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إعداد عبدالعزيز حبيب ابل
ممرض مسئول

يعاين الكثري من العاملني ، وبالذات املديرين ، من �صغط يف العمل �صواء 

كان �شعور باإرهاق نف�شي داخل العمل ،اأو الأح�شا�ض ب�شغوط نف�شية من 

العمل ، وقد يكون من املناخ العام للعمل )اجلو العام للعمل( مثل التكيف 

، الأ�شاءة ... الخ و�شغوط العمل توؤثر على الفرد وجتعله يف حاله عدم 

اتزان نف�صي اأو ج�صدي .

اأ�شبــاب �شغوط العمل 

هناك اأ�شباب كثرية توؤدي اإىل �شغوط العمل ي�شعب ح�شرها ، ميكن اأن 

اأقول باأن اأي �صيء يدخل يف العمل قد يكون م�صدراً للتوتر والقلق:

1- �صعوبة العمل :

اأو تكون  ترجع هذه ال�صعوبة اأما لعدم معرفة ال�صخ�س جوانب عمله ، 

من  اأكرب  العمل  مطالب  تكون  قد  ،اأو  الإدارة  اأو  امل�صرف  �صببها  م�صكله 

املهارات ال�صخ�صية للفرد .وهذه الأ�صياء كلها جتعل الفرد يف حاله عدم 

اأتزان .

2- عدم قبول ال�صخ�س لالأوامر :

اأو امل�صرفني  يوجد بع�س ال�صخ�صيات ل حتب تلقي الأوامر من الإدارة 

)كما من املمكن اأن ل حتب تلقي الأوامر حتى من اأقربائها اأوالأ�صخا�س 

لدى  التوتر  زيادة  اإىل  يوؤدي  قد  وهذا   ، لأ�صباب خمتلفه  لها(  املقربني 

الأ�صخا�س .

3 - املناف�صه على املوارد :

الإدارات  اأو  الأق�صام  تتناف�س  لذلك   ، ن�صبياً  بالندره  تت�صم  دائما ً  املوارد 

عليها .

4 - عدم و�صوح العمل اأو الأدوار :

 . العمل  يف  اأخت�صا�صه  اأو  العمل  �صكل  من  الفرد  تاأكد  عدم  يعني  هذا 

الفرد بعدم �صيطرته على عمله مما يزيد  �صعور  اإىل  الأمر  ويوؤدي هذا 

من ال�صعور بال�صغط النف�صي .

5 - اإختالل ظروف العمل املادية :

مثل الأ�صاءة ،احلرارة ، الرطوبه ، ال�صو�صاء وترتيب املكان وغريها من 

الظروف التي توؤدي اإىل �صعور الفرد .

6 - الأحداث ال�صخ�صية :

يتعر�س الأفراد من وقت لأخر لبع�س الأحداث يف حياته متثل مقدار 

من الإثارة وال�صغط النف�صي ، وهذه الأحداث مبا ت�صببه من توتر ينتقل 

تاأثريها اإىل العمل فت�شبب �شعور الفرد ب�شغوط العمل .

7 - تاأثري �صخ�صية الفرد :

يف بع�س الأحيان يكون ال�صخ�س ذو طبيعية اأنفعالية وعندما يواجه اأي 

م�شكله يف العمل اأو يف حياته ال�شخ�شية تبداأ ال�شغوط توؤثر عليه ب�شكل 

�شلبي ، و هذا النوع من ال�شخ�شيات يتاأثرون اأكرث من غريهم بال�شغوط

تاأثــري �شغوط العمل على اجل�شم 

اأختالف  ح�شب  العمل  ب�شغوط  تاأثرهم  مدى  يف  النا�ض  يختلف 

�صخ�صياتهم و قوتهم اجل�صمانية .

 ، الأتزان  عدم   ، العمل  اإداء  يف  الرتكيز  �صعوبة   ، والكاآبه  احلزن  مثال 

�صعوبة يف التحدث والتعبري ، الأرق ، الأرتعا�س ، اإرتفاع معدل اإ�صتخدام 

امل�صكنات واملخدرات ، ال�صداع .

تاأثري �شغوط العمل على اإداء ال�شخ�ض 

يعتمد مقدار تاأثري �شغوط العمل على الأداء على مدى اإدراك و�شعور و 

تف�شري الفرد لهذه ال�شغوط ، اإل اأن الثابت هو اأن وجود مقدار معقول 

الذي  الأمر   ، بالتوتر  ي�صعرون  الأفراد  يجعل  ال�صغط  من  منا�صب  و 

اأن  كما   ، التوتر  هذا  يف  يتحكمو  و  ي�صيطروا  لكي  يحم�صهم  و  يدفعهم 

بع�س التوتر الناجت عن �صعوبة العمل ميثل مقدار من التحدى لقدرات 

العاملني ، مما يزيد الرغبه يف الأجناز .

اإداء  تدهور  اإىل  فيوؤدي  العمل  �شغوط  من  منا�شب  الغري  املقدار  اأما 

الرتكيز  على  القدره  وعدم   ، التقدير  و  احلكم  يف  متمثاًل   . العاملني 

وامليل للحوادث و اإرتفاع معدل النزاعات واخلالفات واإي�صاً ارتفاع معدل 

التاأخري والغياب وعدم الأن�شباط لل�شلوك العام .

ضغوط العمل 
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