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  امللخص

األمنية،  الوقت وضغوط العمل 'ملؤسسةعرف على معوقات إدارة هدف هذا البحث إىل الت
فالوقت ميثل املوارد املهم للغاية يف املؤسسة األمنية، والتطور والتقدم وز8دة اإلنتاج الذي تتطلع 
إليه املؤسسات األمنية يتطلب إدارة جيدة حتسن دراسة إدارة الوقت 'لتخطيط والتنظيم اجليد، 

قت، مبا يتسق مع األهداف عن اإلجراءات اإلبداعية اليت Jدف إىل تنظيم الو  وإدارة الوقت تعرب
خطط هلا، من أجل إجناز األعمال واملهام يف وقتها احملدد

ُ
  .األمنية املرسومة وامل

وتبني لنا من خالل هذا البحث أنه من الطبيعي أنه ال توجد مؤسسة أمنية بدون معوقات، 
اليت حتد من  ها، ودرجة bثريها، ومن بينها العديد من املعوقاتولكنها ختتلف يف طبيعتها ونوع

فاعلية إدارة الوقت، مما يرتتب عليه عدم قدرJا على إجناز األعمال واملهام 'لوقت احملدد، كما أن 
تراكم األعمال، وز8دة ضغوط العمل على العاملني، غالبًا ما يؤدي إىل كثرة وقوع األخطاء، 

ن الصعوبة وضع املتعاملني، وختتلف مصادر وأسباب ضغوط العمل، وم جبانب تعطيل مصاحل
قائمة رئيسية ألسباب هذه الضغوط، فهي ختتلف 'ختالف البيئة واألفراد وكذا الوظيفة، فما يُعدُّ 
مصدراً للضغط لشخٍص ما ال يكون كذلك لشخص آخر، كما أن ضغوط العمل قد ال حتدث 

~بع  ا قد تشرتك أسباب وعوامل عديدة يف إحداثها، بعضها'لضرورة نتيجة لسبب واحد، وإمن
  .عن شخصية الفرد والبعض اآلخر ~بع عن بيئة العمل
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ومن خالل معطيات هذا البحث ونتائجه، أوصى الباحث بتشجيع تقدمي اإلبداع والتميز يف 
يح عملية املؤسسات األمنية، من خالل إظهار أمهيتها وتشجيع القادة األمنيني على ذلك، وتوض

ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ووضع نظام ترقيات التطور الوظيفي ملنتسيب املؤسسات األمني
للمبدعني واملتميزين يف إدارة الوقت، والععمل على توزيع أعباء العمل على منتسيب املؤسسات 

   .يف من ضغوط العملاألمنية وخاصة فئة املدراء والقادة األمنيني بطريقة منصفة ومتساوية للتخف
  ية، معوقات.إدارة، الوقت، املؤسسة األمن الكلمات املفتاحية:

  
ABSTRACT 

 

The aim of this research is to identify the obstacles to time management and work 

pressures in the security establishment, as time is a very important resource in the 

security organization, and the development, progress and increase in production that 

security institutions aspire to requires good management to improve the study of 

time management with good planning and organization, and time management 

expresses the creative procedures that It aims to organize time, consistent with the 

established and planned security objectives, in order to complete the tasks and tasks 

on time. 

Through this research, we found out that it is natural that there is no security 

institution without obstacles, but it differs in its nature, type, and degree of 

influence, and among them are many obstacles that limit the effectiveness of time 

management, which results in its inability to complete the work and tasks on time, 

The accumulation of work and the increase in work pressures on workers often 

leads to frequent errors, besides disrupting the interests of dealers, and the sources 

and causes of work stress differ, and it is difficult to draw up a main list of the 

causes of these pressures, as they differ according to the environment, individuals 

and the job, so what is considered a source Pressure for one person is not the same 

for another person, and work pressures may not necessarily occur as a result of one 

reason, but many causes and factors may be involved in creating them, some of 

them stemming from the personality of the individual and others stemming from the 

work environment. 

Through the data and results of this research, the researcher recommended 

encouraging the introduction of creativity and excellence in security institutions, by 

demonstrating their importance and encouraging security leaders to do so, clarifying 

the career development process for employees of security institutions in the United 

Arab Emirates, and setting up a system of promotions for creative and distinguished 

people in time management and work. To distribute the workloads to the employees 

of the security institutions, especially the category of security managers and leaders, 

in a fair and equal manner to alleviate work pressures. 

 

Keywords: management, time, security establishment, constraints. 
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  املقدمة-١

الوقت ميثل املوارد املهم ألي إنسان وإذا مل حيسن استغالله فإنه يفقد الكثري مما يصعب تعويضه، 
ألفراد، واملوارد عمال 'إلضافة إىل املعلومات، واويعد الوقت أحد املوارد األساسية يف جمال األ

ت ال ميكن عزله عن حياة اإلنسان الشخصية واملهنية. ومن هنا تربز أمهية وضرورة املادية. فالوق
الوقت، هذا املورد الذي ينبغي التعامل معه واستثماره بفاعلية، وقد أصبحت إدارة استخدام 

  .ادميية املختلفةسية اليت تدرس ضمن املقررات األكالوقت أحد موضوعات علم اإلدارة الرئي
وتزداد أمهية إدارة استخدام الوقت يف حياة الفرد الشخصية، ويف املنظمات، بدءاً من املديرين يف 
اإلدارة العليا إىل املشرفني يف اإلدارة الدنيا. ويُعدُّ الوقت من أكثر املصطلحات صعوبًة عند حماولة 

  .حتديده
 املنظمات، مما ليت حتد من فاعلية إدارة الوقت يفيه أن هناك العديد من املعوقات اومما ال شك ف

يرتتب عليه عدم القدرة على إجناز أعمال ومهام املنظمات يف الوقت احملدد، ومن مث تراكم 
األعمال، وز8دة ضغوط العمل على العاملني، ومن مث كثرة وقوع األخطاء، جبانب تعطيل مصاحل 

  .املستفيدين
  :مشكلة البحث-٢

اخللل يف إدارة الوقت 'ملؤسسة األمنية يؤدي إىل وجود ضغوط ا البحث يف أن تتمثل مشكلة هذ
العمل، وخيتلف منتسيب املؤسسات األمنية يف استجابتهم للضغوط، فمنهم من تدفعهم تلك 

ع إىل اإلحباط واليأس الضغوط إىل املثابرة واجلدية يف أدائهم لتحقيق األهداف املنشودة، وقد تدف
ية مشاكل عديدة من شأ�ا أن تؤثر على ). و'لتايل تواجه املؤسسات األمن١ية(واخنفاض اإلنتاج

   .حتقيق أهدافها
  :تساؤالت البحث - ٣

  :سيحاول هذا البحث اإلجابة على جمموعة من التساؤالت، ولعلى أمهها
  ية؟ما مفهوم ومعوقات إدارة الوقت 'ملؤسسة األمن -١
  ية، وما مصادر هذه الضغوط؟ما مفهوم ضغوط العمل 'ملؤسسة األمن -٢
  ما أبعاد وآ�ر ضغوط العمل 'ملؤسسة األمنية؟ -٣
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  :أمهية البحث-٤

تنبثق أمهية هذا البحث من أمهية موضوعه احلديث، وهو معوقات إدارة الوقت وضغوط العمل 
من  قت 'ملؤسسة األمنية هلا أمهية كبرية يف التخفيف'ملؤسسة األمنية، حيث أن ُحسن إدارة الو 

ية نظرية وأمهية تطبيقية، وذلك على النحو ضغوط العمل. وميكن تقسيم هذه األمهية إىل أمه
  :التايل

األمهية النظرية: تتمثل يف التعرف على العالقة االرتباطية بني معوقات إدارة الوقت وضغوط  -١
  .العمل 'ملؤسسة األمنية

لمية اليت من شأ�ا التغلب على معوقات األمهية التطبيقية: تتمثل يف طرح بعض احللول الع -٢
  .قت 'ملؤسسة األمنية، ومن مث التغلب على ضغوط العمل وآ�رها السلبيةإدارة الو 

  :رابعاً: فرضيات البحث
ؤسسة الفرضية األوىل: هناك عالقة طردية بني معوقات إدارة الوقت وضغوط العمل 'مل -١

  .األمنية
ضغوط العمل 'ملؤسسة كسية بني معوقات إدارة الوقت و الفرضية الثانية: هناك عالقة ع -٢

  .األمنية
  :خامساً: أهداف البحث

يسعى هذا البحث إىل حتقيق هدف أساسي يتمثل يف التعرف على معوقات إدارة الوقت 
وضغوط العمل 'ملؤسسة األمنية، وينبثق من هذا اهلدف األساسي عدة أهداف فرعية، تتمثل 

  :فيما يلي
  .معوقات إدارة الوقت 'ملؤسسة األمنيةى مفهوم و التعرف عل -١
  .نية للتعرف على مصادر هذه الضغوطحتليل ضغوط العمل 'ملؤسسة األم -٢
  .بيان أبعاد وآ�ر ضغوط العمل 'ملؤسسة األمنية -٣

  :سادساً: منهجية البحث
ي، من اجل من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة، سيتم االعتماد على املنهج االستنباط

وبيان آ�ر هذه منية، استنباط العالقة بني معوقات إدارة الوقت وضغوط العمل 'ملؤسسة األ
  .الضغوط وأبعادها، وأساليب التغلب عليها
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  :الدراسات السابقة-٥

دراسة الباحث/ حممد صالح الدين أبو العال، بعنوان: ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي 
  .(1)"على املدراء العاملني يف وزارة الداخلية يف قطاع غزة"دراسة تطبيقية 

ة إىل التعرف على أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمي عند املدراء هدفت هذه الدراس
العاملني يف وزارة الداخلية واألمن الوطين بقطاع غزة، وحماولة التعرف على األسباب اليت تزيد من 

على فروق املتوسطات يف ضغط العمل والوالء التنظيمي للعاملني يف  ضغط العمل، وأيضاً التعرف
اخلية بقطاع غزة، واليت تعزي للمتغريات الشخصية والوظيفية. ولقد خلصت الدراسة وزارة الد

لعدد من النتائج أمهها أن مستوى ضغوط العمل الذي يشعر به املدراء ظهر بوجٍه عام ضعيف، 
، وأن عبء العمل هو أكثر العوامل bثريًا على الضغوط مث %٥٣٬١٣حيث بلغ الوزن النسيب 

ثقافة التنظيمية. وأوصت الدراسة بعقد برامج تدريبية للمدراء يف الوزارة بشكٍل صراع الدور، مث ال
عام والذين حيملون درجة الثانوية العامة بشكٍل خاص، حيث نسبتهم مرتفعة مقارنًة 'ألجهزة 

ل الدراسة اجلامعية، وتشجيع املدراء والعاملني يف وزارة الداخلية األخرى، وتشجيعهم على إكما
  .زيد من اإلبداع والتميز يف بيئة العمللتقدمي م

  :هيكل البحث-٧

  املبحث األول: مفهوم ومعوقات إدارة الوقت
  .املطلب األول: تعريف إدارة الوقت -
  .املطلب الثاين: معوقات إدارة الوقت -

  لعمل 'ملؤسسة األمنيةاملبحث الثاين: ضغوط ا
  املطلب األول: مفهوم ضغوط العمل -
  لثاين: مصادر ضغوط العملاملطلب ا -
  املطلب الثالث: أبعاد وآ�ر ضغوط العمل -

  خامتة البحث
  .أوًال: نتائج البحث -
  .�نياً: التوصيات -

  قائمة املصادر واملراجع
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  املبحث األول
  مفهوم ومعوقات إدارة الوقت

ارة جيدة حتسن وز8دة اإلنتاج الذي تتطلع إليه املؤسسات األمنية يتطلب إدوالتقدم  إن التطور
دراسة إدارة الوقت 'لتخطيط والتنظيم اجليد، وأن يكو~ على أسس علمية واضحة، وذلك ألن 
الكفاية والفعالية يف التخطيط والتنظيم إلدارة الوقت ستنعكس 'لضرورة على حسن األداء يف 

نكون قادرين  األمنية؛ فالوقت هو أحد املوارد املهمة اليت إن عجز~ عن إدارته فلناملؤسسات 
على إدارة العمل بكفاءة، يقول "بيرت دركر" يف كتابه "املدير الفعَّال": "إن الشخص الذي ال 
يستطيع إدارة وقته ال يستطيع إدارة شيء آخر"، وهناك من الدوافع ما يدعو املؤسسة األمنية 

دة مسبقاً بفرتات الوقت، ومن أمهها حتديد الوقت املخصص للعمل، وااللتزام 'خلطط املع لدراسة
زمنية حمددة، 'إلضافة إىل حتديد فرتات العمل اإلضافية إذا دعت الضرورة إىل ذلك، وحتديد 
نوعية القائمني 'لعمل، والتمييز بني املوظف النشيط واملوظف املنتج، وما يرتتب على ذلك من 

يفيد جماالت أخرى افآت وترقيات وغريها. كما أن ُحسن إدارة الوقت يف املؤسسات األمنية مك
مثل حتديد حجم ونوعية اإلنتاج، وحتديد فرق العمل املطلوبة الستغالل الطاقة اإلنتاجية يف تنفيذ 

  .(1)املهام ووضع أنظمة األجور واحلوافز والرقابة على األداء
هذا املبحث إىل مطلبني، وذلك على إدارة الوقت، سيتم تقسيم  وللتعرف على مفهوم ومعوقات

  :النحو التايل
  .املطلب األول: تعريف إدارة الوقت -
  .املطلب الثاين: معوقات إدارة الوقت 'ملؤسسات األمنية -

  املطلب األول
  تعريف إدارة الوقت

ضمن موازنة الساعات ينطوي على كو�ا عملية تت تعدد مفاهيم إدارة الوقت، وإن كان أغلبها
ة لدى اإلدارة، وما جيب القيام به من أعمال خالهلا، مبعىن ُحسن استخدام الوقت وعدم املتاح

تبديده فيما ال جدوى منه. ويدرك العلماء والقادة األمنيون وطالب العلم أن الوقت مورد حمدود 
فة، ¶عماهلم ونشاطاJم املختلالله يف األولو8ت اخلاصة من موارد احلياة؛ ولذا ينبغي عليهم استغ

  .(1)"فقد عرف "هنري فايول" اإلدارة ¶�ا: "التنبؤ، والتخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والرقابة
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ويعرف البعض إدارة الوقت يف إطار توزيع املهام وإجنازها ¶�ا: "توزيع الوقت بفاعلية بني 
   .(2)"ددزها يف الوقت املالئم واحملاألعمال املختلفة، ·دف إجنا

ونالحظ أن هذا التعريف يقتصر على عنصر الفاعلية كوسيلة لتوزيع الوقت على املهام، ولكنه مل 
  .يوضح املقصود 'لفاعلية يف هذا اإلطار

وهناك من ربط بني فعالية إدارة الوقت وحتقيق النفع يف الدنيا واآلخرة، فعرف إدارة الوقت ¶�ا: 
  .(3)"~فعة يف الدنيا واآلخرةعَّال جلعل احلياة منتجة و يط استخدام الوقت ¶سلوب ف"ختط

ويالحظ الباحث أن هذا التعريف ال يتضمن من عناصر إدارة الوقت سوى التخطيط فقط، وهذا 
  .ما يؤخذ على هذا التعريف

حتديد دقيقة كما عرف البعض اآلخر، إدارة الوقت يف ضوء التخطيط املستقبلي ¶نه: "عملية 
نية حمددة يف املستقبل، قد تكون يوم، أو أسبوع، أو م وقتنا يف العمل لفرتة زملكيفية استخدا

شهر، ويتم ذلك من خالل سجل مكتوب يومي أو أسبوعي أو شهري ليكون دليًال لنا أثناء 
    .(4)"قيامنا 'لعمل

 
ُ
ت، إال راد حتقيقها وإدارة الوقويالحظ الباحث أن هذا التعريف ربط بني األهداف املستقبلية امل

نب الشكلي املتعلق بتنظيم الوقت عن طريق السجل املكتوب، ومل يتطرق إىل أنه اقتصر على اجلا
  .اآلليات اليت من شأ�ا حتسني إدارة واستغالل الوقت

وقد اعترب البعض إدارة الوقت ¶�ا: "مهارات سلوكية تتضمن قدرة الفرد على تعديل سلوكه 
  .(5)"استغالله إجيايب لتدبري الوقت وحسن بشكلٍ 

ويرى الباحث أنه 'لرغم من أمهية املهارات السلوكية ودورها يف ُحسن استغالل الوقت، إال أن 
  .التعريف السابق مل يذكر عناصر التحليل والتخطيط واملتابعة وركز على املهارات السلوكية فقط

إلجراءات اإلبداعية اليت ملؤسسة األمنية ¶�ا: "امن هذا املنطلق، يعرف الباحث إدارة الوقت '
J خطط هلا، من أجل إجناز

ُ
دف إىل تنظيم الوقت، مبا يتسق مع األهداف األمنية املرسومة وامل

   ."األعمال واملهام يف وقتها احملدد
  املطلب الثاين

  معوقات إدارة الوقت
، ودرجة ا ختتلف يف طبيعتها ونوعهامن الطبيعي أنه ال توجد مؤسسة أمنية بدون معوقات، ولكنه

ا العديد من املعوقات اليت حتد من فاعلية إدارة الوقت، مما يرتتب عليه عدم bثريها، ومن بينه
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قدرJا على إجناز األعمال واملهام 'لوقت احملدد، كما أن تراكم األعمال، وز8دة ضغوط العمل 
  .ملتعاملنيخطاء، جبانب تعطيل مصاحل اعلى العاملني، غالباً ما يؤدي إىل كثرة وقوع األ

ويتمسك بعض األفراد يف املؤسسات األمنية، ومييلون إىل االلتزام 'لسلوك الوظيفي الذين اعتادوا 
عليه وحياولون مقاومة التطوير التنظيمي وأساليب العمل اجلديد، وهي حالة نفسية حتدث يف 

قد يقلل من  ملني ¶ن التطوير التنظيميبداية تطبيق التطوير التنظيمي؛ نظرًا لشعور العا
صًا عندما يتوقعون أن تكون التغريات املصاحبة لعملية التغيري يف غري مكتسباJم خصو 

   .(1)صاحلهم
): امليل إىل االلتزام 'لسلوك ٢وأهم األسباب اليت تدفع العاملني ملقاومة التطوير التنظيمي هي(

ى مصاحلهم ومكتسباJم، bثري التطوير التنظيمي علالوظيفي السابق، وخوف بعض العاملني من 
يرون أن استخدام أساليب وطرق عمل وتقنيات جديدة يقلل من أمهيتهم واحلاجة إليهم،  حيث

  .مما جيعلهم يثريون الشكوك يف جدوى التطوير التنظيمي
ي، ) بعض املعوقات التنظيمية اليت من أمهها: سوء املناخ التنظيم٣ويضيف البعض اآلخر(

ها، والغرض منها، وسيادة القيم االجتماعية ار اجلديدة دون تفحص نتائجواالنتقاد املبكر لألفك
طلق للرؤساء واملديرين دون مناقشة ألوامرهم وتعليماJم، 

ُ
اليت تدعو للطاعة العمياء، واالمتثال امل

  .وإجناز العمل 'لطريقة الرمسية املعتادة دون جتديد أو تطوير
وقت ككثرة اللجان وقات التنظيمية، مضيعات ال) أن من أهم املع١ض اآلخر(كما يرى البع

واالجتماعات، وكثرة املكاملات اهلاتفية، ووجود قصور يف عمليات التخطيط، والتنظيم والتوظيف 
والرقابة واختاذ القرارات، ورداءة االتصاالت، وضعف نُظم املعلومات، وصعوبة تبادهلا بني العاملني 

انعدام التنسيق، وكثرة األعمال، أو اإلدارية، أو نقصها، و  ة، وغموض النصوص القانونيةيف املنظم
وتضارب املواعيد، واالنشغال بتحقيق األهداف الثانوية، وعددم تنظيم وقت إجناز املهام 
واألهداف وضعف مهارات التواصل، واخنفاض مستوى العالقات اإلنسانية، وجتاهل أسلوب فرق 

أولو8ت أو وتنفيذ األعمال دون جدول  ملشكالت ومواجهة الصعو'ت،العمل يف حل ا
  .أسبقيات

  :أوًال: معوقات تتعلق 'إلدارة
ركزت بعض القيادات اإلدارية على توسيع نطاق سلطاJا اإلدارية حىت ترهلت وأصبحت طبيعتها 

ديث، بل وتعتربه البريوقراطية تقف عثرة أمام كل قائد يريد أن حيدث نوعًا من التغيري أو التح
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ه، حيث أصبحت خدمة الثقافة البريقراطية اليت تقوم على ب مقاومته وإيقافه عند حدمتطفًال جي
الروتني وسري املعامالت روتينيًا يف أدوار متعددة Ãرد احلصول على التوقيع هي هدف لتلك 

   .�نويةاإلدارات، بينما األهداف اليت أنشئت تلك اإلدارات الجلها أصبحت أهدافاً 
ية على أ�ا اجلمود اإلداري، والتعقيدات املكتبية، وااللتزام الناس البريوقراطويفهم كثريًا من 

'لنصوص واإلجراءات الرمسية والنزعة إىل السيطرة، وإساءة استعمال السلطة للوظائف، وهذا هو 
ى ُأسس معينة لتحقيق املفهوم اخلاطئ للبريوقراطية، أما معناها العلمي، فهي التنظيم القائم عل

ن أشخاص وإمكانيات خمتلفة وطرق مرسومة وألداء معينة حمددة مبا حيتويه م أهداف
  .(2)األعمال

وهناك اعتقاد أن املنظمة البريوقراطية هي أقدر على عالج مشكالJا، والتوفيق بني الرغبات 
ظمة البريوقراطية هي املختلفة اليت جيب أن تسعى إىل حتقيقها، وهناك رأٌي آخر يرى أن املن

  .(3)ذي يتضح يف كثرة التعقيدات اإلدارية واإلمهال والتحيزتتميز 'لتخلف اإلداري ال منظمة
وتلتزم املؤسسات األمنية يف الدول النامية 'ألنظمة واللوائح والتعليمات املرتاكمة لتنظيم وتسيري 

ولذلك تعد لتطورات البيئية احمليطة، شؤون املؤسسة، وال يتم تعديلها أو تطويرها مبا يتواكب مع ا
اليت تواجه القادة األمنيني؛ أل�ا تقلل املرونة وتعاين من التقادم واالزدواجية،  من أكرب العوائق

حيث تعاين تلك األنظمة من اجلمود بشكل ال يساعد على سرعة اختاذ القرار، وكثرة تعديالJا 
  .(1)سريهال جيعل القادة جيتهدون لتفوتفسرياJا، وغموض بعض األنظمة واللوائح بشك

ومتارس اإلدارة العليا يف الدول النامية مظاهر خمتلفة من املركزية وعدم الرغبة يف تفويض السلطة 
واالستحواذ على أكرب قدر منها، تعبريًا عن األمهية واملركز االجتماعي نتيجة االنقسامات 

  .(2)ويضئنان القيادات فيتقلص التفالسياسية والدينية والقومية اليت تقلل درجة اطم
ويرتتب على ضعف استقرار القيادات والكوادر املتخصصة، وفقدان األمن الوظيفي الناجم عن 
Jديدات اخلصخصة، والتقاعد املبكر، عدم القدرة على إعداد وbهيل إسرتاتيجية مستقبلية 

  .(3)لتوفري الوقت
منتسيب  إنتاجية ومن جهة أخرى، فإن التعقيدات اإلجرائية املبالغ، فيها تؤدي إىل اخنفاض

املؤسسات األمنية، وذلك لتأثريها السليب على أدائهم، ويف بعض اإلدارات جند إجناز املعاملة مير 
بعدة مراحل تصل إىل العشر مراحل منذ دخوهلا اإلدارة حىت خروجها، كما أن اإلجراءات املتبعة 

راقاً كثرية وأختاماً تتطلب أو يف إجناز هذه األعمال عادًة ما تكون معقدة، وغري سلسة، وعادة ما 
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وتوقيعات أكثر. كما أن غموض اللوائح والتعليمات أو اختالف تفسريها يؤثر سلبًا على 
العاملني؛ فهو يؤدي إىل عدم قدرة العاملني على أداء األعمال لعدم فهمهم هذه األنظمة 

تناقض القرارات ا يسبب واللوائح، أو عدم قدرJم على تغيريها أو تفسريها تفسرياً يتفق معهم، مم
  .(4)وتعارضها مع نصوص األنظمة واللوائح

  :�نياً: معوقات تتعلق 'لعاملني
هناك من يرى عدداً من املعوقات التنظيمية ذات العالقة 'ألفراد والضباط العاملني يف املؤسسات 

  :(5)األمنية، كما يلي
كثري من القيادات مل حتظ سات، فالضعف التأهيل العلمي للقيادات اإلدارية يف بعض املؤس .١

'ملستوى التأهيلي املناسب، حيث ال يوجد أي بر~مج ميكن االعتماد عليه لتنمية القيادات 
  .اإلسرتاتيجية

ضعف مستوى التدريب، فإذا توفر التدريب للقيادات األمنية، فمن املؤكد عدم كفايته،  .٢
ب، بل يشكل التدريب عنصراً مهماً ليمه فحسألن القائد االسرتاتيجي الفاعل ال يعتمد على تع

  .يف تكوين شخصيته القيادية
ضعف مستوى اخلربة، مل يتم االستفادة يف بعض الدول النامية من القادة الذين ابتعثوا لرفع  .٣

  .مستوى خرباJم العملية 'خلارج يف ظل إحكام قبضة البريوقراطية على خمتلف املؤسسات
هارات األساسية الستخدامات التقنيات احلديثة يف بعض لمني 'ملقلة هم املوظفني امل .٤

  .(1)املؤسسات األمنية
  .(2)املماطلة والتسويف يف إجناز املعامالت أو bجيل إجنازها .٥

  :�لثاً: معوقات تتعلق مبضيعات الوقت
  :(3)إن مضيعات الوقت تتخلل خمتلف العمليات اإلدارية، وذلك على النحو التايل

م وجود أهداف أو أولو8ت، أو خطط يومية، وعدم وجود مواعيد حمددة ط: عدخطيالت .١
  .إل�اء املهام، والقيام ¶عمال كثرية يف وقت واحد

التنظيم: الفوضى وعدم االنضباط الذايت، والقيام 'لعمل أكثر من مرة (جهود متكررة)،  .٢
  .السلطاتووجود أكثر من رئيس واحد للموظف، وعدم وضوح املسؤوليات و 

التوظيف: وجود مرؤوسني غري مدربني، أو غري مناسبني، وكثرة عدد املوظفني أو قلتهم،  .٣
  .ووجود موظفني يثريون املشكالت، والصعو'ت
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التوجيه: النزعة التسلطية لدى املدير، والرغبة يف إجناز العمل بصورة منفردة، واهتمام املدير  .٤
ري الفعَّال، وضعف روح الفريق بني املوظفني وضعف لتفويض غ'لتفاصيل الصغرية والروتينية، وا

دافعيتهم للعمل، وضعف القدرة على حل اخلالفات وإدارة النزاعات، وضعف القدرة على 
  .التكيف، واالفتقار إىل التنسيق

الرقابة: كثرة الزوار أو املكاملات اهلاتفية، والنقص يف املعلومات، وعدم وجود تقارير  .٥
 للرقابة، والتسلط والرقابة املفرطة، وكثرة األخطاء وتدين األداء، وعدم القدرة ، ومعايريللمتابعة

  .على معاجلة األداء الضعيف
االتصال: كثرة االجتماعات واللجان، وعدم وضوح نظام االتصاالت، وسوء الفهم،  .٦

  .التسليةين بقصد واالفتقار إىل اإلصغاء اجليد، والرغبة يف إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخر 
اختاذ القرارات: اختاذ قرارات متسرعة، والرتدد يف اختاذ القرارات، والتسويف والتأجيل  .٧

واملماطلة يف اختاذ القرارات، واحلرص الزائد على مجع كل املعلومات عند اختاذ القرارات، وإتباع 
   .أسلوب اختاذ القرارات من خالل اللجان

ضيعات الوقت منها: السيطرة على املقاطعات التليفونية، رة على موتوجد أساليب متعددة للسيط
بتحديدد زمن املكاملة واألفكار اليت تتناوهلا واألشخاص املتحادث معهم، وإشعار املتحادث معهم 

)، وحتديد الفرتة ٢)، واستخدام منبه لتوضيح انتهاء زمن كل مكاملة(١¶مهية الوقت وانشغالك(
)، وعلى االجتماعات ٣وير خطة للتفويض، والتوفيق بني املكاملات(ملات وتطالزمنية الستالم املكا

غري الفعَّالة جيب االبتعاد عن عقد االجتماعات غري الضرورية، وبدء و�اية االجتماع يف الوقت 
احملدد له يف أقل أ8م األسبوع نشاطاً، والتفويض غري الفعَّال، وهنا جيب تكليف مدير املكتب أو 

املواعيد وتنظيم الز8رات والرد على املكاملات واالستفسارات 'ستثناء الضرورية، برتتيب  السكرتري
والرد على املراسالت وتوقيعها، واالجتماع مع السكرتري أو مدير املكتب يف الصباح أو �اية 

 )، و'لنسبة للتسويف جيب القيام 'ملهام غري السارة يف٤الدوام لتنسيق جدول العمل اليومي(
لدوام، وجتزئة األعمال الصعبة إىل عدة أجزاء صغرية إلجنازها، وعدم الرتدد يف اختاذ بداية ا

)، وللسيطرة على املكتب غري املنظم جيب االستغناء ٥القرارات بعد جتميع املعلومات الضرورية(
 املهم عن املكتب يف حالة عدم احلاجة إليه، واالستعانة مبكتب مناسب، والتمييز بني املهم وغري

من األنشطة، وعدم استخدام أدراج املكتب خلزن األوراق، وتنظيم امللفات بطريقة متكِّن من 
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اسرتجاع املعلومات املطلوبة يف أقل وقت ممكن، وختليص املكتب بشكل دوري من األوراق غري 
  .الضرورية، والتنظيم الفعَّال ألنشطة السكرÎرية التنفيذية

جيب االهتمام 'لتنظيم، وأن يضع املدير أهدافًا حمددة الشخصي  وفيما يتعلق بسوء التنظيم
لوظيفته، وفيما يتعلق بفقدان االنضباط الذايت جيب التقيد 'لتعليمات وعدم جتاوزها إال ملصلحة 

   .(1)العمل، وجتنب الوساطة واحملسوبية واحملا'ة
  :رابعاً: معوقات تتعلق 'لتقنيات
غري متكافئ مع التطور التقين، وأنه من املستحيل نقل  يف سباق وجدت القيادات األمنية نفسها

تلك التقنيات أو اللحاق بتطوراJا، بل وأنه من الصعب عليها تطوير قدراJا على استخدام 
التقنية اجلديدة العتقادهم أ�ا تتطلب تدريبًا شاقًا ومستمرًا يف ظل عدم توفر الوقت، أو صعوبة 

  .العمل على هذه التقنيات
لبعض أن عدم االهتمام بتزويد املؤسسات األمنية 'لتقنيات احلديثة، والتطور املستمر يف ويؤكد ا

ستخدمة من قبل املؤسسات األمنية، 
ُ
األجهزة واملعدات يؤدي إىل قدم األجهزة والربامج امل

معها، وحمدودية استخدام التقنيات احلديثة لعدم توافرها أو لعدم قدرة املنتسبني على التعامل 
وف املنتسبني من سلبيات التقنيات احلديثة على مصاحلهم، وعدم توفر التدريب املناسب وخت

  .(2)للكوادر البشرية على استخدام التقنيات احلديثة
بينما يرى البعض أن عدم اإلملام بتقنيات التطوير التنظيمي، وعدم اإلملام ¶ساليب اإلدارة احلديثة 

ت)، وعدم توافر التقنيات احلديثة الالزمة لتحليل املعلومات أو ارة الوق(إدارة اجلودة الشاملة وإد
لتوفري قواعد معلوماتية، وعدم توافر التقنيات الالزمة لتحليل املعلومات ذات الصلة 'ختاذ قرارات 
التطوير التنظيمي، وعدم إملام العاملني 'لتقنية اليت جيب استخدامها للتطوير، كل ذلك يؤدي 

  .(3)مواكبة التطور التقين احلديثدرة على لضعف الق
  :ويظهر أثر املعوقات التقنية فيما يلي

عدم االستفادة من التقدم التقين يف جمال اإلدارة، يرتتب على ذلك نوعني من املعوقات  .١
  :مها
  .عوائق ~جتة عن نقص املعرفة وتفشي األمية ونقص املوارد وعدم وجود سياسة علمية تقنية أ.

لق 'لدول املتقدمة ~قلة التقنية والشركات متعددة اجلنسيات، ومدى استعدادها ائق تتعو ع ب.
  .لنقل التقنية يف ضوء املتغريات السياسية واألمنية
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تعطل العمل نتيجة غياب الفنيني املؤهلني املختصني مبواجهة مشكالت إصالح، وصيانة،  .٢
  .(1)توحتديث التقنيات احلديثة وما يكتنفها من صعو'

عدم وجود مواصفات ومعايري لتحديد مستو8ت األداء واإلجناز والوقت الالزم لالنتهاء من   .٣
  .(2)كل عمل

  .(3)خدام الوسائل اإللكرتونية الالزمة إلجناز العملقلة تدريب العاملني على است .٤
  :خامساً: معوقات تتعلق 'ألمور املادية

إلدارية، فالنظافة، مهمًا يف تقدم أو عرقلة أداء املهام ا إن ظروف بيئة العمل املادية تلعب دوراً 
لي املالئم، والتهوية، واإلضاءة، وتنسيق وترتيب مكان العمل، عوامل تساعد على خلق اجلو العم

  .(4)و'لتايل ز8دة اإلنتاجية
ت وتعد سيطرة املاد8ت على الوضع القائم يف املنظمات من أعقد املشكالت اليت تواجه القيادا

إعادة  اإلسرتاتيجية، حيث تسعى القيادات اإلدارية التقليدية إىل تغيري وضعها املادي بدءًا من
املنزل، فهي تبدد الوقت يف املظاهر املادية اليت تضعها bثيث املكتب واأل�ث وانتهاًء 'لسيارة و 

  .(5)يف مقدمة اهتماماJا وتغفل اسرتاتيجيات ورسالة املنظمة
كثري من علماء اإلدارة والباحثني، نظرًا لألمهية العلمية اليت وافز 'هتمام الوحيظى موضوع احل

بكفاءة عالية، وحيققون أهداف العمل  تتمثل يف حتديد احلوافز املالئمة اليت جتعل األفراد يعملون
بدرجة كبرية من الفعالية، وكذلك حتديد الدوافع اليت توجد لدى هؤالء األفراد، وحيقق للعاملني 

  .لدرجة املطلوبة من الرضا الوظيفيا
وقد ظهر االهتمام مبوضوع احلوافز منذ اهتمام رجال علم النفس الصناعي Ïجراء الدراسات اليت 

ه ال ميكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفعالية ما مل يكن هناك حافز حيفزه على أسفرت عن أن
ليس معناه أن يفرتض أن األفراد  ذلك، فوجدوا أن اخلطط اجليدة والتنظيم السليم لألعمال

سيقومون تلقائيًا 'ألعمال على خري وجه وبكفاءة، فجعل األفراد يعملون عن رغبة ومحاس هي 
  . فقط من خالل مدخل التحفيزة تعاجلمشكلة كبري 

ومن األمهية أن يكون الفرد قادرًا على العمل، ولكن األهم هو أن يكون متحمسًا ألداء العمل 
، ولذلك لوحظ يف اآلونة األخرية ازد8د االهتمام بتحفيز العاملني وخلق الرغبة لديهم وراغبًا فيه

هداف املشروع، و'عتبار أن سياسات لفعال مبا يكفل اإلجناز االقتصادي ألللعمل التعاوين ا
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احلوافز تلعب دورًا فعاًال يف معاجلة الكثري من مشكالت الكفاءة اإلنتاجية سواًء على مستوى 
  .ظمة أو على مستوى اÃتمع ككلاملن

لذلك، فإن عملية احلوافز ليست سهلة، ذلك ألن االختالفات الفردية ال حصر هلا، وألن دوافع 
حلظة وأخرى، لذا فإن أمهية احلوافز تكمن يف أ�ا تساعد على حتقيق التفاعل الفرد ختتلف بني 
  .بني الفرد واملنظمة

  :تنظيميةسادساً: معوقات تتعلق 'التصاالت ال
تؤدي األسس اليت يُبىن عليها التنظيم إىل ظهور املعوقات التنظيمية لالتصاالت اليت حتد من  

مبا يشغلونه من وظائف رمسية على  –اصر التنظيم الرمسي وهم أحد عن –كفاءJا وترتبط 'ألفراد 
ومات، مجيع املستو8ت اإلدارية داخل اهليكل التنظيمي الرمسي، وتؤدي إىل تشتت املعل

  .(1)وتشويهها، و'لتايل حتد من فعاليتها وكفاءJا يف حتقيق أهدافها
  :ومن أهم املعوقات اليت تقف يف سبيل جناح عملية االتصال ما يلي

نقص كفاءات االتصال لدى منتسيب املؤسسة األمنية، مثل القدرة على التحدث والتعبري  .١
، فضًال عن القدرة على القراءة، والعيوب القائمة عن األفكار واملعلومات، والقدرة على االستماع

ملهاراJم بنظام االتصاالت، وما ينتج عن ذلك من عدم متكني األفراد من االستخدام الفعال 
  .االتصالية اليت ميتلكو�ا

صعوبة التفاهم، وتتعقد االتصاالت بني اجلماعات اليت يسودها الشك وانعدام التعاون،  .٢
لتخصص من عوائق االتصال، حيث أن كل ختصص يتطلب استخدام لغة وقد يكون اختالف ا

  .ة االتصالوبة التفاهم واإلقناع بني أطراف عمليومفردات وتعابري معينة مما يرتتب عليه صع
سوء التنظيم، لذا جيب أن يقوم التنظيم على أساس سليم لكي تنجح عملية االتصال،  .٣

  .طات واألعمال املختلفة واملتضاربة يف االختصاصاتوميكن التغلب على اإلزدواجية يف النشا
     .تعدد وحدات إصدار األوامر، كلها أمور تعوق االتصال وتضعفه وتقلل من فاعليته .٤
ويعد كرب حجم املؤسسة األمنية من معوقات االتصاالت، فكلما كرب حجم البناء التنظيمي  .٥

وبة عملية االتصاالت اإلدارية، والتباعد وتعددت مستو8ته اإلدارية، كلما أدى ذلك إىل صع
اجلغرايف بني املرسل واملستقبل منها أيضاً، حيث يؤدي ذلك إىل احتماالت التأخري واإلعاقة. 

ن التطورات التكنولوجية قد خفضت من هذه املشكلة إال أ�ا تظل قائمة وخاصًة أن  صحيح أ
   .(1)ساهلا عرب االتصاالت التكنولوجيةكثري من األمور ال تسمح بطبيعتها اهلامة والسرية Ïر 
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كثرة املعلومات أو قلتها عن احلد املطلوب هلا آ�ر سلبية، فاإلفراط يف بعث الرسائل  .٦
ملطلوبة إىل اإلدارة الُعليا من شأنه تعطيل عمل املديرين وفقدا�م احلماس هلا واالهتمام والتقارير ا

   .·ا، مما يؤثر على كفاءة العمل
  .قنيات حديثة للمعلومات اليت توفر بيا~ت وإحصاءات دقيقةوفر تعدم ت .٧
وضوح عدم وجود إدارة أو وحدة مسؤولة عن تداول املعلومات واالتصاالت، أو عدم  .٨

سياسة االتصال وقصور دور إدارة العالقات العامة، وسرية املعلومات مجيعها معوقات حتول حتقيق 
    .(2)فاعلية االتصاالت التنظيمية

  :سابعاً: معوقات تتعلق 'لثقافة واملناخ التنظيمي
تقليدية، يرتتب على ثبات الثقافة التنظيمية قتل روح اإلبداع واالبتكار، وتفضيل العمل 'لطرق ال

وحماربة أي تطوير، وعدم تفويض السلطات والصالحيات إال يف أضيق نطاق، مما يرتتب عليه 
ت اجلامدة ال يرتتب عليها تطوير اهلياكل التنظيمية حسب تنمية روح االتكالية، كما أن الثقافا

اكلهم كيل هياحتياجات اإلدارات واألقسام املختلفة، حيث يعتاد القادة بعد االنتهاء من تش
التنظيمية على استخدام الطرق التقليدية يف إدارة العمل، و~درًا ما يتعرفون على bثري اهلياكل 

والقيم الثقافية، حيث إن اهليكل التنظيمي للمؤسسة قد يعزز العامة على القواعد السلوكية 
  .القصور الذايت

معايري وقيم املؤسسات األمنية  ومن املعوقات الثقافية األخرى اختالف معايري األفراد وقيمهم عن
املنتسبني إليها، فالفجوة واالختالف بني السلوك الفعلي والسلوك املتوقع من إدارة املؤسسات 

ثل اليت يؤمن ·ا أفراد التنظيم هو أحد املعوقات اليت تعاين منها بعض وبني امل
ُ
بادئ والقيم وامل

التطوير التظيمي، وتقادم املعارف العلمية لدى برامج املؤسسات األمنية، واختالف القناعة ¶مهية 
العاملني يف هذه املؤسسات، وعدم إحساس العاملني ¶مهية الوقت، وعدم مناسبة إمكا~ت 

   .لعاملني مع املتطلبات الوظيفية بعد التطوير التنظيمي، وعدم الرغبة يف تغيري الثقافة التنظيميةا
  املبحث الثاين

  نيةضغوط العمل 'ملؤسسة األم
يعيش الفرد ويتعامل مع عناصر بيئة تتميز 'لتغري املستمر مبختلف أنواعه والذي يشمل كل 

يف العصر احلايل، مما جيعل هذه البيئة غري صحيحة ملا جماالت احلياة؛ حيث أصبح السمة املميزة 
النفسية  تولده من صراعات وضغوطات مبختلف أنواعها واليت تؤثر على الفرد من الناحية
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االجتماعية، حيث يصعب عليه التكيف معها، وهذا يظهر خاصًة يف اجلانب املهين حيث يعاين و 
ائم التكيف معها، وهذا يظهر يف اجلانب العمال من شىت أنواع الضغوط وحياولون بشكٍل د

الشرطي، حيث يعاين منتسيب الشرطة من شىت أنواع الضغوط وحياولون بشكٍل دائم التكيف 
لصاحلهم، إال أ�ا يف الكثري من األحيان تفوق قدرJم التكيفية وتصبح خريها معها، وتس

   .هاجسهم الوحيد
وللتعرف على ضغوط العمل 'ملؤسسة األمنية، سيتم تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، 

  :لى النحو التايلوذلك ع
  .املطلب األول: مفهوم ضغوط العمل -
  .املطلب الثاين: مصادر ضغوط العمل -
  .املطلب الثالث: أبعاد وآ�ر ضغوط العمل -

  املطلب األول
  مفهوم ضغوط العمل

الباحثني على تعريف واحد لضغوط العمل، ويعود السبب يف هذا االختالف إىل مل يتفق مجيع 
اعتربها مصدر نظرة كل 'حث إىل ضغوط العمل، فمعظمهم ركز على البيئة اخلارجية للفرد و 

رئيسي لضغط العمل، ومنهم من ركز على مقدار الضغوط اليت يشعر ·ا الفرد. ومن بني املفاهيم 
  :نذكر ما يلي املتعددة لضغوط العمل

 واليت تعين السحب بشدة "stringer" إىل الكلمة الالتينية "stress" ترجع كلمة ضغوط
"draw tight".  ن الثامن عشر لتعين "إكراهًا وقسراً" وقد اُستخدمت كلمة الضغط يف القر

  .(1)وجهد قوي وإجهاد وتوتر لدى الفرد
  :أوًال: تعريف ضغوط العمل

�ا: "جتربة ذاتية لدى الفرد، حتدث نتيجة لعوامل يف الفرد لنفسه عرف البعض ضغوط العمل ¶
آ�ر أو نتائج  أو البيئة اليت يعمل ·ا مبا يف ذلك املنظمة، حيث يرتتب على هذه العوامل حدوث

جسمية أو نفسية أو سلوكية على الفرد تؤثر بدورها على أدائه يف العمل، مما يستلزم معاجلة هذه 
  .(2)اآل�ر وإدارJا
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ويعرف البعض اآلخر ضغوط العمل "على أ�ا الظروف الغري عادية واليت يتعرض هلا العاملون 
ة ومشاعرهم وأحاسيسهم ومعنوJ8م، داخل بيئة العمل أو بسبها، فتؤثر على راحتهم النفسي

  .(3)"لتنعكس بدورها على صحتهم العقلية أو اجلسدية أو كليهما معاً 
  :فحيث نالحظ يف هذا التعري

   .اقتصاره على إمكانية حدوث اختالل نفسي للعامل .١
  .إمهال النتائج اإلجيابية لضغوط العمل .٢
  .الرتكيز على النتائج السلبية لضغوط العمل .٣
الضغوط املهنية هي عبارة عن "جمموعة من العوامل البيئية اليت bثر  "cooper" يعترب كوبرو 

غموض الدور، صراع الدور، ظروف العمل البيئية، عبء سلبًا على أداء الفرد يف العمل منها 
  .(4)"العمل، العالقات الشخصية يف العمل، هذه العناصر تسبب اإلجهاد الفسيولوجي للفرد

  
  

لبعض أيضًا ضغوط العمل ¶�ا: "ظروف أو مواقف غري عادية يتعرض هلا العاملون وعرف ا
تهم النفسية وعلى مشاعرهم وأحاسيسهم داخل بيئة العمل أو بسببها، فتؤثر سلبًا على راح

  .(1)"ومعنوJ8م، لتنعكس بدورها على صحتهم العقلية والنفسية أو كليهما معاً 
ضغوط العمل تدل على جمموعة املواقف أو ملواجهتها، وقد ويشري تعريف آخر إىل أن كلمة "

قلق من حيث التأثري تكون هذه املواقف على درجة كبرية من التهديد فتسبب اإلرهاق والتعب وال
  .(2)"فتولد شيئاً من االنزعاج

ر انطالقاً مما سبق ذكره، يعرف الباحث ضغوط العمل 'ملؤسسة االمنية على أ�ا:  "جتربة ذاتية مي
·ا منتسب املؤسسة األمنية، حتدث نتيجة لعوامل مرتبطة 'لبيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة أو 

آ�ر وردود أفعال نفسية وجسمانية وسلوكية وتنظيمية، ترتك يف 'ملنتسب نفسه، يرتتب عليها 
  ."األخري نتائج سلبية أو اجيابية على أداء األفراد واجتاههم حنو عملهم ومؤسستهم

  :ن خالل هذا التعريف ميكن استنتاج خصائص ضغوط العمل 'ملؤسسة األمنية كما يليم 
ائص الفردية وكذا املواقع يف العمل داخل ضغوط العمل جتربة ذاتية ختتلف 'ختالف اخلص .١

  .املؤسسة األمنية
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 مصادر ضغوط العمل متعددة، فقد يكون مصدرها البيئة الداخلية أو البيئة اخلارجية أو .٢
  .منتسب املؤسسة األمنية يف حد ذاته

  .يرتتب على ضغوط العمل ردود أفعال نفسية أو فسيولوجية أو سلوكية أو تنظيمية .٣
  :أنواع ضغوط العمل�نياً: 

هناك نوعان من الضغوط، مها الضغوط االجيابية والضغوط السلبية، وميكن توضيحهما على 
  :النحو التايل

   :الضغوط االجيابية -١
لضغوط املفضلة أو املرغوب فيها، وهي أداة ملساعدة الفرد حنو توفري الدافع حلل املواقف هي ا

ن الضرر، فهي ُتستخدم كمنبه أو كأداة ختدير للمشاكل املتعارضة مع اآلخرين ¶قل قدر ممكن م
ام، اليت تتعرض هلا املؤسسة األمنية واألفراد، حيث تشعر الفرد 'لقدرة على اإلنتاج واجناز امله

وتعمل على ز8دة إحساسه 'إلشباع والرضا والقدرة على االستعداد لالستجابة، والتصرف 
تساعده على التفكري واحملافظة على تركيزه يف العمل، ومتده بطريقة سليمة يف املواقف املختلفة، و 

وتزوده  الثقة والتفاؤل 'ملستقبل ومتنحه اإلحساس 'ملتعة والقدرة على التعبري على انفعاالته
  .(1)'حليوية والدافعية الختاذ قرارات رشيدة

وتعطي الفرد إحساسا  هذا وتتسم الضغوط االجيابية ¶�ا ضغوط معتدلة، تثري احلافز إىل النجاح
للقدرة على اإلنتاج، وتؤدي إىل ارتفاع مستوى فاعلية األداء لدى العاملني من الناحية النوعية 

  .(2)والكمية
   :الضغوط السلبية -٢

القائد ومنتسيب املؤسسة األمنية بشكٍل وُتسمى الضغوط اهلدامة، وهي تؤثر على سلوك كل من 
  :(3)ءات اإلدارية اليت يرتكز معظمها حول ما يليسيء وضار، وتتولد معها من اإلجرا

  .فقدان الرغبة يف العمل أ.
  .الفروق عن املبادرات الفردية واالستسالم إىل الرقابة ومنطية العمل ب.
  .عدم التوافق واالكتئاب والقلق ج.

  :ر ضغوط العمل�لثاً: عناص
وعنصر االستجابة، وعنصر تتكون ضغوط العمل من ثالث عناصر رئيسة؛ هي عنصر املثري، 

  :التفاعل، وفيما يلي شرح هلذه العناصر
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عنصر املثري: يعرب العوامل املرتبطة 'لبيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة، وكذلك العوامل  أ.
Ã (4)موعة من املثرياتاملرتبطة 'ملورد البشري أثناء تعرضه.  

ل النفسية أو الفسيولوجية والسلوكية اليت عنصر االستجابة: هو عبارة عن تلك ردود األفعا ب.
  .(5)يبديها املورد البشري أثناء تعرضه اÃموعة من املثريات

عنصر التفاعل: هو التفاعل الذي حيدث بني مثريات الضغوط، سواء كانت عوامل  ج.
  .(1)أم عالقات شخصية ومشاعر إنسانية، وما يرتتب عليها من استجا'ت تنظيمية أم بيئية

  طلب الثاينامل
  مصادر ضغوط العمل

ختتلف مصادر وأسباب ضغوط العمل، ومن الصعوبة وضع قائمة رئيسية ألسباب هذه الضغوط، 
ال يكون  فهي ختتلف 'ختالف البيئة واألفراد وكذا الوظيفة، فما يُعدُّ مصدراً للضغط لشخٍص ما 

سبب واحد، وإمنا كذلك لشخص آخر، كما أن ضغوط العمل قد ال حتدث 'لضرورة نتيجة ل
قد تشرتك أسباب وعوامل عديدة يف إحداثها، بعضها ~بع عن شخصية الفرد والبعض اآلخر 

  :~بع عن بيئة العمل، وميكن تصنيف مصادر ضغوط العمل إىل
   :أوًال: املصادر البيئية

رون مبرحلة لبيئة اخلارجية bثريات متنوعة فيما إذا كان منتسيب املؤسسة األمنية ميميكن أن يكون ل
ضاغطة كحالة مرض الزوجة أو أحد أفراد العائلة، فإذا وقع ذلك فسيكون قو8ً على نفسية 
املنتسب وسلوكه، مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى الضغط، ويزداد خاصًة إذا كانت احلالة االقتصادية 

  :، أما املصادر الداخلية للبيئة فتتمثل يف العناصر التالية)٢سيئة(
   :احلرارة -١

فهي تشكل مصدراً للضغوط يف مكان العمل، بز8دJا ز8دة غري مرحية أو العكس فاملراكز الُعليا 
درجة تقريباً،  ٣٧للدماغ تتحكم يف عملية تنظيم درجة احلرارة للجسم، حيث يتم ضبطها عند 

كون له ن هذه القيمة لألعلى أو األدىن فإن العامل يشعر 'لربد أو احلرارة، فيتفكلما احنرفت ع
  .(3)ضغط يف عمله

   :الضوضاء -٢
تعترب الضوضاء من املصادر الرئيسية حلدوث الضغط؛ سواء تعلق األمر بشدته أو وقوعه بشكل 

ة إفراز هرمون مفاجئ، وقد وجد ¶ن الصوت من شأنه استثارة اجلهاز العصيب، و'لتايل ز8د
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لمستو8ت العالية من الصوت العايل األدرينالني الذي حيدث أثناء األزمات، كما يشكل التعرض ل
 ٧٥مصدرًا للضيق واالنزعاج، ورمبا فقدان السمع يف حالة التعرض ملستوى أعلى من 

  .(1)ديسيل
إىل تدمري فالضوضاء الزائدة ليست فقط مزعجة، فقد تتسبب يف أضرار نفسية وعضوية تصل  

  .حاسة السمع أحيا~ً 
   :اإلضاءة -٣

در الضغوط، فنقصها يولد ضعف يف مقدرة العيون على اإلبصار تعترب اإلضاءة أيضا من مصا
  .وز8دة نسبة احلوادث

   :التهوية -٤
  .إن جو العمل حيتاج إىل جتديد اهلواء بصفة مستمرة عن طريق أجهزة تكييف اهلواء مثالً 

   :تنظيمية�نياً: املصادر ال
ضغط لألفراد العاملني فيها، ومن  ويقصد ·ا خمتلف العوامل املتعلقة 'ملنظمة، واليت تكون مصدر

  :أمها
  :غموض الدور  -١

هو من املصادر الرئيسية املسببة لضغط العمل يف املؤسسات األمنية، والذي يشري إىل جمموعة من 
األمناط املختلفة للسلوك املتوقع للفرد الذي حيتل مركز وظيفي معني، والذي ينشأ عندما ال ميتلك 

حبدود صالحيته  دوره يف املنظمة اليت يعمل فيها، مثل املعلومات املتعلقةالفرد معلومات كافية عن 
). إذن حيدث غموض العمل عندما ال يعرف الفرد بدقة ٢ومسؤولياته وطرق تقييم األداء وغريها(

  .ما هو متوقع منه من قبل الغري أو ال يعرف كيف حيقق العمل املطلوب منه
   :صراع الدور -٢

اجباته األسرية  متطلبات دور الفرد يف العمل ودوره يف غري العمل، مثل و حيدث هذا الصراع بني
مثالً، فدخول كال الزوجني للعمل طوال الوقت خيلق نوعًا من التعارض بني متطلبات العمل 
ومتطلبات احلياة األسرية، فتوقعات الزوج أو الزوجة واألطفال ستتعارض 'لطبع مع متطلبات 

مل، وتتمثل هذه لعمل، و'لتايل تزايد الضغوط الواقعة على الفرد بسبب العالرؤساء والزمالء يف ا
  :(1)الضغوط فيما يلي

  .وجود تعارض يف متطلبات املنظمة مع مطالب الفرد أ.
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  .وجود تعارض يف أولو8ت مطالب العمل ب.
  .وجود تعارض يف قيم الفرد مع قيم املنظمة اليت يعمل ·ا ج.
   :هينالتطور والنمو امل -٣

املزيد من املهارات اليت تنمي قدراته،  يسعى الفرد من خالل فرتة حياته العملية للوصول إىل
وتعطيه الفرصة للرتقي يف السلم الوظيفي وإشباع طموحاته، وإذا ما شعر منتسب املؤسسة األمنية 

طموحاته،  بعدم حصوله على املهارات اجليدة اليت توفر له هذه الفرصة، فإنه يشعر بعدم حتقيق
ات الشخصية دوراً مهماً، فإذا ما كانت الرتقية أو وتوقعاته يف التدرج الوظيفي، وتلعب هذه التوقع

  .(2)الفرصة املتاحة أقل من التوقعات الشخصية فإ�ا تساهم يف ز8دة عدم الرضا الوظيفي
   :اهليكل واملناخ التنظيمي -٤

مصادر ضغوط العمل يف املؤسسة األمنية، حيث أن يعترب اهليكل التنظيمي واملناخ التنظيمي أحد 
طة وعدم تفويضها بشكٍل مالئم، ووجود درجة من الرمسية ووجود تعليمات مكتوبة متركز السل

حبرفيتها قد يرافقها Jديد حلرية الفرد، ومن مث فقد تؤثر على حالة الفرد النفسية؛ فاحلرية يف أداء 
  .(3)ير توقيت الواجبات املرتبطة بعمله وكيفية إجنازهاالعمل تعطي الفرد االستقاللية يف تقد

   :طبيعة العمل -٥
تتفاوت الوظائف 'ملؤسسة األمنية يف طبيعتها من حيث املسؤوليات وكذا طريقة األداء والوسائل 
املستخدمة يف اجناز املهام... إخل، وهذا التباين الطبيعي يتطلب ضمان تقدمي اخلدمات لألفراد 

رتفاع مستوى وعشرين ساعة، أي أن هناك وظائف ذات طابع خاص تؤدي إىل ا طيلة األربع
  .(4)الضغوط لدى أصحا·ا، ومن أهم هذه األعمال هي االعمال األمنية

  :عدم املشاركة يف اختاذ القرار -٦
إن عدم مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات خاصًة اليت تتعلق ¶عمال ميارسو�ا يُعدُّ جتاهالً 

حباجة إىل التقدير واحرتام الذات تياجات الطبيعية ملنسيب املؤسسات األمنية، بوصفهم أفراد لالح
وإثباJا، ويقود أيضًا إىل اخنفاض الروح املعنوية للمنتسبني، وفقدان انتمائهم للمؤسسة اليت 

داخل  يعملون ·ا. إن عدم إشراك منتسيب األجهزة األمنية يف اختاذ القرارات يؤثر على عالقتهم
معه مما يقلل من مستوى االتصال  العمل مع رؤسائهم وزمالئهم واجلمهور الذي يتعاملون

  .(1)بينهم
  املطلب الثالث
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  أبعاد وآ�ر ضغوط العمل
  :أوًال: أبعاد ضغوط العمل

إن ضغط العمل ال يؤثر على الفرد وحده؛ ألنه ال يعيش يف بيئة منعزلة عمن حوله، وإمنا تؤثر 
د بضغوط العمل أحد مكو~ت النظام الذي يتفاعل معه، لذلك فان شعور الفر  عليه 'عتباره

  :يكون له أبعاد متعددة، تبينها طبيعة هذا الفرد، ومن هذه األبعاد ما يلي
الُبعد االجتماعي (العالقات االجتماعية): وهي كل اتصال لإلنسان بغريه، وهو يقوم  .١

الوظيفة، وعالقات البيع والشراء، والعالقات الثقافية بنشاطه اليومي كعالقة اجلوار والتعليم و 
فنية والر8ضية وغريها، بتعدد النشاط اإلنساين واتساعه الذي يشمل كافة مناحي النشاطات وال

  .(2)السياسية واالقتصادية والثقافية
د الُبعد القيمي (منظومة القيم): هي جمموعة قواعد ومعايري وعادات وتقاليد يتبناها الفر  .٢

ؤسسات، وتتحول بعد تشبع الفرد ·ا إىل ويرتضيها اÃتمع، تسهم يف إكسا·ا لألفراد يف مجيع امل
سلوك ظاهر وملموس عند مواجهة موقٍف ما، على أن يكون اكتساب تلك القيم وفق ضوابط 

  .(3)القانون والدين
ليت تقوم بني أعضاء الُبعد األسري (العالقات األسرية): وهي خمتلف العالقات االجتماعية ا .٣

   .قيق التوازن داخل األسرةاألسرة الواحدة، وذلك على حنو يضمن حت
ويرى الباحث أنه ال ميكن الفصل بني األبعاد الثالث من جهة، وبني منتسب املؤسسة األمنية 
نفسه من جهٍة أخرى، فهو يتأثر ويؤثر إما إجيا'ً أو سلباً، فهو اجتماعي بطبعه، حياول أن ينقل 

حللول أو كسب التعاطف، كما ا يشعر به من ضغط يف عمله ألصدقائه، وذلك حماولًة لكسب ام
  .أن ضغوط العمل تؤثر يف منظومة القيم اليت حيملها منتسيب املؤسسات األمنية ويؤمنون ·ا

  :�نياً: آ�ر ضغوط العمل
ذات الوقت، وبعض هذه تتسم اآل�ر املرتتبة على تعرض الفرد لضغوط العمل 'لتعدد والتنوع يف 

احلافز الذايت لتحقيق األهداف الشخصية، إال أن غالبيتها  اآل�ر قد يكون إجيابيُا مثل: توليد
يساهم يف إعاقة األداء وتنمية أمناط السلوك السلبية واالحنراف عن الُنظم واإلجراءات السليمة 

  .للعمل
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ن للضغط بطرق خمتلفة، و'لتايل فان ومن ~حيٍة أخرى، فإن منسيب املؤسسات األمنية يستجيبو 
سوف ختتلف 'لضرورة. وبصفٍة عامة ميكن التمييز بني نوعني من اآل�ر النامجة  اآل�ر املرتتبة عليه

  :عن ضغوط العمل يف املؤسسات األمنية، ومها اآل�ر االجيابية واآل�ر السلبية
  :اآل�ر اإلجيابية -١
ملنظمات على أ�ا خطر جيب متابعته ومكافحته؛ وذلك مل يكن النظر إىل الضغوط من طرف ا 

آل�رها السلبية على الفرد واملنظمة معاً، ولكن احلقيقة غري ذلك، إذ أن لضغوط العمل آ�ر نظراً 
  :(1)اجيابية مرغوب فيها، وتتمثل فيما êيت

  .حتفز على العمل أ.
  .جتعل الفرد يركز يف العمل ب.
  .العمليزداد تركيز الفرد يف  ج.
  .املقدرة على التعبري عن اإلنفعاالت واملشاعر د.
  .الشعور 'ملتعة واالجناز ه.
  .تزويد الفرد 'حليوية والنشاط والثقة و.
  .النظر للمستقبل بتفاؤل ز.
  .املقدرة على العودة إىل احلالة النفسية الطبيعية عند مواجهة جتربة غري سارة ح.

يم العالقات االجتماعية بني العاملني يف املؤسسات يف تدع كما تساهم ضغوط العمل أيضاً 
االمنية املختلفة؛ حيث تتطلب تلك الضغوط وجود االتصال والتعاون املشرتك واملستمر بني 
القائم 'لعمل وبقية زمالءه؛ من أجل املساعدة يف مواجهة تلك الضغوط أو الوقاية من حدوث 

  .(1)مشکالت تؤثر يف العاملني كافة
  :السلبية اآل�ر -٢
يتفق الُكتَّاب والباحثون على أن تعرض الناس لضغوط شديدة ميكن أن يتسبب يف نشوء نتائج  

  :وآ�ر سلبية ضارة سواء على الفرد أو املؤسسة، واليت تتمثل يف
  :آ�ر الضغوط على الفرد -أ
  :ميكن عرضها كما يلي 

   :(2)آ�ر سلوكية: تتمثل يف -



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

190 

 

ة التعرض لضغوط العمل، وذلك بسبب القلق والتوتر الذي تولده : نتيجالز8دة يف التدخني -
  .تلك الضغوط

العنف وانتهاك األنظمة: إن الكثري من الضغوط تعود ملمارسة العنف وخمالفة القوانني  -
  .وخاصًة كالضغوط النفسية كاإلحباط

ته يف حيث رغبعادات األكل والشرب: لقد تبني أن الضغوط ترتك آ�رًا على الفرد من  -
  .األكل

   :آ�ر نفسية -
أي نوع من التوتر البد أن يصاحبه نوع من التغريات البدنية الظاهرة والتغريات الفسيولوجية 
الداخلية، أي عندما مير الفرد حبالة من الضغط؛ فإنه من املمكن أن يتلمس آ�ر هذه احلالة على 

غط الدم، وز8دة معدل التنفس، رتفاع ضما جيري يف جسمه من ز8دة ضر'ت القلب، وز8دة ا
وتصبب العرق، وجفاف احللق، وتطور تلك اآل�ر النامجة عن ضغط العمل ببطء حمدثة نتائج 

  .فسيولوجية واضطرا'ت نفسية وسلوكية
  :آ�ر جسدية -

نتيجة تزايد الضغوط على الفرد، حتدث بعض اآل�ر السلبية الضارة على الفرد وسالمته البدنية، 
ألمراض اجلسدية اليت ميكن أن يعاين منها الفرد بسبب الضغوط يف العمل ما يلي: ن أهم اوم

قرحة املعدة، وأمراض القلب، وأمراض السكر، والصداع، وإزد8د ضر'ت القلب، وارتفاع ضغط 
  .(1)الدم
  :آ�ر ذهنية -

تت يف وث التشقد جند نتيجة إحساس الفرد بتزايد الضغوط عليه يف العمل، يؤدي ذلك إىل حد
التفكري والسرحان وعدم الرتكيز، ومن أهم تلك اآل�ر الذهنية ما يلي: ضعف الرتكيز، وعدم 
القدرة على اختاذ القرارات السليمة، والتسرع يف اختاذ القرارات، وفقدان الثقة 'لنفس، واالنتباه 

  .(2)القصري املدى، وحساسية زائدة اجتاه النقد، والتشتت الذهين
   :ط على املؤسسة األمنيةر الضغو آ� -ب

  :ميكن عرض اآل�ر السلبية لضغوط العمل على املؤسسة األمنية، كما يلي
ز8دة التكاليف املالية (تكاليف التأخري عن العمل، والغياب والتوقف عن العمل، وتشغيل  أ.

  .(3)عمال إضافيني، وعطل اآلالت وإصالحها، وتكلفة الفاقد من املواد أثناء العمل)
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  .صعوبة الرتكيز يف العمل والوقوع يف حوادث وإصا'ت مهنية ب.
  .االستياء من جو العمل ج.
  .عدم الرضا الوظيفي د.
  .ارتفاع معدل الشكاوى والتظلمات ه.
  .عدم الدقة يف اختاذ القرارات و.
يه سوء العالقة بني أفراد املؤسسة األمنية، وسوء االتصال بسبب غموض الدور وتشو  ز.

  .(4)املعلومات
وال تعترب اآل�ر سابقة الذكر شاملة، فقد تكون هناك آ�ر أخرى مل تكشف عنها الدراسات  

ضغط، وتشري واألحباث بعدما كان االهتمام يف البداية مركزًا على النتائج واآل�ر الفسيولوجية لل
ع نسبة كولسرتول الدم، الكثري من الدراسات واألحباث إىل وجود عالقة قوية بني الضغوط وارتفا 

  .وأمراض القلب.. إخل
فال ميكن التقليل من أمهية bثري هذه األمراض، وخاصًة أمراض القلب على أداء الفرد، وما  

  .برية، واخنفاض األداء واإلنتاجيةيرتتب على املؤسسة األمنية من تكاليف والتزامات مالية ك
  خامتة البحث

يف املؤسسة األمنية، والتطور والتقدم وز8دة اإلنتاج الذي تتطلع إليه  الوقت ميثل املوارد املهم للغاية
املؤسسات األمنية يتطلب إدارة جيدة حتسن دراسة إدارة الوقت 'لتخطيط والتنظيم اجليد، 

اإلبداعية اليت Jدف إىل تنظيم الوقت، مبا يتسق مع األهداف  وغدارة الوقت تعرب عن اإلجراءات
خطط هلا، من أجل إجناز األعمال واملهام يف وقتها احملدداألمنية املرسومة و 

ُ
  .امل

وتلعب ظروف العمل املادية دوراً مهمًا يف تقدم أو عرقلة أداء املهام اإلدارية، فالنظافة، والتهوية، 
كان العمل، عوامل تساعد على خلق اجلو العملي املالئم، و'لتايل واإلضاءة، وتنسيق وترتيب م

، ووتعد سيطرة املاد8ت على الوضع القائم يف املنظمات من أعقد املشكالت اليت ز8دة اإلنتاجية
تواجه القيادات اإلسرتاتيجية، حيث تسعى القيادات اإلدارية التقليدية إىل تغيري وضعها املادي 

b ثيث املكتب واأل�ث وانتهاًء 'لسيارة واملنزل، فهي تبدد الوقت يف املظاهر بدءًا من إعادة
  .دية اليت تضعها يف مقدمة اهتماماJا وتغفل اسرتاتيجيات ورسالة املنظمةاملا

وختتلف مصادر وأسباب ضغوط العمل، ومن الصعوبة وضع قائمة رئيسية ألسباب هذه 
اد وكذا الوظيفة، فما يُعدُّ مصدرًا للضغط لشخٍص الضغوط، فهي ختتلف 'ختالف البيئة واألفر 
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أن ضغوط العمل قد ال حتدث 'لضرورة نتيجة لسبب  ما ال يكون كذلك لشخص آخر، كما
واحد، وإمنا قد تشرتك أسباب وعوامل عديدة يف إحداثها، بعضها ~بع عن شخصية الفرد 

العمل إىل: املصادر البيئية، والبعض اآلخر ~بع عن بيئة العمل، وميكن تصنيف مصادر ضغوط 
باحث التوصل إىل عدد من النتائج، واملصادر التنظيمية. ومن خالل هذا البحث استطاع ال

  :وتقدمي عدد من التوصيات، وذلك على النحو التايل
  :أوًال: نتائج الدراسة

ن من خالل معطيات هذا البحث، استطاع الباحث التوصل إىل العديد من النتائج، واليت ميك
  :بلورJا يف النقاط التالية

ات، ولكنها ختتلف يف طبيعتها ونوعها، من الطبيعي أنه ال توجد مؤسسة أمنية بدون معوق .١
ودرجة bثريها، ومن بينها العديد من املعوقات اليت حتد من فاعلية إدارة الوقت، مما يرتتب عليه 

ما أن تراكم األعمال، وز8دة ضغوط عدم قدرJا على إجناز األعمال واملهام 'لوقت احملدد، ك
  .وقوع األخطاء، جبانب تعطيل مصاحل املتعاملني العمل على العاملني، غالباً ما يؤدي إىل كثرة

ومن جهة أخرى، فإن التعقيدات اإلجرائية املبالغ، فيها تؤدي إىل اخنفاض إنتاجية منتسيب  .٢
  .املؤسسات األمنية، وذلك لتأثريها السليب على أدائهم

من أهم معوقات إدارة الوقت، ضعف التأهيل العلمي للقيادات اإلدارية يف بعض  .٣
املؤسسات، فالكثري من القيادات مل حتظ 'ملستوى التأهيلي املناسب، حيث ال يوجد أي بر~مج 

  .ميكن االعتماد عليه لتنمية القيادات اإلسرتاتيجية
وضع قائمة رئيسية ألسباب هذه  ختتلف مصادر وأسباب ضغوط العمل، ومن الصعوبة .٤

الوظيفة، فما يُعدُّ مصدرًا للضغط لشخٍص الضغوط، فهي ختتلف 'ختالف البيئة واألفراد وكذا 
ما ال يكون كذلك لشخص آخر، كما أن ضغوط العمل قد ال حتدث 'لضرورة نتيجة لسبب 

شخصية الفرد واحد، وإمنا قد تشرتك أسباب وعوامل عديدة يف إحداثها، بعضها ~بع عن 
  .والبعض اآلخر ~بع عن بيئة العمل

  :�نياً: التوصيات
  :ت هذا البحث ونتائجه، يوصي الباحث مبا يليمن خالل معطيا

تشجيع تقدمي اإلبداع والتميز يف املؤسسات األمنية، من خالل إظهار أمهيتها وتشجيع  .١
  .القادة األمنيني على ذلك
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نتسيب املؤسسات األمنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، توضيح عملية التطور الوظيفي مل .٢
  .مبدعني واملتميزين يف إدارة الوقتووضع نظام ترقيات لل

توزيع أعباء العمل على منتسيب املؤسسات األمنية وخاصة فئة املدراء والقادة األمنيني  .٣
  .بطريقة منصفة ومتساوية للتخفيف من ضغوط العمل

از لدى منتسيب املؤسسات األمنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، من نشر ثقافة اإلجن .٤
د الندوات وورش العمل حول أمهية ثقافة اإلجناز ودورها يف تعزيز مكانة املؤسسة خالل عق

   .األمنية يف اÃتمع، وأمهيتها يف التغلب على معوقات إدارة الوقت
  
  
  
  

  قائمة املصادر واملراجع
ة د هللا املنيف: اإلدارة .. املفاهيم، األسس، املهام، دار العلوم، الر8ض، الطبعإبراهيم عب (1)

  .م١٩٨٠الثالثة، 
إبراهيم عبد عابدين: عالقة الضغوط الوظيفية 'آل�ر النفسية واجلسدية لدى العاملني يف  (2)

قتصاد والعلوم شركة توزيع الكهر'ء "حمافظات غزة"، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية اال
  .م٢٠١٠اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، 

  .هـ١٤٠١التنمية االقتصادية، مطابع دار عكاظ، جدة، أمحد الصباب: التخطيط و  (3)
  .م٢٠٠٥أمحد ماهر: كيفية التعامل مع إدارة ضغوط العمل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  (4)
أمحد حممد املصري: اإلدارة واملدير العصري، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر،  (5)

  .اإلسكندرية، بدون Îريخ نشر
رت أكادميي يف علم ة: ضغوط العمل وعالقتها 'لتوافق املهين، مذكرة ماسإميان دوش (6)

    .م٢٠١٧االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة املسيلة، 
بومالية زكر8ء: أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للموارد البشرية 'إلدارة العمومية،  (7)

يري، عمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسمذكرة ماسرت أكادميی ختصص إدارة أ
   .م٢٠١٨جامعة املسيلة، 
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حزام بن ماطر بن عويض املطريي: اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة، الر8ض، الطبعة  (8)
   .هـ١٤١٧األوىل، 

العلوم محدي مصطفى املعاز: إدارة املصانع، اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، سلسلة  (9)
   .م١٩٨٦اإلدارية، القاهرة، 

ي: الضغط املهين وعالقته بدافعية االجناز لدى أطباء الصحة العمومية، رسالة حنان قورار  (10)
  .م٢٠١٤ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

ت املصرية، القاهرة، حنفي حممود سليمان: السلوك التنظيمي واألداء، دار اجلامعا (11)
   .م١٩٩١
ن بن علي اجلريسي: إدارة الوقت من املنظور اإلداري واإلسالمي، خالد بن عبد الرمح (12)

  .هـ١٤٢٥مطابع احلميضي، الر8ض، 
الدوسري مبارك بن فاحل: ضغوط العمل وعالقتها 'لرضا الوظيفي لألفراد العاملني يف  (13)

يف يف العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة ~مراكز حرس احلدود، رسالة ماجستري 
  .م٢٠١٠العربية، الر8ض، 

ديفيد 'ركر: تنظيم املرافق العامة، دروس يف جتربة اململكة املتحدة، اÃلة الدولية للعلوم  (14)
   .م١٩٩٩اإلدارية، اإلصدار العريب، اÃلد الرابع، العدد األول، أبوظيب، 

، مذكرة ماجستري للطيف وادي: ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيميراشدي عبد ا (15)
  .م٢٠٠٩يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

رون فراي: دليل اإلنسان العصري كيف تنظم وقتك وتستثمره، ترمجة الميس حممد، دار  (16)
   .م٢٠٠٣الكتاب العريب، القاهرة، 

    .م١٩٩٣ض، د: إدارة الوقت والذات، معهد اإلدارة العامة، الر8زهري الكاي (17)
سامل بن سعيد بن حسن القحطاين: القيادة اإلدارية التحول حنو منوذج القيادي العاملي،  (18)

  .م٢٠٠١مرامر للطباعة والتغليف، الر8ضة، 
يف األجهزة سعد بن عميقان سعد الدوسري: ضغوط العمل وعالقتها 'لوالء التنظيمي  (19)

املنطقة الشرقية، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية،  األمنية، دراسة ميدانية على منسويب شرطة
    .م٢٠٠٥جامعة ~يف للعلوم اإلدارية، الر8ض، 
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شاطر شفيق: أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للموارد البشرية 'ملؤسسة الصناعية،  (20)
يري، جامعة عمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسمذكرة ماجستري يف إدارة األ

  .م٢٠١٠بومرداس، 
الشريف طالل مسلط: الضغوط اإلدارية وأثرها على متخذ القرار، جملة اإلدارة العامة،  (21)
   .م١٩٩٦، القاهرة، ٣، العدد ٢٨اÃلد 
لتطبيق، املكتب اجلامعي شعبان علي حسني السيسي: أسس سلوك اإلنسان بني النظرية وا (22)

   .م٢٠٠٢احلديث، اإلسكندرية، 
شوقي عبد هللا: إدارة الوقت ومدارس الفكر اإلداري، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  (23)

  .م٢٠٠٦
صاحل بن ~صر شغرود القحطاين: الضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأثرها على اختاذ  (24)

ري، على ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة، مذكرة ماجستالقرارات اإلدارية، دراسة مسحية 
قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة ~يف العربية للعلوم األمنية، الر8ض، 

   .م٢٠٠٧
،  ٢٦عاشور خدجية: ضغوط العمل "النظر8ت والنماذج"، جملة العلوم اإلنسانية، العدد (25)

  .م٢٠١٢نسانية، جامعة بسكرة، كلية العلوم االجتماعية واإل
تفكري اإلسرتاتيجي يف املنظمات العامة اخلصائص وواملربرات واملعوقات، عامر الكبيسي: ال (26)

 ٢٢-٢١ورقة مقدمة للملتقى اإلداري الرابع للجمعية السعودية لإلدارة املنعقد يف الفرتة من 
  .م٢٠٠٦ة للعلوم األمنية، الر8ض، م، 'ملنطقة الشرقية، اخلرب، جامعة ~يف العربي٢٠٠٦مارس 
 الكبيسي: التنظيم اإلداري احلكومي بني التقليد واملعاصرة، دار الشرق عامر بن خضري (27)

  .م١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزء الرابع، 
عبد العزيز حممد مالئكة: إدارة الوقت يف األعمال 'ململكة العربية السعودية، سلسة  (28)

  .م١٩٩١دارة األحباث االقتصادية واملعلومات، جدة، إصدارات إ
عبد القادر الشيخلي: مهارات إدارة الوقت كيف تنظم وقتك وتتجنب هدره، دار احلضارة  (29)

  .م٢٠٠٨للنشر والتوزيع، الر8ض، 
عبد اللطيف مصلح عايض، عبد املغيث حيىي الشمسي: ضغوط العمل وعالقتها 'ألداء  (30)

   .م٢٠١٣، اليمن، ٣٨ لدراسات العلمية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، العددالوظيفي، جملة ا
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عبد هللا بن سعد املشاري: معوقات التطوير التنظيمي من وجهة نظر القيادات العليا  (31)
والوسطى يف شرطة منطقيت الر8ض ومكة املكرمة، رسالة ماجستري، جامعة ~يف العربية للعلوم 

  .م٢٠٠٢األمنية، الر8ض، 
التعاون حنو إدارة مثلى،  عبد هللا حسن العبد القادر: توطني تقنية املعلومات يف دول جملس (32)

  .م٢٠٠٠جامعة امللك فهد للبرتول واملعاددن، الظهران، 
  .م١٩٨٠علي السلمي: تطور الفكر التنظيمي، وكالة املطبوعات، الكويت،  (33)
سب اآليل يف التطوير التنظيمي لتجربة علي بن هادي بن معيض البشري: دور احلا (34)

   .م١٩٩٨جامعة امللك سعود، الر8ض، الدور8ت األمنية، رسالة ماجستري، 
عيسى إبراهيم املعشر: أثر ضغوط العمل على أداء العاملني، مذكرة ماجستري يف إدارة  (35)

  .م٢٠٠٩عليا، األعمال، كلية العلوم اإلدارية واملالية، جامعة الشرق األوسط للدراسات ال
، ١٧، اÃلد ٦٨-٦٧ية، العدد فائق فوزي: ضغوط العمل الوظيفي، جملة اآلفاق االقتصاد (36)

  .م١٩٩٧اإلمارات العربية املتحدة، 
فليه فاروق والسيد عبد اÃيد حممد: السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسة التعليمية، دار  (37)

  .م٢٠٠٥، ص املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان
لوظيفي لدى املشرفني حممد حسني مخيس أبو رمحة: ضغوط العمل وعالقتها 'لرضا ا (38)

إدارة تربوية، كلية الرتبية، جامعة  - الرتبويني مبحافظات غزة، مذكرة ماجستري يف أصول الرتبية 
  .م٢٠١٢غزة، 
دار احلامد للنشر  حممد د'س احلميد، ماركو إبراهيم نينو: محاية أنظمة املعلومات، (39)

  .م٢٠٠٧والتوزيع، عمان، 
وط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي، مذكرة ماجستري يف حممد صالح أبو العال: ضغ (40)

  .م٢٠٠٩إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، 
  .م١٩٩٠بريوت، حممد ظاهر وتر: اإلسرتاتيجية اإلدارية، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة،  (41)
لعربية السعودية، مطابع الفرزدق حممد عبد املعطي عساف: التنظيم اإلداري يف اململكة ا (42)

   .م١٩٨٣التجارية، الر8ض، 
حممد قاسم القريويت: السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف  (43)

  .م٢٠٠٠مان، املنظمات املختلفة، دار الشرووق للنشر والتوزيع، ع
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مال، دار وائل، عمان، حممود سليمان العميان: السلوك التنظيمي يف منظمات األع (44)
    .م٢٠٠٥
معني حممود وعيا صرة وآخرون: إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل، دار احلامد للنشر  (45)

  .م٢٠٠٨والتوزيع، عمان، 
ل على عملية اختاذ القرارات يف البنوك منهل حممد عبد هللا احلاج صاحل: أثر ضغوط العم (46)

ة األعمال، كلية الدراسات العليا وحبث العلمي، جامعة السودانية، مذكرة ماجستري يف إدار 
  .م٢٠١٩شندي، السودان، 

مؤيد عبد الكرمي شاكر النقيب: العوامل التنظيمية املسببة لضغط العمل وعالقتها 'النتماء  (47)
  .م٢٠١٢، ٩، العدد٤بار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اÃلدالوظيفي، جملة جامعة األن

ليم السقا: أثر ضغوط العمل على عملية اختاذ القرارات، مذكرة ماجستري يف ميسون س (48)
  .م٢٠٠٩إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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