى دخالً يتبعون خطوات عملية اتخاذ القـرارات أكثـر زمالئهـم األصـغر              

سناً واألقل رتبة عسكرية ودخالً  كما لـم تظهـر النتـائج وجـود عالقـة ذات                  
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ـ             ل مـن والمؤهـل العلمـي،       داللة إحـصائية بـين عمليـة اتخـاذ القـرار وك

 . والمرتبة العسكرية، وسنوات الخدمة

أوضحت نتـائج الدراسـة أنـه ال يوجـد اخـتالف ذو داللـة إحـصائية عنـد                    -ج

في مستوى اتباع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات           ) ٠,٠٥(مستوى معنوية   

 .بكل أبعادها بحسب اختالف مسميات الوظائف

يوجـد اختالفـاً ذو داللـة إحـصائية عنـد           أشارت نتائج التحليل إلـى أنـه ال           -د

في مستوى اتباع خطـوات عمليـة اتخـاذ القـرارات           ) ٠,٠٥(مستوى معنوية   

بأبعادها المختلفة بحـسب اخـتالف األجهـزة مـا عـدا بعـد إدراك المـشكلة                 

وأوضحت النتائج أن القيادات اإلداريـة فـي األجهـزة المدنيـة أكثـر اتباعـاً                

 .دات اإلدارية العاملة في األجهزة األمنيةلخطوة إدراك المشكلة من القيا
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  الدراسةتوصيات:  ثانيًا 

على ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها هـذه الدراسـة فإنـه يمكـن للباحـث                 

أن يقدم عددا من التوصيات والتي من الممكن أن تـساعد فـي التخفيـف فـي مـستوى                   

اإلداريـة فـي كـل مـن األجهـزة          ضغوط العمل التي تواجه صانعي القرار من القيادات         

هـذا إلـى    . األمنية والمدنية موضوع الدراسة بشكل خاص وبقية القيـادات بـشكل عـام            

جانب عدد من التوصيات العامة والدراسات التي يقتـرح الباحـث إجراؤهـا فـي مجـال                 

ضغوط العمل وعملية اتخـاذ القـرارات وهـذه التوصـيات أو المقترحـات هـي علـى                  

 :النحو التالي 

ستعانة بآراء األسـاتذة والمفكـرين فـي مجـاالت اإلدارة والـسلوك التنظيمـي               اال -١

اإلدارات المختـصة بالتـدريب     وعلـم الـنفس بالتعـاون مـع         والتطوير التنظيمي   

المنظمـات واألجهـزة وذلـك إليجـاد اسـتراتيجية تهـدف            والتطوير الوظيفي في    

خـالل   القيـادات اإلداريـة وذلـك مـن          عـن إلى تخفيف مستوى ضغوط العمـل       

 . الوسائل واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لهذه المنظمات

تحديد األعباء الوظيفية التي يجب علـى القيـادات اإلداريـة أن تؤديهـا بنفـسها                 -٢

وبقية األعمال التي من الممكن أن يتم تفويـضها وإسـنادها إلـى المـساعدين أو                

 تخفيـف أعبـاء     المرؤسيين ، حيث يساعد هذا التفويض مـن الـصالحيات علـى           

العمل الكمية والنوعية عن القيادات مما يجعلهـا تتفـرغ لألعمـال األكثـر أهميـة                

 .في موقعها القيادي 

االهتمام بتنظيم أوقات العمل من قبـل القيـادات اإلداريـة واسـتغالله االسـتغالل                -٣

عن طريق وضع جدول ترتب فيـه األنـشطة وذلـك حـسب أهميتهـا               وذلك  األمثل  

 م تراكم وتـأخير العمـل وتخفيـف الـضغوط التـي تنـشأ مـن                مما يؤدي إلى عد   

 .هذا الجانب 

إصدار األدلة التنظيمية التي توضـح تفاصـيل المهـام والنـشاطات التـي ينبغـي                 -٤

على العاملين اتباعها وذلك من قبل الجهات المختـصة ممـا يخفـف كثيـرا مـن                 

 .األعباء على القيادات 

اكز القيادية فـي المنظمـات مـع بيـان          إيجاد الوصف الوظيفي الدقيق لجميع المر      -٥



 ١٢١

 .بالمهام والمسئوليات والصالحيات لجميع هذه المراكز القيادية 

ضرورة العمل على عقـد دورات تدريبيـة متخصـصة للقيـادات اإلداريـة كلمـا                 -٦

أمكن ذلك كل فـي مجـال عملـه يـشارك فيهـا نخبـة مـن أسـاتذة الجامعـات                     

ارة ووظائفهـا مـن أجـل االرتقـاء         باإلدهو جديد   المتخصصين وذلك لطرح كل ما      

بمستوى أداء تلك القيادات فـي عمليـة تخفيـف الـضغوط وفـي عمليـة صـنع                  

 .واتخاذ القرار الذي يعتبر جوهر العملية اإلدارية 

 والمؤهلـة للقيـام     الكفـوه العمل قدر اإلمكان على اسـتقطاب القيـادات اإلداريـة            -٧

ـ            ذه القيـادات مـن العوامـل       باألعمال القيادية في المنظمات إذ أن وجـود مثـل ه

م رسـالتها والمهـام المنوطـة بهـا         وذلـك لتقـدي   الهامة جدا في نجاح المنظمات      

 .على الوجه الصحيح ، وتحقيق االستقرار النفسي للعاملين بها 

العمل على إنشاء أندية أو مراكـز متخصـصة فـي جميـع األجهـزة والمنظمـات                  -٨

ـ       واالبتعـاد   الترفيـه ة وذلـك بغـرض      لتقديم األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهي

 بـين المراكـز      يقـرب  عن بيئة العمل الرسمية وإيجاد منـاخ تنظيمـي اجتمـاعي          

القيادية والمرؤسين وفقاً لبرامج مدروسة ومتخصصة ممـا يـساعد فـي تحقيـق              

 .الهدف المنشود للمنظمات والعاملين بها 

ت العالقـة   ضرورة وجود برامج وندوات إعالمية توعويـة مـن قبـل الجهـات ذا              -٩

بجميع الوسائل المرئيـة والمـسموعة والمقـروءة حـول ضـغوط العمـل وذلـك              

إلبراز أهـم المـصادر واآلثـار والنتـائج وطـرق العـالج المناسـبة لمواجهـة                 

الضغوط والتخفيف منها بقدر اإلمكان لكـل العـاملين بجميـع المنظمـات األمنيـة               

 .والمدنية والقطاع الخاص بشكل عام

 لدراسات المستقبلية التوصيات بخصوص ا
إجراء المزيد من الدراسات المتعلقـة بـضغوط العمـل وذلـك علـى القيـادات                  -١

 نظرا لقلة وحداثة االهتمام بدراسة مثـل هـذا المجـال سـواء               تحديداً وذلك  اإلدارية

في المملكة العربية السعودية أو في الدول العربيـة وعلـى بقيـة العـاملين بـشكل                 

ألجهـزة األمنيـة والمدنيـة سـواء كانـت تعليميـة أو             عام في كل من المنظمات وا     



 ١٢٢

صحية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك باإلضافة إلـى القطـاع الخـاص وذلـك                 

ومعرفـة  من أجل التعرف علـى المـصادر المـسببة للـضغوط وطـرق معالجتهـا                

اآلثار والنتائج النفسية والجـسمية والـسلوكية التـي تحـدث مـن جـراء ضـغوط              

 .العمل

راسات مقارنه عـن مـستوى ضـغوط العمـل وانعكاسـاته علـى عمليـة                إجراء د  -٢

عالقة ضغوط العمل بكـل مـن األداء والرضـا الـوظيفي بـين               وعن اتاتخاذ القرار 

القيادات اإلدارية العاملة في األجهزة األمنية والمدنيـة فـي عـدة منـاطق مختلفـة                

عاملـة فـي    من المملكة حيث أن هذه الدراسة ركـزت علـى القيـادات اإلداريـة ال              

 .األجهزة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها 

العمل قـدر اإلمكـان علـى إجـراء الدراسـات المـستقبلية بـدون اسـتخدام أداة                   -٣

علـى المبحـوثين ومحاولـة اسـتخدام أسـاليب أخـرى مثـل              " االستبانة" الدراسة  

المقابلة الميدانية، مراجعة الـسجالت والبيانـات، اإلحـصاءات حيـث يتـضح مـن               

نتائج هذه الدراسة ومن نتائج عدة دراسات أخـرى أن إجابـات المبحـوثين غالبـاً                

ما تكون متميزة جداً أ ي مثالية إلى حٍد كبيـر وال تحقـق الهـدف المنـشود بينمـا                    

 . واقع الحال في األجهزة أو المنظمة المبحوثة يقول غير ذلك
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 . مة، إدارة البحوث والنشرمعهد اإلدارة العا: الرياض. مقارن
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 . الرياض. األمنية

تحليـل الـضغوط التنظيميـة التـي تتعـارض          " . ) م١٩٩٥( يص ، منى راشد   غال -٢٠

) ٨٥(العـدد   . مجلة دراسات الخلـيج والجزيـرة العربيـة       ". ةلها القيادات اإلداري  

 ).٢٢(السنة 

القحطاني، سالم بن سعيد، والعـامري، أحمـد بـن سـالم، وآل مـذهب، معـدي                  -٢١

ـ ١٤٢١(بن محمد، والعمر، بدران بن عبـدالرحمن         منـاهج البحـث فـي        .)هـ

  .الرياض. SPSSالعلوم السلوكية مع تطبيقات على 

". مـصادر الـضغوط فـي العمـل         . ) هــ   ١٤٢١( المشعان ، عويد سـلطان       -٢٢



 ١٢٥

 ).١(العدد ) ١٣(مجلد . يةرمجلة جامعة الملك سعود ، العلوم اإلدا

العالقة بين ضـغوط العمـل وبـين الـوالء          ). م١٩٩٥( المير، عبد الرحيم علي      -٢٣

اإلدارة العامـة، معهـد     . دراسـة مقارنـة     . التنظيمي، واألداء والرضاء الوظيفي   

  .٢١العدد ) ٣٥( مجلد ال. اإلدارة العامة

 دراسـة تحليليـة التجاهـات العـاملين         .) م١٩٩٤( النمر ، سعود بـن محمـد         -٢٤

نحو مستويات ضـغوط العمـل فـي القطـاعين العـام والخـاص فـي المملكـة                  

 .)٢(المجلة العربية لإلدارة ، العدد .العربية السعودية 

ــد    -٢٥ ــزاوي، محم ــد، وحم ــود، محم ــاني، ومحم ــر، ســعود، وخاشــقجي، ه           النم

دار النوابـغ   : جـده الطبعـة الثالثـة،     . اإلدارة العامة األسس والوظائف   ). م١٩٩٤(

 . للنشر والتوزيع

ــد            -٢٦ ــزاوي، محم ــد، وحم ــود، محم ــاني، ومحم ــر، ســعود، وخاشــقجي، ه النم

مطـابع  : الطبعـة الرابعـة، الريـاض     . اإلدارة العامة األسس والوظائف   ). م١٩٩٧(

 .رزدق ـالف

ــالهنــداوي ، -٢٧  اســتراتيجيات التعامــل مــع ضــغوط .)م ١٩٩٤(  أحمــد ة وفي

  . )٥٨( مجلة اإلدارة ، العدد  .العمل

مقارنة الـضغوط الوظيفيـة التـي يتعـرض         . ) م١٩٩٠(المنعم  دحافظ، إجالل عب   -٢٨

المجلــة العلميــة لالقتــصاد . لهــا المــديرين فــي القطــاعين العــام والخــاص

 ). ٢ (والتجارة العدد

. الـسلوك التنظيمـي واآلداب    ). م١٩٩١(  والس. ج. يسيز الجي، أنـدرو مـال      -٢٩

معهـد  : الريـاض .  مراجعة علي محمـد عبـد الوهـاب        .ترجمة جعفر أبو القاسم   

 . اإلدارة  العامة

الـضغوط التـي تعـرض لهـا رجـال األعمـال فـي              . ) م  ١٩٩٥(  هدى صقر، -٣٠

 ).١٣٠ (مجلة المدير العربي العددمصر 

:  طنطـا .ارة ضـغوط العمـل والحيـاة   إد). م٢٠٠٢( عبد الجواد، محمـد أحمـد     -٣١

 . دار الشير للثقافة والعلوم

واقـع اسـتخدام األسـاليب الكميـة فـي           "  .)م١٩٩٨(عبد الرحيم، عالء الدين      -٣٢



 ١٢٦

   ).٣(العدد ) ٣٨(اإلدارة العامة المجلد ". اتخاذ القرارات

 لدراسـة   األساسـية نظريات علـم الـنفس والمـداخل        ). م  ١٩٨٦(عبد العال ، سيد      -٣٣

 . مكتبة سعيد رافت، بجامعة عين شمس: القاهرة). ٦(، الطبعة  اإلنسانيالسلوك

تـأثير العوامـل البيئيـة علـى اتخـاذ       .) م١٩٩٠(عبد الغفـار، ناديـه محمـد         -٣٤

رسـالة ماجـستير غيـر      . عمـال الـسعودية   األالقرارات اإلدارية فـي منظمـات       

 . منشورة، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جده

القيادة اإلداريـة بـين الفكـر اإلسـالمي والمفهـوم         ). م١٩٩٠(عبد الفتاح، نبيل     -٣٥

 .  )٢(اإلداري العدد المعاصر، 

 .ت فـي المملكـة    اتخـاذ القـرارا    .)هــ   ١٤٠٠( الوهاب ، علـي محمـد       عبد   -٣٦

 . معهد اإلدارة العامة : الرياض 

تـه  البحـث العلمـي ، مفهومـه وأدوا       ) . م  ١٩٩٧( عبيدات ، ذوقان وآخـرون       -٣٧

 . دار أسامة للنشر والتوزيع  : وأساليبه

متغيــرات ضــغط العمــل، دراســة نظريــة ). م١٩٨٨( عــسكر، ســمير أحمــد -٣٨

مجلـة  . تطبيقية على قطـاع المـصارف بدولـة اإلمـارات  العربيـة المتحـدة              

  ).٢٠(اإلدارة العامة، العدد 

ـ ١٤١٤(عالقي، مـدني عبـد القـادر         -٣٩ دراسـة تحليليـة للوظـائف      : اإلدارة). هـ

 . مكتبة دار زهران للنشر والتوزيع: الطبعة السادسة، جده. لقرارات اإلداريةوا

دراسـات تحليـل الـصراع اإلداري وأهميتهـا فـي           ). م١٩٩٤(  جميل   ،فرج اهللا  -٤٠

 .)١(العدد ) ٣(المجلد . الفكر الشرطي. مجال الشرطة

ضـغوط العمـل التنظيميـة وأثرهـا        ) . م  ١٩٩٦( فلمبان ، رأفت بنـت أحمـد         -٤١

 ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة             اجية القيـادات اإلداريـة    على إنت 

  . ، جدهاإلقتصاد واإلدارة ، جامعة الملك عبد العزيز

ــواف  -٤٢ ــان، ن ــة). م١٩٨٣(كنع ــرارات اإلداري ــاذ الق ــاضاتخ ــابع : ، الري مط

   .رزدقـالف

 

نحو إطار شـامل لتغيـر ضـغوط العمـل          ) . " هـ  ١٤١٣( محمد ، لطفي راشد      -٤٣



 ١٢٧

  ).٣٢( للسنة  ) ٧٥( العدد . مجلة اإلدارة العامة  ."تها وكيفية مواجه

 

ــدال   -٤٤ ــروف، اعت ــضغوط ). م ٢٠٠١( مع ــة ال ــارات مواجه ــاض.مه  : الري

 . مكتبة الشقري

مركـز  : القـاهرة . مهـارات إدارة الـضغوط    ). م٢٠٠٠( هالل، محمد عبد الغني      -٤٥

 ٠تطوير األداء والتنمية

ــد   -٤٦ ــن أحم ــرحمن ب ــد ال ــان، عب ــد). م١٩٩٩( هيج ــل الم ــداعي لح خل اإلب

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. المشكالت

ـ ١٤١٩( بـن أحمـد      هيجان، عبـدالرحمن   -٤٧ ضـغوط العمـل، مـنهج شـامل         .)هـ

مطـابع معهـد  اإلدارة      :  الريـاض  . لدراسة مصادرها ونتائجهـا وكيفيـة إدارتهـا       

 . العامة 

ـ       . ) م١٩٨٩( ياغي ، محمـد      -٤٨ ي اتخـاذ القـرارات     اختيـار المراحـل العلميـة ف

. اإلدارة العامـة . ية، دراسـة تطبيقيـة علـى الخطـوط الملكيـة األردنيـة         راإلدا

 ).٦٢(العدد ) ٢٨(السنة 

اتخـاذ القـرارات التنظيميـة      ).  م١٩٨٩(ياغي ، محمد ، وخاشـقجي ، هـاني           -٤٩

مجلـة العلـوم اإلداريـة، جامعـة الملـك       . في قطاع الخدمة المدنيـة الـسعودي      

   .سعود
 
 .  ع األجنبية المراج-

 ١- Cramer, D. (١٩٩٧) Basic Statistics for Social Research: Step-by-

step Calculations- and Computer Techniques using Minitab. 

Routledge, London 

٢- Killy (١٩٩٤): The Executive. Time and Stress: Management 

Program, Iywood NJ: Alexander Hamilton Institue, Inc., P.١٥٥. 

    

 



 ١٢٨

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

  ) ١( ملحق رقم 

 

 في صورتها األولية االستبانة
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 ١٢٩

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
 آلية الدراسة العليا
 قسم العلوم اإلدارية

 
                                                           سعادة الدآتور 

 سلمه اهللا   
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  وبعد ،،،
 بمـوافقتكم بقبـول وتحكـيم االسـتبانة المرفقـة           ى  أمل بأن يسمح وقتكم وأن أحظ     

الدراسة التي أقوم بها بعنوان ضـغوط العمـل وأثرهـا علـى عمليـة اتخـاذ                 عن  وهي  

األجهـزة  مـن   ية مقارنـة علـى القيـادات اإلداريـة فـي عـدد              دراسة مسح . القرارات

 . األمنية والمدنية بمدينة الرياض

 وذلك استكماال للحصول على درجة  الماجـستير فـي العلـوم اإلداريـة مـن كليـة                  

الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة وتـسعى هـذه الدراسـة إلـى                  

 : تحقيق األهداف التالية

 . لتعرف على مستوى ضغوط العمل لدى القيادات اإلداريةا -١

 . معرفة مدى اتباع القيادات اإلدارية لخطوات عملية اتخاذ القرارات  -٢

 التعرف على عالقـة المتغيـرات الديمغرافيـة بمـستوى كـل مـن ضـغوط العمـل                 -٣
 . وعملية اتخاذ القرارات لدى القيادات اإلدارية

ــر ضــغوط العمــل   -٤ ــة أث ــدى  معرف ــرارات ل ــة اتخــاذ الق ــى خطــوات عملي  عل
 . القيادات اإلدارية

شاكراً ومقدرا لكم مـا تبذلونـه مـن جهـدكم ووقـتكم فـي سـبيل إبـداء الـرأي                     

والمشورة لي حيال هذه االستبانة من تعـديل أو حـذف أو إضـافة مـا ترونـه مناسـبا                    

 . لتطوير إدارة الدراسة 

 ،،،  واهللا يحفظكم ويسدد خطاآم   
 ثـالباح



 ١٣٠

د          ن حم ي ب عل
ان  النوش

 
 البيانات الديمغرافية

  .  العمر-١
 (   )  عاما ٣٥ إلى أقل من ٢٥من (   )  عاما ٢٥ أقل من -
 (     )  عاما فأكثر ٤٥من (   )  عاما ٤٥ إلى أقل من ٣٥ من -

 :  المؤهل العلمي-٢

 ماجستير                             كلية جامعية  س بكالوريو        أقل من ثانوية عامة         

     كلية عسكرية           دكتوراه           س          بكالوريو     ثانوية عامة    

 دبلوم عالي                   ط      دبلوم متوس  

 :  الوظيفة -٣

 عسكرية               مدنية    

 : جهة العمل -٤

         األمن العام                            وزارة المعارف              

  المدني         المديرية العامة للدفاع                  وزارة الخدمة المدنية                   
 المديرية العامة للجوازات            والتقنية         مدينة الملك عبد العزيز للعلوم

 :  رتبة أو الرتبة م ال-٥

 ………………تبة المدنية المر

 ………………الرتبة العسكرية

 :              مسمى الوظيفة الحالية -٦
    مساعد مدير إدارة               مدير عام   

 _______ أخرى أذكرها                مدير شعبة   مدير إدارة عامة  

  مدير إدارة                 رئيس قسم          

 : سنوات الخدمة -٧
  سنة           إجماالً  وظيفة الحكومية  بال سنة       الحالي منصب   بال

      متوسط الدخل الشهري -٨



 ١٣١

  ألف ريال١١آالف إلى أقل من ٩من    آالف ريال          ٩ أالف إلى أقل من ٧ من         

  ألف ريال ١٥  ألف إلى أقل من١٣من      ألف ريال        ١٣ألف إلى أقل من ١١من          

  ألف ريال  ١٧     أكثر من        ألف ريال١٧ ألف إلى أقل من ١٥ من         

اني    فيما يلي مجموعة من المؤشـرات المتعلقـة بمـستوى ضـغوط العمـل              : الجزء الث
في خانـة االختيـار الـذي يعبـر عـن رأيـك              ) √(  فضال ضع إشارة    

و الخمـسة نقـاط     علماً بأن المقياس المستخدم هـو مقيـاس ليكـرت ذ          
 ).   دائما، غالبا ، أحيانا ، نادراً ، أبدا(
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مهام وأهداف العمل الذي أقوم به ليست     
 .واضحة لي

١ 

 بمهام وأعمال وأشعر بأنها غيرأقوم     
 ضرورية

٢ 

يجب أن أخذ معي بعض األعمال في     
 نهاية الدوام وعطل األسبوع إلنجازها

٣ 

متطلبات جودة العمل المطلوب إنجازه     
 منى مبالغ فيه بدرجة غير معقولة

٤ 

ليست هناك فرص مناسبة لي بأن أترقى     
 في الجهاز الذي أعمل به

٥ 

على مسئولية تطوير أداء الموظفين     
 العاملين معي

٦ 

ليس واضحا لي تماما من هو المسئول     
عن عملي مباشرة ومن الذي أنا مسئول

 عن عملهم

٧ 

أجد نفسي بعض األحيان في مأزق بين     
 مديري المباشر والموظفين عندي

٨ 

أمضي وقتا طويالً في اجتماعات غير     
 داء عمليمهمة تشغلني عن أ

٩ 

المهام الموكلة لي صعبة وبعض األحيان     
 معقدة

١٠ 

إذا رغبت بأن أترقى إلى مرتبة أعلي     
فيجب على أن أبحث عن عمل في جهاز

 آخر

١١ 

أعتقد بأنه من واجبي تقديم المشورة     
والرأي للموظفين العاملين معي

 لمساعدتهم في حل بعض مشاكلهم

١٢ 



 ١٣٢

مدى مالءمة 
العبارة لقياس 
ما وضعت 
له أل

مدى 
 وضوح
مالحظاالعبارة

ت

ر 
غي

مة 
الئ
م

مة 
الئ
م

ر  
غي

ضح
وا ة ض
وا حة

 
سل العبـــــــــــــارات

سل
م

 

بالسلطات الكافية للقيامال أتمتع      
 بالمسؤليات الملقاة على عاتقي

١٣ 

ال يوجد التزام بخطوط السلطة في     
 الجهاز الذي أعمل فيه

١٤ 
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سل العبـــــــــــــارات

سل
م

 

أطالب بتأدية مهام ومسئوليات متعددة     
 ومتنوعة في وقت واحد

١٥ 

المهام التي أطالب بتأديتها تزداد تعقيدا     
 مع مرور الوقت

١٦ 

ال أعتقد بأنني أخدم مستقبلي الوظيفي     
 .بالبقاء في الجهاز الذي أعمل به حاليا

١٧ 

ما أتخذه من قرارات ومواقف تؤثر على     
 خرين من حوليمصالح اآل

١٨ 

ال أعرف بالتحديد ما هو الدور المتوقع     
 .مني في الجهاز الذي أعمل فيه

١٩ 

أقوم ببعض األشياء في العمل تكون     
مقبولة من قبل شخص واحد فقط

 . وليست مقبولة من اآلخرين

٢٠ 

لدي أعمال كثيرة ال يمكن إنجازها خالل     
 ساعات الدوام الرسمي 

٢١ 

التوقعات عني في الجهاز الذي أعمل فيه     
أكثر مما أستطيع أن أقدمه من خالل ما

 أملك من مهارات وقدرات

٢٢ 

الفرص المتاحة لتطوير معارفي     
 . ومهاراتي في العمل قليلة  جداً

٢٣ 

مسئولياتي في العمل تجاه األفراد أكثر     
 منها تجاه األشياء األخرى

٢٤ 

النسبة لي دور ما أقوم بهغير واضح ب     
من عمل في تحقيق األهداف األساسية

 . للجهاز الذي أعمل فيه

٢٥ 
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يطلب مني أداء أعمال متناقضة من عدة     
 . أشخاص في الجهاز الذي أعمل فيه 

٢٦ 

ال أستطيع أخذ وقت للراحة أثناء الدوام     
 الرسمي 

٢٧ 

أديةليس لدي التدريب والخبرة الكافية لت     
األعمال المطلوبة مني على الوجه األكمل

٢٨ 

 ٢٩ اشعر بأنني أراوح مكاني وظيفياً     

لدى مسئولية تجاه المستقبل الوظيفي     
 للعاملين معي في  الجهاز 

٣٠ 

 

فيما يلي مجموعة من المؤشـرات المتعلقـة بعمليـة اتخـاذ القـرارات              :  الثالث  الجزء 
انة االختبار الذي تعبـر فيـه عـن رأيـك           في خ  ) √(  فضال مع إشارة    

من خالل ممارستك لخطوات عملية اتخاذ القـرار علمـاً بـأن المقيـاس              
دائمـا ، غالبـا ،      ( المستخدم هو مقيـاس ليكـرت ذو الخمـسة نقـاط            

 ).أحيانا ، نادراً ، أبدا

مدى مالءمة 
العبارة لقياس 
ما وضعت 
له أل

مدى 
 وضوح
مالحظاالعبارة

ت
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ال بد من إدراك وجود المشكلة وتحديد     
الهدف المراد الوصول إليه من وراء

 . اتخاذ وصناعة القرار

١ 

يتم مسح البيئة الداخلية والخارجية     
للمنظمة التي أعمل بها بغرض التعرف

 . على المشكلة بوضوح 

٢ 

حرص دائما على تحديد الهدف المرادأ     
 الوصول إليه قيل اتخاذ أي قرار  

٣ 

يتم تحديد هوية المسئول عن المشكلة     
 . موضع اتخاذ القرار

٤ 

اعتبر تحديد الهدف بدقة وسيلة مهمة من     
 . وسائل نجاح القرار

٥ 
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يتم تصنيف وتحليل المشكلة وإبعادها قبل     
 . جهاز الذي أعمل فيهاتخاذ القرار في ال

٦ 

يتم جمع المعلومات التي نتوقع إنها     
 .تساعد في تحديد المشكلة 

٧ 

يعتبر توليد األفكار وتواردها مهم في     
عملية اتخاذ القرار في الجهاز الذي أعمل

 . فيه

٨ 

يتم إجراء البحث والتقويم وتحديد البدائل     
 . رارالمتاحة ألي مشكلة قبل اتخاذ الق

٩ 

أحاول أن أصل للحل المناسب من خالل     
 . اختيار أفضل البدائل المتاحة لي 

١٠ 

إن اختيار الحل المناسب يزيد من فرص     
 . نجاح القرار المتخذ للمشكلة الموجودة

١١ 

يتم الحصول على قبول وتأبيد الحل     
المتخذ من قبل األطراف المؤثرة

تم اختياره للمشكلة والمتأثرة بالحل الذي 

١٢ 

يتم استخدام الصالحيات عند اتخاذ القرار     
استخداما  كفؤا لتحقيق األهداف

 . المنشودة

١٣ 
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ول أن أمارس القدرة على إقناعأحا
اآلخرين بجدوى الحل المقترح داخل

 .  الجهاز  الذي أعمل فيه

١٤ 

إن استخدام وتنفيذ الحل المقترح أو     
المتخذ بشأن أي مشكلة ال يؤكد عالج

 .  المشكلة

١٥ 

يتم مراقبة ومتابعة تنفيذ الحل للوقوف     
 على مدى فعاليته في عالج المشكلة 

١٦ 

 إحساسنا العام بأن هناك  شيء ما يسير     
بصورة غير صحية هو المصدر األول

 . إلدراك المشكلة 

١٧ 
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أن عدم البداية الصحيحة في عملية حل     
المشكالت قد يكون عائقاً في الوصول

 . للحل المالئم 

١٨ 

تعتمد عملية توليد األفكار أساساً على     
و المنظمة علىقدرة الفرد أو  الجماعة أ

بلورة األفكار التي يمكن من خاللها حل
 . المشكلة 

١٩ 

يتم االستعانة بالخبرات المؤهلة أو     
المستشارين المتخصصين في موضوع
المشكلة المراد حلها داخل المنظمة التي

 . أعمل بها

٢٠ 

إن عملية اتخاذ القرار من العمليات     
جاح أو عنها من نضالصعبة لما قد يتمخ

فشل لذا فإني أحاول أن ال يصدر أي قرار
 . إلى بعد معرفة أبعاده جيداً

٢١ 

بصفة عامة أنا سريع التصرف في عملية     
 . اتخاذ القرار

٢٢ 
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 قائمة بأسماء 
 المحكمين ووظائفهم
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 قائمة بأسماء المحكمين ووظائفهم
  

 الوظيفة مــــــــــــــــــــاالس م
ــشارات عبد الرحمن هيجـان   : األستاذ الدكتور  ١ ــسم االست  معهــد-مــدير ق

  اإلدارة العامة

ـ    :األستاذ الدكتور  ٢ عميد كلية الدراسات العليا بأكاديميـة صيادعبد العـاطي ال
  للعلوم األمنيةنايف العربية

رئيس قسم العلوم اإلدارية بأكاديميـة يعــامر الكبيــس: األســتاذ الــدكتور ٣
 للعلوم األمنيةايف العربيـة ن

أكاديمية نـايفبأستاذ العلوم اإلدارية     محمـود  محمد فتحي : األستاذ الدكتور  ٤
  للعلوم األمنيةالعربية

وكيل كلية الدراسات العليا بأكاديميـة ســعد الــشهراني: اللــواء الــدكتور ٥
  للعلوم األمنيةنايف العربية

ــدكتور ٦ ــواء ال ــشعالن: الل ــد ال د كلية التدريب بأكاديميـة نـايفعمي فه
  للعلوم األمنيةالعربية

 أكاديمية نايف–قسم العلوم الشرطية     محمـد عبدالحميـد   : اللواء الـدكتور   ٧
  للعلوم األمنيةالعربية

ــدكتور ٨ ــزام :الـ ــريحـ  كليـة- العامـة    رئيس قـسم اإلدارة     المطيـ
 . جامعة الملك سعود-العلوم اإلدارية 

 كلية العلوم-رئيس قسم إدارة األعمال    أحمــــد المطــــوع:الــــدكتور ٩
 . جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٠ ــامري : الـ ــد العـ كليـة العلـوم-أستاذ اإلدارة العامـة      أحمـ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 

 كليـة العلـوم-أستاذ اإلدارة العامـة    وحيـــد الهنـــدي : ورالـــدكت ١١
   جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٢ ــقجي : الـ ــاني خاشـ  كليـة العلـوم-أستاذ اإلدارة العامة     هـ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٣ ــوده: الــ ــد عــ  كليـة العلـوم-أستاذ البحث العلمـي    أحمــ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 
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 االستبانة 
 يةفي صيغتها النهائ
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
א מ א

א א א
א א מ א מ

א א מ א א
 

  المديـريعـزيز

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  وبعد،،، 
الستبانة المرفقـة بطيـه للحـصول علـى بعـض المعلومـات والبيانـات               صممت ا  

التي تخدم أهداف البحث العلمي الذي أقوم بإعـداده وذلـك اسـتكماالً لمتطلبـات درجـة                 
 الماجستير في العلوم اإلدارية وهي جزء من الدراسة التي موضوعها يتمثل في

حية مقارنـة علـى     دراسـة مـس   . تخاذ القـرارات    إضغوط العمل وأثرها على عملية      
 فـي مدينـة الريـاض       األمنيـة والمدنيـة   عدد من القيادات اإلدارية في عدد من األجهزة         
 ضـغوط العمـل لـدى القيـادات     مـستوى وتهدف هذه االسـتبانة إلـى التعـرف علـى           

 القـرارات وحيـث     .تخـاذ إاإلدارية باإلضافة إلى معرفة مدى اتباعهم لخطـوات عمليـة           
 .ة الدراسة المختارة وقع عليكم االختيار ضمن عين

التفضل باإلطالع على االستبانة وقراءتها ومـن ثـم التكـرم باإلجابـة             منكم  لذا أمل   
) √(  إشـارة  عليها بما يصف فعال وأقع ممارستكم وخبـرتكم اإلداريـة وذلـك بوضـع               

 .في الحقل الذي يتناسب مع رأيكم أمام كل عبارة 



 ١٤٠

زء من وقـتكم وتعـاونكم فـي إنجـاح          شاكراً ومقدراً لكم كريم تجاوبكم باستقطاع ج      
هذه الدراسة التي آمل أن تحقـق الفائـدة منهـا ومؤكـداً لكـم حرصـنا علـى سـرية                     

 .البحث العلمي فقط إال إلغراض  استخدامهاالبيانات المقدمة من قبلكم وعدم 

 

                  واهللا يحفظكم ويسدد خطاآم 
،،، 

 

 ثـ الباح
  علي بن حمد النوشان       

  
 

 



 ١٤٢

 
  ضـغوط العمـل    بقياس مستوى فيما يلي مجموعة من المؤشرات المتعلقة       : الجزء الثاني   

في خانة االختيـار الـذي      ) √   (ال ضع إشارة     فض لدى القيادات اإلدارية    
 وذلك من خالل تعرضك لتلك المؤشرات فـي الجهـاز            عن رأيك  تعبر فيه 

 . الذي تعمل فيه 
 

نادرًا أبدَا أحيا
نًا

غال
ًا

دا
ًا ئ

العبـــــــــــــارات سل
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مهام وأهداف العمل الذي أقوم به ليست     
   .واضحة لي

١ 

أعمال أشعر بأنها غيرأقوم بمهام و     
 .ضرورية 

٢ 

في نهايةمعي  بعض األعمال أضطر ألخذ      
 .الدوام وعطل األسبوع إلنجازها 

٣ 

إنجازهمني متطلبات جودة العمل المطلوب      
 .كبيرة  بدرجة امبالغ فيه

٤ 

ليس هناك فرص مناسبة لي بأن أترقى     
  .هفيفي الجهاز الذي أعمل 

٥ 

 مسئولية تطوير أداء الموظفينليتقع ع     
  .العاملين معي

٦ 

ليس واضحا لي تماما من هو المسئول     
في الجهاز الذي أعملعن عملي مباشرة 

 فيه 

٧ 

أمضي وقتا طويالً في اجتماعات غير     
 .األساسي مهمة تشغلني عن أداء عملي 

٨ 

 ٩ .وغير واضحةالمهام الموكلة لي صعبة      

الرأيتقديم ب تحتم علي أن أقومي     
 للموظفين العاملين معيوالمشورة

 العمللمساعدتهم في حل بعض مشاكل
 .التي تواجههم 

١٠ 

ال أتمتع بالسلطات الكافية للقيام     
 .بالمسؤليات الملقاة على عاتقي

١١ 

في الجهازالتصال ال يوجد التزام بخطوط ا     
 .الذي أعمل فيه

١٢ 

مهام ومسئوليات متنوعةعدة  بتأدية فكلأ     
 .في وقت واحد

١٣ 

تأديتها تزداد  يطلب منيالمهام التي      
 .تعقيدا مع مرور الوقت

١٤ 

 



 ١٤٣

نادرًا أبدَا أحيا
نًا

غال
ًا

دائم
ًا

العبـــــــــــــارات سل
سل
م

 

ال أعتقد بأنني أخدم مستقبلي الوظيفي     
 .ه فيالجهاز الذي أعمل ب  البقاء في

١٥ 

ما أتخذه من قرارات ومواقف تؤثر على     
 .مصالح اآلخرين من حولي

١٦ 

مقبولة منطريقتي في أداء العمل غير      
 .معظم زمالئي 

١٧ 

أتمكن من إنجازهالدي أعمال كثيرة ال      
 .خالل ساعات الدوام الرسمي

١٨ 

ما يتوقع مني أن أقدمه للجهاز الذي     
أملك من مهارات مما أكثرأعمل فيه 

 .وقدرات

١٩ 

ال أرى أن هناك عالقة بين ما أقوم به     
من عمل وبين تحقيق األهداف األساسية

 .للجهاز الذي أعمل فيه

٢٠ 

يطلب مني أداء أعمال متناقضة من عدة     
 . في الجهاز الذي أعمل فيه رؤساء

٢١ 

أخذ وقت للراحة أثناءأن ال أستطيع      
 .الرسميالدوام 

٢٢ 

تينليس لدي التدريب والخبرة الكافي     
إلنجاز األعمال المطلوبة مني على الوجه

 .األكمل

٢٣ 

لدى مسئولية تجاه المستقبل الوظيفي     
 .للعاملين معي في  الجهاز

٢٤ 

أحاول إنهاء عملين أو أكثر في آن وأحد     
 . ذلكلي كل ما أمكن 

٢٥ 

في الوظيفة الغيرأشعر بأنني أعمل      
 .مناسبة لي

٢٦ 

أروح عن نفسي بشكل مناسب عندماال      
 .أكون في إجازة أو عطلة

٢٧ 

 على حياتييطغىأسمح للعمل بأن      
 .الخاصة

٢٨ 

أبذل أقصى ما لدي من قدرات في العمل     
 منإلى الدرجة التي أصبح فيها متعباً

 .جراء ذلك

٢٩ 

القيام بأعمال فيأحياناً يطلب مني      
الجهاز الذي أعمل فيه تتناقض مع

 .المبادئ والقيم التي أحملها 

٣٠ 

 



 ١٤٤

فيما يلي مجموعة من المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القـرارات فـضالً            : الجزء الثالث    
في خانة االختيار الذي تعبر فيه عن رأيك وذلك من خالل           )  √(ضع إشارة   

عندما تقوم باتخاذ أي قرار في      . لقرارات  ممارستك لخطوات عملية اتخاذ ا    
 العمل لحل مشكلة ما تواجهك في الجهاز الذي تعمل فيه 
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أتأكد من أن هناك بالفعل مشكلة واضحة     
 .يستوجب األمر العمل على حلها 

١ 

 تقع ضمنأتأكد من أن هذه المشكلة     
 .نطاق أختصاصي وحدود العملية  

٢ 

أتعرف على المشكلة وذلك من خالل     
االتصال بجميع األطراف المعنية  لتحديد

 . أبعادها 

٣ 

أتحرى عن السبب الرئيسي لظهور     
 .المشكلة ومعرفة أعراضها وأثارها

٤ 

أعمل على تحديد أطراف المشكلة تحديدا     
 .دقيقا وواضحا

٥ 

أتأكد من معرفة الوقت والمكان الذي     
 .حصلت فيه المشكلة 

٦ 

أصنف المشكلة وذلك من خالل تحديد     
 .طبيعتها وحجمها

٧ 

أتعرف على درجة تعقد المشكلة ونوعية     
 .الحل األمثل لمواجهتها 

٨ 

أعمل على تحديد جميع البدائل المتاحة     
 .والممكنة 

٩ 

ل على اكبر قدر ممكن منأحاول الحصو     
البيانات والمعلومات عن البدائل المتاحة

 .لحل المشكلة من مصادرها المختلفة 

١٠ 

أقوم كل حل بديل على حده وذلك لمعرفة     
 .نقاط القوة والضعف فيه 

١١ 

 ١٢ .أحدد النتائج المتوقعة لكل حل بديل       

أستعين بآراء الخبراء والمستشارين في     
طرح مرئياتهم وخبراتهم إذا تطلب األمر

 .ذلك 

١٣ 

 الحلول المطروحةلتقويمأحدد معايير      
 .للمشكلة المراد اتخاذ قرار بشأنها

١٤ 

 
 



 ١٤٥

نادرًا أبدَا أحيا
نًا

غال
ًا

دائم
ًا

العبـــــــــــــارات
أقوم بعملية المفاضلة بين البدائل المتاحة     

ثل وذلك وفقا للمعاييرواختيار البديل األم
 .واالعتبارات الموضوعية المحددة 

١٥ 

أتعرف على مدى إمكانية تنفيذ الحل     
البديل وذلك بمعرفة مدى توافر الموارد
 .المادية والبشرية والطبيعة الالزمة لذلك 

١٦ 

أتعرف على مناسبة الوقت ومدى مالئمة     
الظروف لألخذ بالحل البديل المقترح

 . يذه وتنف

١٧ 

أقوم بإتخاذ القرار وذلك بناء على     
 . الخطوات السابقة 

١٨ 

أتعرف على مدى استجابة المرؤوسين     
 . للقرار المتخذ ومدى تقبلهم ذلك

١٩ 

أتحقق من أن تنفيذ القرار يتم وفقاً للخطة     
 .المرسومة لتلك المشكلة  

٢٠ 

األخطاءأتابع تنفيذ القرار بدقة لتصحيح      
 .أن وجدت وتفادي تكرار حدوثها مستقبال

٢١ 

 القرار المتخذ للتعرفتقويمأعمل على      
 .على ما فيه من اإليجابيات والسلبيات 

٢٢ 

أعمل على مراجعة المشكلة والبحث عن     
حل أخر إذا لم يجدي القرار أو الحل

 . المتخذ بشأنها 

٢٣ 

 

 

 

 

 

 



 ١٤١

 ات العامة المعلوم/ لجزء األول ا
في خانة االختيار الذي يمثل )   √ (  مجموعة من األسئلة العامة فضالً ضع إشارة       يفيما يل 

 .إجابتك 
 :العمر  -١

  عاما٢٥ أقل من   عاما٣٠ إلى أقل من ٢٥
  عاما ٣٥ إلى أقل من٣٠ عاما ٤٠إلى أقل من  ٣٥ 

  عاما ٤٥ إلى أقل من٤٠ فأكثر عاما٤٥ً

 : المؤهل العلمي -٢
  أقل من الثانوية العامة   بكالوريوس كلية عسكرية

  ثانوية عامة  أذكره غير ذلك مؤهل   ماجستير    
  بكالوريوس كلية جامعية    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دكتوراه  

 : الوظيفة -٣
  مدنية   عسكرية

  جهة العمل -٤
  وزارة المعارف ع المدني المديرية العامة للدفا

  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  األمن العام
  وزارة الخدمة المدنية  المديرية العامة للجوازات

  المرتبة الوظيفية-٥
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرتبة العسكرية 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لمرتبة المدنية ا
 

 : مسمى الوظيفة الحالية -٦
  مدير عام  مدير شعبة
  مدير إدارة عامة   رئيس قسم

 ارة   مدير إد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أخرى أذكرها 

  سنوات الخدمة -٧
 بالوظيفة الحالية بالقطاع الحكومي

  سنه     سنه

  متوسط الدخل الشهري-٨
  آالف ريال٨ آالف إلى أقل من ٦   آالف ريال١٠ آالف إلى أقل من ٨ 
  آلف ريال١٢ آالف إلى أقل من ١٠   آلف ريال١٤قل من  آلف إلى أ١٢ 
  آلف ريال١٦ آلف إلى أقل من ١٤   آلف ريال١٦أكثر من  



 ١٥١

 قائمة بأسماء المحكمين ووظائفهم
  

 الوظيفة مــــــــــــــــــــاالس م
ــشارات نعبد الرحمن هيجـا   : األستاذ الدكتور  ١ ــسم االست  معهــد-مــدير ق

  اإلدارة العامة

ـ    :األستاذ الدكتور  ٢ عميد كلية الدراسات العليا بأكاديميـة صيادعبد العـاطي ال
  للعلوم األمنيةنايف العربية

رئيس قسم العلوم اإلدارية بأكاديميـة يعــامر الكبيــس: األســتاذ الــدكتور ٣
 للعلوم األمنيةنايف العربيـة 

أكاديمية نـايفبأستاذ العلوم اإلدارية     محمـود  محمد فتحي : األستاذ الدكتور  ٤
 ألمنية للعلوم االعربية

وكيل كلية الدراسات العليا بأكاديميـة ســعد الــشهراني: اللــواء الــدكتور ٥
  للعلوم األمنيةنايف العربية

ــدكتور ٦ ــواء ال ــشعالن: الل ــد ال عميد كلية التدريب بأكاديميـة نـايف فه
  للعلوم األمنيةالعربية

نايف أكاديمية   –قسم العلوم الشرطية     محمـد عبدالحميـد   : اللواء الـدكتور   ٧
  للعلوم األمنيةالعربية

ــدكتور ٨ ــري  :الـ ــزام المطيـ  كليـة- العامـة    رئيس قـسم اإلدارة    حـ
 . جامعة الملك سعود-العلوم اإلدارية 

 كلية العلوم-رئيس قسم إدارة األعمال    أحمــــد المطــــوع:الــــدكتور ٩
 . جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٠ ــامري : الـ ــد العـ كليـة العلـوم-العامـة   أستاذ اإلدارة    أحمـ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 

 كليـة العلـوم-أستاذ اإلدارة العامـة    وحيـــد الهنـــدي : الـــدكتور ١١
   جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٢ ــقجي : الـ ــاني خاشـ  كليـة العلـوم-أستاذ اإلدارة العامة     هـ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 

ــدكتور ١٣ ــوده: الــ ــد عــ  كليـة العلـوم-لبحث العلمـي  أستاذ ا  أحمــ
  جامعة الملك سعود-اإلدارية 
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  ) ٣( ملحق رقم 

 

 االستبانة 
 في صيغتها النهائية
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  المديـريعـزيز

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  وبعد،،، 
صممت االستبانة المرفقـة بطيـه للحـصول علـى بعـض المعلومـات والبيانـات                 

االً لمتطلبـات درجـة     التي تخدم أهداف البحث العلمي الذي أقوم بإعـداده وذلـك اسـتكم            
 الماجستير في العلوم اإلدارية وهي جزء من الدراسة التي موضوعها يتمثل في

دراسـة مـسحية مقارنـة علـى        . تخاذ القـرارات    إضغوط العمل وأثرها على عملية      
 فـي مدينـة الريـاض       األمنيـة والمدنيـة   عدد من القيادات اإلدارية في عدد من األجهزة         

 ضـغوط العمـل لـدى القيـادات     مـستوى  التعـرف علـى      وتهدف هذه االسـتبانة إلـى     
 القـرارات وحيـث     .تخـاذ إاإلدارية باإلضافة إلى معرفة مدى اتباعهم لخطـوات عمليـة           

 .وقع عليكم االختيار ضمن عينة الدراسة المختارة 

التفضل باإلطالع على االستبانة وقراءتها ومـن ثـم التكـرم باإلجابـة             منكم  لذا أمل   
) √(  إشـارة   وأقع ممارستكم وخبـرتكم اإلداريـة وذلـك بوضـع            عليها بما يصف فعال   

 .في الحقل الذي يتناسب مع رأيكم أمام كل عبارة 
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