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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر ضغوط العمل على أداء العاملين بجامعة امللك خالد خالل الفترة من  ،2019-2015وتوصلت إلى أن عبء العمل
يؤثر على أداء العاملين ألعمالهم لكن كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ذلك ،وأن ضغوط العمل تمثل جزء مهم في الجامعة من معوقات
األداء بالنسبة للعاملين ويرجع ذلك لطبيعة عمل الجامعة ،وأوصت بأنه يجب على املنظمات معرفة السبب االساس ي لنشوء ضغوط العمل منذ بدايتها،
وليس في نهاية األمر حتى تتمكن من معالجة أثارها السلبية أو التخفيف عنها ،ويجب على الجامعة االهتمام بالجانب النفس ي والسلوكي للعامل قبل االهتمام
بإلزامية إنجاز ما هو مطلوب إنجازه للمهام واألعمال ،ألن ذلك االهتمام يولد الشعور بالحماس والرغبة في العمل.
الكلمات املفتاحية :عبء العمل؛ الهيكل التنظيمي؛ األداء؛ تقييم األداء؛ ضغوط العمل.

املقدمـة:
في ظل الظروف العصرية ازدادت ضغوط العمل واختلفت مسبباتها من حيث الكم والكيف عن الضغوط التي تواجهه املنظمات في املاض ي ،مما
أدى إلى تنوع اثارها وتفأوت درجة تأثيرها من فرد ألخر ومن منظمة ألخرى.
وتزايد اهتمام املنظمات الحديثة سواء التجارية أو الخدمية بظاهرة الضغوط في العمل إذ ثبت ان لها تأثيرا كبيرا على كفاءة املنظمات وفاعليتها في
تأدية وظائفها وتحقيق أهدافها؛ فاملنظمات تسعى جاهدة للحفاظ على االستمرارية والبقاء وتحقيق النمو والتطور ،ولن يتحقق ذلك اال من خالل مواجهة
املتغيرات الخارجية والنجاح والتفاعل والتكيف م عها واالفادة من وجودها لتدفعها نحو تحقيق أهدافها ،ومواجهه الضغوط الداخلية ومحأولة تخفيف
حدتها أو ازالتها من خالل السعي إلشباع حاجات االفراد العاملين فيها ،وتوفر بيئة مريحة للعمل ،من أجل كسب والئهم وانتمائهم وزيادة مستوى رضاهم
الوظيفي.
نجد أن معظم الضغوط في العمل نتج أما من مصادر تنظيمية مرتبطة بالعمل نفسة ،أو املنظمة ،أو من مصادر تنظيمية مرتبطة بالعمل نفسة
أو باملنظمة ،أو من مصادر خارج بيئة العمل تنتقل مع الفرد إلى داخل بيئة العمل وتؤثر سلبا في مستوى أدائه وإنتاجيته ،لذا فان معظم املنظمات الحديثة
تحتاج إلى إدارة واعية ومتطورة تسعى لتطوير التنظيم اإلداري بكافة جوانبه من أجل مسايرة التغيرات السريعة التي تحدث في املجتمع وال بد من أن تولي
اهتماما كبيرا بالعنصر البشري ألنه سر نجاح املنظمة في تأدية وظائفها وتحقيق األهداف املرهونة بها.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على مسببات ضغوط العمل وتأثيرها على األداء الوظيفي للعاملين .وتتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي
التإلى :هل تؤثر ضغوط العمل (عبء العمل-الهيكل التنظيمي-بيئة العمل) على األداء الوظيفي للعاملين؟
وتتفرع منه األسئلة الفرعية التإلىة:
 .1ما هو أثر عبء العمل في على األداء الوظيفي للعاملين؟
 .2هل يؤثر ضغط العمل على جودة األداء الوظيفي للعاملين؟
 .3هل يؤثر الهيكل التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين؟
 .4إلى أي مدى تؤثر ضغوط العمل على الرضاء الوظيفي للعاملين؟
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فرضيات الدراسة:
هنالك عالقة ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي للعاملين؛ وتتفرع منها الفرضيات الفرعية
التإلىة:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين عبء العمل وأداء العاملين.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغط العمل واالجور واملكافآت.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغط العمل والرضا الوظيفي.
أهمية الدراسة:
تنبع من أهمية ضغوط العمل كميزة ايجابية ونوع من أنواع التحدي واثبات التميز إذ يؤثر عبء العمل على أداء العاملين ألعمالهم و وأوضحت بأنه
كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ضغط العمل،كما تؤثر ضغوط العمل على أداء العاملين ومستوى رضاهم الوظيفي .
أهداف الدراسة:
 .1معرفة أثر ضغوط العمل على جودة األداء للعاملين.
 .2معرفة مدى تأثير الهيكل التنظيمي على أداء العاملين.
 .3معرفة أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للعاملين
الدراسات السابقة:
• دراسة (الكاسلتي  )2001،بعنوان أثرضغوط العمل الوظيفية على الوالء التنظيمي :هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل التي يشعر
بها املعلمون في املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء على والئهم التنظيمي وتوصلت الدراسة إلى ان ضغوط الوظيفة تؤثر على الوالء التنظيمي في
مجاالت (طبيعة املهنة والحوافز وعالقات العمل) بدرجة متوسطة في حين يؤثر مجال ظروف العمل املادية بدرجة عإلىة وأوصت الدراسة بضرورة
توفير ظروف العمل الجيدة للمعلمين والتخفيف من عبء العمل ووضع سياسات وقوانين خاصة برفع املكانة االجتماعية ملهنة التعلى م وتشجيع

الرحالت الجماعية بين املعلمين وزيادة والئهم التنظيمي.
• دراسة (العطوي )2004،بعنوان أثر ضغوط العمل في الرضا الوظيفي في املؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب املنهي في اململكة العربية
السعودية :هدفت الدراسة إلى معرفة اثر ضغوط العمل في الرضا الوظيفي في املؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب املنهي وتوصلت إلى وجود أثر
ذي داللة إحصائية بين تصورات املبحوثين تجاه مصادر ضغوط العمل والرضا الوظيفي تعزي للمتغيرات الديمغرافية.
• دراسة (محمد جمال ) 2011 ،إستهدفت الدراسة التي طبقت على شركات متعددة الجنسيات في مإلىىزيا وباكستان دراسة العالقة بين ضغوط العمل
الوظيفية املتمثلة في غموض الدور ،وتعارض الدور ،وعبء العمل الزائد ،وعدم كفاية املوارد وعدم مالئمتها سوف تؤثر في األداء الوظيفي وااللتزام
التنظيمي ،وأثبتت الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي للعاملين بين كال البلدين كما أثبتت وجود
عالقة طردية ذات داللة احصائية بين االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط بين ضغوط العمل واألداء ،كما اثبت التحليل االحصائي ان العالقة بين عبء
العمل الزائد فقط كأحد ابعاد الضغوط واألداء عالقة معنوية ،اما االبعاد األخرى للضغوط فعالقتها باألداء غير معنوية.
• دراسة (زيادات )2006،بعنوان أثر ضغوط العمل على أداء العاملين في املصارف التجارية االردنية هدفت لتحليل أثر ضغط العمل الناتج من
املتغيرات التنظيمية في مستوى أداء العاملين في املصارف التجارية وتمثلت املتغيرات في طبيعة العمل والجوانب االدارية وعالقات العمل التكنولوجية
املستخدمة .وهدفت الدراسة للتعرف على ما إذا كان هنالك اختالف في اثر ضغط العمل التنظيمي في أداء العاملين تبعا الختالفهم في كل من (الجنس،
واملؤهل العلمي ،والحالة االجتماعية ،واملستوي االداري ،وسنوات الخدمة) وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لضغط العمل الناتج عن املتغيرات
التنظيمية (طبيعة العمل ،والجوانب االدارية ،وعالقات العمل) يختلف في مستوى أداء العاملين في املصارف التجارية االردنية تبعا الختالفهم في
الجنس ،في حين لم يثبت اختالف االثر باختالف (املؤهل العلمي ،والحالة االجتماعية ،واملستوي االداري ،وسنوات الخدمة).

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة من العاملين بكلية االعمال وكلية االقتصاد املنزلي بجامعة امللك خالد – املجمع األكاديمي بطريق امللك عبدهللا ،وبلغ حجم
مجتمع الدراسة ( )65موظفة ،وتم توزيع ( )65استمارة استبيان وتم استرداد ( )54استمارة استبيان أي بنسبة استرداد (.)%83
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متغيرات الدراسة:
تمثلت متغيرات الدراسة في مجموعة من املتغيرات املستقلة هي :عبء العمل ،واملكافآت واالجور ،والهيكل التنظيمي ،والرضا الوظيفي ،بينما املتغير
التابع هو أداء العاملين.
أداة الدراسة:
تم تصميم استمارة استبيان باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج ( ال أوافق بشدة ،ال أوافق ،أوافق إلى حد ما ،أوافق ،أوافق بشدة) وذلك
بغرض جمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها ،وقد تضمنت االستبانة جزئيين ،واشتمل الجزء األول على الخصائص
الديمغرافية لعينة الدراسة ،بينما اشتمل الجزء الثاني على املتغيرات املستقلة للدراسة وتتمثل في مسببات ضغوط العمل (عبء العمل ،االجور
واملكافآت ،الهيكل التنظيمي ،الرضا الوظيفي) إلى جانب املتغير التابع (األداء) ،حيث يتكون كل متغير من ( )5عبارات.
صدق وثبات أداة الدراسة:
الصدق الظاهري :تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من املحكمين االكاديميين بغرض التأكد من الصدق والثبات الظاهري ملحتويات
االستمارة ،وتم االسترشاد بآراء املحكمين في صياغة عبارات االستبيان.
ثبات وصدق أداة الدراسة:
لقياس ذلك تم استخدام معامل ( الفا كرونباخ  )Alpha Crunbachوتبين أن معامل الثبات لكل محور من محأور الدراسة أعلى من الحد األدنى
املقبول ملعامل الثبات ( ،)0.60وان معامل الثبات لالستبانة ككل ( )0.71مما يعني توافر درجة مناسبة من الثبات ألداة الدراسة .كما تبين أن درجة معامل
الصدق الستمارة االستبيان ككل ( )0.84وتعتبر درجة مرتفعة من الصدق ويدل ذلك على صدق االستبيان وقدرته على قياس ما وضع لقياسه.
السإلىب االحصائية املستخدمة:
تم استخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSملعالجة البيانات حيث تم االعتماد على مجموعة من األسإلىب االحصائية لتحقيق
أهداف الدراسة والتحقق من فروضها ،حيث تم استخدام املتوسط الحسابي ،االنحراف املعياري ومربع كاي.
خطوات اختبارفرضيات الدراسة:
تم استخدام االنحراف املعياري للتعرف على التجانس بين آراء أفراد عينة الدراسة والوسط الحسابي ملعرفة اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة.
اختبار مربع كاي الختبار الفروقات حول تأثير ضغوط العمل على أداء العاملين.
نتائج الدراسة امليدانية:
استخدام األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات كل محور ملعرفة اتجاه آراء العينة ألداة الدراسة.
جدول ( :)1يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محورعبء العمل
عبارات املحور
م
توكل لي أعمال كثيرة تتطلب االنجاز في نفس الوقت.
1
ضغوط العمل تزيد إحساس ي بالتحدي
2
تؤدي ضغوط العمل إلى اكتشاف قدراتي املتميزة.
3
أحرص باستمرار على إستغالل وقت العمل.
4
أتواصل مع زمالئي وأعمل معهم بروح الفريق مما يقلل من ضغط العمل.
5
عبارات عبء العمل ككل

املتوسط الحسابي
3.83
3.39
3.76
4.24
4.26
3.90

االنحراف املعياري
1.178
1.379
1.080
0.690
0.805
1.08

النتيجة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من جدول ( )1أن االنحراف املعياري لعبارات محور عبء العمل تترأوح ما بين  0.69كأدنى قيمة و  1.376كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس عينة
الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور عبء العمل فقد ترأوح ما بين3.39و  ،4.26أما املتوسط العام للمحور ( )3.90فكل املتوسطات تقع داخل
فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين عبء العمل وأداء عملهم.
جدول ( :)2يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محور الجورواملكافآت
عبارات املحور
م
تقدر اإلدارة الجهد املبذول من العاملين بتقديم الحوافز املناسبة.
1
تتناسب العلوات واالمتيازات مع الجهد املبذول.
2
تؤدي املكافآت إلى زيادة االنتاجية رغم ضغوط العمل.
3
يعتبر األجر املدفوع للعمل مناسبا مع طبيعة العمل الذي أقوم به.
4
عدم وجود الحوافز يؤدي إلى االحباط الوظيفي
5
عبارات األجور واملكافآت ككل

املتوسط الحسابي
3.07
2.61
3.93
3.04
4.37
3.40

االنحراف املعياري
1.315
1.393
1.130
1.331
1.069
1.25

النتيجة
أوافق إلى حد ما
ال أوافق
أوافق
أوافق إلى حد ما
أوافق
أوافق
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يتبين من جدول ( )2أن االنحراف املعياري لعبارات محور األجور واملكافآت تترأوح ما بين  1.069كأدنى قيمة و  1.393كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور االجور واملكافآت فقد ترأوح ما بين 2.61و  ،4.37أما املتوسط العام للمحور ( )3.40يقع
داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين األجور واملكافآت
وأداء عملهم.
جدول ( :)3يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محور الهيكل التنظيمي
عبارات املحور
م
الواجبات امللقاة على عاتقي اكبر من الصالحيات املمنوحة لي.
1
هنالك العديد من اإلجراءات والقيود الرسمية في الهيكل التنظيمي.
2
هنالك ضعف في التنسيق بين األفراد في الوحدات اإلدارية.
3
إجراءات العمل واضحة بشكل كافي.
4
املركزية املتبعة في العمل تحد من قدراتي على األداء
5
عبارات الهيكل التنظيمي ككل

املتوسط الحسابي
3.54
3.89
3.52
3.50
3.69
3.63

االنحراف املعياري
1.270
0.816
1.094
1.077
1.096
1.08

النتيجة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من جدول ( )3أن االنحراف املعياري لعبارات محور الهيكل التنظيمي تترأوح ما بين  1.069كأدنى قيمة و  1.270كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور الهيكل التنظيمي فقد ترأوح ما بين 3.50و  ،3.89أما املتوسط العام للمحور ( )3.63فكل
املتوسطات تقع داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين
الهيكل التنظيمي وأداء عملهم.
جدول ( :)4يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محور الرضا الوظيفي
عبارات املحور
م
كل ما زاد ضغط العمل تناقص معدل الرضا الوظيفي.
1
كل ما زاد ضغط العمل زاد األجر بالتإلى يتحقق الرضا الوظيفي.
2
االفتقار إلى املعلومات الخاصة ألداء األعمال تؤدي إلى الشعور بضغوط
3
العمل وعدم الرضا الوظيفي .
سوء اإلدارة والتنظيم يؤدي إلى الشعور بضغوط العمل ومن ثم عدم الرضا
4
الوظيفي .
األعمال الروتينية تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم الرضا الوظيفي
5
عبارات الرضا الوظيفي ككل

املتوسط الحسابي
4
3.46
4.28

االنحراف املعياري
1.082
1.450
0.878

النتيجة
أوافق
أوافق
أوافق

4.43

0.716

أوافق

4.02
4.04

0.921
1.04

أوافق
أوافق

يتبين من جدول ( )4أن االنحراف املعياري لعبارات محور الرضا الوظيفي تترأوح ما بين  0.716كأدنى قيمة و  1.450كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور الرضا الوظيفي فقد ترأوح ما بين 3.46و  ،4.43أما املتوسط العام للمحور ( )4.04فكل
املتوسطات تقع داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين
رضاهم الوظيفي وأداء عملهم.
اختبارفرضيات الدراسة:
تم استخدام اختبار كاي تربيع  Chi- Squareحيث يتم اختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات املبحوثين ومعرفة اتجاه هذه االجابات
هل هي في اتجاه املوافقة أم عدم املوافقة على عبارات محأور االستبانة.
الفرضية الولى :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية اقل من قيمة املعنوية () 0.05بين عبء العمل وأداء العاملين.
جدول ( :)5يبين قيمة مربع كاي لعبارات محورعبء العمل
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
توكل لي أعمال كثيرة تتطلب االنجاز في نفس الوقت.
ضغوط العمل تزيد إحساس ي بالتحدي
تؤدي ضغوط العمل إلى اكتشاف قدراتي املتميزة.
أحرص باستمرار على استغالل وقت العمل.
اتواصل مع زمالئي وأعمل معهم بروح الفريق مما يقلل من ضغط العمل.

قيمة مربع كاي
20.074
14.333
17.852
8.778
27.481

مستوي املعنوية
0.000
0.006
0.001
0.012
0.000

النتيجة
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور عبء العمل جميعها أقل من مستوى الداللة
االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وأن هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما أشارت
4
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إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)1وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن عبء العمل يؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة الفرض القائل
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عبء العمل وأداء العاملين.
الفرضية الثانية :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين األجور واملكافآت وأداء العاملين
جدول( :)6يبين قيمة مربع كاي لعبارات محور الجورواملكافآت
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
تقدر اإلدارة الجهد املبذول من العاملين بتقديم الحوافز املناسبة.
تتناسب العلوات واالمتيازات مع الجهد املبذول.
تؤدي املكافآت إلى زيادة االنتاجية رغم ضغوط العمل.
يعتبر األجر املدفوع للعمل مناسبا مع طبيعة العمل الذي أقوم به.
عدم وجود الحوافز يؤدي إلى االحباط الوظيفي

قيمة مريع كاي
1.926
4.704
23.778
24.148
72.667

مستوي املعنوية
0.749
0.319
0.000
0.000
0.000

النتيجة
ال يوجد فرق معنوي
ال يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور األجور واملكافآت غالبيتها أقل من مستوى
الداللة االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وأن هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما
أشارت إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)2وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن االجور واملكافآت تؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة
الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األجور واملكافآت وأداء العاملين.
الفرضية الثالثة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين
جدول ( :)7يبين قيمة مربع كاي لعبارات محور الهيكل التنظيمي
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
الواجبات امللقاة على عاتقي اكبر من الصالحيات املمنوحة لي.
هنالك العديد من اإلجراءات والقيود الرسمية في الهيكل التنظيمي.
هنالك ضعف في التنسيق بين األفراد في الوحدات اإلدارية.
إجراءات العمل واضحة بشكل كافي.
املركزية املتبعة في العمل تحد من قدراتي على األداء

مستوي املعنوية
0.012
0.000
0.000
0.000
0.000

قيمة مربع كاي
12.852
22.000
21.000
30.259
25.815

النتيجة
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور الهيكل الوظيفي جميعها أقل من مستوى
الداللة االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وان هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما
أشارت إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)3وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن الهيكل التنظيمي يؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة
الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين.
الفرضية الرابعة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وأداء العاملين
جدول ( :)8يبين قيمة مربع كاي لعبارات محور الهيكل التنظيمي
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
كل ما زاد ضغط العمل تناقص معدل الرضا الوظيفي.
كل ما زاد ضغط العمل زاد األجر بالتإلى يتحقق الرضا الوظيفي.
االفتقار إلى املعلومات الخاصة ألداء األعمال تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم
الرضا الوظيفي .
سوء اإلدارة والتنظيم يؤدي إلى الشعور بضغوط العمل ومن ثم عدم الرضا الوظيفي
األعمال الروتينية تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم الرضا الوظيفي

قيمة مربع كاي
46.556
13.963
49.148
39.185
32.296

مستوي املعنوية

النتيجة
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

0.000

يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

0.000

0.007
0.000

0.000

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور الرضا الوظيفي جميعها أقل من مستوى الداللة
االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وان هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما أشارت
إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)4وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن الرضا الوظيفي يؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة الفرض
القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وأداء العاملين.
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النتائج والتوصيات:

ا
أوال :النتائج:

• توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين.
• تؤثر الحوافز املادية واملكافآت على اداء العاملين
• يؤثر عبء العمل على أداء العاملين ألعمالهم لكن كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ذلك.
• تؤثر ضغوط العمل في أداء العاملين ايجابيا وسلبيا ويتوقف ذلك على حجم ومستوي الضغوط.
• ضغوط العمل في الجامعة تمثل جزء مهم من معوقات األداء بالنسبة للعاملين ويرجع ذلك لطبيعة عمل الجامعة.
ا
ثانيا :التوصيات:
• يجب على املنظمات معرفة السبب االساس ي لنشوء ضغوط العمل منذ بدايتها ،وليس في نهاية األمر حتى تتمكن من معالجة أثارها السلبية أو
التخفيف عنها.
• التركيز على املوارد البشرية العاملة بجامعة امللك خالد من حيث إخضاعهم لدورات تدريبية لالرتقاء بمستوى مهارتهم ملواجهة ضغوط العمل.
• تحسين رواتب العاملين بجامعة امللك خالد وتطوير نظام الحوافز والترقيات بما يضمن الرضا الوظيفي.
• تحسين بيئة العمل الداخلية من أجل زيادة عملية التواصل
• ينبغي على الجامعة االهتمام بالجانب النفس ي والسلوكي للعامل قبل االهتمام بإلزامية إنجازه ما هو مطلوب إنجازه للمهام واألعمال ،الن ذلك
االهتمام يولد الشعور بالحماس والرغبة في العمل.
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Abstract: This study aims to highlight the impact of work stress on the performance of employees at King Khalid
University during the period 2018-2020. The study used the descriptive analytical research method using the
statistical program for analysis spss and reached the following main results: The workload affects the performance
of workers for their work, but the more their skills, the greater their ability To overcome that, and the pressures of
work at the university represent an important part of the performance obstacles for workers due to the nature of
the work of the university, She recommended that organizations must know the main reason for the emergence of
work stress from its inception, and not at the end of the matter in order to be able to address or mitigate its negative
effects, and the university must pay attention to the psychological and behavioral aspect of the worker before paying
attention to the obligation to accomplish what is required to accomplish the tasks and tasks, because that interest
It generates a feeling of enthusiasm and a desire to work.

Keywords: workload; organizational structure; performance; performance evaluation; work pressure.
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