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أثر مستويات التوتر الوظيفي عمى فاعمية اتخاذ القرار

دراسة حالة عمى بعض مدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم
الفترة ()2015-2012
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117

GCNU Journal ISSN: 1858-6228 م2017/5/1 )30(ع،)8 جامعة النيلين (مج-مجلة الدراسات العليا
:المستخمص
التنفيذية

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر مستويات التوتر الوظيفي عمى اتخاذ القرار لمدراء اإلدارة

 إستخدام المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة.بالمستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم والتعرف عمى أسبابو
)79) ) إستبانة واسترجاع عدد92)  تم توزيع،وقد تم تصميم إستبانة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعيا

 تم إستخدام عدد من األساليب اإلحصائية.(76.7% ( استبانة معبأة بالبيانات وصالحة لمتحميل أي بنسبة
، التحميل العاممي، معامل اإلرتباط، االنحراف المعياري،لتحميل بيانات الدراسة منيا الوسط الحسابي

 توصمت الدراسة لعدد من النتائج منيا وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند.واإلنحدار

 وجود عالقة إيجابية وغير معنوية بين التوتر الوظيفي،  اإلنياك) وفاعمية اتخاذ القرار،مستوى ( التنبيو
التنفيذية

 وجد ان مستوى التوتر الوظيفي لمدراء اإلدارة، عند مستوى (المقاومة) وفاعمية اتخاذ القرار

 أوصت الدراسة بإمكانية تطبيق الدراسة في قطاعات.ًلممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم أكثر ارتفاعا
. وقياس أثر مستوى التوتر الوظيفي لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات العامة،أخرى

:الكممات المفتاحية

 واإلنياك) – فاعمية اتخاذ الق اررات، المقاومة،مستويات التوتر الوظيفي (التنبيو
Abstract:
The study aimed to measure the impact of job tension levels on effectiveness of
decisions making of executive managers of private hospitals in Khartoum state,
and to Identify its reasons. The study used descriptive analytical methods, and
designed questionnaire to collect data from the study society. There were (92)
questionnaires distributed, and (79) were received about (76.7%) of the sample
size with valid data for analysis, The study used some of statistical methods for
the analysis of the data of the study, including mean, standard deviation,
correlation coefficient, factor analysis, and regression, The study has come out
to following findings, there is a positive and significant relationship between job
tension of (alarm, exhaustion) levels and effectiveness of decisions making,
there is a positive and non-significant relationship between job tension of
resistance level and effectiveness of decisions making. The job tension levels of
executive managers of private hospitals in Khartoum State is very high, The
study recommended the possibility of applying this study in other sectors, and
measure the impact of job tension levels of executive managers in public
hospitals.
Keywords:Job tension levels(Alarm, Resistance, Exhaustion)- Effectiveness
of decisions making
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مقدمة:

يعتبر التوتر الوظيفي من الموضوعات الميمة في دراسة السموك الوظيفي ومن الموضوعات التي

لقيت إىتماماً كبي اًر من الباحثين في موضوع السموك الوظيفي ُكتَّاباً واداريين لما لو من أىمية كبيرة في
مجال التنظيم واتخاذ القرار  ،توجيت جيود الباحثين في بداية إلى دراسة مفيوم التوتر  ،أنواعو،

اس واالىتمام بو لمتعرف
مستوياتو ،مصادره ،آثاره ،والعمل عمى مواجيتو ،ثم أصبحت الحقاً محاولة للدر ة

عمى آثاره السمبية عمى حياة األفراد والشعور باإلحباط باإلضافة لدراسة آثاره عمى سموك األفراد في

اتخاذ الق اررات اإلدارية.

أووًال :اإلطار المنيجي
مشكمة الدراسة:

يواجو المدراء ًّأياً كان موقعيم بالمنظمة مواقف مختمفة خالل يومو العممي نتيجة لمتفاعل مع

متطمبات العمل المختمفة سواء كانت تكنولوجيا أو طرق عمل أو أفراد بجيات مختمفة تربطو بيم طبيعة
العمل .أورد ( إسماعيل  ،2009 ،ص)283 :

()1

ان ىذه المواقف تشكل عبئاً عمى الفرد مسببة أشكاالً

متعددة من الضيق والتوتر ومن ثم تنعكس أثارىا السمبية عمى تصرفاتو .ومن بين ىذه المواقف الضغوط

التي يواجييا المدراء في بيئة العمل .يرى عمماء السموك الوظيفي ومن ضمنيم

)فؤاد ,1988 ،ص:

 )2((237أن تعدد المثيرات البيئية سواء العادية ،أو السيكولوجية جعل األفراد يتأثرون بيا بشكل كبير،

ويتخطى ىذا التأثير في بعض األحيان حدود المنزل ،والحياة العامة ،لينتقل إلى بيئة العمل ،وحيث أن

الضغوط تشغل حي اًز كبي اًر في حياة اإلنسان ،فإنيا تجعمو أكثر قمقاً وتوت اًر وتأث اًر ،وانفعاالً مما ينعكس
عمى تصرفاتو وق ارراتو.

وتكمن مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :ىل تؤثر

مستويات التوتر الوظيفي ( التنبيو،

المقاومة ،واإلنياك) عمى فاعمية ا تخاذ الق اررات لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة؟ ،وتتفرع
منو عدة تساؤالت:

 .1ىل ىنالك أثر

لمتوتر الوظيفي عند مستوى

التنبيو وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية

لممستشفيات الخاصة.

 .2ىل ىنالك أثر لمتوتر الوظيفي عند مستوى المقاومة وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية
لممستشفيات الخاصة.

 .3ىل ىنالك أثر لمتوتر الوظيفي عند مستوى

اإلنياك وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية

لممستشفيات الخاصة.

119

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
أىمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذا الدراسة في ناحيتين عممية وعممية ،تتمثل األىمية العممية في أنيا تمقي الضوء عمى

الجانب النظري والمفاىيمي لمتوتر الوظيفي ( التنبيو ،المقاومة ،واإلنياك) وبيان أثره عمى فاعمية اتخاذ

الق اررات بالمستشفيات بوالية الخرطوم .كما تأتي األىمية العممية في أنيا تمثل مرشداً في قياس مستويات
التوتر الوظيفي في العمل اإلداري في قطاع الخدمات (الصحية) ذات التأثير الكبير والمباشر عمى حياة

الناس وتقدم الشعوب من خالل ما تقدمو المستشفيات من مخرجات تتمثل في خمق مجتمع صحي معافى.

أىداف الدراسة:

 .1التعرف عمى مفاىيم التوتر الوظيفي ومستوياتو فاعمية اتخاذ القرار.

 .2بيان أثر مستويات التوتر الوظيفي ( التنبيو ،المقاومة ،واإلنياك) عمى فاعمية ا تخاذ الق اررات لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .3قياس مستويات التوتر الوظيفي لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم.

 .4يتوقع أن تساىم الدراسة في تييئة بيئة العمل لمتقميل من التوتر الوظيفي بصورة عامة باعتباره أحد
أىم قطاع الخدمات –المستشفيات -الصحية.

 .5التعرف عمى مستويات التوتر الوظيفي األكثر تأثي اًر عمى فاعمية اتخاذ الق اررات

فرضيات الدراسة:

بناء عمى نموذج متغيرات الدراسة كما في الشكل ( )1فان ىذه الدراسة تسعى الختبار الفرضيات التالية:
ً
هنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين مستويات التوتر الوظيفي نحو ( التنبيو -المقاومة -اإلنياك) وفاعمية
اإلدارة القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة وتتفرع منيا الفروض التالية:

 .1ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى التنبيو وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .2ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى المقاومة وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .3ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى اإلنياك وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.
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نموذج الدراسة المقترح:
شكل ( :)1نموذج متغيرات الدراسة المقترح
الوخغير الوسخقل

الوخغير الخابغ

التوتر الوظيفي
 .1التنبيو

فاعمية اتخاذ القرار

 .2المقاومة
 .3اإلنياك

الٌىع -الؼور -سٌىاث الخبرة -الىظيفت الحاليت
المصدر :إعداد الباحث2016 ،م

حدود الدراسة:

حدود الدراسة النظرية :ركزت الدراسة في متغيرين تمت اإلشارة إليىم في نموذج الدراسة.

حدود الدراسة الزمانية :اعتمدت الدراسة عمى البيانات التي تم جمعيا في الفترة .2015-2012
حدود الدراسة المكانية :المستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم والبالغ عدد( )24مستشفى.

ثانياًال :اإلطار األدبي

التوتر الوظيفي
مفهوم التوترTension Concept :
أورد ( )3()Thomas,2001بأن التوتر ىو "فقدان القدرة عمى التوازن مع التغيير في نمط السموك
نتيجة أسباب بيئية تحيط بالفرد أو أسباب شخصية تخص الفرد نفسو.

وأوردت (أحمد" (4((2009 ،ان

ال اررات".
التوتر الوظيفي يؤدي إلى ضعف اإلستيعاب والفيم ،وعدم القابمية عمى إتِّخاذ ق

التوتر الوظيفيJob Tension:

بالرغم من االىتمامات بموضوع التوتر الوظيفي إال أنه ال يوجد تعريفاً محدداً وواضحاً لمفيوم التوتر

الوظيفي لم يتم التوصل إليو وذلك الرتباط ىذا المفيوم بمفردات مختمفة ذات مضامين متباعدة شكمت

غموضاً كبي اًر في عممية البحث عن تعريف واضح ومحدد لو .وكان ذلك من األسباب التي دفعت معظم
الباحثين إلى االبتعاد عن اعطاء تعريف واحد لمفيوم التوتر الوظيفي.
أورد ( (Robert& et al, 1990, pp:85-101

()5

تعريف التوتر الوظيفي بأنو "عبارة عن ردود

األفعال التي يبدييا األفراد نتيجة تعرضيم لعوامل بيئية أو ذاتية تجعميم جميعاً أو تجعل بعضيم عاجزين
عن تحقيق التكييف معيا أو مع البيئة الموجودة بيا بسبب عدم موافقة ومطابقة قدراتو الفعمية لمتطمبات

البيئة العامل بيا ،وىذه العوامل التي تكون مصد اًر لمتوتر الوظيفي تتمثل في األمن الوظيفي ،ومتطمبات

وظروف العمل ،والعبء الوظيفي ،والمناخ الوظيفي ،والمردود المادي ،ومدى المشاركة في رسم الق اررات

واتخاذىا ،واإلجياد الوظيفي " .وأشار األدب الوظيفي إلى أن عمميات البحث والدراسة لم تستطع تحديد
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معظم العناصر التي تساىم بتكوين التوتر الوظيفي ،لذا وجب التعامل مع موضوعو بشكل كمي ال جزئي.

أورد ( )Williams, 2001, pp227-235

()6

تعريفاً لمتوتر الوظيفي يعكس وجية نظره ىو

الفعل اإلدراكي والبدني لحاالت داخمية وبيئية مطولة تتجاوز فييا قدرات الفرد التكيفية

بأنو "رد

وقابمياتو الفعمية".

أورد ( )7()Brown, 1994ان التوتر الوظيفي يتضمن جانبين ميمين ىما :الظروف البيئية التي يوجد بيا
الفرد ،والتي تشكل تفاعالتيا وعناصرىا مصدر الضيق والتوتر لمفرد ،وردود الفعل داخل األفراد.

أنواع التوتر الوظيفيJob Tension Types:
لمتوتر الوظيفي عدة أنواع

ص )8()126:في األتي:

فقد أوردىا (أبوبكر ،

كما قد أشير إلييا في األدب الوظيفي

،2008

 .1التوتر الوظيفي المرتفع :يتضمن ىذا النوع حاالت متتابعة قد تستمر من اسبوع إلى شيور إلى سنتين.
 .2التوتر المعتدل :تستمر آثاره لمدة ساعات أو أيام ،كعدم االتفاق مع الرئيس عمى موضوع ما ،أو
اعطاء مسؤوليات عمل جديدة لبعض األفراد.

 .3التوتر المنخفض :كحدوث نزاعات بين المدير واحد األفراد العاممين.
مستويات التوتر الوظيفيJob Tension Levels :
أشارت ( )Talya, 2012, pp218-237

()9

"المدخل الى السموك التنظيمي"الى ان التوتر الوظيفي

يمر بعدة مراحل تساعد في دراسة وفيم التوتر الوظيفي والنظر إليو عمى أنو عبارة عن "ردود الفعل التي
يمر بيا الفرد استجابة لتأثير بعض العوامل في البيئة المحيطة

" .وأضاف (النوري ،وخمف اهلل،

 )10()2013في دراستوم لمتوتر الوظيفي ان لمتوتر الوظيفي ثالث مستويات ىي:

 .1المستوى األول االنذار (التنبيو)  Alarmيبدأ في ىذ المستوى ردود فعل عمى شكل انذارات أو

منبيات تكون بمثابة إشارة كي يستعد الجسم فييا لمواجية التيديد ،وت ظير في تصرفات في بيئة العمل

ايجاباً أو سمباً.

 .2المستوى الثاني  :المقاومة  Resistanceيبدأ ىذ ا المستوى مع تزايد ضغوط العمل وارتفاع مستوى

القمق والتوتر وعادة ما يترتب عمى ىذه المقاومة عديد من الظواىر السمبيو منيا إصدار ق اررات متعددة
وعاجمة وحدوث مصادمات أو نزاعات قويو ،وظيور عديد من المواقف والمتغيرات التي تخرج عن سيطرة
الفرد والمنظمة بصورة قد تؤدي إلى إنييار المقاومة وظيور مجموعة أخرى من المشكالت واألعراض

السمبيو.

.3المستوى الثالث  :االنياك (اإلرىاق)  Exhaustionيظير ىذا المستوى مع إنييار المقاومة ،في حالة
فشل الفرد في السيطرة عمى أسباب التوتر ،وتستمر المعاناة منيا لفترة طويمة ،فتتأثر قدرة الجسم عمى

التكيف ،وتصبح طاقتو منيكة ومجيدة ،وتضعف وسائل الدفاع ،ويتعرض الفرد

ىذه المرحمة من أخطر المراحل وأصعبيا ،وتشكل تيديداً لمفرد ولممنظمة.
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مصادر التوتر الوظيفي:

أورد ( )11()Jafee, 2000, pp78-82مصادر التوتر الوظيفي في األتي:

أوالً :الدور الوظيفي  ،يوجد لكل فرد داخل التنظيم مسار وظيفي يشكل في النياية دوره وسموكو الوظيفي
الذي يتم تحديده من قبل ،اإلدارة أو الزمالء أو رؤساء

األقسام ويعتبر الدور الوظيفي من المصادر

الرئيسة لحدوث التوتر عند األفراد العاممين داخل المنظمات خاصة إذا غمب عمى الدور الوظيفي أحد

األشكال التالية:

 .1عدم وضوح الدور الوظيفي لمفرد العامل :يظير ىذا الشكل عند افتقار الفرد لمعمومات تفصيمية وكاممة
عن دوره الوظيفي داخل بيئة عممو ،وقد يظير أيضاً إذا كانت أىداف المنظمة غير واضحة لجميع

األفراد ،ويترتب عمى ىذا الشكل انخفاض في مستوى رضى الفرد عن بيئة العمل بشكل ينعكس عمى

تصرفات الفرد وق ارراتو ووالئو التنظيمي.

 .2صراع الدور :يظير ىذا الشكل عند قيام الفرد بعمل ال يرغب فيو ،أو خارج عن

إرادتو ،أو عندما

ويعبر الفرد عن ىذا الصراع بمشاعره وتصرفاتو أثناء
ُيطمب منو القيام بعدد من األعمال غير المتجانسة ُ ،
عممو.

 .3زيادة المسؤولية :تشكل المسؤولية مصد اًر لمتوتر الوظيفي ،فكمما زادت المسؤولية زادت درجة التوتر
الوظيفي.

 .4طبيعة العالقات بين األفراد داخل بيئات العمل :تصبح العالقات البيئية مصدر قمق وتوتر لمفرد،
وينعكس ذلك عمى سموكياتو وعمى عالقاتو مع اآلخرين ،فاإلدارة السيئة وبيئة العمل غير السميمة تشكل

مصد اًر لمتوتر ييدد حياة المنظمة اإلدارية كالمدير المتسمط ،واستخدام السياسات الداخمية بصورة غير

موضوعية كالترفيعات أو العالوات المبنية عمى أسس غير عممية تؤدي إلى إساءة العالقات بين األفراد.

ثانياً :عدم فعالية وكفاءة الييكل الوظيفي وعدم وجود المناخ الوظيفي الجيد  ،ينعكس ىذا البعد عمى نفسية
األفراد العاممين نتيجة لبعض الممارسات اإلدارية الخاطئة المتمثمة بقمة اعطاء الفرد الفرصة الجيدة

لممشاركة ،في صنع القرار ،وعدم الشعور باالنتماء لممنظمة اإلدارية ،وضعف االستشارات واالتصاالت

داخل المنظمة وبين أجزاء المنظمة .وينعكس كل ذلك بأثر سمبي عمى رضا األفراد عن المناخ الوظيفي
فينخفض نتيجة الرتفاع مستوى التوتر الوظيفي.

ثالثاً :مشكالت األفراد الذاتية  ،يحمل الفرد داخل نفسو بعض المشكالت النفسية واالقتصادية واالجتماعية
كون ىذا الفرد يعيش في بيئة تتفاعل فييا عناصر مختمفة تشكل في النياية مصد اًر لمتوتر والقمق .وقد

أثبتت الدراسات العممية وجود عالقة قوية بين مشكالت الفرد العائمية وانفعاالتو النفسية وبيئة العمل

الموجود فييا ،كما قد يكون من مصادر التوتر تعارض ما يحممو الفرد من قيم واتجاىات شخصية مع قيم

واتجاىات المنظمة التي يعمل فييا.
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رابعاً :العوامل البيئية  ،فكما أن لمبيئة أث اًر عمى تصحيح اليياكل الوظيفية والبناء الوظيفي ،فإن ليا أيضاً

أث اًر عمى درجة التوتر ومستواه داخل المنظمة اإلدارية ،وتشمل عوامل البيئة:

أ .عدم االستقرار االقتصادي ،فعند حدوث ركود اقتصادي أو تقمبات اقتصادية يصبح األفراد
العاممون أكثر قمقاً وتوت اًر حول امنيم الوظيفي.

ب .الغموض والتقمبات وعدم االستقرار في السياسات واإلجراءات والمواقف واألنظمة ،وينتج ىذا
عن عدم توافر االستقرار في الجوانب السياسية واالقتصادية كما ىو في دول العالم الثالث.

ج .التكنولوجيا واالخترعات الجديدة التي تشكل مصدر تيديد الفرد.

المحور الثاني :فاعمية الق اررات اإلدارية
مفيوم القرار:

يتم حل المشاكل اليومية المرتبطة بالمؤسسة بواسطة اتخاذ القرار المناسب وذلك بتوفير البدائل

الالزمة واالختيار المناسب والموافق لتمك المشاكل ,حيث أن عممية اتخاذ القرار تتم

بيئة مناسبة ومييئة

ىذا لبموغ األىداف .ىنالك عدة تعريفات في األدب اإلداري تناولت مفيوم القرار ،أورد (إبراىيم،2001 ،

ص )12((36:ىو عبارة عن "اختيار بين مجموعة حمول مطروحة لمشكمة ما أو أزمة ما أو تسيير عمل

معين ولذلك فإننا في حياتنا العممية نكاد نتخذ يومياً مجموعة من الق اررات بعضيا ننتبو وندرسو والبعض

اآلخر يخرج عشوائياً بغير دراسة".

القرار اإلداري ىو اختيار أحسن البدائل المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل في تحقيق

األىداف المطموبة .ويعرف ( )Kenneth& et al, 1995, p136

()13

كذلك بأنو اختيار أنسب وليس

امثل البدائل أمام القرار النجاز اليدف أو االىداف الموجودة ,أو حل المشكمة التي تنتظر الحل

المناسب" .واورد (يوسف ,2007 ،ص)82 :

()14

القرار بانو ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي الى

اختبار او استعمال احسن وسيمة لموصول الى غايتيا أو استعددىا لتحقيق ىدف ما.

م راحل اتخاذ الق اررات اإلدارية:

يعتقد بعض العمماء إن عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ينبغي إن تمر بعدة مراحل وخطوات منطقية
تيدف في النياية إلى الوصول إلى الق اررات الصائبة التي يمكن ان تعالج المشكالت القائمة بالكفاءة

المطموبة وىذه المراحل أوردىا (المصري ,2000 ،ص:)15((316 :

 .1تحديد المشكمة ويتم ذلك عن طريق جمع المعمومات المناسبة حول تاريخ ظيور المشكمة ومدى
حدتيا أو خطورتيا وعن األشخاص الذين يتأثرون بيا واألسباب التي أدت إلى.

 .2تحديد البدائل المحتممة لحل المشكمة ويتم ذلك عادة عن طريق استشارة الخبراء والفنيين
والتعاون معيم في ابتكار بعض البدائل المناسبة وذلك في ضوء المعمومات والموارد البشرية

والمادية.

124

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
 .3تقييم البدائل ويتم ذلك عن طريق الدراسة الموضوعية لمسمبيات وااليجابيات الخاصة بكل بديل
تم التنبؤ بما يمكن ان يحدث مستقبال من جراء تنفيذ كل واحد من تمك البدائل.

 .4مرحمة القرار النيائي والذي يتمثل في اختيار احد تمك البدائل المطروحة أو ربما يتمثل في
األعراض عن اتخاذ أي قرار بشأن ذلك الموضوع ويكون ىذا التصرف بمثابة القرار الذي وقع
ِن
المسئولين.
عميو اختيار

 .5تنفيذ القرار طبقا لوجياتو واتجاىاتو وباالستناد لألساليب واألدوات واإلمكانيات المتاحة.

 .6متابعة القرار اثناء تنفيذه وبعد االنتياء من التنفيذ والتأكد انو تم طبقا لما ىو مخطط ومأمول
واإلبداع عن النتائج.

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:
أورد (الخطيب ,1999 ،ص(28 :
معالميا في األتي:

()16

ان ىنالك عوامل أساسية تؤثر في عممية اتخاذ القرار وتوضح

 .1القيم و المعتقدات :لمقيم والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق
وطبيعة النفس البشرية وتفاعميا في الحياة.

 .2المؤثرات الشخصية :لكل فرد شخصيتو التي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحمميا والتي تؤثر عمى
القرار الذي سيتخذه ،وبالتالي يكون القرار متطابقاً مع تمك األفكار والتوجيات الشخصية لمفرد.

 .3الميول والطموحات  :لطموحات الفرد وميولو دور ميم في اتخاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار النابع
من ميولو وطموحاتو دون النظر إلى النتائج المادية أو الحسابات الموضوعية المترتبة عمى ذلك.

 .4العوامل النفسية  :تؤثر العوامل النفسية عمى اتخاذ القرار وصوابيتو ،فإزالة التوتر النفسي واالضطراب
والحيرة والتردد ليا تأثير كبير في إنجاز العمل وتحقيق األىداف والطموحات واآلمال التي يسعى إلييا

الفرد.

فاعمية اتخاذ القرار:
أورد (سيزالقي ,1991 ،ص)180 :

()17

ان الكفاءة (  )Effectivenessتعني اإلستخدام األمثل

لعوامل اإلنتاج أو اإلستخدام األمثل لمموارد المتاحة ،حيث أنو من الميم ألي منظمة أن تحقق أىدافيا

من خالل اإلستخدام األمثل لمواردىا المتاحة .أورد (ياسين ،2006 ،ص )18()21:غالباً ما تُعد الفعالية
مجموعة من التصرفات التي يسمكيا المدير متخذ القرار وينتيي إلى تفضيل بديل أو حل مناسب من
بين عدد من البدائل المتاحة ،وىي مرتبطة باستعمال الوسائل الالزمة لموصول إلى نتائج معينة في

إطار األىداف المحددة ،وأورد (السالمي6 ،2005 ،ص )19()62:ان ىنالك عدة معايير لقياس الفعالية
ىي التأقمم ،المرونة ،اإلنتاجية ،واإلشباع والربحية.
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ثالثاًال :الدراسات السابقة:

دراسة (النوري ،وخمف اهلل ،)20()2013 ،ىدفت دراستيم لمتعرف عمى مستوى التوتر وعالقتو بالوالء

الوظيفي ،والتعرف عمى العالقة بين المتغيرين وقياسيا .تكمن أىمية دراستيم في قياس مستويات التوتر

الوظيفي (التنبيو -المقاومة -اإلنياك) لدى العاممين والتي تؤثر سمباً في مستوى أدائيم لمعمل وقدراتيم

عمى تحقيق أىداف المنظمة .توصمت دراستيم الى عدة نتائج أىميا وجود عالقة إرتباطية عكسية قوية
بين التوتر (التنبيو) والوالء الوظيفي ،ووجود عالقة إرتباطية عكسية قوية جداً بين التوتر(المقاومة،

الء ،أوصت
االنياك) والوالء الوظيفي ،وىذا يدل عمى ان العاممين بالشركتين أقل تعرضاً لمتوتر وأكثر و ً
دراستيم بعدة توصيات أىميا عمى إدارة الشركتين تعزيز الوالء لألفراد عن طريق برامج التدريب،
تخفيض مستويات التوتر من خالل توفير بيئة عمل أفضل ،والتعرف عمى مشاكل العاممين والسعي

لحميا.

دراسة ( أحوذ ،(21((2013 ،ىدفت الدراسة إلى إستكشاف واقع التوتر الوظيفي لدى العاممين في

البنوك األردنية في محافظة اربد وأثره عمى الرضا الوظيفي لدييم ،من خالل معرفة مستوى التوتر

الوظيفي والرضا الوظيفي عند الموظفين ،توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود عالقة بداللة

إحصائية بين كل من الرضا الوظيفي عمى التوتر الوظيفي ،ووجد أن الذكور أكثر توت اًر من اإلناث،

الموظفين المتزوجين أكثر توت اًر من العزاب ،وأن حممة الدكتوراه ىم أكثر توت اًر عمى األقل منيم مؤىل،
وأن مدراء الفروع ىم أكثر توت اًر من الموظفين األقل منيم درجة .وتوصي الدراسة الى االىتمام
باحتياجات العاممين وتحقيق الرضا بينيم.
دراسة ()Thomas,2001

(،)22

تكمن أىمية الدراسة من أىمية الدور الذي يقوم بو الممرضين

بالمستشفى دراسة الحالة ،ىدفت دراستو

للتعرف عمى وضوح الدور ،الرضا والتوتر وعالقتيما

باالنسحاب عن العمل ،وتوصمت دراستو إلى عدة نتائج أىميا وجود عالقة ارتباطية ايجابية قوة ومعنوية
بين وضوح الدور واالنسحاب الوظيفي ،وكذلك وجود عالقة

ارتباطية ايجابية قوة ومعنوية بين التوتر

ئ العمل ،والتعرف عمى مسببات التوتر
واالنسحاب عن العمل .توصي دراستو ضرورة االىتمام بتييئة بية

الوظيفي ،وعوامل الرضا بالمستشفى لدى العاممين في التمريض.

دراسة (أحمد2013 ،م)( ،)23ىدفت دراستو الى تحديد العالقة بين استخدام تكنولوجيا المعمومات

عمى فاعمية وكفاءة اتخاذ الق اررات في المصارف التجارية السودانية

 ،توصمت دراسة الى عدة نتائج

أىميا وجود عالقة سمبية بين قدرات المنظمة (قدرات القيادة العميا ،قدرات أنظمة المعمومات ،القدرات

التكنولوجية) عمى فاعمية وكفاءة اتخاذ القرار .أوصت دراستو بتطوير قدرات أنظمة المعمومات الموجودة
حالياً في المصارف السودانية لتساىم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودراسة العوامل التي تؤثر عمى كفاءة

اتخاذ القرار.
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دراسة (اسماعيل)2004 ,

()24

تتمخص مشكمة الدراسة في استفيام عن ما تأثير استخدام نظم

المعمومات اإلدارية عمى ق اررات الشركة؟ ،تكمن أىمية دراستو في أىمية القرار في المؤسسة باعتباره

جوىر العممية اإلدارية ،ىدفت دراستو لمتعرف عمى األسس النظرية لمفيم (

 )MISالمبنية عمى

الحاسوب عمى اتخاذ القرار ،وتحديد مدى فعالية القرار في الشركة .توصمت دراستو الى وجود عالقة

ايجابية بين (تكنولوجيا المعمومات ،ونظم المعمومات اإلدارية) وفعالية القرار ،وتوصي دراستو حث
الشركات عمى استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعمومات لزيادة فعالية إتخاذ القرار.
دراسة (حافظ)2012 ,

()25

وعنوانيا "أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية إتخاذ القرار في

شركات التأمين األردنية" ،تم استعراض مشكمة الدراسة في سؤال :ىل ىنالك أثر لمقيادة التحويمية

(التأثير المثالي ،التحفيز ،االستثارة الفكرية ،التمكين) عمى فاعمية عممية إتخاذ القرار في شركات التأمين
األردنية؟ ،ىدفت دراستو لمتعرف عمى مدى تبني شركات التأمين األردنية فاعمية عممية اتخاذ القرار،
وبعد التحميل توصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة

التحويمية نحو (التأثير المثالي ،التحفيز ،االستثارة الفكرية) وفاعمية عممية إتخاذ القرار .وتوصي الدراسة
بتعزيز اإلعتماد عمى أسموب القيادة التحويمة في إدارة شركات التأمين األردنية ،واعادة النظر في أثر

لمقيادة التحويمية نحو التمكين.

اوختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:
تم تحديد االختالف بين ىذه الدراسة وبعض الدراسات السابقة في ان الدراسات السابقة إستعرضت
المتغير المستقل مستويات التوتر الوظيفي نحو متغيرات فرعية مختمفة كما تبين ذلك في دراسة

(مرتضى وآخرون) التي بعنوان "أثر مستويات التوتر في الوالء الوظيفي"  ،ودراسة (النوري( التي بعنوان

"واقغ الخىحر الىظيفي لذي الؼاهليي في البٌىك األردًيت في هحافظت اربذ وأثرٍ ػلً الرضا لذيهن" ودراسة

) (Thomasالتي ىدفت للتعرف عمى وضوح الدور ،الرضا والتوتر وعالقتيما باالنسحاب عن العمل ،
ودراسة ( (Robert, et alالتي تيدف الى دراسة أثر التوتر الميني عمى أداء مديري مخازن التجزئة،
ىدفت دراستيم لمتعرف عمى متغيرات الدراسة (الفروقات الفردية ،التوتر الميني ،ومخرجات الوظيفة)

وقياس أثرىا عمى األداء ،دراسة (احمد) وعنوانيا " أثر إستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى كفاءة وفاعمية

إتخاذ الق اررات  ،دراسة في المصارف التجارية السودانية ،دراسة (اسماعيل)

وعنوانيا "دور نظام

المعمومات االدارية في الرفع من فعالية عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية" ،دراسة حالة الشركة الجزائرية

لأللمونيوم (  ،)ALGALدراسة (حافظ) وعنوانيا "أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية إتخاذ القرار
في شركات التأمين األردنية".

تم االستفادة من الدراسات السابقة في األدبيات والقياس ،وبناء األداة ،وتختمف الدراسة التي نحن

بصددىا عن الدراسات السابقة في ان الدراسات السابقة لم تستعرض المتغيرين المستقل مستويات التوتر

الوظيفي اإلنذار المقاومة ،واإلنياك) مع المتغير التابع (فاعمية) اتخاذ القرار في دراسة واحدة ،في حين
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إنو تم استعراض المتغيرين في آن واحد في ىذه الدراسة التي نحن بصددىا ،وىذا يعتبر فجوة بحثية

ومساىمة واضافة عممية في مجاليا ورفد المكتبة من خالل النتائج النظرية التي تم التوصل إلييا.
رابعا :منيجية إجراء الدراسة الميدانية:

مجتمع الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة في كافة العاممين من مدراء ىيئة اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية
الخرطوم البالغ عددىا (  )24مستشفى الذين يشغمون الوظائف القيادية (المدير ،نائب المدير ،المدير

الطبي ،األمين العام ،المدير المالي واإلداري)  .الخرطوم (  )12مستشفى ،بحري (  )5مستشفى ،امدرمان

( )7مستشفى.

عينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة األصمي من مدراء ىيئة اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم

والبالغ عددىم ( )120فرداً.

حجم عينة الدراسة:

إستخدمت الدراسة جدول ) )Robert & et al, 1970ومعادلة ستيفن ثامبسون (الطائي،2012 ،

ص)33:

()26

المطموب بمستوى داللة (  )0.95ونسبة خطا (  ،)0,05فوجد ان
ة
لتحديد حجم العينة البحثية

حجم العينة يجب ان ال يقل عن ( )92مبحوث ،كما وقد استخدمت وأعطت نفس النتيجة وىي كاألتي:
=n
)N*P (1-P
])[[N-1*(q2 /Z2)] + P(1-P
عينة الدراسة:

تم توزيع ) (92استبانة عمى مجتمع الدراسة أي بنسبة (  )76.7%من حجم العينة الكل ي ،وىنالك

إستبانات لم تسترد وعددىا ( )13أي بنسبة (  )14.1%من العينة الموزعة  ،واإلستبانات التي تم استرداد
وتحميميا عددىا ) )79أي بنسبة ( (85.9%من حجم العينة المسحوبة.
بناء وقياس أداء الدراسة:

أداة الدراسة:

إعتمدت الدراسة عمى اإلستبانة ،التي تحتوي عمى ( )19عبارة ،وتم توزيع ىذه األسئمة حسب المعيار
المستخدم في قياس متغيرات الدراسة ،التوتر الوظيفي في ( )10عبارات ،اتخاذ القرار ( )9عبارة.
قياس المتغير المستقل (مستويات التوتر الوظيفي):

أظيرت الدراسات والبحوث ان مستويات التوتر تكمن في ثالثة مستويات ىي (التنبيو -المقاومة-

االنياك) ،فقد قام بعض الباحثون في دراساتيم بقياسيا ،في دراسة (جابر وآخرون )2013 ،قام الباحث
بحصر وقياس التوتر في ثالثة مستويات وىي التنبيو ( )3عبارات ،المقاومة (  )4عبارات ،واالنياك في

( )3عبارات  ،حيث قام بقياس ثبات فقرات (األداة) االستبانة بمعامل
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 )Alphaواعتماديتيا التي بمغت ( )0.842عبارات ،واستخدم مقياس ليكرت الخماسي ،اعتمد الباحث في
بناء المقياس عمى دراسات سابقة ،واستخدم مقياس ليكرت الخماسي.قام الباحث بتحديد وقياس التوتر في

استبانة ،ووضع (  )7عبارات لقياس التوتر الميني واعتمد عمى دراسات سابقة في صياغة عبارات
االداء ،واستخدم مقياس ليكرت الخماسي المتدرج ما بين أوافق بشدة وال اوافق بشدة.

التوتر تم االعتماد عمى المقياس الذي استخدمو

لقياس مستويات

(جابر وآخرون )2013 ،قام الباحث بحصر وقياس

التوتر في ثالثة مستويات وىي :التنبيو ( )3عبارات ،المقاومة ( )4عبارات ،واالنياك في (  )3عبارات ،
بعد ان طور الباحث في االدأة وعبارتيا لمتناسب غرض البحث ،وتم عرض االستبانة عمى محكمين

مختصين لمتأكد من ارتباط كل فقرة بالمحور الذي عنيت بو ،والصحة المغوية لمفقرات في المجال لتستقر
االستبانة في صورتيا النيائية ،واستخدم اختبار ألفا كرونباخ (  )Cronbach’s Alphaلقياس ثبات

األداة .كانت معامالت ثبات كل محور من محاور االستبانة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى ،0.01

مستخدماً مقياس ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) بدرجة اعتمادية

التنبيو ( ،)0.737المقاومة ( ،)0.902واإلنياك (.)0.872
قياس المتغير التابع (فاعمية اتخاذ الق اررات):

يعتبر موضوع فاعمية اتخاذ الق اررات من المواضيع التي ترتبط بنجاح المنظمات  ،فقد قام بعض
الباحثون في دراساتيم بقياس فعالية اتخاذ الق اررات كالتالي:

في دراسة (أحمد2013 ،م) قام الباحث

بحصر وقياس فعالية اتخاذ الق اررات ( )14عبارة ،حيث قام بقياس ثبات فقرات (األداة) االستبانة بمعامل

ألفا كرونباخ (  )Cronbach’s Alphaواعتماديتيا التي بمغت فعالية اتخاذ الق اررات ( ،)0.775واستخدم
المجالكما قام (حافظ )2012 ,في
.
مقياس ليكرت الخماسي ،بعد ان عرضيا عمى محكمين مختصين في

دراسة بقياس فاعمية اتخاذ القرار في (  )9عبارات مستخدماً توزيع ليكرت الخماسي لمستويات إجابات

العبارات متدرجة ما بين (  )5والواحد ،بحيث الواحد ضعيف جداً )2 ( ،متوسط )3 ( ،جيد )4 ( ،جيد

جداً )5 ( ،ممتاز ،بدرجة اعتمادية ( ،)0.645لقياس االتساق الداخمي لفقرات المقياس ،قوة االرتباط

والتماسك بين فقرات المقياس .كما أورد (اسماعيل) في دراسة (  )11عبارة لقياس متغير فعالية الق اررات

مستخدماً توزيع ليكرت الخماسي لمستويات إجابات العبارات متدرجة ما بين (  )5والواحد ،بحيث الواحد

ضعيف جداً )2 ( ،متوسط )3 ( ،جيد )4 ( ،جيد جداً )5 ( ،ممتاز ،بدرجة اعتمادية ( ،)0.945وبعد ان
قام بقياس صدق وثبات اإلستبانة تم عرضيا عمى لجنة تحكيم متخصصة .لقياس فاعمية اتخاذ الق اررات

تم االعتماد عمى المقياس الذي استخدمو (أحمد) حيث طور الباحث في االدأة وعبارتيا لمتناسب مع

أىداف البحث ،وتم عرض االستبانة عمى محكمين مختصين لمتأكد من ارتباط كل فقرة بالمحور الذي

عنيت بو ،والصحة المغوية لمفقرات في المجال لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية ،واستخدم اختبار

( )Cronbach’s Alphaلقياس ثبات األداة  .كانت معامالت ثبات كل محور من محاور االستبانة
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مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى  ،0.01مستخدماً مقياس ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد،

ال أوافق ،ال أوافق بشدة )،وكاًج درجة اإلعتمادية عاليةلممتغير فاعمية اتخاذ القرار (.)0.836
اوختبار المبدئي إلعتمادية أداة الدراسة:

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (  )Cronbach Alphaوذلك في ما

يخص كل مجال عمى حده ولألداة ككل ،وكانت نتائج االختبار موضحة في الجدول ( )3اآلتي:
الجدول(:)3

يوضح نتائج إختبار قياس درجة اإلعتمادية ألسئمة إستبانة الدراسة بإستخدام معامل ألفا كرونباخ.
Cronbach’s
عدد العبارات
المتغير
م
Alpha
مستوى التوتر عند التنبيو (اإلنذار)
0.737
3
1
2

مستوى التوتر عند المقاومة

4

0.902

3

مستوى التوتر عند اإلنياك

3

0.872

4

فعالية اتخاذ الق اررات

9

0.836

المصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسات السابقة2016 ،م

يتبين من الجدول (  )1أن جميع معامالت الثبات لجميع المجاالت التي شممتيا الدراسة ولألداة

ككل كانت معامالت ثبات مقبولة إحصائياً .ومما سبق يتضح أن أداة الدراسة تتمتع بصدق وثبات عاليين

مما يجعل الباحث أكثر أطمئناناً عمى إعتمادىا كمصدر لمبيانات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

واختبار فرضياتيا ،ونالحظ من ىذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaىو معامل ثبات قوي ومقبول.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ولمتحقيق من فرضياتيا ,تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

المئوية ،الوسيط ،االنحراف المعياري ،معامل ألفا كرنوباخ ،أسموب التحميل العاممي ،معامل إرتباط

بيرسون ،االنحدار المتعدد).
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خامساًال :الدراسة والتحميل

 .1الخصائص األساسية لعينة البحث:
الجدول رقم ( :)2الخصائص األساسية لعينة البحث:
الفئة

المتغير
النوع

أنثى

13

16.5

أقل من  30سنة

5

6.3

 31وأقل  40سنة

24

30.4

 41وأقل من  50سنة

37

46.8

 51وأقل من  60سنة

7

8.9

 60سنة فأكثر

6

7.6

أقل من  5سنوات

7

8.9

 10 -5سنوات

49

62.0

 15 -11سنوات

13

16.4

 15سنة فأكثر

10

12.7

المدير العام

15

18.9

نائب المدير

12

15.2

المدير الطبي

17

21.5

األمين العام

18

22.9

المالي واإلداري

17

21.5

ذكر

العمر

سنوات الخبرات

الوظيفة الحالية

التكرار
66

النسبة المئوية %
83.5

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spssم

من الجدول ( )2يتبين األتي:
 .1متغير الجنس يشير إلى أن غالبية أفراد العينة ىم من الذكور بنسبة (.)%83.5

 .2متغير العمر يشير الى ان أعمى نسبة في الفئة العمرية ( 41وأقل من  50سنة) بنسبة ()%46.8

 .3متغير مدة الخبرة يشير الى ان أعمى نسبة (  )72.0%تتوفر لدييم خبرة في مجال العمل تتجاوز
الخمس سنوات وكانت في الفئة ( 10 -5سنوات) كأعمى فئة في عين البحث بنسبة (.)62.0%

 .4معظم أفراد العينة من اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم ىم الذين يشغمون وظيفة
األمين العام لممستشفى بنسبة ( ،)%22.9ويمييم من يشغمون وظيفة المدير الطبي وىم بنسبة (.)%21.5
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 .2التحميل العاممي

جدول ( :)3التحميل العاممي لممتغير المستقل (مستويات التوتر الوظيفي):

المتغير
التنبيو (اإلنذار)

الرمز

العبارة

a1

لدي ثقة بقدراتي لمعالجة مشاكمي الشخصية دون تأثيرىا عمى

)(3

العامل
)(2

.636

-.576

.031

a2

أشعر بأنني في أدني مستويات اإلجياد الوظيفي.

.654

-.554

-.268

a3

أشعر بان األشياء تجري وفق رغبتي.

.549

-.353

.322

a4

أتصرف بعصبية بعض الشيء بسبب

تأدية أعمالي الوظيفية

اإلجياد الذي أواجيو

)(1

.343

.301

.681

a5

أمتمك القدرة عمى مواجية اإلزعاج في العمل

-.025

-.089

.566

a6

اشعر بأنني استطيع السيطرة عمى المواقف الميمة

-.263

.174

.524

a7

أستطيع التعامل مع بعض األمور المزعجة التي تحدث بشكل

-.170

.305

.546

في العمل.
المقاومة

غير متوقع حين أعيش حالة صراع
اإلنياك

a8

ليس بإمكاني التكيف مع جميع األشياء التي يجب أن اعمميا.

a9

أشعر بأنني غضب وليس لي القدرة لمسيطرة عمى األشياء

.308
-.090

a10

-.216
.640

لكونيا خارج سيطرتي مما أتعرض لممخاطر واألذى.
تواجيني صعوبات متزايدة في العمل ال أستطيع تجاوزىا.

.646

-.096

-.135

الجذور الكامنة Eigen values

1.336

.657
1.851

4.823

نسبة التباين المفسر ()%

8.703

14.238

37.102

مجموع نسبة التباين المفسر()%

-.028

8.01
.824

)Kaiser- Meyer O1Kin(KMO
466.711 Bartlett,s Test of Spherecity
0.000
Sig
Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components extracted. Component
Matrixa
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spssم

من الجدول (  )3يتبين ان المصفوفة ظيرت في (  )3عواكل وقد نتج عن ىذه العممية بقاء البنود
،)0.5
المتغير المتغير المستقل كما ورد في البنود األصمية ،وقيم اإلشتراكات األولية تزيد عن (
والتشبعات أكبر من (  ،)0.5تم إجراء عممية التحميل العاممي لعبارات المتغيرات التابعة مع بعضيا لممرة
األولى ،وبناء عمى نتائج عممية التدوير ظير المتغير المستقل في ثالثة عوامل ىي :األول (التنبيو) ورد
في ثالثة عبارات ،الثاني (المقاومة) ورد في أربعة عبارات ،الثالث (اإلنياك) ورد في ثالثة عبارات.
والبنود التي تقيس المتغير المستقل ( التنبيو) ىي المقابل ليا بالرموز التالية ،)a1, a2, a3 ( :معامل ألفا
كرونباخ ليذا العامل (  ،)0.883والبنود التي تقيس المتغير المستقل (المقاومة) ىي المقابل ليا بالرموز
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التالية ،)a4, a5, a6, a7 ( :معامل ألفا كرونباخ ليذا العامل (  ،)0.895والبنود التي تقيس المتغير
المستقل (اإلنياك) ىي المقابل ليا بالرموز التالية ،)a8, a9, a10 ( :معامل ألفا كرونباخ ليذا العامل
( ،)0.903وىذه مقبولة إحصائياً.
جدول ( :)4التحميل العاممي لممتغير التابع (فاعمية) اتخاذ القرار
العبارة

فاعمية اتخاذ القرار

المتغير الرمز
 B1في مؤسستكم تتخذ ق ارراتك بما يتماشى مع أىدافيا
 B2بمؤسستكم تحرص عمى توافر جميع المعمومات حول الموضوع عند اتخاذ ق ارراتك.
 B3في مؤسستكم تختار البديل األسيل لمتطبيق العممي عند اتخاذ ق ارراتك
 B4في مؤسستكم يتم تنفيذ الق اررات التي اتخذتيا بدون أي معوقات رئيسية

العامل ()1
.705
.871
.721
-.235

B5

في مؤسستكم تراعي قدرات العاممين ومعرفتيم لتنفيذ الق اررات عن اتخاذك

B6

في مؤسستكم تتخذ ق ارراتك في الوقت المناسب

.764

B7

بمؤسستكم يمتمك مرؤوسيك القدرة عمى تنفيذ ق ارراتك.

.559

B8

بمؤسستكم غالباً ما تقوم باستشارة مرؤوسيك عن اتخاذك لمق اررات.

لق ارراتك

B9

بمؤسستكم يمتمك مرؤوسيك القدرة عمى تنفيذ ق ارراتك.

.778

.834
.672

الجذور الكامنة Eigen values

3.839

نسبة التباين المفسر ()%

38.285

مجموع نسبة التباين المفسر()%

49.171
.789
650.940
0.000

)Kaiser- Meyer O1Kin(KMO
Bartlett,s Test of Spherecity
Sig

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 2 components extracted. Component
Matrixa
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spssم

من الجدول (  )4يتبين ان المصفوفة ظيرت في عامل ولكن تم حذف المتغيرات التي بيا نقاط تقاطع

( )Cross loadingوقد نتج عن ىذه العممية حذف عدد من البنود الخاصة وان يكون المتغير التابع

اتخاذ القرار في عاممين ،وقيم اإلشتراكات األولية تزيد عن (  ،)0.5والتشبعات أكبر من (  ،)0.5تم إجراء
عممية التحميل العاممي لعبارات المتغيرات التابعة مع بعضيا لممرة األولى ،وقد تم إستخدام نقطة حذف

( )Cut off pointبمقدار أقل من (  ،)0.475وتم حذف البنود (  ،)b4, b7وبناء عمى نتائج عممية
التدوير أصبح المتغير التابع من عامل واحد وسمي (بوفاعمية) اتخاذ القرار.

والبنود التي تقيس المتغير

التابع (فاعمية اتخاذ القرار) ىي المقابل ليا بالرموز التالية ،) b1, b2, b3, b5, b6, b8, b9 ( :معامل
ألفا كرونباخ ليذا العامل ( ،)0.721وىذه مقبولة إحصائياً.
133

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

قياس درجة اإلعتمادية ألداة الدراسة بعد التحميل العاممي:
يتضح من الجدول (  )5ان قيم معامالت إعتمادية أداة الدراسة تعد مرتفعة ،مما يشير إلى إمكانية ثبات
النتائج التي يمكن الحصول عمييا من اإلستبانة عند تطبيقيا.

جدول ( :)5نتائج إختبار قياس درجة اإلعتمادية إلستبانة الدراسة بإستخدام معامل ألفا كرونباخ بعد
التحميل العاممي.
عدد العبارات

Cronbach’s Alpha

م

المتغير

1

مستوى التوتر عند التنبيو (اإلنذار)

3

0.883

2

مستوى التوتر عند عند المقاومة

4

0.895

3

مستوى التوتر عند اإلنياك

3

0.903

4

فعالية اتخاذ الق اررات

7

0.721

المصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسات السابقة2016 ،

يتبين من الجدول (  )5أن جميع معامالت الثبات لجميع المجاالت التي شممتيا الدراسة ولألداة
ككل كانت معامالت ثبات مقبولة إحصائياً .ومما سبق يتضح أن أداة الدراسة تتمتع بصدق وثبات عاليين

مما يجعل الباحث أكثر أطمئناناً عمى إعتمادىا كمصدر لمبيانات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

واختبار فرضياتيا ،ونالحظ من ىذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaىو معامل ثبات قوي ومقبول

إحصائياً.

نموذج الدراسة بعد إجراء عممية التحميل العاممي:

شكل ( :)2نموذج متغيرات الدراسة بعد إجراء عممية التحميل العاممي:
الوخغير الوسخقل

التوتر الوظيفي
 .4التنبيو
 .5المقاومة

الوخغير الخابغ

فاعمية اتخاذ القرار

 .6اإلنياك
الٌىع -الؼور -سٌىاث الخبرة -الىظيفت الحاليت
المصدر :إعداد الباحث 2016 ،م
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بناء عمى نموذج الدراسة
يالحظ ان النموذج المقترح ظل ثابتاً لم يتغير بعد اجراء التحميل العاممي ،و ً
كما في الشكل ( )2فان ىذه الدراسة تسعى الختبار الفرضيات التالية:

 .1ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى التنبيو وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .2ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى المقاومة وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .3ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى اإلنياك وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:
يتبين من الجدول ( )6ان الوسط الحسابي لممتغيرات المستقمة (التنبيو ،المقاومة ،واإلنياك) أكبر من

الوسط الحسابي اإلفتراضي والذي قيمتو (  )3ويدل ىذا عمى ان مستويات التوتر لمدراء االدارة التنفيذية

لممستشفيات الخاصة مناسبة ،ويدل ارتفاع الوسط الحسابي عمى ان فعالية اتخاذ القرار مرتفعة جداً ،وتم
اعطاء كل متغير رمز.

جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
رمز المتغير
m1

نوع المتغير

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

م

اسم المتغير

مستقل

4.0523

0.51283

1

التنبيو (اإلنذار)

مستقل

3.8125

0.90139

2

المقاومة

m2

4.1233

0.51099

3

اإلنياك

m3

مستقل

2.4801

0.63221

4

فعالية اتخاذ الق اررات

m4

تابع

المصدر :إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spss

اإلرتباط بين متغيرات الدراسة:

تم إستخدام معامل إرتباط بيرسون لقياس درجة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة والتأكد من مدى

إستقالل المتغيرات المستقمة عن بعضيا .الجدول ( )7يبين إرتباط متغيرات الدراسة فيما بينيا.

جدول ( :)7معامل إرتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
m2
m1
المتغير

m3

m1

1

m2

**.357

1

m3

**.727

**.342

1

m4

**.652

*.618

**.807

ممحوظة ** :مستوى المعنوي ، 0.01

m4

1

* مستوى المعنوية ، 0.05

المصدر :إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spss
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الجدول (  )7يوضح إرتباط المتغيرات المستخدمة في الدراسة ونوع وقوة عالقة االرتباط بينيا،

يخبيي هي

الجذول اى الوخغير الوسخقل مستوى التوتر الوظيفي نحو (التنبيو) يرتبط إيجابياً (طردي) وبصورة معنوية

قوية جداً مع المتغير المستقل التوتر الوظيفي (المقاومة) ( ** ،)r=0.357والتوتر الوظيفي (اإلنياك)

(** ،)r=0.727كما ترتبط إرتباطاً إيجابياً (طردي) بصورة معنوية وقوية جداً مع المتغير التابع (فاعمية
اتخاذ القرار) ( ** ،)r=0.652وىذا يدل عمى ان المتغيرات المستقمة ترتبط مع بعضيا البعض وال يوجد
بينيا تداخل .كما يتبين من الجدول ان المتغير المستقل التوتر الوظيفي (المقاومة) ترتبط إرتباطاً إيجابياً

(طردي) وبصورة معنوية قوية جداً مع المتغير المستقل التوتر الوظيفي (اإلنياك) ( ** ،)r=0.342كما
ترتبط إرتباطاً إيجابياً (طردي) وبصورة معنوية قوية جداً مع المتغير التابع (فاعمية اتخاذ القرار)

(* ،)r=0.618وىذا يدل عمى ان المتغيرات المستقمة ترتبط مع بعضيا البعض وال يوجد بينيا تداخل.

كما يتبين من الجدول الى ان المتغير المتغير المستقل التوتر الوظيفي (اإلنياك) يرتبط إرتباطاً إيجابياً

(طردي) وبصورة معنوية قوية جداً مع المتغير التابع (فاعمية اتخاذ القرار) (
عمى ان المتغيرات المستقمة ترتبط مع بعضيا البعض وال يوجد بينيا تداخل.

** ،)r=0.807وىذا يدل

ثانياًال :إختبار الفروض

إختبار العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة:

هنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين مستويات التوتر الوظيفي نحو ( التنبيو -المقاومة -اإلنياك) وفاعمية

أتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة وتتفرع منيا الفروض التالية:

 .1ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى التنبيو وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .2ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى المقاومة وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

 .3ىنالك عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى اإلنياك وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء
اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.
إلثبات فروض الدراسة إستخدم اإلنحدار المتعدد إلختبار العالقة (قوة ،ضعف) إضافة (لسمبياتيا

وايجابياتيا) ومستوى المعنوية .تم الحصول عمى كل من قيمة بيتا (  ،)βetaقيمة معامل التحديد (،)R2

معامل التحديد (  ،)Adjusted R Squareالخغير في هؼاهل الخحذيذ ( ،)Change R Squareكوا حن
إجراء اختبار اإلرتباط الذاتي لألخطاء العشوائية بإستخدام إحصاء

( ،)D.Wوقيمة  Fالمحسوبة.
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إختبار الفرضيات:
تنص الفرضية عمى انو توجد عالقة ايجابية ومعنوية بين مستويات التوتر الوظيفي نحو ( التنبيو-

المقاومة -اإلنياك) وفاعمية أتخاذ القرار لمدراء االدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة.

من الجدول ( )8يتبين أن ىنالك عالقة إيجابية ومعنوية وبين التوتر الوظيفي عند مستوى ( التنبيو )

فاعمية أتخاذ القرار (قيمة بيتا  0.693ومستوى المعنوية  .)0.000ىنالك عالقة إيجابية وغير معنوية بين

التوتر الوظيفي عند مستوى (المقاومة) وكفاءة أتخاذ القرار (قيمة بيتا  0.095ومستوى المعنوية ،)0.258
ىنالك عالقة إيجابية ومعنوية

بين التوتر الوظيفي عند مستوى (اإلنياك) وكفاءة

أتخاذ القرار (بيتا

 0.776ومستوى المعنوية  ،)0.000أن قيمة معامل التحديد (  )R2=0.532ويدل ذلك عمى ان التغيير

الذي يحدث التوتر الوظيفي وبين فاعمية أتخاذ القرار تفسره المتغيرات المستقمة بنسة (  )53.2%وبقية
النسبة تكون لعوامل أخرى منيا الخطا العشوائي ،ومن خالل معامل المعنوية الكمية لمنموذج نجد ان

النموذج معنوي ألن قيمة ) )Fالمحسوبة كانت (  .)43.789تم إجراء اختبار اإلرتباط الذاتي لألخطاء
العشوائية بإ ستخدام إحصاء دربن واتسون(  )D.Wبمستوى داللة  5%حيث بمغت قيمة اإلختبار

وبناء عمى ما سبق نجد ان
 D.W=1.702وىي تدل عمى عدم وجود إرتباط بين األخطاء العشوائية.
ً
العوامل المؤثرة عمى فاعمية أتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة ىي التوتر الوظيفي
نحو مستوى (التنبيو ،واإلنياك).
جدول (:)8

نتائج إختبار تحميل اإلنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغير المستقل التوتر الوظيفي نحو مستوى (التنبيو-

المقاومة -واإلنياك) والمتغير التابع فاعمية أتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة
المتغير

فاعمية اتخاذ القرار
معامل بيتا

( )Sigمستوى المعنوية

التوتر الوظيفي نحو مستوى (التنبيو)

0.693

.000

الوظيفي نحو مستوى (المقاومة)

0.095

التوتر الوظيفي نحو مستوى (اإلنياك) فاعمية

0.776

.258
.000

النسب اإلحصائية
.532
هؼاهل الخحذيذ ()R2
.520
هؼاهل الخحذيذ )Adjusted( R2
.532
الخغير في هؼاهل الخحذيذ ()Δ R2
1.702
Durbin-Watson
43.789
قيوت  Fالوحسىبت
ممحوظة :مستوى المعنوية عند  fالمحسوبية ىي = ،0.000

.000
.000
.000
.000
.000a
مستوى المعنوي= 0.05

المصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spssم
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ممخص نتائج إثبات الفرضيات:
كما ذكر سابقاً ان ىنالك

عالقة ايجابية ومعنوية بين مستويات التوتر الوظيفي عند مستوى

(التنبيو -المقاومة -اإلنياك) وفاعمية أتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة ،وتبين من
الجدول ()9

أن الفرضية األولى تنص عمى انو توجد

عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى

(التنبيو) وفاعمية اتخاذ القرار لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة (تحققت) ،الفرضية الثانية تنص
عمى انو توجد عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى (المقاومة) وفاعمية أتخاذ القرار (لم

تتحقق) ،الفرضية الثالثة تنص عمى انو توجد

(اإلنياك) وفاعمية أتخاذ القرار (تحققت)

عالقة ايجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى

الجدول (:)9

ممخص نتائج إثبات الفرضيات
رقم الفرضية

التعميق

نص الفرضية :توجد عالقة إيجابية ومعنوية بين:

1

التوتر الوظيفي عند مستوى (التنبيو) وفاعمية اتخاذ القرار

دعمت بالكامل

2

التوتر الوظيفي عند مستوى (المقاومة) وفاعمية اتخاذ القرار

3

التوتر الوظيفي عند مستوى (اإلنياك) وفاعمية اتخاذ القرار

دعمت جزئياً

نتائج الدراسة:

دعمت بالكامل

المصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية ،برنامج 2016 ،Spssم

توصمت الدراسة الى عدة نتائج ىي

وجد ان مستوى التوتر الوظيفي لمدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة بوالية الخرطوم أكثر ارتفاعاً،

وقد كانت نتائج إثبات الفروض كما يمي:

بين التوتر الوظيفي عند مستوى ( التنبيو) فاعمية

نتائج الفرضية األولى :توجد عالقة إيجابية ومعنوية

اتخاذ القرار (قيمة بيتا  0.693ومستوى المعنوية ( .)0.000تحققت بالكامل).
نتائج الفرضية الثانية :توجد عالقة إيجابية وغير معنوية

بين التوتر الوظيفي عند مستوى (المقاومة)

وكفاءة اتخاذ القرار (قيمة بيتا 0.095ومستوى المعنوية ( ،)0.258لم تتحقق).
نتائج الفرضية الثالثة :توجد عالقة إيجابية ومعنوية

بين التوتر الوظيفي عند مستوى (اإلنياك) وكفاءة

اتخاذ القرار (بيتا  0.776ومستوى المعنوية ( ،)0.000تحققت بالكامل).
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التوصيات:
 .1أوصت الدراسة القائم عمى أمر المستشفيات والجيات صاحبة القرار ان تقوم بإعداد دراسات لمبحث
في أسباب ظاىرة التوتر الوظيفي المرتفعة لمتعرف عمى أسباب أخرى حتى ال يتأثر ىذا المجال نتيجة

لعوامل بيئة العمل المختمفة المتزايدة.

 .2أوصت الدراسة بإمكانية تطبيق الدراسة في قطاعات أخرى ،لقياس أثر مستويات التوتر الوظيفي
 .3إجراء بحوث لمتعرف عمى اتجاىات

مدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة نحو بيئة العمل

وعناصرىا التي لم تتطرق إلييا ىذه الدراسة.

.4

بإمكانية تطبيق الدراسة في قطاعات أخرى ،وقياس أثر مستوى التوتر الوظيفي لمدراء اإلدارة

التنفيذية لممستشفيات العامة.
اإلسيامات العممية لمدراسة:

تبرز األىمية التطبيقية ليذه الدراسة في النتائج التي يؤمل أن تسفر عنيا ،والتي قد تساىم في تييئة

بيئة العمل وتصرفات وسموك العاممين واجراءات وتدابير لتييئة بيئة العمل

لمدراء اإلدارة التنفيذية

لممستشفيات الخاصة والتي تساعد في فعالية إتخاذ القرار ،ومن ثم تالفى أوجو القصور الناتجة من بيئة

العمل الداخمية والخارجية التي تؤثر سمباً عمى تصرفات مدراء اإلدارة التنفيذية لممستشفيات الخاصة والتي
تؤدي الى ان تفقد الق اررات فاعمييا الناتج عن التوتر الوظيفي لمعاممين فييا.

المساىمة النظرية:

توصمت الدراسة الى عدد من المساىمات النظرية ،حيث أوضحت نتائج تحميل أثر مستويات التوتر

الوظيفي عمى فاعمية اتخاذ القرار عدة مساىمات عممية ىي:

أوالً :توجد عالقة إيجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى (التنبيو) فاعمية أتخاذ القرار

ثانياً :توجد عالقة إيجابية وغير معنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى (المقاومة) فاعمية أتخاذ القرار
ثالثاً :توجد عالقة إيجابية ومعنوية بين التوتر الوظيفي عند مستوى (اإلنياك) فاعمية أتخاذ القرار
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