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  المستخلص

خبی  ر مقت  رح ھدف  ھ ت  شخیص ح  االت ال  ضغط ال  وظیفي نظ  ام ل  ة لبن  اء وایت  ضمن البح  ث مح
 نح و   علىاألبعاد كیفیة  تعزیز ھذه إلى وتوجیھ االنظار ،والرضا الوظیفي لدى االشخاص العاملین  

. یف ة فراد العاملین عن طریق تقلیل الضغط ف ي الوظ     یجابي لدى األ   إ یساعد على تكوین مناخ نفسي    
  ع ن ف ضالً توفیر قوائم وشاش ات ت سھل عملی ة اس تخدام النظ ام        إلىوقد ھدف البحث في تصمیمھ      

  .محتویاتھا إلىجراء تحدیثات واضافة إنیة االطالع على قاعدة المعرفة ومكاإ
 الخبی  رة ومكوناتھ  ا نظم  ة عل  ى تعری  ف باألالبح  ثوف  ي مج  ال الت  أطیر النظ  ري فق  د اش  تمل 

ھ و الت صمیم ال وظیفي    وآخ ر   ع ن بع د   فضًال ،الوظیفي والرضا الوظیفي  والتعریف بمفھوم الضغط  
  .الذي یعده االكادیمیون المتغیر االھم في وجود الضغط الوظیفي
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Abstract 

The research includes an attempt to build a proposed experience system which aims 
to diagnose the cases of the functional pressure and the functional satisfaction for the 
employees and to direct the eyesight to how to do in supporting these directions for 
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establishing a positive psychological environment to the employs. This can be done by 
decreasing the pressure in the work. The system design aims to provide lists and forms that 
facilitate the use of the system. In addition to that, the ability of displaying the knowledge 
base with the activities of adding and updating of its contents. In the theoretical part, the 
research included a definition of the experience systems and their contents, a definition of 
the concepts of functional pressure, functional satisfaction, and the functional design which 
is the important variable in existence of the functional pressure. 
 

  المقدمة
وجيـا، تطـور الحاسـوب      مع التطور الهائل الـذي يـشهده قطـاع التكنول         

 التعامـل مـع      يمكنهـا  أنظمـة  وبرمجـة    نشأت الرغبة في اقتراح    ،والبرامجيات
 مـع   الّر الدقيقة، وولد ذلك مشكلة أن الحاسوب اليمكنـه التعامـل إ           ات غي المعلوم

 الخبيـرة والـذكاء   نظمةمعطيات دقيقة ومحددة ونتج عن هذا التوجه ما يعرف باأل         
فـضل  طريقـة أ  بوصفها   نظمةاالصطناعي التي يمكن من خاللها بناء مثل هذه األ        

  .لمعالجة البيانات
 -موضوع البحـث   –الوظيفي  ن تشخيص حاالت الضغط الوظيفي والرضا       إ
سلوب التحليل المطلق ويرجع الـسبب      أعمال الواقعية التي ترفض     نموذجاً لأل أيمثل  

  .النقص في شمولية المعرفة التابعة لهإلى في ذلك 
طار النظري الحـديث     اإل تناولذ ي ، إ اً عملي اً وجانب اً نظري اًيتضمن البحث جانب  

فهوم الضغط الـوظيفي ومـصادره،       الخبيرة، م  نظمةعن الذكاء االصطناعي واأل   
  . التصميم الوظيفي وخصائصهفضالً عن ،مفهوم الرضا الوظيفي ومحدداته

 المستخدمة في البحـث      التعريف بقاعدة البيانات   تناولما الجانب العملي فقد     أ
ام د وتعريف واجهات وبرامجيات النظام المصممة باستخ      Accessوالمصممة بنظام   

  .Visual Basicلغة 
  

  لجانب النظري ا.١
  الذكاء االصطناعي ١ -١

شـياء تبـدو    أعلى جعل الماكنة تعمل      يعرف الذكاء االصطناعي بأنه القدرة    
نسان ل محاكاة بعض عمليات اإلدراك التي يجدها اإل       وا وهو المجال الذي يح    ،ذكية
 دون ادنى تفكير مثـل الـسمع        ، من  ويقوم بها بشكل آلي    ، تدريب أودون تعلم   من  

 أوالمكـائن    إلىلمة االصطناعي في مصطلح الذكاء االصطناعي       والكالم وتشير ك  
نه استجابة المكائن إذ يمكن تعريف الذكاء االصطناعي بأ، رة خاصة بصوبياسوالح
  .)٣، ٢٠٠٣أحمد،  (نها ذكيةألبعض انها ظ بصورة ي،حواسيبوال

ب من القيام   و دراسة عن كيفية تمكين الحاس     يتضمن علم الذكاء االصطناعي   و
 التـي   عمـال هناك عدد غير قليل مـن اإل      و. ذا ما قام بها البشر     ذكية إ  دل تع بأعما

ي التي تتطلب كمية هائلة من المعرفة المتخصصة الت       وتتطلب تدخل الذكاء البشري     
الذين يمتلكون من المعرفة ما     داءها على الخبراء    ر أ يقتص و ،ال يمتلكها معظم الناس   
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مثلة علـى هـذه األعمـال هنالـك         ومن األ . براء في مجال عملهم   منحهم صفة خ  ي

   .وغيرها... التصميم اإللكتروني والتحليل العلمي،التشخيص الطبي
 وبسبب القصور الدائم  في الخبرة البشرية المؤهلة فإنه سيكون من المفيد جداً           

لتها وامحإلى   الخبيرة نسبة    نظمةإيجاد برامج تؤدي مثل هذه األعمال والمسماة باأل       
ها فتدعى عادة ئ أما عملية تكوينها وإنشا،ها عادة الخبير البشريحل مشاكل يقوم بحل

  . )١٠٤ ،١٩٩٩، األسدي وآخرون (بهندسة المعرفة
  

   الخبيرة لنظما ١ -٢
  تعريف النظم الخبيرة . ٣

ء نمـوذج   البن مصمم   يلية بسيطة هو برنامج حاسوب    أوالنظام الخبير بكلمات    
   .الخبير اإلنساني على حل المشكالت قدرة يبين

 ه وتفكيـر  ،الخبيـر نـسان   اإل يرتكز النظام الخبير على معرفة       ،بمعنى آخر 
 وفهم األشياء  المناسبةفرز المعضالت ووضع الحلول على طريقته في  أو ،هوإدراك

ظهرت النظم الخبيرة ثمرة للجهود المضنية التي ركـزت علـى           . إن صح التعبير  
شكالت هذه المعرفة أثناء    مإدارة المجاالت التخصصية للمعرفة والبحث عن حلول ل       

  . تطبيقها
ويرى بعض الخبراء أن النظم الخبيرة سوف تغير طريقة تنفيذ األعمال من            

 كانت آمال العلمـاء     ءومنذ البد . ريقة تفكير الناس في حل المشكالت     خالل تغيير ط  
 فـي   Marvin Minsky سبق أن قال أسـتاذ المعلوماتيـة  بالنظم الخبيرة كبيرة فقد

(MIT)  لة بذكاء  ثماني سنوات سوف تكون لدينا آ     إلى    أنه خالل ثالث   ١٩٧٠  سنة
عني آلة تـستطيع أن تقـرأ وتفهـم         ي وهو. نسان العادي عام يمثل متوسط ذكاء اإل    

  .وتعيش الحياة... وتمزح  وتلعب أيضاً، وتقود السيارة مثالً،مسرحيات شكسبير
ف من الـذكاء ال     ولكي يستطيع النظام الخبير أن يحقق هذا المستوى المستهد        

  .  وآلة االستدالل  لدى النظام كل من قاعدة المعرفة أن يكون منبد
تحتوي قاعدة المعرفة على المعرفة المتخصصة في مجال الخبرة المتراكمة           

هذه المعرفة المتخصـصة  وتشتمل  مجموعة الخبراء    أوالتي يقوم بتجهيزها الخبير     
  .ت، والعالقا المفاهيم، القواعد،على الحقائق

يقوم بمقارنـة المعلومـات     ومعرفة  حاسوبي لل هي معالج   ف آلة االستدالل ما  أ
ق المتاحة عن المشكلة المعطاة مع المعرفة المخزونة في قاعدة المعرفـة واشـتقا            

  . اإلستنتاجات والتوصيات المفيدة
وجـود  إلـى    قاعدة المعرفة وآلة اإلستدالل يحتاج النظام الخبير          عن فضالً

  .  والوحدة التركيبية التي تقدم تسهيالت التفسيرالواجهة البينية
نتـاج  مع النظم الخبيرة إل   يتم استخدام  تقنية القدرة العالية        ،في الوقت الحالي  

 عـن ذلـك     فـضالً . االفكار المبدعة والحلول العملية للمشكالت الصعبة والمعقدة      
ـ       لنظم الخبيرة   التستخدم    اتخـاذ   اتتوثيق المعرفة والخبرة اإلنسانية ودعـم عملي



  ]٢٣٨[...                                    لوظيفيحقيبة برجمية الختبار العالقة بني الضغط الوظيفي والرضا ا
 

 ،٢٠٠٤ ،التكريتـي  ()شـبه وغيـر المبرمجـة     (القرارات شبه وغير المهيكلـة      
١٨٧،١٨٦.(  

  
 مكونات النظام الخبير ١-٣

  :)٣٠٢-٣٠١، ٢٠٠٠سلطان، ( هيلنظام الخبير ن المكونات الرئيسة لإ
 : الجزء المركزي للنظام وتتضمند وتع:قاعدة المعرفة .١

ومجموعة من الحقـائق    مجال التجربة ويشمل كل من الحقائق المطلقة          . أ
 العناصـر والمفـاهيم     التجريبية واللتان تشمالن العالقات المنطقية بين     

الخبـرة   إلـى  الحقـائق تـستند      هذهالمعروفة في حقل االختصاص و    
  .والممارسة الشخصية

ساليب المعتمدة في حل المـشاكل والبحـث واسـترجاع          ق واأل ائالطر  . ب
 .قيب المساعدات في الكشف والتن عنفضالًالحقائق 

 .ساسية الحل والمعارف األ والتي تمثلساليبقواعد للربط بين األ  . ت
  لة االستنتاجآ. ١

لتحكم فـي  لجراءات المبرمجة  يشمل اإل لذكي في النظام والذي   اويمثل الجزء   
ث االحتماالت الممكنة   نتاج المخزونة وبح  الختبار الفعال لمعارف وقواعد اإل    عملية ا 

لمطلوب من خالل ربط القواعد والحقـائق المعينـة         الحل ا  إلىن تقود   التي يمكن أ  
  . االستداللأووتكوين االستنباط 

   تفيدواجهة المس. ٢
جراءات التي تساعد المستخدم في التفاعل مع النظام من         هي مجموعة من اإل   

ل توفير لغة تخاطب طبيعية تعتمد أسلوب الحوار المبـسط وإمكانيـة متابعـة        خال
ضـافة  ة االستنتاج والمرونة المطلوبـة إل     لة من حيث آ    المشكل جراءات لمعالجة اإل

  .التعديالت الحاليةحول راء آ أومعارف جديدة 
  

    )com.arab4c.www( خبيرة  أنظمة إلى التي تحتاج عمالاألأنواع  ١-٤
  يل والتفسيرأو الت.١

 توصيفات رفيعة   أوتشكيل نتائج   : حلها إلىبمعنى المشاكل التي تحتاج     تفسر  
 .موعة من بيانات معطاةالمستوى من مج

   التنبؤ.٢
تصور عواقب محتملـة نتيجـة      : حلها إلىبمعنى المشاكل التي تحتاج     تفسر  

 .)التنبؤ بالطقس. (عوامل معطاة
 التشخيص. ٣

د سبب القـصور ومواقـع      يتحد: حلها إلىبمعنى المشاكل التي تحتاج     تفسر  
  .الضعف في الحاالت المعقدة بناء على االعراض المالحظة
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 التصميم. ٤

 تشكيل مناسب لمكونات نظـام      يجادإ: معنى المشاكل التي تحتاج لحلها    بتفسر  
  .هداف متقدمة مع وجود العديد من القيوديخدم أ

 التخطيط. ٥
حـداث  تـدبير سلـسلة مـن األ      :  حلها إلىبمعنى المشاكل التي تحتاج     تفسر  

وقيـود تـشغيل    هداف بشروط ابتدائية معينة     لمتعاقبة التي تحقق مجموعة من األ     ا
  .زمنية

عمـال   هي آليات مستخدمة في كثير مـن األ        عمال السالفة الذكر  ن األ أ بماو
ة الحديثة فقد ركز البحث الحالي على استخدام داريإلاة وبما ينسجم والمفاهيم    دارياإل
مفهـوم  : تيـة  وذلك من خالل المفاهيم اآل  دارياإل الخبيرة في مجال العمل      نظمةاأل

ـ   . هوم الرضا الوظيفي ومفهوم التصميم الوظيفي     الضغط الوظيفي، مف   ي أتوفيمـا ي
  . لهذه المفاهيممبسطاً عرض

 
  الضغط الوظيفي ١-٥
  مفهوم الضغط الوظيفي ١-٥-١

يرتبط مفهوم الضغط الوظيفي بالكثير من حقول العلوم االجتماعية على النحو 
 وظيفيعامة والضغط البصورة  من الغموض على مفهوم الضغط الذي يضفي نوعاً

 الفيزياء وهي  علمن الضغوط جاءت منإ.  إذ وردت عدة مفاهيم له، خاصةبصورة
 ،بهذا المفهوم الفيزيائي تعني المضاعفات التي تؤثر في حركة ضغط الدم في الجسد   

 الفـرد   أوأما في علم النفس فإن الضغوط تعني المطالب التي تجعل الكائن الحـي              
  . لهم مع ما حوءن لكي يتالوايتكيف ويتع

 تطول  أوالضغط الوظيفي هو الموقف الذي يمر به الفرد العام مدة قد تقصر             
 فردية يعجز فيه الفرد من المواءمة بين قدراته         أوبوصفه استجابة لظروف منظمية     

 تترتب عليه مجموعة من اآلثـار  الفعلية ومتطلبات هذه الظروف وعلى النحو الذي     
  : ويجسد هذا التعريف اآلتي. والفرديجابية والسلبية على مستوى المنظمة اإل

 .موقف يحصل نتيجة تفاعل مجموعتين من الظروف المنظمية والفردية •
 . رد فعل الفرد في هذا الموقفأويمثل الضغط استجابة  •
 .تكون مصادر الضغط على نوعين منظمية وفردية •
 .يحصل الضغط في حالة عدم توازن قدرات الفرد مع متطلبات الموقف •
• وعلـى المـستويين     سـلبية    أويجابية  ه تكون اآلثار المترتبة عليه إ     علي وبناء

 .)٢٥، ٢٠٠٠آل مراد،  (المنظمي والفردي
 
  سبابهأصادر الضغط الوظيفي وم ١-٥-٢
   غموض الدور .أ

ة إن لم يكن أهم هـذه       ر من أسباب الضغط الوظيفي الرئيس     يعد غموض الدو  
لمتوقعة لدى الفرد الذي يـشغل     انماط السلوك ا   إلى ويشير مصطلح الدور     ،سباباأل
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المعلومـات   إلـى  ويحصل الغموض في الدور عندما يفتقر الفـرد          ، محدداً مركزاً
 وكذلك سياسات العمل    ،الضرورية ألداء عمله والخاصة بحدود سلطاته ومسؤولياته      

  .)٧٢، ١٩٩٤النمر،  (منظمة وأهدافه وقواعده وإجراءاتهفي ال
   صراع الدور.ب

 ويظهر ذلك عندما    ، في ضغط الوظيفة    األسباب المهمة  يعد صراع الدور من   
  . يحصل التعارض بين متطلبات الدور

  انخفاض عبء الدور الوظيفي /  زيادة .ج
مقدار من المهام المنوطة بالفرد التي تتناسب مـع          إلىيشير الدور الوظيفي    

 . قدراته ومهاراته في إطار الوقت المحدد إلنجازه
   االختالف المهني .ـھ

الوقـت والمقـابالت الكثيـرة       إلـى ة يعـزى    دارياإلالضغط في الوظائف    ف
  . والصعوبات الخاصة بانجاز معايير األداء

  
   الوظيفي االرض ١-٦

 وذلك مع ظهـور أفكـار        جداً بدأ االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي مبكراً     
ـ       إ .نسانيةمدرسة العالقات اإل    الـوظيفي فـي     اذ سبق لعلماء النفس دراسة الرض

 من كثيـر مـن       واستمر االهتمام بهذا الموضوع حديثاً     ١٩٣٠منظمات منذ عام    ال
   .ثر بهارى ويتأخألساس الذي يؤثر في المتغيرات األالباحثين وعد المتغير ا

   الوظيفيامفهوم الرض ١-٦-١
في  خطاب القرآني ما ورد في ال إلى) االرض(يستند المفهوم اللغوي لمصطلح  

بـسم  : في سورة الضحى  ) U( قال اذ ،)٨آلية  ا( البينة   ، )٥اآلية  (الضحى   ،السور
  صدق اهللا العظيم  )ولّّسوف يعطيك ربك فترضى(اهللا الرحمن الرحيم 

 )رضي اهللا عنهم ورضوا عنـه     (بسم اهللا الرحمن الرحيم     : وفي سورة البينة    
  .صدق اهللا العظيم

 الرضاء يـدل علـى عـدم        أون الرضا   في أ ) ابن منظور ( عن رأي    فضالً
  )net.islam-of-u.www( .القناعة واالستحسان إلى اسخط، في حين يشير الرضال
   الوظيفي وأهدافه اأهمية الرض ١-٦-٢

 الوظيفي حظي بإهتمـام كبيـر مـن         ان موضوع الرض   أ إلىسبقت االشارة   
 النفس الـصناعي والتنظيمـي خـالل    مالمختصين باإلدارة والسلوك التنظيمي وعل   

 الصناعي مـن    أودارة والسلوك التنظيمي    و كتاب في اإل    فال يخل  ،ات الماضية السنو
ن هذا الموضوع    الوظيفي في أ   اهمية دراسة الرض  وتكمن أ . اإلشارة إليه بالتفصيل  

 إزاء ، صـغيراً  عامالًأو  موظفاًأو  سواء كان مديراً  ، مشاعر اإلنسان العامل   تناولي
ثمـن  عد االنسان مـن أ     إذ ي  ، المحيطة به  مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة المادية     

 الوظيفي  اهمية الرض وتتجسد أ .  فشلها أو ويتوقف عليه نجاحها     ،موجودات المنظمة 
  :من خالل جانبين
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 وهي مجموعة  من العوامل التي يحققها الرضا       : همية السلوكية واالجتماعية   األ .١

  .نسانية صور للعالقات اإلأونماط سلوكية الوظيفي والتي تتبلور على هيئة أ
همية التي تتمثل بتخفـيض تكـاليف       وهي تلك األ  : المادية واالقتصادية همية  أل ا .٢

آل  ( في مجاالت معينة زيادة االيراداتأو االقتصاد في النفقات أونتائج معينة 
  .)٤٦، ٤٥، ٢٠٠٠مراد، 

  
   محددات الرضا الوظيفي١-٦-٣

   عوامل محتوى الوظيفة:لىوالمجموعة األ
  :ه الفرد من مهام في وظيفته وتشملوتتضمن عوامل تتعلق بما يؤدي

  .ليه للمهام الموكلة إوهي اتمام الفرد:  االنجاز.١
  .وهو كل مايتلقاه الفرد من تقدير مادي ومعنوي: التقدير. ٢
  .أي طبيعة مهمات الوظيفة ومحتوياتها: الوظيفة ذاتها. ٣
ويقصد بها مسؤولية الفرد في عملـه كقيامـه بـالتخطيط واتخـاذ             : المسؤولية. ٤

  .القرارات المناسبة
  .أي التقدم الفعلي الذي يحرزه الفرد:  التقدم.٥
  .داء الفردبه مدى تطور أويقصد :  النمو.٦
  

  عوامل بيئة الوظيفة: المجموعة الثانية
  .خارجيةوهي العوامل التي تحيط بالوظيفة وتتحدد من مصادر 

  
  التصميم الوظيفي ١-٧ 

ـ        ان   يمكّ ن التصميم السليم للوظيفة   إ ارات لمنظمة مـن االسـتفادة مـن المه
كمـا  ،  فضل ما يمكن  على أ فراد والعاملون واستغاللها    والقدرات التي يتمتع بها األ    

يساعد هذا التصميم على إتاحة الفرصة لألفراد العاملين على إنجاز مستويات عالية            
 أو الوظيفي، مـستويات متدنيـة       االوظيفي، ومستويات عالية من الرض    داء  من األ 

  .)٥، ٢٠٠٠آل مراد،( مقبولة من الضغط الوظيفي
صت دراسة أعـدها  أووفي مجال التصميم على التطوير في المجال الوظيفي   

ضرورة الـسعي   بمركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض        
كافة الوظيفية القائمة والمستقبلية في األنشطة النوعية  اجاتإجراء حصر لالحتي إلى

من الموارد البـشرية فـي     نسبة المثقفينزيادة  نأكدت الدراسة أ ذإ لسوق العمل،
وتدريباً لديه فرصة    ة الفرد المؤهل تعليماً   ـالتنمية الحضارية للمجتمع وزيادة معرف    

 ةدورـم في تنشيط الـة تسهـافة مضـ قيم يحققاً منتجاًمواطنبوصفه أكبر للعمل 
يوجد ارتباط وثيق بين إذ ،  مهمةت الدراسة العوامل االقتصادية   دعو. ةـاالقتصادي 

االقتـصادية فـي الـنظم       ضاعو تؤثر األ  ، إذ كل من االقتصاد، والتعليم والتدريب    
ومناهجها وأسـاليبها    التعليمية والتدريبية من حيث تحديد محتوى التعليم والتدريب       

أما عملية التوظيف   .  لدعمها أوا وتوفير التكاليف سواء لالنفاق الكامل عليها        ومدته
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تنميتها وتأهيلها من خالل تتم من خاللها إتاحة فرص العمل للقوى البشرية التي  فيتم
في التعليم والتدريب بما يمكن من استغالل القدرات والمهارات التي اكتسبتها  برامج

  .com.alriadh.www سهام في توفير احتياجاتهتقديم الخدمات للمجتمع واإل
 

  )١١-٩ ،٢٠٠٠آل مراد، ( خصائص تصميم الوظيفة ١-٨
 تنوع المهمة والمهارة. ١

 مـن   منوعنجاز واسع و  وفقا لهذا البعد يجب أن يكون األفراد قادرين على إ         
لتي تستخدم مهارات ومواهب وقـدرات      الوظائف ومجموعة من المهمات المختلفة ا     

  .مختلفة
 تحديد المهمة. ٢

 فـي مهامهـا     كثر ترابطاً وتكامالً  أيتجسد هذا البعد من خالل جعل الوظيفة        
  .لتشكل وحدة عمل متكاملة

  همية المهمةأ. ٣
ن يكون هـذا التـأثير      خرين وأ يقصد بهذا البعد امتالك خاصية التأثير في اآل       

  .خرين في حياة أناس أاضحاً ومدركاً واساسياًو
   االستقاللية.٤

فالمعنى ،  يتصف مفهوم االستقاللية بالحركية، على النحو الذي يتعذر تحديده        
 مفروضـة مـن     ئسطة مبـاد  ا من الفرد، ال بو    على ما يبدو يجري تحديده داخلياً     

  .الخارج
  التغذية العكسية. ٥

ـ    ضرورة ومنافع تو   هذا المبدأ يقرر   سية عـن أداء    فير معلومات التغذية العك
  . ينجزون المهماتنفراد العاملين الذياأل

  
  الجانب العملي. ٢

 من  كثر مجاالت الذكاء االصطناعي الناجحة    أ الخبيرة واحدة من     نظمةتعد األ 
لى مجاالت الذكاء االصطناعي التي بدأت تنتقل أو التطبيقية والتجارية، وهي الناحية

 ،عها من خالل تطبيقاتهـا العمليـة      نوا المنظمات بمختلف أ   إلىمن مراكز البحوث    
  .نظمةزيادة أهمية هذا النوع من األ إلىمر الذي أدى األ

اً ة معلومات بوصفه نظاماً خبيرعداد نظام قاعدإ هذا المبحث تصميم و    تناولوي
الـضغط  :  وهي الّ إ دارياإلساسية في العمل    إلدارة قاعدة المعلومات عن مفاهيم أ     

  .تصميم الوظيفيوالرضا الوظيفي، وال، الوظيفي
  

   النظام المقترح٢-١
   قاعدة المعرفة للنظام٢-١-١

ل الحزمـة البرمجيـة     واتم تصميم قاعدة المعرفة للنظام باالعتماد على جـد        
 الخاصـة   الجـداول وقد تمثلت هذه القاعدة بمجموعة مـن        ،  Ms-Accessالجاهزة  
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وقـد  .  لكل منها  ل االجابات الصحيحة  وانواع من االستبانات مع جد    أباالسئلة لثالثة   
  .ساساً في تقييم االجابات الصحيحة لهذه االسئلة أ(If-Then)تم اعتماد قاعدة 

سـئلة فـي كـل       أ ة عمل النظام المصمم فقد تم اختيار عشر       ولغرض اختبار 
تية  اآلالجداولتخصصة في هذا المجال ودبيات ومصادر مأمجموعة باالعتماد على  

تم اعتماد  (جوبة الصحيحة لكل منها      مع األ  ن كل من االستبانات الثالث    تبين مضمو 
  ).لالجابة الخاطئة) ٠(لالجابة الصحيحة والرقم ) ١(الرقم 

  
  ١الجدول 

   الضغط الوظيفيالمستخدمة لقياس يبين مجموعة االسئلة
 االجابة  االسئلة ت
  كمالي عمل مهمإحس باالجهاد بعد أ ١
   يخلق التوتركون هادئة بعد انجاز عملأن ألدي القدرة على  ٢
  عيد العمل مرة ثانية من البداية عند الضرورة دون ان اصاب باالحباطأ ٣
  تعب بسرعة اذا كان المراجع سريع االنفعالأ ٤
  ال اتمكن من استغالل كامل قدراتي على نحو سليم ٥
  اليسمح وقت العمل المخصص لي باداء كل ما هو متوقع مني ٦
   المتاحة لي غير كافية الداء واجباتي على نحو سليمشعر بأن فرص التدريبأ ٧
  اتقبل مقاطعة االخرين دون رد فعل سلبي ٨
  اشعر بأنني انجز المهام في ظل سياسات وتوجيهات متعارضة ٩

اشعر بعدم التأكد من حدود الصالحيات الممنوحـة لـي للنهـوض باعبـاء               ١٠
 مسؤوليات وظيفتي

 

االثـر التتـابعي    "،  ٢٠٠٠،  آل مراد، نبال يـونس محمـد      : تيرخذ بتصرف من رسالة ماجس    أ -
 ماجستير، جامعة الموصل، كليـة      ، رسالة "للتصميم والضغط الوظيفيين في الرضا الوظيفي     

 .عمالإدارة األقسم -دارة واالقتصاداإل
  
  ٢ الجدول

  مجموعة االجابات الصحيحة المفترضة عن اسئلة الضغط الوظيفي
  ة المفترضةاالجابة الصحيح  التسلسل

١ ١ 
٠ ٢ 
٠ ٣ 
١ ٤ 
١ ٥ 
١ ٦ 
١ ٧ 
٠ ٨ 
١ ٩ 

١ ١٠ 
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  ٣الجدول 

  الرضا الوظيفيمجموعة االسئلة المستخدمة لقياس 
  االجابة  االسئلة ت
  اشعر بقلة الفرص المتاحة لي للتقدم في وظيفتي الحالية ١
  اشعر بقلة الفرص المتاحة لي في تعلم مهارات جديدة في وظيفتي ٢
  اشعر بعدم ا لرضا تجاه معاملة رئيسي المباشر لي ٣
  التعتمد االدارة اسلوب المشاركة في صنع القرارات ٤
  يمنحني عملي شعور بالثقة بالنفس ٥
  يسود التقدير واالحترام الشخصي والذاتي بين االفراد ٦
  افتخر واعتز النتمائي لهذه المؤسسة ٧
   افراد عائلتيمهاحس ان زمالئي في العمل  ٨
  اليمنحني نجاحي في العمل احساسا برقي مكانتي ٩

   التقدم لي وظيفتي فرصة لالستقرار الوظيفي ١٠
االثر التتابعي  "،  ٢٠٠٠،  آل مراد، نبال يونس محمد    : أخذ بتصرف من رسالة ماجستير     -

ـ    ، رسالة "للتصميم والضغط الوظيفيين في الرضا الوظيفي      ل،  ماجستير، جامعة الموص
 .عمالقسم إدارة األ-كلية اإلدارة واالقتصاد

 
  

  ٤ الجدول
  مجموعة االجابات الصحيحة المفترضة عن اسئلة الرضا الوظيفي

 االجابة الصحيحة المفترضة ت
٠ ١ 
١ ٢ 
١ ٣ 
١ ٤  

١ ٥ 
١ ٦ 
١ ٧ 
١ ٨ 
٠ ٩ 

٠ ١٠ 
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  ٥الجدول 
   التصميم الوظيفيمجموعة االسئلة المستخدمة لقياس 

  
  االجابة  االسئلة ت
  انجز فعاليات مختلفة تتطلب مني تنوع في المهارات الوظيفية ١
تتيح لي وظيفتي فرص اضافية النجاز مهام اخرى تقع خارج  ٢

 اطار وظيفتي الرئيسة
 

   احس بأن وظيفتي هي موضع تقدير من االخرين ٣
  ايةالنه إلىتتكامل نتائج عملي على نحو متسلسل من البداية  ٤
  اتحمل مسؤولية انجاز العمل منذ بدايته وحنى نهايته ٥
  امتلك القدرة على انجاز العمل بصورة مستقلة عن االخرين ٦
  تسمح الوظيفة لي باتخاذ عدد من القرارات بنفسي ٧
  استخدم المبادرة الشخصية أو اتخذ ما ارى مناسبا في العمل ٨
مل بواسطة زمالئي الذين اتعرف على مستوى جودة ادائي للع ٩

 اعمل معهم
 

   طبيعة عملي تزودني بالمعرفة الكافية عن نتائج انجازي له ١٠
االثـر التتـابعي    "،  ٢٠٠٠،  آل مراد، نبال يـونس محمـد      : بتصرف من رسالة ماجستير   أخذ   -

 ، رسالة ماجستير، جامعـة الموصـل، كليـة   "للتصميم والضغط الوظيفيين في الرضا الوظيفي 
 .عمالقسم إدارة األ-ة واالقتصاداإلدار

  
  ٦ الجدول

  مجموعة االجابات الصحيحة المفترضة عن اسئلة التصميم الوظيفي
  

 االجابة الصحيحة المفترضة ت
٠ ١ 
١ ٢ 
١ ٣ 
١ ٤ 
١ ٥ 
١ ٦ 
٠ ٧ 
٠ ٨ 
١ ٩ 

١ ١٠ 
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  )آلة االستدالل( واجهات وبرامجيات النظام ٢-١-٢

ل بيانـات  وا وربطها مع جدVisual Basicمرئية اللقد تم اعتماد لغة البرمجة 
وقد تمثلت .  لبناء نظام خبيربوصفها قاعدة معلومات   MS-Accessالحزمة البرمجية   

 وبشكل مبسط بمجموعة من االسئلة بوصفها استبياناً يقيس مـستوى           ل النظام واجد
 وذلك بعرضها في واجهات     ،التصميم الوظيفي الضغط الوظيفي والرضا الوظيفي و    

سهلة االستخدام لتمكين المستخدم من وصف حالته العملية في الوظيفـة وضـمن             
 عدم وجـود أي مـن   أو لحالة وجود حيث يقدم النظام تشخيصاً  . المفاهيم المذكورة 

لمستخدم فـي ثالثـة     االمفاهيم الوارد ذكرها من خالل االسئلة التي سيجيب عليها          
 ءهداأم   سـيعرض للمـستخد     المقترح ن النظام إ ونتيجة لذلك ف   ،نواع من االستبانات  أ

ـ   . دخالها على الحاسـوب   بشكل تقرير عن االجابات التي تم إ      النهائي   ة وفـي حال
تقرير وجود الضغط الـوظيفي والرضـا       يمكن  نه  الحصول على النتائج النهائية فإ    

  .الوظيفي
ليها مـن خـالل     تية بوصفها نتائج يمكن الوصول إ     وقد تم تحديد الحاالت اآل    

  :داءمصمم وتحليل التقرير النهائي باألالعمل النظام 
  .تقليص الضغط وزيادة الرضا الوظيفي إلىتحديد المهمة يؤدي : لىوالحالة األ

  .تقليص الضغط وزيادة الرضا الوظيفي إلىاالستقاللية العامة تؤدي : الحالة الثانية
رضـا  تقليص الضغط وزيـادة ال     إلىالمهام يؤدي    حساس بأهمية اإل :الحالة الثالثة 

  .الوظيفي
ديد المهمة، االسـتقاللية والتغذيـة      تحتنوع المهمة، تنوع المهارة،     : الحالة الرابعة   

  .تقليص الضغط وزيادة الرضا الوظيفي إلىعكسية تؤدي ال
ـ صراع الدور   ،  عبء الدور الوظيفي، غموض الدور    : الحالة الخامسة   إلـى ؤدي  ي

  .تقليص الضغط وزيادة الرضا الوظيفي
الراتب والحوافز، العالقة بالرؤسـاء، ظـروف العمـل، الحالـة           : رةخيالحالة األ 

  .تقليص الضغط وزيادة الرضا الوظيفي إلىاالجتماعية تؤدي 
  . الخاصة باسئلة االستبيانالجداولوجميع المتغيرات يتم تحديدها من 

سـئلة  درجـات عـن أ    ) ١٠-٧(م للنظام مابين     المستخد ذا حصل الشخص  فإ
درجات ) ١٠-٧( سئلة الرضا الوظيفي ودرجات عن أ) ١٠-٧(لضغط الوظيفي و ا

  .سئلة التصميم الوظيفي، فهناك رضا وظيفي وعدا ذلك فضغط وظيفيعن أ
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  ١الشكل 
  الواجهة الرئيسة للنظام

  
  ٢الشكل      

  واجهة االسئلة التعريفية عن الشخص المجيب
  



  ]٢٤٨[...                                    لوظيفيحقيبة برجمية الختبار العالقة بني الضغط الوظيفي والرضا ا
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ الشكل
  الضغط الوظيفيواجهة اسئلة استبيان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ٤ الشكل
  واجهة اسئلة استبيان الرضا الوظيفي

  



  ]٢٤٩ [الفخري وداؤد وسليمان
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥ الشكل
  واجهة اسئلة استبيان التصميم الوظيفي

  
  ٦الشكل 

  واجهة النتائج النهائية



  ]٢٥٠[...                                    لوظيفيحقيبة برجمية الختبار العالقة بني الضغط الوظيفي والرضا ا
 

  

  
  

  ٧الشكل 
  واجهة النتائج النهائية بعد الضغط على زر تقييم النتائج

  
  االستنتاجات

توزيع ونـشر اسـتمارات     ياغة نظام خبير يعتمد على الحاسوب في        يمكن ص  .١
  .راء المختصين حول االتصال الفعالآخذ االستبيان وأ

رة وعشوائية من   عداد كبي أن نتائج االستبيان بهذه الطريقة تكون أدق باستخدام         إ .٢
 ).االتصال الفعال(مر المهتمين بهذا األ

دون أي تأثير خـارجي     من   تامة   سئلة بحرية السماح للمجيب أن يجيب على األ      .٣
 أوجابة بسرعة،    يطلب اإل  كأن) الباحث العلمي (االستمارة  سواء كان من موزع     

  . نتائج البحث أوجابة التي توافق متطلبات التلميح باإل
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  ]٢٥١ [الفخري وداؤد وسليمان
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