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 الشكر والتقدير

 

أن أتقدم بالدعاء حمداً وشكراً أوالً وأايراً علاى فضالو وكرماو وبركتاو الاذي أنعام  يسعدني

 عليّ بالتوفيق بمنجاز  ذا العمل ليضان إلى ميادين البحث العلمي.

و  ااوا بجااانبي  ويطياا  عرفانااًا بالجمياال أن أتقاادم بجزياال الشااكر إلااى أول اان الااذين  

اعدة أو إرشاااد أو توجيااو. وأاااا بالااذكر طاوال فتاارة كتابااة الرسااالة ولاام يبالااوا علايّ بمساا

لااي الاادعم واإلرشاااد ممااا دفااع بهااذه  مشاارن الرسااالة الاادكتور محمااد الشاارين، الااذي  اادم

الرسالة إلى النور بمساعدتو ال اعلة في دعمو ال ني وابرتو في إدارة البحوث الهندسية، 

 إضافة إلى مده بالمراجع من مكتبتو الااصة فجزاه اهلل كل الاير.

قاادم بااوافر التقاادير وعماايم االمتنااان للجنااة المشاارفة بقبااول منا شااة الدراسااة ولمااا وأت

غناء الدراسة من علمهم وابرتهم.   لدور م الكبير في إثراء وا 

 

 إليهم اميعا أهدي ثمرة اهدي المتوالع

 ...  البـاحث  
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 ملخص الدراسة
 

 وتاا تييركااز البحااث علااى معرفااة اسااتراتيجيات التعاماال مااع ضااغوط العماال فااي مشاااريع التشااييد  

الصاعوبات  معالجاةأ ميتو من ا ل ما يوفره من فرصة ل  تمام بالعنصر البشري والاذي يهادن إلاى 

مان اا ل تا يان أو إزالاة الضاغوط والتاوتر والقلاق  فاي مشااريع التشاييد العااملينوالعوا ق التاي تواجاو 

 العااااملينحااول أثااار ضااغوط العمااال علااى مساااتوى أداء   ااذه الدراساااةواالنهااان، و اااد انصاابت فرضااايات 

واضااحة للتعاماال مااع وجااود اسااتراتيجية وعاادم  ،مشاااريع التشااييد تن يااذبمشاااريع التشااييد ممااا ياااثر علااى 

تم تحديد درجاة مصاادر الضاغوط في  ذه الدراسة بالمشرو ،  ادداء د يسب  في تدني  ضغوط العمل

 ،ن إدارة العماالالتااي تعماال علااى التقلياال ماان الضااغوط اإلداريااة الناتجااة ماااالسااتراتيجية الم  مااة  لبيااان

اسااتبانة تضاامنت مقااايي   تصااميم فااي  ااذه الدراسااة تااموكااذلن معرفااة التباااين بااين  ااذه االسااتراتيجيات، 

بعاد جااءت نتاا ج االاتباارات . بشاركات التشاييد العاملاة بمديناة مصاراتة العااملينوزعات علاى معتمدة، 

حيث الصات الدراساة إلاى أن  ناان ضاغوط فاي ل رضيات البحث،  معززة التحليل والمعالجة احصا ًيا

ع التشاييد ناتجاة عان طبيعاة العمال، وبي اة تااثر علاى أدا هام وتن ياذ مشااريالعمل على مستوى العاملين 

ضاغوط العماال يرجااع إلااى عاادم للتعاماال مااع  الغياار واضااحة العمال، والع  ااات فااي العماال، االساتراتيجية

 .وجود االستراتيجية ال ردية والتنميمية والبي ية لدى مجتمع الدراسة

  



 ن 

Abstract 
 

Research concentrates on the strategies knowledge of dealing with 

work pressures  in construction sites. 

The importance comes through providing opportunities to pay 

attention to the human element, which aims to processing the difficulties 

and obstacles faced by workers in the construction sites through reducing 

or removing the pressures and stress, Exhaustion and fatigue. 

 Hypotheses of this study focused on the impact no the workers 

performance in construction projects on the level of performance work 

which affected the implementation of these projects. The lack of a clear 

strategy to deal with the pressures of work may cause poor performance in 

project. In this study has specified the degrees sources of pressure to clarify 

appropriate strategies that are running to reduce the administrative 

pressures resulting from the labor administration , as well as knowing the 

contrast between the strategies in this study a questionnaire was designed 

includes certified standards that were distributed to workers in construction 

companies engaged in Misurata . After the tests came the results of the 

analysis and statistical processing which strengthened the research 

hypotheses, where the study concluded that there is pressures at work on 

the level of workers which also affect their performance and the 

accomplishment of construction Sites due to the nature of work, Business 

environment, Relationships at work, and not clear strategy of others to deal 

with the pressures of work referred to the presence lack of individual and 

organizational strategy and environment owned by study community. 
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 اإلفار العام للدراسة
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 مقدمة 1.1
نمااارًا لطبيعااااة صااااناعة التشااااييد ال ريااادة، تمثاااال ضااااغوط العماااال أحاااد أغلاااا  التحااااديات التااااي  

تواجههاا  اذه الصاناعة، حياث تعماال شاركات التشاييد فاي ساوق منافسااة شاديدة نميار الحصاول علااى 

مااااع وجااااو  إنجاااااز المشاااارو  فااااي الجاااادول الزمنااااي الماطااااط لااااو وبااااالجودة المطلوبااااة ،  ااااامح رباااا 

الاازمن  –وبالتكااالين المحااددة. ادماار الااذي يجعاال تحقيااق أ اادان المشاارو  ضاامن القيااود المرسااومة 

وطبقااًا للمواصاا ات المطلوبااة يحتاااج إلااى عماال ومجهااود كبياار لساااعات طويلااة  –داء والميزانيااة واد

بناااء علاااى ذلااان يتعااار  ، و لليااوم الواحاااد، و اااذا يعااد عب اااًا كبيااارًا علاااى المحتاارفين فاااي  اااذه الصاااناعة

المهندسون لضغوط عمل  د تادي إلى مشاكل ن سية وجسمية اصوصًا في المشاريع ذات الطبيعاة 

منممات ادعمال إال [. ورغم اددبيات وادبحاث المتعلقة بضغوط العمل في 1قدة ]الديناميكية والمع

فااي الدراسااات وادبحاااث فااي صااناعة التشااييد رغاام مااا لهااا ماان أ ميااة بالغااة فااي نمااو أن  نااان  لااة 

، كااان الاادافع ل فااي مشاااريع التشااييدن اال تمااام المتزايااد ب  ميااة ضااغوطات العمااإ اال تصاااد الااوطني.

 بهذه الدراسة بهدن تحديد استراتيجية التعامل مع ضغوطات العمل في صناعة التشييد. إلى القيام

 الدراسةمشكلة  2.1
ماان  تمكنااابالشااركة العامااة للكهرباااء اإلنشااا ية العماال فااي دا اارة المشاااريع  نا لوا ااع ماان اسااتقرا 

أن صاناعة إلاى  في أن  نان ماشرات أولية تشاير تتمثلوالتي البحث  وضع تشايا أولي لمشكلة

اال تماااام بمعرفاااة ضاااغوط العمااال الناتجاااة مااان طبيعاااة وبي اااة العمااال واساااتراتيجية إلاااى  التشاااييد ت تقااار

التعامااال معهاااا والتاااي تاااوثر علاااي أداء العمااال، ولهاااذه ادسااابا  فااامن المشااااريع اإلنشاااا ية تتعثااار أثنااااء 

 :ثالعلى سبيل الموتطرح  ذه االشكالية تسااالت ، تن يذ ا وتت ار عن موعد تسليمها

  ممااادي إدران شاااركات المقااااوالت االنشاااا ية لم هاااوم ضاااغوط العمااال والمتمثلاااة بمااادى اساااتعداد .1

 .دا هم الومي يمن أرفع لم لمتطلبات العاملين لمهوفه
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 .مدي إدران شركات المقاوالت اإلنشا ية د مية وضع استراتيجية شاملة وواضحة للتعامل مع الضغوط .2

 الدراسةأهداف  3.1
 :اآلتيإلى  تهدن الدراسة 

 توضي  م هوم وأ مية ضغوط العمل في صناعة التشييد. .1

 التعرن على أ م مصادر ضغوط العمل لدى العاملين في صناعة التشييد. .2

 التعرن علي استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل.  .3

 تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تسهم في التعامل مع ضغوط العمل. .4

 الدراسةأهمية  4.1
تضاااع  اااذه الدراساااة أماااام البااااحثين مااادى أ مياااة اساااتراتيجية التعامااال ماااع ضاااغوط العمااال فاااي  .1

 صناعة التشييد.

، وذلاان ماان ااا ل مسااا مة الدراسااة فااي تحسااين أداء مشاااريع التشااييد فااي ذات فا اادة تطبيقيااة .2

 ليبيا.

العلمية التي  د تضي ها الدراسة إلى مجال البحث العلمي من ا ل ما يتم عرضو من  ال ا دة .3

 معلومات وحقا ق ونتا ج.

تقااادم  اااذه الدراساااة مقترحاااات للمهتماااين بموضاااو  ضاااغوط العمااال، مااان إدارياااين، ومهندساااين،  .4

 ومديرين، وباحثين وما تم التوصل إليو في الدراسات السابقة.

التعامااال ماااع  كي ياااة علاااىلشاااركات العاماااة فاااي صاااناعة التشاااييد ا تهااادن  اااذه الدراساااة تمكاااين .5

، وكي يااااة رساااام اسااااتراتيجية لتاطااااي تلاااان اإلدارة العلياااااعاااااني منهااااا تمسااااببات الضااااغوط التااااي 

 المشك ت التي تقن في كثير من ادحيان عا قًا أمام تن يذ ادعمال ب داء وك اءة عالية.
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  الدراسةفرليات  5.1
   : ذه ال رضيات كاآلتي يمكن صياغة اضوء مشكلة البحث الحالية وطبيعته في

الاومي ي  تااثر علاى أدا هام التاي عمل على مستوى العاملين بمشاريع التشييد،الضغوط  وجود .1

 . والعملي

 التشييد. عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ضغوط العمل بمشاريع .2

 الدراسةمنهاية  6.1
يهااتم بدراسااة المااا رة كمااا توجااد فااي الوا ااع، عاان طريااق  الااذيلماانهج الوصاا ي تاام اسااتادام ا 

جمااع البيانااات والمعلومااات عنهااا وتحليلهااا والتعبياار عنهااا بهاادن الوصااول إلااى اسااتنتاجات تسااهم فااي 

 تحسين وتطوير الوا ع الذي سيتم دراستو، وسون تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات:

وذلاان بالبحااث فااي الجاناا  الميااداني بتوزيااع اسااتبيانات لدراسااة بعاا  م ااردات  ة:البيانــات االوليــ .1

البحاااث، وحصااار وتجمياااع المعلوماااات ال زماااة فاااي موضاااو  البحاااث، ومااان ثااام ت ريغهاااا وتحليلهاااا 

[ اإلحصااا ي واسااتادام Statistical Package for Social Science (SPSS)باسااتادام برنااامج ]

 االاتبارات اإلحصا ية المناسبة بهدن الوصول لدالالت ذات  يمة وماشرات تدعم موضو  الدراسة. 

و ااااذا يااااتم بمراجعااااة الكتاااا  العربيااااة وادجنبيااااة والاااادوريات والمنشااااورات  البيانــــات الثانويــــة: .2

الااصااة، والدراسااات السااابقة والبحااوث المتعلقااة بموضااو  البحااث. كااذلن المجاا ت العلميااة 

المتاصصة، والوثا ق والنشرات واإلحصا يات التي لها ع  ة بالموضو ، والبحث والمهنية 

  في شبكة اإلنترنت.

 ماتمع وعينة الدراسة 7.1
ا تصر البحث على مجتمع الدراسة المتمثل في العااملين فاي مشااريع  الحدود البشرية: .1

 التشييد.
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تتنااااول ضاااغوط العمااال و اساااتراتيجيات التعامااال ماااع الضاااغوط فاااي  الحـــدود المولـــوعية: .2

 صناعة التشييد.

 شركات المقاوالت الوا عة ضمن نطاق مدينة مصراتة. الحدود المكانية: .3

 التعريفات اإلارائية  8.1
 ( لــلوف العمــلStress:)  لقااد تاام اسااتادام كلمااةStress  فااي القاارن السااابع عشاار بمعنااى الشاادة أو

المحنة، وفي القارنين الثاامن عشار والتاساع عشار اساتادمت بمعناى الضاغط أو التاوتر و اي كلماة 

 [.2مشتقة من ال تينية. وعرفت ب نها "متطلبات العمل  د ت وق  درات وطا ات المومن" ]

 ( االستراتياياتStrategies:) ،وتحدياد له ادان العاماة،   اي بارامج عمال عاماة فاي التنمايم

 [.3وااتيار لطرق العمل، وتاصيا للموارد الضرورية لتحقيق تلن اد دان ]

 (التلفيف المهنيCareer Planning:)  و نشاط إداري يتم من ا لو صنع صورة مستقبلية 

تحقيقهااا وفقااًا للمعطيااات والمعلومااات التااي إلااى   ابلااة للتن يااذ ماان ااا ل أ اادان تطماا  اإلدارة

 [ .3اعد علي التنبا الصحي  في مل الموارد البشرية والمادية المتاحة لتن يذ الاطة]تس

 ( التـدري  والتفـويرTraining & Development:)  و او الجهاد المانمم والماطاط لاو لتزوياد

الموارد البشرية في  طا  التشييد بمعارن معينة وتحسين مهاراتها، وتغيير سلوكها واتجا اتها 

 [4نحو تحقيق أ دان المشرو  . ]بشكل إيجابي 

 ( ــدوافع  ااي كاال مااا يتعلااق بتلاان القااوى التااي تنشااط الساالون اإلنساااني، أو  (:Motivationsال

 [ .5تحافم عليو في مستوى معين أو توجهو وجهة معينة أو تو  و ]

 الدراسات السابقة 9.1
 واإلجااراءات، ادسااالي  أ اامفااي الو ااون علااى  أ ميااةالدراسااات السااابقة ماان  توليااولمااا  نمااراً  

ماان  نااا نسااعى إلااى إبااراز ملاصااات لاابع  الدراسااات  ،إليهاااالتااي تاام التوصاال  والتوصاايات والنتااا ج
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 البحث وفيما يلي ملاا لبع  الدراسات السابقة. التي تتعلق بموضو 

 الدراسات العربية 1.9.1

 [:6( ]1999دراسة شريف محمد صبري,). 1
الباحاااث بدراساااة مااانهج تطبيقاااي إلدارة جاااودة وتصاااميم  اااذه الدراساااة فاااي مصااار،  اااام  أجريااات

تطااوير االسااتراتيجيات التنافسااية ماان أجاال الح ااام علااي الحصااة السااو ية إلااى  المباااني حيااث  اادفت

وا تماات الدراساااة بالتنميااة الشاصاااية والمهنياااة والع  ااات اإلنساااانية وفعاليااة اإلدارة وزياااادة اإلنتاجياااة 

 المطلوبة. ادمةوال

ضاارورة اتباااا  المااانهج العلمااي لاااطدارة والتاطاايط واإلشاااران اااا ل إلاااى  الصااات الدراسااة و ااد

 مراحل المشرو  وكذلن مواكبة التكنولوجيا.

 :[7] (2010)فارق علي الامباز,  دراسة. 2
 ااده الدراسااة فااي دولااة  طاار،  ااام الباحااث بدراسااة تقياايم العواماال اإلداريااة المسااببة فااي  أجرياات

بغاار  بيااان أ ميااة وأثاار الضااغوط اإلداريااة علااي أداء المشاااريع وجاااءت ، اير المشاااريع االنشااا ية تا

 اتا وذلن من ا ل أراء عينة من مدراء المشااريع بكال مان المك، اإلنشا ية من حيث الو ت المنجز

 االستشارية وشركات المقاوالت.

 :ما يلي نتا ج  امة منهاإلى  لصت الدراسةا و د

، الع  اات االنساانية باين االدارة والعااملين -ياة وجود أثر ذي داللة إحصاا ية للك ااءة اإلدار  .1

 علي الو ت المحدد إلنجاز المشاريع الهندسية. - وة فريق العمل، فهم البي ة الداالية

 ،إاتيار العناصر البشرية لقياديةالمهارات ا -وجود أثر ذي داللة إحصا ية للك اءة القيادية  .2

 المحدد إلنجاز المشاريع الهندسية. علي الو ت -الوعي بالعناصر التكاملية لهداء

الاوعي بالبي اة ال نياة ، المهاارات العلمياة-وجود أثر ذي داللة إحصا ية للك ااءة العلمياة والمعرفياة  .3
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 علي الو ت المحدد إلنجاز المشاريع الهندسية. -الوعي بالبي ة االجتماعية ، المحيطة

 :باآلتيالدراسة  وأوصت

 للتدري  الكتسا  الابرات الماتل ة . الدفع بالعاملين بقطا  التشييد .1

 العناصر الجيدة.  ااتيارال يكون الحافز المادي المدفو  من  بل شركات المقاوالت عا قا أمام  .2

 ياااام ماسساااي شاااركات المقااااوالت باال تماااام عناااد ااتياااار العناصااار البشااارية وأن تتمتاااع  اااذه  .3

دارية وعلمية ومعرفية مجتمعة .  العناصر بابرات  يادية وا 

الباحث من  اذه الدراساة فاي بلاورة الصايغة العاماة لدراساتو بماا ينساجم ماع محتاوي  داست ا و د

 الباحث من  ذه الدراسة في صياغة وتصميم االستبانة . دكما است ا، البحث

 الدراسات األانبية 2.9.1

 :Teo & Loosemore,(2006) [8] دراسة كل من. 3
 ذه الدراساة فاي اساتراليا(  اام الباحثاان بدراساة نمرياة السالون فاي صاناعة التشاييد و   أجريت

بحث اتجا ات مديري المشااريع نحاو إلى  شملت عينة البحث العاملين بالمشاريع اإلسكانية، و دفت

أوضااااحت الدراسااااة أن عاااادم إدران ماااادراء  و ااااد ساااالون العاااااملين كاااا فراد أو جماعااااات أو تنميمااااات.

 وأوصااات ناااوا  السااالون السااالبية يشاااكل ساااببا  اماااًا مااان أسااابا  تااا ار إنجااااز المشااارو .المشااااريع د

وتساااهيل االتصاااال، وتنسااايق ، بضااارورة اساااتيعا  مااادراء المشااااريع ل هااام السااالون اإلنسااااني للعااااملين

 ادنشطة فيما بينهم، واستادام الحوافز بما يساعد علي نبذ السلوكيات السلبية بين العاملين.

 :Raiden & Dainty,(2006) [9]دراسة كل من. 4
 أجرياات  اااذه الدراساااة فااي بريطانياااا(  اااام الباحثااان بدراساااة موازناااة احتياجااات ومتطلباااات المشااااريع 

عتمدت علي جمع البياناات اإلحصاا ية مان مادراء المشااريع لادى شاركات او ، وادولويات التنميمية لل ريق

قياق احتياجاات الكاوادر ال نياة والعااملين فاي شاركات ر فاعلياة لتحثالمقاوالت، وا تمت بميجاد الطريقة ادك
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 المقاوالت، ومدي فاعلية  ذه االحتياجات مع متطلبات المشاريع التي يعملون على تن يذ ا.

ضاارورة ت اعاال إدارة المشاااريع مااع اإلدارة العليااا، وذلاان لغاار  إلااى  الصاات  ااذه الدراسااة و ااد

 فهم أ دان المشرو  لدى جميع العاملين.

لتعزياز الدافعياة  رورة االاتيار الجياد للماوارد واال تماام بالتادري  والتح ياز والادعمبض وأوصت

 على جميع المستويات التنميمية .

 :Liu & Anthony,(2006) [10]دراسة كل من . 5
إلاى   أجريت  ذه الدراسة في  ونج كونج (  اام الباحثاان بدراساة تقيايم نتاا ج مشارو ، و ادفت

لين وربطات باين سالون العاام، اإلنشا ية ومعرفة العوامل الماثرة في نتا جهاا تقييم مارجات المشاريع

وجاااود ع  اااة طردياااو باااين الحاااوافز المالياااة إلاااى  و اااد الصااات الدراساااة، وادداء والمارجاااات النها ياااة

بتعماااايم نمااااام التقياااايم والو ااااون علااااي العواماااال الشاصااااية الماااااثرة علااااي أداء  وأوصااااتوادداء. 

 العاملين بالمشرو .

 :Fraser,(2000) [11] دراسة. 6
 أجرياات  ااذه الدراسااة فااي أسااتراليا(  ااام الباحااث بدراسااة تاا ثير اصااا ا أثاار ماادراء مو ااع 

بيااااان أثاااار إلااااى  وشااااملت عينااااة البحااااث واحاااادل وسااااتون مااااديرًا للمشاااااريع السااااكنية، و اااادفت التشااااييد

يادياة، وأثار ذلان المهارة اإلدارياة والق حيث الاصا ا المطلوبة لدى شاصية مدراء المشاريع من

الصات الدراساة إلاى أن مان أ ام الاصاا ا المطلوباة لمادراء المشاااريع و  .مشااريععلاي نجااح ال

أسلو  القياادة( وذلان  - الطموح –الرضاء الومي ي  -التح يز  -المستوي التعليمي  - الابرة 

 لضمان نجاح المشرو .

 :Moore, Cheng, Dainty, (2003) [12]دراسة كل من. 7
 أجرياات  ااذه الدراسااة فااي بريطانيااا(  ااام الباااحثون بدراسااة إعااادة تعرياان أداء ماادراء المشاااريع 
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عااان معاااايير ادداء البحاااث  وكاااان عيناااة البحاااث  مااادراء المشااااريع، المقااااولين ( وكاااان  ااادن الدراساااة

والطااارق الواجاا  اتباعهااا لتطاااوير ادداء بمااا ياانعك  علاااي ، لماادراء المشاااريع فاااي المشاااريع الحديثااة

النجااح، القادرة علاي ، و د تم وضع عشرة معاايير لاهداء المثاالي و اي  اإلنجااز، المشاريع مارجات

 ادمانة، انسيابية االتصال، ك اياة الاذات(، القدرة علي ال هم والتطبيق، الصدق، التعليم، اتااد القرار

 أن ادداء الجيد  و الذي يمزج بين جميع  ذه ادبعاد. حيث

 متوقعة من هذه الدراسةالمساهمة ال 10.1
 اااد تت اااق  اااذه الدراساااة أو تاتلااان ماااع دراساااات أااااري ساااواء كاااان ذلااان مااان حياااث بي تهاااا أم 

 موضوعاتها أم مجتمعها أم ا دافها.

الجدول التاالي يضاع مقارناة بينهماا وماا يمكان أن تضاي و  اذه الدراساة، أو ال جاوة التاي  امات 

  الدراسة بتغطيتها.

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة الماال ت

معماام الدراسااات السااابقة أجرياات فااي  بي ة الدراسة 1
 .جنبية متقدمةأدول 

 ااذه الدراسااة أجرياات فااي إحاادى البلاادان 
 .العربية النامية

تناولاااااات الدراسااااااات السااااااابقة تاااااا اير  الموضوعات 2
 المشاريع من منمور إداري عام

ت اير المشاريع  ى ذه الدراسة تركز عل
 ىضااااغط العماااال لااااد ماااان ااااا ل تاااا ثير

 .العاملين

معماااااام الدراسااااااات السااااااابقة تناولاااااات  مجتمع الدراسة 3
 .داريين في المشاريعاإل

تناولاااات  ااااذه الدراسااااة جميااااع العاااااملين 
 .بمشاريع التشييد

 أ دان الدراسة 4
ركااازت الدراساااات الساااابقة علاااى أثااار 

والك اااااااءات القياديااااااة فااااااي  المهااااااارات
 نجاح المشاريع.

 اااااذه الدراساااااة علاااااي بياااااان أثااااار  ركااااازت
ضغط العمل للعاملين علي أداء ام فاي 

 .مشاريع التشييد

  



  

 الفصل الثاني
 اإلفار النظري للدراسة
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 مقدمة 1.2
تعاااااد ضاااااغوط العمااااال ومصاااااادر ا وآثار اااااا علاااااى العااااااملين فاااااي التنميماااااات الماتل اااااة أحاااااد  

الموضوعات التي استحوذت على ا تمام الباحثين الدارسين فاي  اذا المجاال، وذلان للتا ثير المباشار 

 ي ة.وغير المباشر التي تسببو، ومصادره الماتل ة سواء منها المتعلقة بال رد ن سو أم المتعلقة بالوم

والتاي ، وعلى الرغم من اد مية المتنامية التي توليها التنميماات الماتل اة اتجااه  اذه المشاكلة

أصااابحت ماااا رة عاماااة ال يمكااان تجنبهاااا، حياااث إن ت ثير اااا يشااامل كااال المنمماااات ساااواء إنتاجياااة أو 

 . أو مراوسين ولكن بدرجات مت اوتةادمية، وعلى العاملين فيها سواء كانوا راساء 

مكااان إدارتهاااا بالسااايطرة عليهاااا بتحساااين  ااادرات ادفاااراد وتنمياااة القااايم اإلدارياااة الم  ماااة ولكااان ي

لاااديهم، والسااايطرة علاااى العوامااال المااااثرة فاااي المنااااخ العاااام للماسساااة للتصااادي لهاااا  بااال و وعهاااا أو 

      االست ادة منها وتوجيهها التوجيو السليم.

، سااايتناول  اااذا ال صااال موضاااع الضاااغوط مااان اااا ل تعري اااو والتعااارن علاااى مصاااادره ولهاااذا

دارة عملية الضغوط.، واآلثار المترتبة، والت ريق بين أنواعو، وتوضي  مصادره  وا 

 مفهوم للوف العمل 2.2
إن م هوم ضغط العمل نش  في الماسسات والمنممات التي تعتمد في تحقياق أ ادافها بصاورة 

حياث ي تار  مان  اذه العناصار أن تقاوم بواجباتهاا المهنياة ب سالو  ، صار البشارير يسية علاي العن

ولكن علي الرغم من الرغباة الصااد ة ، يتسم بال اعلية لتقديم الادمات المنتمرة منها علي أكمل وجو

التاااي  اااد تكاااون لااادى أول ااان المهنياااين وماسسااااتهم فاااي تاااذليل العقباااات التاااي تقااان فاااي طرياااق تقاااديم 

، إال أن  نااان معو ااات فااي بي ااة العماال تحااول دون  يااامهم باادور م بصااورة كاملااة بااةالااادمات المطلو 

و ااي بشااكل عااام المتغياارات التااي تحاايط بالعاااملين وتسااب  لهاام ، و ااذا مااا يطلااق عليااو ضااغوط العماال

وتكمااان اطورتاااو فاااي نتا جاااو السااالبية التاااي تتمثااال فاااي عااادم القااادرة علاااي تحقياااق ، التاااوتر فاااي العمااال
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 مما ياثر علي جودة ادداء المطلو . االبتكارعية و القدرة علي  لة الداف، اد دان

وكلمااة الضااغوط  ااد تعنااي الكثياار ماان المعاااني الماتل ااة لهفااراد الماتل ااين ماان حيااث اإلدران 

وتتبااااين آراء ووجهاااات النمااار لهشاااااا بشااا ن ماااا يعنياااو الضاااغط لكااال ، والثقافاااة، والبي اااة المحيطاااة

عااًا بااين الكت ااا  حااول م هااوم ضااغوط العماال، وسااون نقااوم فااي  ااذه ماانهم، وكااذلن ال نجااد ات ا ااًا جام

 الدراسة بذكر أ م الم ا يم التي تم التوصل إليها. 

( وآااارون ضااغط العماال ب نااو " أيااة اصااا ا موجااودة فااي بي ااة العماال التااي Caplanيعارن   

 [. 13تالق تهديدًا لل رد" ]

مي يااة "مجموعااة العواماال البي يااة ( يقصااد بالضااغوط الو Cooper & Marshalووفقااًا لتعرياان  

السلبية مثل  غمو  الدور، صرا  الدور، وأحوال العمال الساي ة وادعبااء الزا ادة( والتاي لهاا ع  اة 

 [.13ب داء عمل معين"]

( ضاااغط العمااال ب ناااو "عااادم الموا ماااة أو عااادم Frensh,Rogers & Cobbويعااارن كااال مااان  

  [.13ت وبين متطلبات عملو"]التناس  بين ما يمتلكو ال رد من مهارات و درا

في حين يعرفها سليمان ب نها "ردود فعل ال رد في المنممة نتيجاة لتعرضاو لمثيارات أوعوامال  

بي يااة أو ذاتيااة ال يسااتطيع التكياان معهااا بقدراتااو ال عليااة، وماان  ااذه العواماال: ماادى ضاامان العماال، 

 [.14في اتااذ القرار" ] ومتطلبات العمل، ومرون العمل المادية، وضغط الو ت، والمشاركة

 عناصر للوف العمل 3.2
( أنو يمكن تحديد ث ثة عناصر ر يساة للضاغوط فاي المنمماة Szilagi & Wallaceيرى  

 [:15 ي ]

عنصاار المثيااار: يحتاااوي  اااذا العنصااار علاااى المثياارات ادولياااة لعناصااار الضاااغوط. و اااد يكاااون  .1

 مصدر  ذا العنصر البي ة أو المنممة أو ال رد.
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تي يباديها والن سية والسلوكية ال ال يزيولوجيةعنصر االستجابة: يمثل  ذا العنصر ردود ال عل  .2

 ر واإلحباط وغير ا.تال رد مثل القلق والتو 

 عنصر الت اعل: و و الت اعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة. .3

 ( عناصر ضغوط العمل:1.2ويوض  الشكل ر م  

  

 

 

 

 

 [16عناصر للوف العمل ] :(1.2شكل )

 أنواع الللوف 4.2
يوجد نوعان من الضغوط و اي ضاغوط إيجابياة وضاغوط سالبية و اذا التقسايم للضاغوط يا تي 

 وفقا لآلثار المترتبة عليها.

 االياابيةالللوف  1.4.2
و ااي الضااغوط الم ياادة والتااي لهااا انعكاسااات إيجابيااة، حيااث يشااعر ال اارد بالقاادرة علااى اإلنتاااج 

واالنجاااز بساارعة وحساام، كمااا أن لهااا آثااارًا ن سااية إيجابيااة تتمثاال فااي تولااد الشااعور بالسااعادة والساارور 

 وينعك   ذا في مجملو على إنتاجية العمل . لديو.

 الللوف السلبية 2.4.2
ضااغوط ذات االنعكاسااات الساالبية علااى صااحة ون سااية اإلنسااان وماان ثاام تاانعك  علااى و ااي ال

نتاجيتو في العمل مثل تلن الضغوط التاي نادفع فاي الوا اع ثمنهاا باإلحبااط وعادم الرضاا عان  أدا و وا 

 المثــيـر
البيئة 
منظمة العمل 
الفرد 

 ةـابـاـاالست
احبافات 

قلق 

 التفاعل
بين المثير  

 واالستاابة
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( مقارناة باين 1-2[. ويبين الجدول ر ام  17العمل باإلضافة إلى النمرة السلبية تجاه  ضايا العمل ]

 اليجابية والسلبية:الضغوط ا

 [18المقارنة بين الللوف االياابية والسلبية ] :(1.2ادول )

 الللوف السلبية الللوف اإلياابية م

 تسب  انا ا  في الروح المعنوية تمن  دافع للعمل .1
 تولد إحباطاً  تساعد الت كير .2
 تدعوا للت كير في المجهود المبذول تحافم في التركيز على النتا ج .3
 تجعل ال رد يشعر بتراكم العمل عليو تجعل ال رد ينمر إلى العمل بجد .4
 تشعر ال رد ب ن كل شيء ممكن أن يقضيو بمشقة عالية تحافم على التركيز على العمل .5
 الشعور بادرق النوم جيداً  .6
 القدرة على التعبير مهور ان عاالت وعدم القدرة على التعبير عن االن عاالت والمشاعر .7
 اإلحسا  بالقلق تمن  اإلحسا  بالمتعة .8
 تادي إلى الشعور بال شل تمن  الشعور باإلنجاز .9
 الضعن تسب  لل رد تمد ال رد بالقوة والثقة .10
 التشاام من المستقبل الت اال بالمستقبل .11

12. 
القااااااادرة علاااااااى الرجاااااااو  إلاااااااى الحالاااااااة الن ساااااااية 

 المرور بتجربة غير سارةالطبيعية عند 
عدم القادرة علاى الرجاو  إلاى الحالاة الن ساية الطبيعياة عناد 

 المرور بتجربة غير سارة

 تكاليف للوف العمل 5.2
حاول الباحثون والماتصون في مجال اإلدارة توضي  التكاالين الااصاة بضاغوط العمال و اد 

 [.21تم تقسيمها إلى تكالين مباشرة و غير مباشرة ]

 التكاليف المباشرة لللوف العمل 1.5.2
 المشاركة العلوية: .1

 .الغيا  المتكرر 

 .الت اير 
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 .االضرابات والتو  ات 

 .ارت ا  معدل دوران العمل 

 األداء في العمل: .2

 إنتاجية أ ل كما وكي ا. -

 معدل الشكاوى مرت ع. -

 نسبة الحوادث مرت عة. -

 ادعطال في اآلالت كثيرة. -

 سوء استادام المواد. -

 ضيا  الو ت. -

 التكاليف غير المباشرة وتتلمن: 2.5.2
 انا ا  الروح المعنوية. -

 سوء االتصاالت  غمو  الدور، بطء االتصال، تشويو المعلومات(. -

 اتااذ  رارات ااط ة. -

 سوء الع  ات في العمل. -

 يعر مؤشرات الللوف في ماال إدارة المشا 6.2
نمم الضغوط لدى ادشااا ، إلى أن  نان طريقة لمراجعة (2005 وآارون  Eziyi يشير 

 في العمل، و ي أن تبحث عن تغيرات في ادنوا  اآلتية للسلون من حيث:

 جودة العمل والد ة. -

 التاار المستمر وكثرة اإلجازات المرضية. -

 عدم التعاون مع اآلارين داال المشرو  والميل إلى االنعزالية واتااذ القرارات ال ردية. -

 التغيير والتجديدات في تقنيات مشاريع التشييد. مقاومة -
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 اإلنتاجية المنا ضة في المشرو . -

 المر  البدني. -

 نقا التقدم المهني. -

 عدم الرضا عن العمل لدى العاملين. -

 كثرة ادعمال المكتبية بالمشرو . -

 ارتكا  أاطاء في العمل. -

 ع  ات عدا ية وسي ة مع اآلارين. -

 ات دفاعية غير عق نية.تبرير اداطاء واتااذ اجراء -

 ذه الماشرات التي تم ذكر ا  ي بمثابة ع مات، أو دالالت لوجود ضغوط عمل بداال أي 

شااركة تشااييد وماان ضاامنها المشاارو  بااالطبع. وماان تتبااع تلاان الماشاارات نسااتطيع الحكاام علااى ماادى 

دنااو ماان  وجااود الضااغوط داااال مشاارو  التشااييد ومقاادار وجود ااا، و ااذه الماشاارات يتوجاا  معرفتهااا،

 ا لها يتم الو ون على تحديد الضغوط وأسبابها.

 مصادر للوف العمل 7.2
فيما يلي نستعر  أ م ادسبا  والمصاادر المحتملاة لضاغوط العمال، ويعتبار محاولاة كشان 

 ادسبا  الكامنة وراء تلن الضغوط  و الشغل الشاغل للباحثين في  ذا المجال.

إال أن تركيزنااا  نااا  ن فاي أساابا  ماتل ااة لضااغوط العماال،و اد حاادد الكثياار ماان  اااالء الباااحثي 

 سينص  على مسببات ضغوط العمل لدى العاملين بمشاريع التشييد بشكل عام.

 مصادر للوف العمل الناتاة عن بيئة العمل 1.7.2
 عالقات ولصائص الدور: .1

ويحماال معااو يعاارن الاادور ب نااو الومي ااة أو المركااز اإلداري فااي المنممااة الااذي يقااوم بااو ال اارد 

( Nelson & Quick[. و اد أوضا  نيلساون وكويان  22تو عاات معيناة لسالوكو كماا يرا اا اآلاارون ]
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أن ادفااراد يواجهااون نااوعين ر يساايين ماان ضااغوط الاادور فااي العماال،  مااا صاارا  الاادور الناااجم عاان 

ات تعااار  التو عااات المرتبطااة بالمهااام الومي يااة أو نتيجااة تعاار  ال اارد لمطالاا  ملحااة ماان مجموعاا

ماتل ة في العمل،  ذا إلى جانا  غماو  الادور الاذي يحادث نتيجاة لعادم فهام ادفاراد العااملين لماا 

 [:23 و متو ع منهم. وسنوض  فيما يلي أ م الضغوط الناتجة عن الع  ات الااصة بالدور  ي ]

 صراع الدور:  .أ

التاي ترياد ا ادطاران  يلع  ال ارد عادة أدوار، أي أن يقاوم بمحاولاة مقابلاة التو عاات الماتل اة

منو، وأحيانًا تكون  ذه اددوار  التو عاات( متعارضاة،  اذا يعناي أناو  اد يحادث تعاار  فاي مطلا  

العمااال مااان حياااث ادولوياااة وتعاااار  فاااي حاجاااات ادفاااراد ماااع متطلباااات المنمماااة وتعاااار  مطالااا  

ق التو عاااات الااازم ء ماااع تعليماااات الشاااركة، وتكاااون الضاااغوط نتيجاااة لعااادم مقااادرة ال ااارد علاااى تحقيااا

 [. 23الماتل ة ]

 ولصرا  الدور نوعان:

 :ــين األدوار ويحاادث عناادما يااادي ال اارد الواحااد دورياان فااي العماال، وينااتج عاان  ااذا  الصــراع ب

 صرا  في التو عات الااصة بكل منهما.

 :ويحدث نتيجة لتصار  آراء الشاا و يمو مع الدور الذي يناط بو. الصراع في دور الشلص 

لضاغوط مماا يااثر سالبًا مدير المشرو   د يقع تحت ت ثير  ذا الناو  مان ا كما  و واض  فمن

  على أدا و.

 غموض الدور: .  

يعد غمو  الدور من مصادر العمل الر يسة فاي المنمماات، ويعناي غماو  الادور االفتقااد 

إلاااى المعلوماااات التاااي يحتاجهاااا ال ااارد فاااي أداء دوره فاااي المنمماااة، مثااال المعلوماااات الااصاااة بحااادود 

مسااولياتو وساالطاتو، والمعلومااات الااصااة بسياسااات و واعاد المنممااة، وطاارق تقياايم ادداء، ويترتاا  
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وينشا  عان غماو  الادور ارتباان فاي . يار مت كاد مان متطلباات ومي تاوعلى ذلان أن يصاب  ال ارد غ

العمال، إذ أن ال اارد ال ياادرن بالضابط متطلبااات الاادور الااذي يجا  القيااام بااو، فامن عملااو يصااب  غياار 

وبالنساااابة للماااادير فمنااااو  ااااد يقااااع تحاااات تاااا ثير ضااااغوط العماااال الناتجااااة عاااان   زن ويتسم بالتشويح.مت

غمااااو  الاااادور ماااان ااااا ل الجهاااال بالمساااااوليات والواجبااااات والمهااااام المكلاااان بهااااا، وكااااذلن حاااادود 

 ص حياتو، مما ينش  عنده نو  من ضغوط العمل. 

 ع ء الدور:. ج

 تجة عن ع ء الدور:يدال ضمن  ذا اإلطار نوعين من الضغوط النا

 :و او ساببال أساسايال مان أسابا  ضاغوط العمال، وذلان لماا يترتا  علياو مان  ع ء العمل الزائد

ن العمل يعتبر عب ًا على ال رد وذلن عندما ت وق  كثرة اداطاء وتدني مستوى صحة ال رد، وا 

مكانات ال رد سواء كان ذلن بكمية عمل ال رد أم بنوعو  . مطال   ذا العمل  درات وا 

 :)العمال الاذي ياادي باادفراد إلاى البطالاة المقنعاة يعاد  ع ء العمل الناقص )البفالة المقنعـة

ن ردود ادفعاااال بالنسااابة لمثااال  ااااالء ادشاااااا الاااذين  ساااببًا مااان أسااابا  ضاااغوط العمااال، وا 

الاذي يتطلا  مهااراتهم ويساتثير حماساهم  يهام القادر الكاافيعملون في ادعمال التي ال تاوفر ل

   .أو التاري  سحا  من العمل، ي: االن

فااي  ااذا اإلطااار غالبااًا مااا يقااع ماادراء المشاااريع تحاات تاا ثير النااو  ادول ماان الضااغوط الناتجااة 

 Wahab  2010) [22 .] ع ء العمل الزا د و ياكد  ذا الطرح دراسة عن ع ء الدور، و و

 لمور الدور: .د

يشعر حامل الدور أن بع  الوما ن التي يج  أن ياديهاا فاي دوره يقاوم بهاا بعا  حااملي 

اددوار ادارى، و ذا النو  من الضغوط يطلق عليو اضمح ل الدور، ويعتبر ضمور الدور شاعورًا 

 ذاتيًا لل رد أن بع  التو عات المهمة لدوره ال تتطابق مع تو عاتو. 
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 عدم مالئمة الدور: .ه

 دم م  مة الدور إلى نوعين من الشعور  ما:يرجع ع

 موارد مناسبة دداء الدور ب عالية. شعور حامل الدور ب نو لي  لديو وسيلة أو 

 .شعور ب نو غير ما ل دداء دوره ب عالية 

 فبيعة الدور: .و

تعاااد الومي اااة ذاتهاااا مصااادرًا مااان مصاااادر الرضاااا والضاااغط فاااي العمااال لااادى ال ااارد، وذلااان لماااا 

تتصن بو  اذه الومي اة مان صا ات تميز اا عان غير اا مان الوماا ن اداارى، ساواء كاان ذلان فيماا 

 يتعلق بال  ة التي تصنن منها  ذه الومي ة أم المكانة التي تتيحها لشاغلها.

 النمو والتقدم المهني: .2

عوا اااق النماااو والتقااادم المهناااي أو المساااتقبل الاااومي ي أحاااد مصاااادر ضاااغط العمااال مثااال  تعتبااار

 االفتقار إلى التر ية في المستقبل وعوا ق الطموح.

الدراسااات أن الطموحااات المسااتقبلية للماادير تعااد عااامً  محاادثًا لضااغوط  إحاادىو ااد أوضااحت 

ذا مااا شااعر باا ن  نااان العماال، بمعنااي أن كاال ماادير يتطلااع إلااى التقاادم ومي يااًا فااي مجااال ا لعماال، وا 

 [.1عوا ق وعقبات في طريقو فمنو يصا  باإلجهاد ]

إن طمااوح المااادير نحاااو التر يااة الومي ياااة والساااعي نحو ااا والت كيااار الكبيااار نحااو المساااتقبل،  اااد 

 يجعل مدير المشرو  مصابًا باإلجهاد وضغط العمل، مما يعيقو عن أداء مهامو الموكلة إليو.

 اتلاذ القرار: .3

اتااذ القرار مصدرًا من مصادر القلق والتوتر لدى العديد مان القياادات اإلدارياة نمارًا لماا  يعد

يترتاا  عليااو ماان مساااوليات، حيااث يكااون ضااعن المشاااركة أو المااااطرة فااي اتااااذ القاارارات بسااب  

 نقا المعلومات مصدرًا من مصادر ضغوط العمل.
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  بيئة العمل المادية: .4

يااة ماان إضاااءة وحاارارة ورطوبااة وضوضاااء وترتياا  مكااان العماال، إن اااات ن ماارون العماال الماد

 وغير ا مان المارون يمكان أن ياادي إلاى شاعور ال ارد بعادم مناسابة العمال ومروفاو، وياادي  اذا باالطبع

زياااادة الشاااعور باااالتوتر والضاااغوط الن ساااية، فقاااد أثبتااات بعااا  الدراساااات العلمياااة أن تزوياااد مكاتااا  إلاااى 

   [.24بالمصانع ب جهزة تكيين الهواء تادي إلى شعور ادفراد بالراحة ]الموم ين وصاالت العمل 

كمااا  ااو م حاام فاامن طبيعااة المكااان، وماادى جا زيتااو وم  متااو لممارسااة ادعمااال يضاا ي نوعااًا 

من الراحة على ن سية العاملين وكذلن المدراء والعك  صحي ، ف بد من تهي ة ادجواء المادية 

 لمشرو  لعملو، لكي يستطيع ممارسة اعمالو وتحمل مساولياتو. المناسبة لممارسة مدير ا

 العالقات الشلصية في العمل: .5

تعد الع  ات الشاصية أحد العوامل الماثرة في إيجاد ضاغوط العمال ويعتماد تواجاد ضاغوط  

 العمل في شركة التشييد أو أي ماسسة على طبيعة ونو  الع  ة السا دة بين العاملين. 

اإلنساني ينتج عنو ضغوط  اد تكاون سالبية و اد تكاون مقبولاة نوعاًا ماا، و اد تمثال إن الت اعل 

الع  ات الشاصية مصدرًا للضغوط عندما يقاع علاى ال ارد ضاغوط مان الجماعاة التاي يعمال 

معهاااا، ويااانجم عنهاااا صاااراعات بيااانهم، وتشاااتمل الع  اااات الشاصاااية علاااى البي اااة االجتماعياااة 

 الضعي ة ونقا الدعم من اإلدارة.

  ثقافة الشركة: .6

تلعا  ثقافااة الشااركة دورًا مهمااًا فاي زيااادة أو نقصااان الضااغوط التاي يتعاار  لهااا ادفااراد داااال 

 اذه الشاركة، ف اي حالاة وجاود ناو  مان االت ااق حاول معاايير و ايم الشاركة يقال الضاغط علاى ادفااراد 

مثال عب اًا إدارياًا والعاملين، وفي حاين تتعاار  القايم والمعاايير، يمهار بعا  أناوا  الضاغوط التاي ت

 على إدارة الشركة. 
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  فبيعة اإلدارة واإلشراف: .7

يلعااا  ادسااالو  اإلشااارافي الاااذي يتبعاااو المااادراء والمشااارفون لطفاااراد والعااااملون دورًا مهماااا فاااي 

الصورة التي يادون بها، فمذا كانت نمرة المديرين إيجابية نحو موم يهم فمن ذلن ياادي إلاى ارت اا  

  ورضا م عن العمل، أما إذا كانت سلبية فمنها تادي إلى ضغوط في العمل. الروح المعنوية لديهم

يتوجا  علاى مادراء مشااريع التشاييد فاي  ااذا اإلطاار وتجنباًا لحادوث الضاغوط دااال الشااركة، 

انتهاج أسلو  إشرافي إنساني  ا م على الود واالحترام والمحباة، لضامان نجااح شاركة التشاييد 

ذات الع  اااة  المتمثلاااة فاااي الاااوزرات الجهاااات اإلداراياااة العلياااا فاااي أداء مهامهاااا، وكاااذلن علاااى

   بقطا  التشييد ممارسة  ذا النو  من اإلشران.

 تقييم األداء: .8

تشااير الدراسااات إلااى أن تقااويم ادداء يعتباار فااي كثياار ماان ادحيااان مصاادرًا ماان مصااادر ضااغوط  

باصااوا المااوم ين الااذين يشاارفون  العمال لاادى الماادراء والمااوم ين بماا يتطلبااو ماان اسااترجا  للمعلوماات

 ساهم غيار  اادرين علاى عليهم والو اا ع المتعلقاة بسالوكهم وأدا هام طاوال العاام .. وحتاي المادراء يجادون أن

 ثير الع  ات الشاصية مع  االء الموم ين، من ضغوط وتوجيهات اإلدارة العلياا .. كاذلن التحرر من ت

   ف ن ادمر يزداد بالنسبة للمدير إذا علم أن تقويم ادداء ال يمثل أي شيء بالنسبة للموم ين.

رتاا  علااى  ااذا وجااود ضااغط العماال تقياايم ادداء ينطااوي علااى جهااد كبياار واحتياجاتااو مثياارة يت

 بعدم الجدوى من التقييم  ذا أحد مسببات ضغوط العمل. اإلدارةإيمان  أن وكما

 في صناعة التشييد للوف العمل 2.7.2
(، أن الضااااغط Kenneth  2005وفيمااااا يتعلااااق بعواماااال الضااااغوط فااااي صااااناعة التشااااييد، الحاااام 

 Stress بمشااارو  التشاااييد  اااو إيضااااح للعوامااال التاااي تضاااعن  لااايعم  المشااارو ، وبالتاااالي يصاااع  تحقياااق )

غماو  الادور، [. كما أن تجاوز طا ة العمل لدى ال رد، والعمال بسااعات طويلاة، و 25أ دان المشرو  ]

 [.23كل ذلن يادي إلى ما يعرن ب سبا  الضغط أو اإلجهاد بين المحترفين في مشاريع التشييد ]
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أن مصاااادر الضاااغوط باااين العااااملين بقطاااا  التشاااييد تتمثااال فاااي كمياااة حمااال العمااال و  وحياااث

الجااادول الزمناااي المحكااام للعمااال و لاااة اإلرشااااد المهناااي وضاااعن االتصاااال باااين الشاااركاء، كماااا بينااات 

دراسات السابقة مصادر أاارى للضاغوط تكمان فاي  لاة االبادا  فاي  اذه الصاناعة والمكافا ت غيار ال

المرضاااية وعااادم وضاااوح اد ااادان وغماااو  الااادور ومتطلباااات العمااال والمعرفاااة غيااار الكافياااة وطاااول 

 [.26ساعات العمل و صر الجدول الزمني وشروط العقد غير المناسبة ]

اادع أن الضوضاااء، والباارد، وا لناازا  الناشاا  بااين أعضاااء فريااق المشاارو  والمااوا ر غياار كمااا ِوجل

والبحث عن الحلاول المثلاى والمساتديمة ماع ميزانياة المالان، واإلطاار الزمناي  المر ية وغير المتو عة،

عادة ترتي  الجدول الزمني لهعمال، والشاروط غيار المنطقياة، كلهاا تشاكل  والوصول إلى الكمال، وا 

 [.22ناعة التشييد ]في ص ضغوط العمل لدى العمالة

ويمكااان تصااانين الضاااغوط فاااي صاااناعة التشاااييد فاااي ادد  المعاصااار إلاااى عشااارة مجموعاااات 

 (.2.2أساسية كما يوضحها الجدول ر م  

 [22الللوف في صناعة التشييد ] :(2.2ادول )

 الللوف لصائص العمل

 حل المشكلة وممارسات التطوير الضعين ضعن االتصال، بي ة المهام، بي ة الوما ن والثقافة التنميمية
 ضعن المشاركة في اتااذ القرار المشاركات

 غمو  المهنة، البطالة، الدفع القليل وحالة العمل مسار المهنة وحالة الومي ة
 غمو  الدور، النزا  في مهمة الدور، االداء في المهمة الدور في الماسسة

العمااال، الغماااو  الكبيااار فاااي عملياااة الومي اااة، ضاااعن التناااو ، تجز اااة العمااال، ساااوء  تعريااان محتوى الومي ة
 استادام المهارات، والقيود الطبيعية

 .أعباء العمل، ضغط زمني والحدود الزمنية للمشرو ، ضعن السيطرة على تقدم المشرو  ع ء العمل، ومكان العمل
 زمني غير مرن، ساعات عمل غير متو عة، طول ساعات العمل جدول زمن العمل

االنعزال الطبيعي أو االجتماعي،  لاة الادعم االجتمااعي مان  بال أعضااء ال رياق، النازا  باين  الع  ات الشاصية في العمل
 أعضاء ال ريق، الع  ة الضعي ة بين المشرفين والمديرين.

 .لتعامل مع المواضيع الصعبة المتعلقة بالمهارات والمعرفة ال نيةالتحضير غير المناس  ل التحضير والتدري 

 لة المصادر البشرية والمالية، ضعن بي ة العمل مثل: ارت ا  درجة الحرارة، نقا اإلضاءة،  مشاكل أارى
 ضعن التهوية(
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 آثار للف العمل 8.2
 اد يكاون منهاا  نان العديد من ادعرا  المحتمل أن تمهر كنتيجة للضغط و اذه ادعارا  

 و إيجابي ومنها ما  و سلبي، مع أن العديد من الباحثين والكتا  ا تصرت دراساتهم على ذكر  ما

اآلثاااار السااالبية فقاااط دون اإليجابياااة، وكترتيااا  لهاااذه اآلثاااار يمكااان حصااار ا فاااي مجماااوعتين: اآلثاااار 

 اإليجابية، واآلثار السلبية.

 اآلثار اإلياابية لللوف العمل 1.8.2
من المنمماات إن لام يكان معممهاا ينمار إلاى الضاغوط علاى أنهاا شار يجا  مكافحتاو العديد 

وذلن آلثار ا السلبية على ال رد والمنممة معا، ولكان الحقيقاة غيار ذلان، إذ أن لضاغوط العمال آثاارًا 

 [:20إيجابية مرغوبة إلى جان  السلبية غير المرغو  فيها. ومن اآلثار اإليجابية ما يلي ]

 عمل.تح ز على ال 

 .تجعل ال رد ي كر في العمل 

 .يزداد تركيز ال رد على العمل 

 .ينمر ال رد إلى عملو بتميز 

 .التركيز على نتا ج العمل 

 .المقدرة على التعبير عن االن عاالت والمشاعر 

 . الشعور بمتعة العمل  

 .الشعور باإلنجاز 

 .تزيد ال رد بالحيوية والنشاط والد ة 

 .النمر للمستقبل بت اال 
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 السلبيةاآلثار  2.8.2
الساالبية التااي يلجاا  إليهااا ال اارد  اآلثااارعلااى زيااادة التعاار  لضااغوط العماال العديااد ماان  يترتاا 

للهرو  مان الضاغوط باداًل مان مواجهتهاا، وتعتبار  اذه اآلثاار أكثار تعبيارًا مان اآلثاار اداارى وذلان 

مكانية  ياسها، وتتمثل  ذه اآلثار فيما يلي ]  [:20لسهولة م حمتها وا 

 .انا ا  مستوى ادداء الومي ي وانا ا  الجودة 

 .زيادة التكالين المالية التي تتحملها المنممة 

 .عدم الرضا الومي ي 

 .سوء الع  ات بين أفراد المنممة 

 .سوء االتصاالت بسب  غمو  الدور وتشويو المعلومات 

 .التسر  الومي ي 

 .الشعور بال شل 

 .عدم الد ة في اتااذ القرارات 

  الت ار عن العمل.الغيا  و 

 .االستياء من جو العمل وانا ا  الروح المعنوية للعاملين 

 .حوادث العمل 

 :يليا ل ما سبق عرضو عن آثار ضغوط العمل يستنتج ما  من

  نان العديد من آثار الضغوط اإليجابية والسلبية والتي  د يصع  حصر ا. .1

 ال رد  د يتعر  أو ال يتعر  لكل من  ذه اآلثار السلبية معًا في و ت واحد. أن .2

تااا ثر ادفاااراد بهاااذه الضاااغوط  اااو تااا ثر نسااابي، بمعناااى أنهااام يتااا ثرون ب شاااكال ماتل اااة تبعاااًا  .3

 الات ن مرون وطبيعة عملهم.
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 ياتلن ادفراد فاي مادى تا ثر م بالضاغوط تبعاًا الاات ن  ادراتهم علاى التحمال والتكيان ماع .4

  ذه الضغوط.

 استراتيايات إدارة الللوف  9.2
لمواجهااااة ضاااغوط العماااال أن تتاااااذ الاطااااوات  اسااااتراتيجياتهايجااادر باااااإلدارة  باااال أن تقاااوم بوضااااع 

ال زمة لتشايا  ذه الضغوط ومعرفة أسبابها ومصادر ا وآثار ا على كل من ال ارد والمنمماة، وينبغاي 

ل االطااااا   والبحاااااث علاااااى مااااانهج وأساااااالي  أن تكاااااون عملياااااة التشاااااايا عملياااااة مساااااتمرة، ومااااان اااااا 

واستراتيجيات مواجهة الضغوط، وجد أن  نان تنوعًا وتعددًا فاي االساالي  المساتادمة لمواجهاة الضاغوط 

ن كانت تركز في معممها على  التي تكون على مساتوى المجتماع أو ال ارد أو المنمماة،  االستراتيجياتوا 

 [:27  إدارة الضغوط يستلزم أن يتوفر فيو الشروط التالية ]على أن اتبا  أي مدال فيما يتعلق ب سالي

إن اساتادام أي أسالو  مان أساالي  الضاغوط الباد أن تتاوفر  أن تتسم بالفردية واللصوصـية: .أ 

فياااو صااا ات الاصوصاااية بالنسااابة لكااال فااارد، حياااث إن الضاااغط يمثااال بصااا ة عاماااة تجرباااة ذاتياااة 

ادسالو  الاذي يصال  ل ارد ماا  اد ال يصال  ل ارد عضويًا لدى ال رد، وأن  تحدث اات اًل ن سيًا أو

 آار، وذلن راجع إلى وجود ال روق ال ردية بين  االء ادفراد وتغير ادعمال التي يقومون بها.

ــةأن تكــون  .   ــ : مبني ــى أســاس تفلــيالت الشــلص وعمل البااد أن تكااون مبنيااة عاال أسااا   عل

ال فمنها  سون تشكل عب ًا جديادًا علياو ت ضي ت الشاا بداًل من أن تكون م روضة عليو، وا 

 ومصدرًا آار من مصادر الضغوط.

إن إدارة الضااغوط ومواجهتهااا لاان تتحقااق ماان ااا ل أساالو  واحااد،  أن تكــون متعــددة األبعــاد: .ج 

نماا البااد مان وجااود أساالي  متنوعااة ومتعاددة، وذلاان دن الضاغوط ن سااها متعاددة ادبعاااد، أي  وا 

 أنها متباينة ادسبا  والنتا ج .

يقصاد بالمرونااة  نااا  ابلياة الوساايلة المسااتادمة فاي إدارة الضااغوط للتعااديل  م بالمرونــة:أن تتســ .د 
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  والتكين بما يت  م ومرون ال رد والمنممة التي يعمل بها.

 ومن أبرز تلن االستراتيجيات للتعامل مع ضغوط العمل اآلتي:

 الوسائل التنظيمية 1.9.2
 :اآلتيو ي تشمل 

ــل األدوار وتولــيحها: .أ  حيااث ياادرن كاال فاارد مساا ولياتو بشااكل محاادد وواضاا ، ومااا  ااو ب تحلي

مطلاو  مناو، وماا يتو عاو اآلاارون مناو، وماا يتو عاو  او مان غياره، ربماا يسااعد علاى تجنا  

 التناز  وتعار  اددوار.

بما يساعد على إثاراء ادعماال، مان اا ل تحساين جوانا   إعادة النظر في تصميم األعمال: .  

 زيد من المساولية واالستق لية واالعتران وفرا التقدم...الخ.العمل الذاتية مثل توفير م

: من اا ل إعاادة تصاميم الهيكال التنميماي والعملياات بماا إيااد مناخ تنظيمي مؤازر لألفراد .ج 

يتي  لطفراد  در أكبر من االن تاح، واالتصاالت، والمشاركة، وال مركزية، وت اوي  السالطة، 

 وال رسمية، والمرونة.

من ا ل توفير ع  ات اجتماعية بين ادفراد، بحياث يشاعر ال ارد با ن  المؤازرة االاتماعية: .د 

زماا ءه ور يسااو يساااندونو ويقاادمون لااو العااون والمساااعدة ويقدرونااو، ويشااعر أنااو مقبااول ماانهم، 

وأنهاام يساااعدونو فااي حاال مشااك تو، ويشاااركونو فااي أنشااطتهم ممااا يباادد شااعور ال اارد بالعزلااة 

 واالغترا .

 بحيااث يكااون ال اارد علااى علاام ودرايااة بتدرجااو :تلفــيف وتفــوير المســارات الوظيفيــة لألفــراد .ه 

 لومي ي، وفي أي اتجاه  و سا ر في مجالو الومي ي.ا

ــاملين .و  ــرامج مســاعدة الع رشااادية لمساااعدة ادفااراد ب : وتشااتمل علااى باارامج تعليميااة وتدريبيااة وا 

  .اوا  ناعهم بوجو  معالجة ضغوط العمل التي يتعرضون له
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يااادي عاادم المشاااركة فااي اتااااذ القاارارات، أو البعااد عاان  :نظــم للمشــاركة فــي اتلــاذ القــرارات .ز 

ومن الم يد أن يمار  المدراء نمم ، مراكز اتااذ القرارات إلى الشعور بالغربة وضغوط العمل

المشاااركة فاااي اتاااااذ القاارارات، ومااان أمثلاااة نماام المشااااركة تشاااكيل اللجااان، وبااارامج الشاااكاوي، 

وباارامج المشاااركة فاااي ادرباااح، والملكياااة المشااتركة، وتشااجيع الراسااااء فااي ت اااوي  جاازء مااان 

 سلطاتهم لمراوسيهم.

وتمثل دوا ار الجاودة اجتماعاات لمجموعاات العمال لتحدياد طارق تحساين  دوائر أو حلقات الاودة: .ح 

تاارى  وتاتااار كاال مجموعااة عماال منا شااة الموضااو  الااذي، اإلنتاجيااة أو لتحسااين الماارون والبي ااة

ويشااارن كاال ، مثاال ابتكااار طاارق جدياادة للمنممااة لتعرياان ادفااراد بماادى التقاادم فااي العماال، أ ميتااو

ثم يتم ااتيار ممثلين عان كال مجموعاة ل جتماا  فاي مجموعاة ، أفراد العمل في  ذه االجتماعات

 اذه أكبر لمنا شة أمور أكثر أ مية ثم يتقابال  ااالء الممثلاين ماع مجموعاات محلياة للمشااركة فاي 

بااداء الاارأي، اال تمامااات وفرصااة للحصااول والتعاارن ، و كااذا يكااون لكاال فاارد دور فااي المشاااركة وا 

والماادراء يمكاانهم لتا ااي  الضااغوط المهنيااة لزيااادة فاعليااة ، علااى المعلومااات الماتل ااة التااي تهمااو

 -[ :23] ال رد المهنية عند إتبا  إرشادات وتوجيهات معينة على سبيل المثال

  ة واإلصااارار المهناااي لل ااارد مااان اااا ل مكافااا ة العامااال الجياااد، وتقاااديم فااارا زياااادة المثاااابر

 إلنجاز العمل، وتحمل المااطر دون التعر  لمااطر ال شل.

 عن ادداء. زيادة الراية المهنية، من ا ل تشجيع تحديد اد دان، وتقديم معلومات مرتدة 

   ل رد بدرجة أكبر.ومعايشو ل زيادة الهوية المهنية من ا ل تقديم عمل بو تحد 

 الفرق الفردية إلدارة للوف العمل 2.9.2
 :اآلتيو ي تشمل علي 

: و ي تشاجيع ال ارد علاى تبناي االعتقااد با ن إا ا او المتقطاع ال يجا  إعادة البناء المعرفي .أ 

 أن يعني لو ب نو إنسان فاشل أو سيء.
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ياء وادماور التاي بموجا   اذه الطريقاة يقاوم ال ارد بالسايطرة علاى ادشا لبف السـلو  ذاتيـا: .  

تساابق ادشااياء والتااي تعقبااو، وماان ثاام يسااتطيع الساايطرة علااى ساالوكو، فمااثً  ماادير المبيعااات 

يواجااو ساايً  مسااتمًرا ماان شااكاوى العماا ء طيلااة اليااوم، يمكنااو تغيياار تاادفق  ااذه عليااو بتعيااين 

يمكان  مساعد لو يقوم بالنمر في  ذه الشكاوى ويحيل للمدير الحاالت االستثنا ية فقط، كما

للمااادير تغييااار النتاااا ج مااان اااا ل إعطااااء ن ساااو فتااارة اساااتراحة و ااادوء بعاااد مواجهاااة عميااال 

غاضاااا ، وتهاااادن  ااااذه الطريقااااة أساسااااًا إلااااى مساااااعدة النااااا  علااااى المواءمااااة مااااع البي ااااة و 

 المرون التي يعيشون فيها.

يمكناو أن د يقاة  30: إن  يام ال رد بالتركيز في أداء نشااط ذي معناى وأ مياة ولمادة التركيز .ج 

يساااعد فااي تا ياان حاادة الضااغوط الن سااية للعماال، فقيااام ماادير أحااد أ سااام الحسااابات بتقااديم 

تحلاااي ت مالياااة لبناااود إحااادى المساااا مات الهاماااة لهاااذا المااادير، فاااذلن يمكااان أن ياااادي إلاااى 

تا ي  حدة التاوتر والضاغوط الن ساية التاي يعانيهاا  اذا المادير، ويعتماد التركياز مان حياث 

   ال كرة تقريبا التي تعتماد عليهاا الطارق اداارى ل ساترااء، فعضا ت ال ارد المبدأ على ن

محادد بعياد تماماا عان موضاوعات  يءوحواسو وماو يتم شحذ ا وتنشايطها وتركيز اا فاي شا

التوتر والضغوط الن سية، فالتركيز بصرن ال رد عان الت كيار فاي مصاادر الضاغوط، وياري  

العض ت والحوا  والمخ بعد انشغالها في مواجهة  ذه الضغوط، وياادي باال رد إلاى  ياماو 

نجاز يساعد ال رد على الشاعور بالتقادير واالحتارام وتحقياق الاذا ت، والنصاا   بعمل ا ق وا 

 التالية تساعد على التركيز:

 .حدد أفضل مهام العمل التي تح  أن تاديها 

  ااتياار تلاان المهاام التااي تحتااج لو اات  صاير، والتااي تعاودت إن تنجااز فيهاا جياادا، والتااي

 تتميز بصعوبة متوسطة، و م ب دا ها وتن يذ ا.
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 ي أو القراءة فاي كتاا  تعود أن تمار   وايتن بالمنزل ك ن تقوم بمص ح حن ية أو كرس

 مسل  أو غيره.

يمكاان القااول أنااو ماان الثاباات أن للك اااءة البدنيااة لل اارد دورا فااي مواجهااة  ممارســة الريالــة: .د 

اآلثااار الجانبيااة السااي ة لضااغوط العماال، فعلااى ساابيل المثااال الشاااا المصااا  بااداء القلاا  

الصااااع  أن والمتعااااود علااااى أداء تمرينااااات رياضااااية مسااااتمرة لهااااذا الغاااار ،  ااااد يكااااون ماااان 

يتعاار  دزمااة  لبيااة ماان الضااغوط الن سااية للعماال، بينمااا يتعاار  لهااا شاااا معااافى تعاا  

 لبااااو ماااان عاااادم  يامااااو باااا ي تمرينااااات، لهااااذا أصااااب  اال تمااااام بالتمرينااااات الرياضااااية موضااااة 

العصاااار، لدرجااااة أنااااو أصااااب  ماااان العااااادي أن تجااااد بعاااا  الشااااركات التااااي تهااااتم بااااالبرامج 

جاااارة للتمرينااااات الرياضااااية داااااال مباااااني العماااال، وتااااادي الرياضااااية، وأن تنشااااأ ناديااااا أو ح

ممارسااااة التمرينااااات الرياضااااية إلااااى رفااااع فعاليااااة أعضاااااء الجساااام بالشااااكل الااااذي يااااادي إلااااى 

مقاومتها لطجهاد، فمن المعرون أن الشاا الذي يمار  التمريناات ال ير اق بسارعة مثال 

اا المصاا  بمر ااق الشاا الذي ال يمار  أي تمرينات، كما أنو من المعرون أن الشا

تكااون  درتااو منا ضااة فااي تحماال أي أعباااء جساامانية أو ن سااية للعماال، وباإلضااافة إلااى مااا 

سااابق فااامن التمريناااات الرياضاااية تعتبااار وسااايلة للتركياااز واالساااترااء وصااارن العقااال عااان أي 

متاعااا  أو تاااوتر، كماااا أن التمااارين يمكااان أن يعتبااار وسااايلة ل ساااتمتا  بالطبيعاااة  كماااا فاااي 

 لالوية(، أو تركيز حوا  الجسم في الاو  في تجار  ممتعة.التمرينات ا

يلج  ال رد إلى  ذا ادسلو  عنادما ال تجادي المحااوالت  فل  المساعدة من المتلصصين: .ه 

الساااابقة فاااي إعاااادة بنااااء الشاصاااية، حياااث إن الضاااغوط  اااد تكاااون مااان الحااادة بحياااث يعجاااز 

ساااااعدة ماااان ادشااااااا الشاااااا عاااان مواجهتهااااا بادسااااالي  السااااابقة ممااااا يحااااتم طلاااا  الم

المتاصصااين فااي معالجااة الضااغوط ماان أطباااء علاام الاان  ، وماان أعاارا  الضااغوط التااي 
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 يقرر ال رد بعد ا اللجوء إلى ماتا اآلتي:

  شعور ال رد بادعرا  العضوية والن سية الشديدة كا مرا  القلا  والتهاا  الم اصال وآالم

 كت ا .المهر واالضطرابات الهضمية واالضطرابات الجلدية واال

  طااول الماادة التااي يتعاار  لهااا ال اارد ل ضااطرابات الصااحية أو الن سااية ماان جااراء ضااغوط

 العمل، الشعور العام بعدم القدرة على ادداء بشكل سليم.

  عااادم القااادرة علاااى الاااتالا مااان المشاااك ت المساااببة للضاااغوط أو اإلا ااااق فاااي العمااال أو

 الحياة بص ة عامة بسب  الضغوط.

 ااا محددين فاي العمال مثال الراسااء، أو ماع أشاااا آاارين صعوبة االنسجام مع أش

 بشكل عام.

  الشعور بال شل واإلا اق في تحقيق اد دان الشاصاية أو العملياة، أو القناوط مان الحيااة

والرغبة في الموت مماا يترتا  علياو انساحا  ال ارد مان كثيار مان أنشاطة الحيااة التاي كاان 

 يمارسها من  بل و وعو في دوامة الضغط.

فمذا كان الشاا يعاني مثل  اذه ادعارا  فالواجا  استشاارة ابيار ن ساي للنصايحة وطلا  

لااى جاناا  كاال المحاااوالت ال رديااة السااابقة لتقلاايا ضااغوط العماال يبقااى علااى الماسسااات  العااون. وا 

العااملين وحملهام  والمنممات الومي ية دور مهم جًدا يقع في نطاق مساولياتها بشكل مباشر لتح ياز

الومااا ن الموكلااة إلاايهم بنجاااح، حيااث إن الحااد ماان مشااك ت العماال وضااغوطو وتقليصااها علاى أداء 

فاااي مسااااحة محااادودة منطقًياااا يرجاااع بالدرجاااة ادولاااى إلاااى دور المشااارفين فاااي بي اااة العمااال، ومساااتوى 

ابرتهم، وفهمهم دبعاد  ذه القضية، وعادم االعتمااد علاى  ادرات الماوم ين الذاتياة فقاط للتكيان ماع 

 من صعوبات ومي ية. ما يواجهونو
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 للوف العمل استراتياياتمقومات تنفيذ  10.2
 ضغوط العمل البد من مراعاة ما يلي: استراتيجياتيرى الباحث أنو لضمان نجاح تن يذ 

 وضوح العناصر التي تسب  ضغوط العمل لدى المادراء والمشارفين المعنياين بمعو اات العمال 

لمااامهم الجيااد بهااا، مااع فهاام للاادور المرتقاا  ماانهم إذ لااي  ماان المعقااول أن يقااودوا  والتطااوير وا 

 اآلارين و م أن سهم ال يعلمون إلى أين يتجهون.

 جودة    وضع أ دان واضحة ومحددة من عملية دراسة ضغوط العمل في الماسسة مثل رفع

 أداء العاملين أو تطوير م وتنمية ابراتهم .

  د ااة المعلومااات الااواردة عاان العاااملين وأدا هاام التااي سااون يسااتند عليهااا فااي اتااااذ الت كااد ماان

 القرارات الماتل ة.

  ،وضااع اطااة متدرجااة وت صاايلية لتقلاايا ضااغوط العماال ذات مسااارات معقولااة يمكاان تحقيقهااا

على أن تناس  أ ادان تلان الاطاة  ناعاة العااملين ب اعليتهاا ودور اا فاي اإلصا ح ليساا موا 

 ي إنجاحها.بالتعاون ف

 االتااهات الحديثة لتقليل الللوف 11.2
الممارساااات الااّصااااة بتاااادعيم ادسااارة: إن داااااول أحااااد الااازوجين إلااااى العماااال أوجاااد نوعااااًا ماااان  .أ 

التعااار  فاااي اددوار باااين العمااال والمناازل، وتحااااول المنمماااات التقليااال ماان ذلااان عااان طرياااق 

ساااعد ادزواج علاى إعااادة بعا  الممارساات مثاال: المروناة فااي جادول العمال اليااومي بحياث ي

 ترتي  حياتهم.

باارامج إدارة الضااغوط: حيااث تاانمم بعاا  المنشاا ت باارامج تدريبيااة فااي إدارة الضااغط يااتم فيهااا  .  

 تدري  ادفراد على فنون التكين مثل: الت ّمل واالسترااء.

باارامج رفا يااة المااوم ين:  ااذا النااو  ماان الباارامج أشاامل ماان باارامج إدارة الضااغوط، حيااث تعقااد  .ج 
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 ورشات عمل لتدري  الموم ين على بع  الممارسات السلوكية لمواجهة الضغوط وآثار ا.

نقطة االنط ق في  ذه البرامج وتقديمها من  بل الشركات  ي أن الشركات تدفع لقااء عا ج 

ولكااي ، العاماال مبلغااًا يساااوي الاارب  الصااافي الااذي تحصاال عليااو ماان وراء جهااود  ااذا العاماال

 غ ضمن سيطرتها فمنها تّقدم لرفا ية الموم ين.تحافم على  ذا المبل

 سياسة اللصلصة وتصلير حام المنظمات وعالقتها بالللوف المهنية 12.2
مان ااا ل اسااتعرا  ضااغوط العماال ومصااادر ا وأسابابها، يتضاا  ماادى ارتباااط  ااذه الضااغوط 

ي لهاااذه الع  اااة بالسياساااات التاااي تتبعهاااا المنمماااة فيماااا يتعلاااق باااادفراد العااااملين منهاااا وكمثاااال وا عااا

 تطبيق سياسة الاصاصة في كثير من المنممات( ادمار الاذي باات اتجا اًا واضاحًا، ال بال دعاوة 

صريحة من  بل جميع الماتصين، تحمال فاي طياتهاا مزاياا االزد اار والنهاو  ل  تصااد، وااصاة 

ق حادود للقطاا  في البلدان النامّية التي تسعى حثيثًا لتبني آلياات ا تصااد الساوق، عان طرياق تضايي

 العام، واصاصة الكثير من مشروعاتو.

إن الاصاصااة وتطبيااق اسااتراتيجيات معينااة مثاال تصااغير حجاام المنممااات باالسااتغناء عااان 

 يترت  على تطبيق مثل  ذه السياسات آثار ن سية على ادفراد العاملين. بع  العمالة

لضاااغوط الن ساااية التاااي إن تطبياااق مثااال  اااذه السياساااات يتطلااا  أن تقاااوم المنمماااات بدراساااة ا

يتعّر  لها ادفراد البا ين في العمل، وترجع  ذه الضغوط إلى القلق والتوتر اللذين يصايبان ادفاراد 

 من احتمال االستغناء عنهم، مما يقلل من إنتاجيتهم، ومستوى أدا هم.

و ااو مااا يتعااار  مااع أ اادان الاصاصااة فااي زيااادة ادرباااح وتقلياال التكااالين، لااذلن يتوجاا  

 المنممة التي تتبع  ذه السياسة أن تحقق  دفين ر يسيين  ما: على

 زيادة الدافعّية الومي ّية. .1

 الحّد من الضغوط الن سية التي يتعر  لها ادفراد في المنممات. .2
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 إدارة الللوف في منظمات األعمال 13.2
علااااااى مجمااااااوعتين أو ف تااااااين ر يساااااايتين السااااااتراتيجيات إدارة  (1991 ركااااااز ساااااايزال ي واال  

 ال ردية واالستراتيجيات التنميمية: االستراتيجياتالضغوط  ما 

دي  -تقريبااً –يمثل الكشن الطبي الذي يجريو الطبي  مطلبا أساسيا  االستراتيايات الفردية: .أ 

ة والسااجل الطبااي تساااعد برنااامج إلدارة أو تا ياان وطاا ة الضااغوط، إذ أن معرفااة الحالااة البدنياا

و اد تشامل النشااطات ال ردياة اداارى التماارين الرياضاية ، في معرفة اآلثار المحتملة للضاغط

للتالا من الضغط والتوتر، ومن الممكن أن تكون طرق االسترااء البسيطة حتى لو كانت 

توجياو فعالة في تا ين وط ة الضاغط. كماا يمكان –في شكل متابعة أنماط التن   لدى ال رد 

الضغط والتحكم في ت ثيره جز يا بتنمياة ا تماماات ااارج محايط العمال مثال ممارساة الهواياات 

 والنشاطات الايرية.

تتضمن المداال التنميمياة للتعامال ماع الضاغط نشااطات تنميمياة  االستراتيايات التنظيمية: .  

تياااار تحدياااد مساااببات الضاااغط عااان طرياااق بااارامج مطاااورة ل ا -ماااث  –عديااادة فمااان الممكااان 

والتعيااين، حيااث تركااز الباارامج الحاليااة علااى التوافااق بااين ال اارد والومي ااة علااى أسااا  المسااتوى 

التعليماي والابارة والمهاارات والتادري . و اد باادأت بعا  المنمماات فاي إجاراء مقااب ت مكث ااة 

 مع الموم ين الجدد الكتشان المشك ت التي  د تحدث في العمل.

التاااادري  المتطااااور. فااااملى جاناااا  تاااادري  الموماااان علااااى  وتتجااااو ثاااااني االسااااتراتيجيات نحااااو

تعمااال بعااا  البااارامج التدريبياااة علاااى توعياااو المومااان بماااا يمكااان أن و المطلاااو  ادااه وكي ياااة أدا اااو، 

يصادفو من مشك ت في العمال. و ناان بارامج تنميمياة عديادة للسايطرة علاى الضاغط، ركازت علاى 

إثراء الوما ن أو تا ي  أعبا ها  -لمحيطةطبقا للمرون ا –إعادة تصميم الوما ن، حيث يمكن 

أو التنااااو  فاااي أدا هاااا مااان فبااال العااااملين أو إعاااادة تصاااميمها بشاااكل كامااال ماااع التركياااز ماااث  علاااى 
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 النشاط الجماعي والمشاركة.

مااان اساااتعرا  ادبعااااد الماتل اااة الساااابقة لضاااغوط العمااال تبااارز أ مياااة الموضاااو  علاااى شاااتى 

ل اة، وأ مياة دراساتو حياث اتضا  أن ضاغوط العمال لهاا مماا ر ادصعدة والمجاالت الومي ياة المات

ساالبية تاانعك  علااى ادفااراد وعلااى ماسساااتهم التااي يعملااون بهااا، مااع الت كيااد علااى أن ضااغوط العماال 

فبع  ضغوط العمل تعد مصدًرا دافًعاا لتحساين ادداء إذا ماا ، ليست جميع نتا جها سي ة بالضرورة

  هم من  بل الماسسة أو المنممة التي يعمل بها.أديرت بوعي من  بل ال رد ذاتو، وت

 للوف العمل واألداء 14.2
حضي دراسة موضو  ع  ة العمل وادداء بنصي  لي  بالقليال مان أبحااث الاباراء فاي  اذا 

 ا رماااابااااين ضااااغوط العماااال وادداء. ويشااااير  المجااااال محاااااولين الو ااااون علااااى تحديااااد ماااادى الع  ااااة

العمال علاى ادداء يعتماد علاى مادى إدران وشاعور وت ساير ال ارد ( ب ن مقدار ت ثير ضاغوط 2002 

 [. 19لهذه الضغوط ]

يوضا  مساتوى ادداء مان  ( يوض  ع  ة الضغط باادداء. المحاور الرأساي1.3والشكل ر م  

وتحات مساتوى مانا   مان ، بينما المحور ادفقي يوض  حجم الضغط الوا ع، منا   إلى مرت ع

لمااوم ين مسااتثار وحماسااو  ااد ال يكااون عنااد الحااد المقبااول للعماال علااى الضااغط  ااد ال يكااون نشاااط ا

مواجهااة التحاادي، أو دداء أفضاال مااا عنااد م، ولكاان تعاار  ال اارد لضااغوط مثاليااة يشااكل تحااديًا لااو 

يح اازه علااى بااذل المزيااد ماان الجهااد والنشاااط لمواجهااة التحاادي، فهااذه الضااغوط تساااعد علااى ارت ااا  

ضغوط تستوج  من ال رد حشد طا اتو وجهده لمواجهاة متطلباات وتحسين مستوى ادداء دن  ذه ال

العمل. والضغط  نا بمثاباة مثيار صاحي يشاجع ال ارد علاى االساتجابة للتحاديات ويساتمر ادداء فاي 

وفااي  ااذه الحالااة فاامن تزايااد الضااغوط واسااتمراره يااادي إلااى تاادين مسااتوى  االرت ااا  حتااى يبلااغ ذروتااو.

ذا ما استمر الضغط ال متزايد على ال رد يتمادى في تصرفاتو غير المنتجة، ويصاح  ذلن ادداء، وا 

 اتجا ات وأنماط سلوكية مثل الي  ، اإلحباط، واإلر اق.
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يحاول المدراء معرفة مستوى الضغط المقبول الذي يستطيع أن يبذل عنده الموم ون والمدراء 

د يكاااون مااان الصاااع  أ صاااى طاااا تهم دداء ادعماااال بالشاااكل المطلاااو ، ولكااان  اااذه المعلوماااات  ااا

بالتاالي انا اا  ادداء بساب  الملال  الحصول عليها، فمثً   د يتكارر غياا  الماوم ين عان العمال،

  ضغط  ليل( أو  د يكون بسب  زيادة حجم العمل  ضغط عالي(. 

كذلن فمن  ذا المنحنى ياتلان بااات ن ادفاراد وبااات ن المهاام، ضاغط  ليال جادًا دحاد م 

دداء مهام معينة، والحجم المثالي مان الضاغوط لابع  ادشاااا لمهماة ماا ربماا  د يكون مطلوبًا 

  ليل جدًا أو كبيرًا جدًا دداء مهمة أارى لشاا آار.

والمدراء أكثر ا تمامًا في الضغط الزا د أي بالجان  اآلار من المنحنى عن ا تمامهم بزياادة 

دداء أفضل ما عند م  و ادكثر أ مياة،  الضغط على الموم ين الستثاره نشاطهم، فدفع الموم ين

لااذلن فكثياار ماان الدراسااات التااي تناولاات الع  ااة بااين الضااغوط فااي المنممااات وادداء وجاادت ارتباااط 

فكلماا زاد حجام الضاغوط التاي ، أو باين اد ساام ومساتوى ادداء العاام،  وي باين الضاغط باين ادفاراد

ا ينطبق على الجزء اديمن من المنحنى، لذا يحااول ابر ا ادفراد كلما انا   حجم اإلنتاج و ذا م

 [.28المدراء أن يستادموا طرق فعالة لمواجهة  ذه الضغوط ]

 

 [19للف العمل واألداء ] :(1.3شكل )
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 عالقة للوف العمل باألداء الوظيفي 15.2
والبااااحثين فاااي السااانوات ادايااارة بدراساااة الع  اااة باااين ضاااغوط العمااال لقاااد زاد ا تماااام الكتاااا  

ومسااتوى ادداء، يعتقااد كثياار ماان الكتااا  والباااحثين أن الضااغوط ليساات جميعهااا ضااارة باال ياكاادون 

علااى أن تعاار  ال اارد لضااغوط معتدلااة يشااكل تحااديا لااو بح اازه ويتياار نشاااطو وحماسااو للعماال علااى 

اعد علاى ارت اا  وتحساين مساتوى ادداء دن  اذه الضاغوط مواجهة التحدي، فالضغوط المعتدلاة تسا

تستوج  من ال رد حشد طا اتو وجهده لمواجهاة متطلباات العمال، والضاغط  ناا بمثاباة مثيار صاحي 

 .داء في االرت ا  حتى يبلغ ذروتويشجع ال رد على االستجابة لتحديات، ويستمر اد

ذا مااا اسااتمر لااى إ وفااي  ااذه الحالااة فاامن تزايااد الضااغط واسااتمراره يااادي تاادني مسااتوي ادداء وا 

الضغط المتزايد علي ال رد يتمادى ال رد في تصرفاتو غير المنتجة ويصااح  ذلان اتجا اات وأنمااط 

ساالوكية ساالبية جاادا مثاال الياا   واإلحباااط والقلااق وغير ااا ماان اآلثااار والجواناا  الساالوكية التااي كشاا ت 

و ااااذه جميعهااااا تلحااااق أضاااارار كبياااارة  يدةالدراسااااات عاااان وجااااود ع  ااااة بينهااااا و بااااين الضااااغوط الشااااد

بالمنممات من حيث تدني ادداء واإلنتاج وااللتزامات المالية الكبيرة التي تتحملها المنممة، وبالمثل 

[. ولتوضاي  الع  اة 20فان الضغط الزا د جدا أو القليل جدا على المومن يميل إلى ا   أدا او ]

 (:2.3 بين الضغط وأداء العمل من ا ل الشكل ر م 

 

 

 

 

 
 

 [19العالقة بين الللف وأداء العمل ] :(2.3شكل )

 مصادر الللوف مثل:
.صعوبة العمل 

.لة السلطة  

.الصرا  مع اآلارين 

.سوء مرون العمل 

.التناف  على الموارد 

.صرا  اددوار 

المشاكل الشاصية 

مقدار غير مناس  من 
 الضغوط

 مثل: أداء منلفض
.عدم القدرة على التركيز 

.دافعية منا ضة 

.عدم االنضباط في العمل 

 مثل: عليأداء 
.حلول مبتكرة 

.دافعية عالية 

.انضباط في العمل 

مقدار مناس  من 
 الضغوط
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 حماية العاملين والمنظمة 16.2
ماان النتااا ج التااي أفرز ااا عمليااة انتشااار اسااتادام المكااا ن واآلالت بشااكل واسااع فااي منممااات  

ادعمال بص ة عامة وصناعة التشييد بشكل ااصة،  و ارت ا  عدد حوادث العمل واإلصابات بين 

ادفراد العاملين، وتترت  على  ذه الحوادث اسا ر وأضارار تلحاق باال رد والمنمماة وحتاى باالمجتمع 

ل. وتتمثاال  ااذه الاسااا ر بادضاارار التااي تلحااق بالعنصاار اإلنساااني ذاتااو نتيجااة إلصااابتو بسااب  ككاا

حوادث العمل، كذلن تتحمل المنممة اسا ر مادية متعددة تتمثل في ادضارار التاي تلحاق بالمكاا ن 

 واآلالت والتعويضات التي تدفع للعاملين نتيجة إصابتهم وغير ا من التكالين.

ن المنممااة  ااد تتعاار  إلااى حااوادث وأضاارار تنشاا  عاان حاااالت الحريااق ماان جاناا  آااار، فاام

والتضرر بالكوارث الطبيعية والحرو  وغير ا من ادحداث العامة التي تشمل المنممة كونها نماماًا 

فرعيًا ضمن نضام أكبر  و المجتمع الذي تشكل جزءًا منو، وبالت كيد فمن عملية التاطايط لمواجهاة 

مقتصارة علاى االحتياطاات ادساساية ال زماة التاي مان الممكان أن تقاوم بهاا  مثل  ذه الحااالت تبقاى

اإلدارة العليااا للمنمماااة، و اااد تكاااون محااادودة ال اعلياااة، اال أن اطاار الحرياااق يمكااان التقليااال مااان آثااااره 

الساالبية ماان ااا ل مااا تبذلااو اإلدارة ماان جهااود لتقلياال احتماااالت حصااولو، سااواء علااى صااعيد تااوفير 

و عناااد حصاااولو، وتشااامل  اااذه المسااتلزمات الاااوعي الو اااا ي لااادى ادفاااراد العااااملين مسااتلزمات مواجهتااا

بهدن تقليل احتمال حدوثو وكذلن تنميم العمل ب سلو  مناس  يقلل من احتماالت حصول الحريق 

 وبالتالي يقلل من حجم الاسا ر المادية التي يمكن أن تتحملها المنممة بسب  ذلن.

السااا مة المهنيااة مكاناااة متمياازة فاااي مجماال الجهاااود التااي تباااذلها إدارة شاااون العااااملين  وتحتاال

 لصيانة ادفراد العاملين والمحافمة عليهم، لذلن فمن تركيزنا  نا سينص  عليو.

 مفهوم السالمة المهنية 17.2
والماواد وادجهازة إن الس مة المهنية تعني جميع ادنشطة الهادفة إلى حماياة ادفاراد العااملين 

 [.29والمكا ن والمعدات والمهمات من التعر  للحوادث واإلصابات ا ل العمل ]
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وحيت ِتعقد ماتمرات محلية وا  ليمية ودولية تتركز علاى جوانا  متعاددة ذات ع  اة بالسا مة 

فر اااا فاااي المهنيااة وكي ياااة تحقيقهااا وتعزيز اااا وتاااوفير المسااتلزمات المادياااة والتنميمياااة واالجتماعيااة لتو 

 منممات ادعمال بماتلن أنواعها.

 أنواع الملافر المهنية 18.2
إن مااا يقلاال ماان الساا مة المهنيااة أو يلحااق ضااررًا بااادفراد العاااملين  ااو وجااود مجموعااة ماان  

المااااطر المهنيااة التااي تتضاامنها مجاااميع ادعمااال واد سااام اإلنتاجيااة فااي منممااات االعمااال. و ااذه 

 حس  العوامل المسببة لها، فتضم ما يلي: المااطر  نان من يقسمها

مااااطر فيزيا يااة: كااالتعر  للضوضاااء واإلشااعا  واال تاازاز والصاادمات الكهربا يااة والسااقوط  .1

 من أعلى المباني وحوادث أعمال التشييد ادارى.

 مااطر كيميا ية: و ي الناش ة عن استعمال المواد الكيميا ية. .2

نتقااال الجااراثيم والميكروبااات إلااى ال اارد ااا ل عملااو مااااطر بيولوجيااة  حياتيااة(: ناشاا ة عاان ا .3

 سواء عن طريق انتقالها من االفراد أو الحيوانات أو المواد ادولية التي يستادمها أثناء العمل.

مااطر ميكانيكية: و ي التي تناتج عان اساتادام المكاا ن واآلالت الساليمة بطريقاة ااط اة أو  .4

 والتي ي تر  عدم استادامها.استادام المكا ن واآلالت غير السليمة 

مااطر ن سية: تنتج عن ضغوط العمل مثل عادم االساتعداد الن ساي للعمال أو بي اة العمال أو  .5

ا، فيزيا يااااًا أو حتااااى عقلًياااا عاااادم توافقااااو مااااع ماااارون العماااال ممااااا يااااادي إلااااى مرضااااو ن ساااايًا أو

 أو اإلر اق. القلقكالتعر  للحوادث أو 

مااااطر المهنيااة  ااو الااذي يشااير إلااى أنهااا تتاااذ شااكل حااوادث والتقساايم ادساسااي وادكثاار شاايوعًا لل

عماال يتضاارر بسااببها االفااراد العاااملون أو عناصاار اإلنتاااج ادااارى كالمباااني والمكااا ن واآلالت، أو تتاااذ 

 شكل أمرا  مهنية سواء جسدية أم ن سية يصا  بها ال رد بسب  أدا و لعملو في المنممة.
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 رعاية أفراد العاملين 19.2
عايااة ادفااراد العاااملين فااي منممااة ادعمااال وتقااديم المنتجااات الماتل ااة أاااذت يومااًا بعااد إن ر   

آار تحتل مكانة متميزة في ت كير وبرامج إدارات المنممات ورجال ادعمال، حياث إن الابع  أااذ 

يشاااير إلاااى أن نجااااح المنمماااة و ااادرتها علاااى تحقياااق أ ااادافها أااااذ يعتماااد إلاااى حاااد بعياااد علاااى مااادى 

شاون العاملين فيها، وعلى مدى أاذ ا بتلن الوسا ل التي تادي إلى تزويد ادفراد بالقادرة ا تمامها ب

يجابيااة مااع زم  ااو  ال زماة لتحماال المساااولية وبااذل الجهااد المضاااعن وبناااء ع  ااات عماال ناجحااة وا 

عاملين في العمل. والحقيقة القا مة تشير إلى أن  نان اات فًا في حجم الادمات والرعاية المقدمة لل

 سواء على مستوى الدول الماتل ة، أم على مستوى المنممات الماتل ة ضمن البلد الواحد.

إن تطااااور الحياااااة فااااي كافااااة مجاالتهااااا فاااار  مساااااولية مضااااافة علااااى إدارة ادفااااراد، فلاااام تعااااد 

نما عليهاا أن تضامن رعايتاو مان  مساوليتها تتحد فقط في ضمان توفير الس مة المهنية للعاملين، وا 

نماا تشامل عملياة رعاياة أسارة كاف ة الجوان  الصحية، االجتماعياة، الثقافياة وغير اا ولاي   او فقاط وا 

نمااا يشاامل ال اارد واساارتو حتااى بعااد  ال اارد، وال يتحاادد نطاااق  ااذه الااادمات فااي او ااات العماال فقااط وا 

 أو ات العمل الرسمي.

 مفهوم وأهمية رعاية العاملين 1.19.2
جميااع تلاان المزايااا وال عاليااات وادنشااطة التااي تقااوم بهااا إدارة يشااير م هااوم رعايااة العاااملين إلااى 

المنممااة ادمااة للعاااملين بهاادن تحسااين وضااعهم والترفيااو عاانهم وتااوفير بي ااة عماال م  مااة ومسااتقرة 

لل اارد وأساارتو، بحيااث ال يواجااو ال اارد وأساارتو أيااة مشااك ت تعيااق اسااتمراره فااي العماال وبشااكل يجعلااو 

 طا ات وابرات ومهارات لصال  المنممة وادمات لتحقيق أ دافها. ادرًا على تقديم ما لديو من 

وتمثل الادمات التي تقدمها إدارة المنممة للعاملين مزايا تضان كل ها إلى كل ة العمل، 

ويتمتاااع بهاااا العااااملون دون أن يقوماااوا مقابلهاااا بااا ي عمااال، ويعتبااار توفير اااا بمثاباااًة جااازء مااان 
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بين العوامال التاي تجاذ  ادفاراد العااملين للعمال فاي  متطلبات العمل. و ي بالتالي تعتبر من

 [.30المنممة التي تقدمها ]

وتتمتع ادمات الرعاية التي تقدم للعاملين ب  مية واضحة، فهي تك ل ضمان س مة العاملين 

وت مين مستقبلهم ومستقبل اسر م ورفع مستوا م الثقافي واالجتماعي والصحي، وتضمن و ايتهم من 

 . أاطار العمل

 فبيعة وفلسفة برامج إدارة األفراد 2.19.2
أاااذت تحتاال باارامج رعايااة ادفااراد مكانااة ااصااة ماان بااين باارامج إدارة شاااون العاااملين لتزايااد 

و ااذه  –اولو الحقاًا نكماا ساانت –أ ميتهاا يوماا بعااد ياوم، وتضاام  اذه الباارامج عادة أنااوا  مان الااادمات 

 ادرًا كبيارًا مان ميزانياة إدارة شااون العااملين بالشااركة، الاادمات تحتااج با  شان مباالغ كبيارة تسااتهلن 

ولهذا فمن من المهم بالنسبة لمدير شاون العاملين أن يقدر مدى اد مية النسبية لكل نشاط، ويحادد 

مقدار المبلغ الذي أن ق عليو دجل مقارنتاو ماع العا اد المتحقاق مناو، وبالت كياد فامن الهادن مان ذلان 

نشطة ادكثر فا دة واد ل كل ة. ويج  أن يااذ في االعتبار جان  تحقيق يكون دجل تبني تلن اد

مكاان تحقياق ال ا ادة القصاوى لهفاراد العااملين التكامل والتنسيق بين الاادمات جميعاًا لكاي يكاون باإل

 [.31وللمنممة بن   الو ت ]

نهاا ولكال نشااط وتجدر اإلشارة  نا إلى أن عملية مقارناة كل اة ادنشاطة ماع العا اد المتحقاق م

و ااو باا  شاان أحااد المبااادئ المهمااة وادساسااية فااي  علااى حاادة، يت ااق مااع مباادأ تحلياال الكل ااة والعا ااد،

عمليااة إدارة ادنشاااطة الماتل اااة فاااي منمماااات ادعماااال. ولكاان الصاااعوبة ادساساااية التاااي تواجاااو  اااذا 

ذا أمكا ن ذلان با ي  ادر المنطق  ي صعوبة  يا   تقييم( كل ة كل نشاط على حدة وبشكل د يق، وا 

 من الد ة، فمن الصعوبة  د تكون أكثر في  يا  العا د المتحقق من كل نشاط.

و د تتولى ماسسات الدولة تقديم الادمات ادساسية دفراد المجتمع وبما يشامل ادفاراد العااملين 
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بيار في منمماات العمال، وكمثاال علاى ذلان الاادمات الطبياة الع جياة والو ا ياة حياث تقادم فاي عادد ك

من الدول مجانًا، أما إذا لم تقدم الدولة بع   ذه الاادمات فمنهاا تقاوم بمصادار  اوانين وتعليماات تلازم 

 [.32من ا لها الشركات والماسسات الحكومية ادارى على تقديم الادمات للعاملين فيها ]

قرارا إن فلسااا ة بااارامج رعاياااة العااااملين تنطلاااق مااان أن  اااذه البااارامج تجعااال ال ااارد أكثااار اسااات  

وضاامانا لمسااتقبلو و ااذا ياانعك  علااى إنتاجيتااو واندفاعااو للعماال برغبااة عاليااة نتيجااة لتحساان وارت ااا  

كمااا أنهااا تمثاال عنصاار جااذ  لهفااراد العاااملين الك ااو ين وادكثاار  اادرة علااى أداء ادعمااال  معنوياتااو.

لمزاياااا ذات بنجااااح، باعتباااار أن  اااذه الاااادمات التاااي يضااامنها برناااامج رعاياااة العااااملين تمثااال أحاااد ا

و د تنطلق اإلدارة ب لس تها  ذه  ادفة ادمة العااملين فاي المنمماة وتعزياز مكاناة المنمماة  اد مية.

فااي نماار م وفااي نماار ادفااراد المرشااحين للعماال أو المتو ااع تقاادمهم للعماال، وباادون أن يكااون ضاامن 

ف ااي وا ااع  –ة لااو الااذي ساابق اإلشااار  –حساااباتها إعطاااء أ ميااة كبياارة لموضااو  كل ااة وعا ااد الااادمات 

ويمكان ان تلما   ااذه  –سااواء كاان منماورًا أو غيار منماور  –الحاال فامن  اذه البارامج تحقاق عا ادًا 

العوا د بصايغ وبنتاا ج أاارى  اد تمهار فاي تعزياز الع  اات اإلنساانية وروح التا لن باين العااملين أو 

  باالتجا ااات اإلنسااانية فااي أي ممهاار آااار. وبالت كيااد فاامن فلساا ة باارامج الرعايااة تتاا ثر بشااكل واضاا

بااين اإلدارة والعاااملين. فبقاادر مااا تكااون نماارة اإلدارة تتساام بقاادر عااال  ماان اإلنسااانية وت هاام حاجااات 

العاااملين ودوافعهاام ورغباااتهم بقاادر مااا تتجااو إلااى تقااديم مثاال  ااذه الااادمات دون مراعاااة كبياارة للعوا ااد 

 المتو عة مقابل تكالين الادمات.

 عاية العاملينمبادئ لبرامج ر  3.19.2
 نااان مجموعااة ماان المبااادئ التااي تسااتند عليهااا إدارة المنممااة وت اااذ ا كاادليل مرشااد لهااا عنااد 

 [:33تصميم وتاطيط وتن يذ برامج رعاية وادمة ادفراد العاملين، وأ مها ما يلي ]

أن باارامج ادمااة ادفااراد يجاا  أن تكااون  ااادرة علااى تلبيااة احتياجااات فعليااة لهفااراد العاااملين،  .1
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حادد  اذه االحتياجاات ماان اا ل دراساة مسابقة يجاا  القياام بهاا، وماا لاام تكان البارامج ملبيااة وت

لحاجات فعلية فمنها ستتحول إلى عملية تقديم اادمات غيار مرغوباة و غيار مطلوباة وبالتاالي 

 تصب  عملية كلن غير مبررة.

ث تشامل مجموعاة أن يتم ااتيار تلن البرامج وادنشطة التي تسهم في تقديم ادمة جماعية بحيا .2

كبيااارة مااان العااااملين، واالبتعااااد  ااادر االمكاااان عااان الاااادمات ال ردياااة، فالتااا مين االجتمااااعي ماااثً  

 .أراا بكثير من الت مين ال ردي وباعتماده فمنو يحقق فا دة لل رد العامل وللمنممة

لهاا أن  إن برامج الادمة يج  أن تتسع أكبر  اعدة ممكنة من ادفاراد العااملين، فهاذه البارامج .3

 تحقق أ صى فا دة ما لم يشترن فيها عدد كبير من العاملين.

ضااارورة أن تتسااام  اااذه البااارامج بالموضاااوعية والحيااااد فاااي التعامااال ماااع العااااملين، فااامن اإلدارة عناااد  .4

 وضعها وتن يذ ا لهذه البرامج يج  أن ال تتحيز لطا  ة أو مجموعة أو ف ة معينة من العاملين.

ادمة ورعاية ادفراد محسوبة ومقدرة على أس  ساليمة، كماا أن إدارة أن تكون تكالين برامج  .5

  ذه البرامج من الناحية المالية يج  أن تكون من ذة وفق ادس  العلمية لطدارة المالية.

    أنواع برامج رعاية األفراد 4.19.2
 [.34] تتاذ برامج رعاية وادمة ادفراد العاملين عدة أنوا  أساسية، من أبرز ا ما يلي

تقاادم إدارات المنممااات عااددا ماان الااادمات للعاااملين فيهااا ذات طااابع  اللــدمات االقتصــادية: .أ 

ا تصااااااادي، أي أنهااااااا تسااااااا م فااااااي حاااااال مشاااااااكلهم اال تصااااااادية وتحسااااااين وتطااااااوير وضااااااعهم 

اال تصااادي، ماان أمثلتهااا تقااديم القاارو  والساالن، دفااع المرتبااات التقاعديااة عنااد اعتاازال ال اارد 

ضاد الحاوادث والمار  واإلصاابات. فجمياع  للادمة، الت مين االجتماعي على الحياة، الت مين

 اذه الاادمات تمثال نمااذج لتقاديم إعاناات مالياة لل ارد لمسااعدتو علاى مواجهاة ماا يساتجد ماان 

 تطورات في مروفو اال تصادية. 
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تهااادن  اااذه الاااادمات إلاااى رفاااع المساااتوى الثقاااافي والمهناااي  اللـــدمات الثقافيـــة والتعليميـــة: .  

وتهي ااة الصااحن اليوميااة وتااوفير وتشااغيل إذاعااة دااليااة، للعاااملين ماان ااا ل تااوفير المكتبااات 

ومن  الزماالت واإلجازات الدراسية لهفاراد بهادن مواصالة دراسااتهم والحصاول علاى شاهادات 

يميااااة وتحماااال ن قااااات  ااااذه ماااان الجامعااااات والمعا ااااد العليااااا، الترشااااي  للاااادورات التدريبيااااة والتعل

تهم ءوروا بشااكل دوري يااادي إلااى رفااع ك ااافساااح المجااال أمااام العاااملين لكااي يتطااالاادورات، إل

 اإلنتاجية ويزيد مهاراتهم وابراتهم.

مما الشن فيو أن أي فارد يحتااج إلاى  ضااء فتارات ترفيهياة وتاروي  عان  اللدمات الترفيهية: .ج 

 ضاااء  الاان  ، و ااي تكااون ذات فا اادة كبياارة للرفااع ماان الااروح المعنويااة لطنسااان. وبالتااالي فاامن

ال اارد دو ااات راحااة وترفيااو تالااق لديااو الرغبااة فااي العماال بهمااة وباناادفا  ملحااوم. و ااد تعتمااد 

بعاا  منممااات ادعمااال أساالو  التوعيااة فااي تااوفير الااادمات الترفيهيااة والترويجيااة للعاااملين 

 جذ  ادفراد العاملين اآلارين للعمل فيها. بهدن

تااي يمكاان أن توفر ااا المنممااة للعاااملين إنشاااء إن ماان أباارز الااادمات الترفيهيااة والترويجيااة ال

نشاااء مساااب  وتنماايم ساا رات جماعيااة، فكاال  ااذه  نااادي اجتماااعي أو رياضااي أو دار لسااينما وا 

 إ باالهم علاىوادنشطة يمكان أن تساا م فاي الترفياو عان العااملين وأسار م وتزياد مان الادمات 

 ر م فيها وتقلل من دوران العمل.تزيد من استقرا –بالنتيجة  –كذلن فمنها  لعمل في المنممةا

ومن المزايا العديادة لهاذه الاادمات الترفيهياة  اي أنهاا تاوفر فرصاة ممتاازة لتجدياد النشااط كماا 

أنهاااا فرصاااة لتغييااار الاااروتين الياااومي الاااذي يعيشاااو ال ااارد فاااي عملاااو، إضاااافة إلاااى أنهاااا مناسااابة 

ل المحااددة وعاان القيااود اللتقاااء العاااملين مااع بعضااهم بعياادا عاان الجااو الرساامي وع  ااات العماا

التااي ت رضااها الومي ااة علااى ال اارد، و ااذا يااادي باا  شاان إلااى تاادعيم الجااو االجتماااعي ويعاازز 

الع  ااات اإلنسااانية بااين العاااملين، ممااا ياانعك  إيجابيااًا علااى ع  ااات العماال واإلنتاااج وعلااى 
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 مة.مستوى ك اءة كل فرد في المنممة وبالتالي على الك اءة اإلنتاجية الكلية للمنم

ـــة الصـــحية .د  تشاااكل اااادمات الضااامان والرعاياااة الصاااحية للعااااملين  :لـــدمات اللـــمان والرعاي

وأسر م جانبًا أساسيًا من بين ادمات رعاية وصيانة المنممة للعاملين. وفيما يتعلق باادمات 

والاذي  –الضمان فمن أبرز جان  فيها  و ذلن الذي يااا ضامان ال ارد بعاد انتهااء ادمتاو 

وذلن من ا ل منحو راتبًا تقاعديًا، وكذلن ضمان العااملين اا ل حيااتهم  –سبق اإلشارة لو 

عن طريق شمولهم بعدد من الت مينات على حياتهم أو ضد ادمرا  المهنية أو ضد ماتلن 

 الكلي. أنوا  العوق الجز ي أو

أماااا فيماااا يتعلاااق بالرعاياااة الصاااحية، فااامن المنمماااات تاااوفر للعااااملين وأسااار م اااادمات الكشااان 

بي المجاني، وتاوفر لهام االدوياة، وتتحمال كاذلن ن قاات اإل اماة فاي المستشا يات وتكاالين الط

العمليات التي تجري لل رد أو دحد أعضاء أسرتو. وتمثل  ذه الادمة إحدى الادمات البارزة 

اد مية بالنسبة للعاملين، فهي ترتبط بشعور م باالستقرار وادمان وعدم الاون من المستقبل 

  ويو من حاالت طار ة غير متو عة.وما يحت

تاااثر الماارون التااي يااادي ضاامنها العماال علااى  لــدمات تهــدف إلــى تحســين ظــروف العمــل: .ه 

درجة ك اءة ال رد وعلى روحو المعنوياة وعلاى جوانا  متعاددة أاارى، لاذلن تساعى اإلدارة إلاى 

أبنياة تحسين مرون العمل  در اإلمكاان بحياث تجعلهاا أفضال ماا يمكان، فتعمال علاى تاوفير 

مناسبة، وتزويد ا باإلضاءة والتهوية والتبريد المناس  كماا تاوفر فيهاا اادمات وامااكن لتغييار 

رتاااداء م بساااة ج فيهاااا العااااملون تغييااار م بساااهم البالنسااابة للمنمماااات التاااي يحتاااا –الم بااا  

 ن غرن لراحة العاملين ا ل فترات االستراحة.لوكذ –ااصة بالعمل 

اإلضافة إلى كافاة الاادمات التاي سابق ذكر اا فامن  ناان اادمات ب لدمات وتسهيالت ألرى: .و 

 [:32أارى تقدمها إدارة المنممات إلى العاملين وتشمل ما يلي ]
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 توفير السكن ال زم للعاملين أو المساعدة على توفير سكن لهم عن طريق جهات أارى. .1

 تقديم وجبات غذا ية مجانية أو ب سعار ما ضة للعاملين. .2

 ات ادعمال ادمات نقل للعاملين من موا ع سكنهم إلى موا ع العمل وبالعك .توفر بع  منمم .3

تعطي إدارات المنممات ادفراد العاملين فيها أولوية للحصول على السلع التاي تقاوم المنمماة  .4

 بمنتاجها وب سعار ما ضة.

 درتهم تواجو العاملين في بع  ادحيان مشاكل  انونية أو  ضا ية أو مالية و ذه تاثر على  .5

 في التركيز على العمل وتسب  إزعاجًا لهم مما ياثر على أدا هم وبالتالي على إنتاجيتهم.

  أثر برامج رعاية األفراد العاملين على اإلنتاج 5.19.2
إن ما يقدم من ادمات في المجاالت الماتل ة وما تشتمل علياو مان أ ادان إنساانية ساامية، تااثر 

والشااكون، فااي ن سااية ال اارد تاا ثيرًا كبياارًا وتحاال ماان مشاااكلو وتلغااي لديااو حالااة الاااون ماان المسااتقبل والقلااق 

كااار الكثياار ماان وابت و اذا ياانعك  علااى زيااادة  درتاو علااى إمهااار وعنايااة أكبار بعملااو وتحسااين طاارق أدا او

الوسااا ل وادسااالي  والاانمم ال عالااة لزيادتااو كمااًا وتحسااينو نوعااًا. بعبااارة أااارى فمنااو يمكاان القااول ب نااو كلمااا 

ارت عات مسااتويات الااادمات واتسااعت درجااة شااموليتها ارت عاات معنويااات العاااملين وازداد إ بااالهم علااي بااذل 

 .[4] ن مستويات اإلنتاجيةجهد أكبر ا ل أدا هم لعملهم مما يادي الى تطوير وتحسي

وماان الماكاااد أن تاااوفر الماارون البي ياااة المناسااابة للعماال مااان إضااااءة وحاارارة وتهوياااة وغير اااا، 

وكذلن وجود نمم أجور وحوافز عادلة ومنصا ة ووجاود ع  اات إنساانية جيادة باين اإلدارة والعااملين 

سااتقرار م للعماال فيهااا وبالتااالي كلهااا تااادي إلااى رفااع درجااة والء ادفااراد العاااملين للمنممااة ويزيااد ماان ا

ينعك  والء ادفاراد العااملين للمنمماة ويزياد مان اساتقرار م للعمال فيهاا وبالتاالي يانعك  إيجاباًا علاى 

نتاجيتهم وعلي انتاجية المنممة ككل.  مستوى أدا هم وا 
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 تحسين نوعية حياة العمل 20.2
ضاا ادفاراد العااملين وماشارًا تعد نوعية حيااة العمال الساا دة فاي المنمماة أحاد أ ام مصاادر ر  

للجو الااا الذي تتميز بو الشركة عن غير ا من شركات التشييد ادارى. لاذا فامن تحساين نوعياة 

الحياة ب بعاد ا الن سية واالجتماعية والطبيعياة تشاكل مسااولية اجتماعياة وأا  ياة ومعنوياة تتحملهاا 

شارية علاى أن ك ااءة شاركة التشاييد فاي تحمال  اذه الشركات اإلنشا ية. ويت اق كت اا  إدارة الماوارد الب

المساولية يمكن أن يانعك  بنتاا ج ملموساة علاى جهاود الشاركة مان حياث النماو واالزد اار والتكيان 

للمتطلبااات البي يااة. فنجاااح الشااركة بتهي ااة النوعيااة المناساابة ماان حياااة العماال يمكاان أن يساااعد ا فااي 

   كمًا ونوعًا. اإلنتاجيةدن تحسين االداء وزيادة إط ق طا ات أفراد ا العاملين تحقيقًا له

وباااالرغم مااان التقاااادم التقناااي يبقااااى للماااورود البشاااري دورل فعاااااًل فاااي تاطاااايط وتن ياااذ نشاااااطات 

الشااركة، لااذا باااات لزامااًا عليهاااا وضااع تحساااين نوعيااة العمااال ضاامن أسااابقيات اال اادان االساااتراتيجية 

تسابق مستمر بين شركات التشاييد فاي الحصاول وااصة في بي ة تتميز بدرجة عالية من المنافسة و 

علااى أ اام وأثماان مااورد لعملياتهااا و ااو المااورد البشااري الااذي يعااد مصاادر الجااذ  فااي الشااركة، والمااورد 

عاااة ااصاة فااي االساتادام. فنوعيااة حيااة العماال باإلضاافة إلااى كونهاا صاا ة مميازة لشااركة ايتطلا  مر 

بشرية فا قة النوعية من الناحية المهارياة والمعرفياة، التشييد فمنها يمكن أن تشكل  وة جذ  للموارد ال

إضاااافة إلاااى أن تاااوفير إدارة الشاااركة مكاااان مناسااا  للعمااال يمكااان أن يزياااد مااان والء أفراد اااا العااااملين 

 ويحقق التكامل والت اعل بين أ دافهم وأ دافها.

إلااى  فلهساابا  أعاا ه تمياال الشااركات فااي صااناعة التشااييد ماان أجاال تحسااين حياااة العماال فيهااا

اسااااتحداث باااارامج إدارة وصاااايانة المااااوارد البشاااارية يمكاااان أن تتعاااادى حاااادود الومااااا ن التقليديااااة إلدارة 

دارة النوعياااااة الشاااااااملة وحلقاااااات النوعيااااااة واإلدارة  الماااااوارد البشاااااارية إلاااااى باااااارامج العمااااال الجماااااااعي وا 

وعياة حيااة بالمشاركة، تلن البارامج التاي يمكان أن تشاكل بمجموعهاا ماا يسامى باساتراتيجية تحساين ن
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، مثل  اذه االساتراتيجية تتطلا  جهاود مميازة فاي تحدياد Quality of Working Life Strategyالعمل 

  محتوا ا وتوجيو مساراتها ورصد نتا جها.

 مفهوم وأهمية تحسين حياة العمل 21.2
حضاااي موضاااو  نوعياااة حيااااة العمااال وتحساااينها با تماااام المتاصصاااين بالع  اااات اإلنساااانية 

بشاارية لماادة تزيااد عاان امسااين عامااًا. ينطلااق اال تمااام ماان مساالمة م اد ااا حاجااة ادفااراد والهندسااة ال

العاملين في منممات العاملين إلاى أجاواء عمال جيادة مان أجال أداء العمال بصاورة مناسابة، لاذا فامن 

الهااادن االساساااي مااان مجااااالت تحساااين نوعياااة العمااال يتمثااال فاااي إعاااداد  اااوة عمااال راضاااية ومندفعاااة 

ت سيسًا علاى  ء عالي دعمالها وعلى درجة عالية و درة فا قة في اإلبدا  واالبتكار.ومح زة وذات وال

ذلاان يااذ   الاابع  إلااى ربااط نوعيااة حياااة العماال بماارون العماال االجتماعيااة بالنوعيااة العاليااة لحياااة 

العمل والتي تتحقق من ا ل جو عمال م  ام واساتادام إجاراءات ونمام وطقاو  عمال تشاعر ال ارد 

 [.35 ميتو في صناعة التشييد وتح زه باتجاه ادداء ادفضل ]العامل ب 

 فنوعية حياة العمل المحسنة لدى  االء تتمثل بالجوان  اآلتية:

 إشران جيد على العاملين. .1

 مرون عمل ن سية واجتماعية وطبيعة جيدة. .2

 وما ن تتميز بدرجة عالية من المتعة والمكاف ة. .3

 ع  ات عمل جيدة. .4

 اة في صنع القرارات.مشاركة عالية وك  .5

 فاعلية وك اءة عالية لشركة التشييد. .6

  درة عالية في التكيين مع الضغوط البي ية وبالذات التنافسية. .7

فنوعية حياة العمل ممثلة ببرامج تحسينها تكتس  أ ميتها كونها استراتيجية متكاملة يمكن أن 

 تقود الشركة إلى النتا ج اآلتية:
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 سين من ا ل حرا العاملين على تحسين اإلنتاجية والنوعياة فاي الت وق النوعي على المناف

 آن واحد.

 .فرصة الحصول واالحت ام بنوعيات ك اة مهاريًا ومعرفيًا من الموارد البشرية 

 .فرصة اإلي اء بالمساولية االجتماعية وادا  ية تجاه المجتمع 

 ت وق العاملين إلى جان  اإلدارة في حالة تعار  الشاركة اإلنشاا ية لمشااكل  اد تعر ال  فرصة

 من نشاطها وتعطل برامجها.

  .فرصة الحصول على والء عالي من  بل المست يدين من ادماتها 

 النماااو والتطاااور، إذ تثبااات الدراساااات الميدانياااة بااا ن اساااتقرار الماااوارد البشااارية لشاااركات  فرصاااة

التشييد يمكن أن يسهم في تحقيق فرا النمو والتطور من ا ل البحث والوصول إلى طرق 

إنتاااج متعااددة وأسااالي  تسااويق متمياازة علااى المنافسااين. ومثاال مصااادر النمااو والتطااور  ااذه ال 

ن ااا ل  ااوة عماال ابياارة اكتساابت ابراتهااا ماان ااا ل االرتباااط الطوياال يمكاان أن تتحقااق إال ماا

  د.يبصناعة التشي



  

 الثالثالفصل 
 الدراسة الميدانية
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 مقدمة 1.3
ماان ااا ل التااي تاام الحصااول عليهااا لنتااا ج واللبيانااات  ت صاايلي ليتضاامن  ااذا ال صاال تحلياا  

وصاان لمجتمااع و  وتشاامل منهجيااة الدراسااة  ية التااي أجرياات علااى عينااة الدراسااةالمعالجااات اإلحصااا

واصا ا العيناة، واددوات الر يساة للدراساة  االساتبانة( وفحاا مصادا يتها وثباتهاا،  وعينة البحث

 إضافة إلى بيان ادسالي  اإلحصا ية المستادمة في معالجة نتا ج البحث.

 مصادر امع البيانات 2.3
 :اآلتيةالبيانات من المصادر الثانوية وادولية  ِجمعت

 المصادر الثانوية .1

 العربية وادجنبية التي كتبت في  ذا الموضو . الكت  والمراجع 

 دكتوراه التي تناولت ن ا  الدوريات والمقاالت وادبحاث المنشورة وأطروحات الماجستير وال

 .الموضو 

  ذات الع  ة بموضو  الدراسةااللكترونية  والموا عاالستعانة باإلنترنت. 

 المصادر األولية .2

جمااع البيانااات ادوليااة ماان ااا ل االسااتبانة كاا داة  تاامالبحااث لمعالجااة الجواناا  التحليليااة لموضااو   

التعريااان بهاااا  االساااتبانةتضااامنت  ا ماااة . ر يساااة للدراساااة لماااا لهاااا مااان أ مياااة فاااي تاااوفير الو ااات والجهاااد

 .البحاااث  اااذا مجموعاااة أسااا لة تهااادن إلاااى وصااان وا اااع ضاااغوط العمااال بشاااركات التشاااييد موضاااو و 

 ستراتيجيات المتبعة للتعامل مع ضغوط العمل.واال الدراسةوالتعرن على آراء أفراد عينة 

، ة( الاماسااي لتقاادير درجااة اإلجابااة ل قاارات االسااتبانLikert Scaleاسااتادم مقيااا  ليكاارت   

، 4 الدرجاة أت اق، 5 الدرجاةتماماًا  أت اق( وأعطي وزن لكال باديل،  1-5الدرجات من   تحيث منح

 لقيااا ( و ااذه المقااايي  1 الدرجااةنها يااًا  أت ااق، ال 2 الدرجااة أت ااق، ال 3 الدرجااةموافااق إلااى حااد مااا 
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حادد طااول و امسااة مساتويات متسااوية،  علاىاإلجاباات ِوزِّعات مانهم، ثاام  ىاتجا اات وآراء المستقصا

( 4=  1 - 5  الا يا فاي مقياا  ليكارت الاماساي مان اا ل حساا  المادى باين درجاات المقياا 

( وبعااد ذلاان تاام 0.8=  5÷ 4يااة أي  علااى أكباار  يمااة فااي المقيااا  للحصااول علااى طااول الال  ّساام

إضافة  ذه القيمة إلى أ ل  يمة في المقيا   بداية المقيا  و اي واحاد صاحي ( وذلان لتحدياد الحاد 

ادعلى لهذه الالية، و كذا أصب  طول الا يا وتم إعطاء كل فقرة وزًنا نسابًيا اماساًيا متادرًجا وفاق 

 (.1.3معيار ليكارت الاماسي كما موض  بالجدول ر م  

 المح  المعتمد في البحث )إاابات األسئلة وداللتها( :(1.3ادول )

 )دراة الموافقة( الوزن النسبي فول الللية القيم )القياس( )البديل( اإلاابة على األسئلة

 % ف  ل20 1.79 – 1 1 نها يا أت قال 

 %40-21 2.59 – 1.8 2 أت قال 

 %60-41 3.39 – 2.6 3 موافق إلى حد ما

 %80-61 4.19 – 3.4 4 أت ق

 % ف كثر81 5.00 – 4.20 5 تماماً  أت ق

 ماتمع الدراسة 3.3
موضاحة باالملحق  او كماا يتكون مجتمع الدراسة من شركات التشييد العاملة بمديناة مصاراتة 

 (. 1ر م  

 عينة الدراسة  4.3
دن طبيعاااة الدراساااة وفروضاااها  ؛هماااة للبحاااثمااتياااار العيناااة مااان الاطاااوات والمراحااال ال يعااادّ 

( 190  وزعاتوعلياو فقاد ، واطتها تتحكم في اطوات تن يذ وااتيار أدواتها مثال العيناة و االساتبانة

، اتاستبان 9استبانة استبعد عدد  166 وكانت اإلستبانات المستلمةاستبانة على الشركات المبحوثة 

نسبة عالية  ِتعد%(، و ي 82.6انة بنسبة  استب 157وبهذا يكون عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
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 تدل على تعاون المستجيبين، وا تمامهم بموضو  الدراسة.

معلوماااات عااان الابااارة العملياااة دفاااراد عيناااة الدراساااة المتمثلاااة فاااي  كماااا تباااين ادشاااكال التالياااة

 شركات المقاوالت موضحا ذلن من ا ل النسبة الم وية لكل تصنين.

 ن اللبرة العمليةالقسم األول: معلومات ع

   ؟في(: ما هو القفاع الذي تعمل 1.1الفقرة )
 

، القطاعين العام والاااا في ك تعمل % من عينة المجتمع 18( أن 1.3يبين الشكل ر م  

% من عينة المجتمع تعمل 26، بينما نسبة في القطا  الااا % من عينة المجتمع تعمل56وأن 

 لقطا  العام.في ا

 

 
 نوع القفاع الذي يعمل في  المستاي  :(1.3شكل )

 سنوات اللبرة:(: 2.1الفقرة )
وأن نساابة ، ساانة 15% ماان عينااة المجتمااع اباارتهم أكثاار ماان 26( أن 2.3يبااين الشااكل ر اام  

سااانوات  10-6% تراوحااات ابااارتهم مااان 30سااانة وأن نساابة  15 – 11% تراوحاات ابااارتهم مااان 33

شاار إيجااابي يعكاا  وا ااع الاباارة فااي العماال ساانة، و ااذا ما  5% تقاال اباارتهم عاان 11وكااذلن نساابة 

 بمشاريع التشييد ود ة المعلومة المتحصل عليها.
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 سنوات اللبرة للمستاي  :(2.3شكل )

 (: التلصص في مشاريع التشييد3.1الفقرة )
، تاصاا إنشاا ي أفراد العينة لهم الابرة فاي أكثار مان أغل  ( أن نسبة3.3يبين شكل ر م  

ت حكومياة، وأن نسابة  أفاراد عيناة الدراساة لهام الابارة فاي تاصاا منشا% من 1حيث كانت نسبة 

ت الحكومياة  % منهم لهام الابارة فاي المنشا12وأن نسبة ، % منهم لهم الابرة في المباني السكنية2

والتجارياة بنسابة الساكنية  يت الحكومياة والمباان نسبة للتاصا فاي المنشا ىو السكنية، وكانت أعل

حتيااج ساوق العمال للابارة او اذا نااتج عان ، % 33التجارياة والساكنية بنسابة  يتليهاا المباان، % 52

 التشييد.  يأكثر من تاصا ف يف
 

 
 التلصص في المشاريع اإلنشائية  :(3.3شكل )

 (: حام مشاريع التشييد:4.1الفقرة )
هم صااغيرة ( كاناات نساابتو  متوسااطة،و  ( أن الااذين تعاااملوا مااع مشاااريع  كبياارة،4.3يبااين شااكل ر اام  

، كبيااااااارةوال ، %12ومشااااااااريع صاااااااغيرة بوا اااااااع ، %36نسااااااابتهم  صاااااااغيرة( كاناااااااتوال، متوساااااااطةوال ، 49%
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تعااملوا ماع  وأن أفاراد عيناة الدراساة ،%2صاغيرة( كانات نسابتهم وال، كبيرةوال ، %1نسبتهم  متوسطة( كانتوال

 %(، و ذه داللة للابرة العملية في المشاريع.3ومشاريع متوسطة بوا ع   ،متوسطة(و ، مشاريع  كبيرة

 
 الذي عمل فيها المستاي   روعاتحام المش :(4.3شكل ) 

 (: المسمى الوظيفي5.1الفقرة )
 توزيع عينة البحث حس  متلير المسمى الوظيفي :(2.3ادول )

 النسبة المئوية كرارالت   الفئة

 17.2 27 مدير مشرو 

 18.5 29 ر ي   سم 

 23.6 37 مشرن مشرو 

 21 33 إداري

 19.7 31  فني

 100 157 المجمو 

 

% من عينة البحث لهام المسامى الاومي ي "مادير مشارو "، 17.2أن  (2.3ر م   يبين الجدول

عيناة الدراساة لهام  % مان23.6"ر اي   سام"، وأن  % من عينة البحث لهم المسمى الومي ي18.5و

، % ماااان عينااااة الدراسااااة لهاااام المساااامى الااااومي ي "إداري"21و، المساااامى الااااومي ي "مشاااارن مشاااارو "

 " .ي% من عينة البحث لهم المسمى الومي ي "فن19.7
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 (: المؤهل العلمي6.1الفقرة )
 توزيع عينة البحث حس  متلير المؤهل العلمي :(3.3ادول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 19.1 30 دراسات عليا

 44.6 70 بكالوريو 

 24.8 39 دبلوم عالي

 11.5 18 دبلوم متوسط فما دون

 100 157 المجمو 
 

"دراسااات عليااا"، وأن  % ماان عينااة البحااث لهاام الما اال العلمااي19.1أن  (3.3ر اام  يبااين الجاادول 

% ماان عينااة البحااث لهاام الما اال 24.8العلمااي "بكااالوريو "، و % ماان عينااة البحااث لهاام الما اال 44.6

 ". ل العلمي " دبلوم متوسط فما دون% من عينة البحث لهم الما 11.5العلمي "دبلوم عالي"، 

 االستبانةصدق  5.3

 صدق المحتوى )المحكمين( 1.5.3
رفاة ( لمع2في صاورتو ادولياة علاى مجموعاة مان المحكماين  ملحاق ر ام  االستبانةتم عر  

 هدنيمن حيث المحتوى، ومدى س مة صياغة العبارات، ومدى م ءمتها، و  االستبانةمدى صدق 

التعاارن علااى رأيهاام فيااو للت كااد ماان تعبيااره عاان اد اادان ادساسااية للدراسااة، وصااياغة العبااارات  إلااى

ب ت ب سلو  م هوم ال يحتمل أكثر من معنى، وبعد دراسة ت صيلية من السادة المحكمين، وبعد مقا

مجموعااة ماان إلااى  مااع الباحااث، أشاااروا االسااتبانةمتعمقااة مااع بعضااهم مماان أتااي  لااو الو اات لدراسااة 

االتجا ااات واآلراء الااواردة ماان السااادة المحكمااين بحااذن أو إضااافة أو وأاااذت الم حمااات القيمااة، 

 ستبانةاال( يوض  عدد فقرات 4.3(، والجدول التالي ر م  3 ملحق ر م  االستبانةتعديل في محتوى 

 بعد. حس  كل



56 

 

 عدد أسئلة االستبانة حس  كل بعد :(4.3ادول )

 المااالت
 األبعاد

 عدد الفقرات

 البعد األول:
 بمصادر المتعلقة الماشرات

 العمل ضغوط

 11 ضغوط العمل الناتجة عن طبيعة العمل األول الماال

 6 ضغوط العمل الناتجة عن بي ة العمل المادية الماال الثاني

 9 ضغوط العمل الناتجة عن الع  ات في العمل الماال الثالث

 :البعد الثاني
استراتيجيات التعامل مع 

 ضغوط العمل

 8 االستراتيجية ال ردية الماال األول

 11 االستراتيجية التنميمية الماال الثاني

 6 االستراتيجية البي ية الماال الثالث

 51 االستبانةماموع أسئلة 

 

 االتساق الداللي 2.5.3
يقصد بصدق االتساق الاداالي مادى اتسااق كال فقارة مان فقارات االساتبانة ماع الجانا  الاذي  

سا لة، ثام بين اإلجابات علاى اد يمدى توفر الثبات واالتساق الداال والاتبار، تنتمي إليو  ذه ال قرة

حصاااا يًا لمعامااال أل اااا إ(  يماااة مقبولاااة 0.60  وتعااادبانة معامااال أل اااا كرونبااااخ ل قااارات االسااات احتساااا 

 [. 36] كرونباخ

باساااتادام البرناااامج  ل ساااتبانات المساااتجيبينالمصااادا ية علاااي إجاباااات  ااتباااار وكماااا أجاااري 

 (. 0.865( فكانت  يمة معامل أل ا كرونباخ لمجاالت االستبانة  SPSSاإلحصا ي  

علاى  االعتماادا من ننمما يمك ،في اإلجابات يبات الداالثمما يدل على الدرجة العالية من ال

 وتحليل نتا جها. ث ذه اإلجابات في تحقيق أ دان البح



57 

 سةامعامل ألفا كرونباخ بين كل فقرة من فقرات أبعاد الدر  :(5.3ادول )

 المجاالت

 ادبعاد

عدد 
 ال قرات

أل ا معامل 
 كرونباخ

 البعد األول:
 المتعلقة الماشرات

 العمل ضغوط بمصادر

 0.751 11 الناتجة عن طبيعة العملضغوط العمل  المجال ادول

 0.657 6 ضغوط العمل الناتجة عن بي ة العمل المادية المجال الثاني

 0.872 9 ضغوط العمل الناتجة عن الع  ات في العمل المجال الثالث

 :  البعد الثاني
استراتيجيات التعامل مع 

 ضغوط العمل

 0.718 8 االستراتيجية ال ردية المجال ادول

 0.679 11 االستراتيجية التنميمية المجال الثاني

 0.731 6 االستراتيجية البي ية المجال الثالث

 0.865 51 المااالت معا  

 المعالاات اإلحصائية 6.3
كماااا موضاا  بملحاااق ر ااام  (SPSSبرناااامج اإلحصااا ي المااان ااا ل وتحليلهااا االساااتبانة  بت ريااغ

 التالية:(، تم استادام االاتبارات اإلحصا ية 4 

 حسا  المتوسف الحسابي 1.6.3

وذلن لتحديد استجابة أفراد عينة الدراسة إزاء مجموعاات الدراساة الماتل اة واساتاراج متوساط  

الترتياا  لكاال عبااارة ماان عبااارات تلاان المجموعااات، ماان مقيااا  ليكاارت المتوسااط الحسااابي المحايااد 

 ( .3يساوي  

 -:[36اآلتيتين ]المعادلتين ط الحسابي عن طريق ويتم حسا  المتوس

 ولية:المتوسف الحسابي من البيانات األ  فريقة حسا . 1

�̅� =




n

i

ix
1

𝑛
 

 حيث:
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𝑛  :حجم العينة. 

𝑥𝑖 ة الم ردة:  يم 

 (1مثال )
 (:1( نعو  في المعادلة ر م  6.4من الجدول  

�̅� =
4.038 + 4.146 + 4.299 + 1.834 + 4.255 + 1.006

6
  

�̅� =
19.57

6
= 3.263 

 :فريقة حسا  المتوسف الحسابي الموزون .2

�̅� =




n

i

ii xw
1

𝑛
 

𝑛 .حجم العينة : 

𝑥𝑖  :يمة الم ردة . 

𝑤𝑖  :وزن الم ردة. 

 ( 2مثال )
الساال ادول نعو  في المعادلاة  -المجال الثالث –( جدول البعد الثاني 5من الملحق ر م  

 (.2ر م  

�̅� =
 (5 ∗ 33) + (4 ∗ 97) + (3 ∗ 27)

157
=

634

157
= 4.038 

  الوزن النسبي 2.6.3
وذلن لوصن اصا ا أفراد العيناة، وتحدياد اساتجاباتهم إزاء المجموعاات الر يساة التاي تضامنتها 

 %(.60من مقيا  ليكرت الوزن النسبي المحايد يساوي  ، أداة الدراسة بواسطة النس  الم وية

  -: [36]المعادلة التالية  ويتم حسا  الوزن النسبي عن طريق
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 الوزن النسبي =
 المتوسط

 ×100 
5 

 (3مثال )
 (3نعو  في المعادلة ر م   11( ال قرة ر م 1.4من جدول  

 81.28=  100×  4.064 الوزن النسبي=
5 

 :حسا  االنحراف المعياري 3.6.3
ويااتم حسااابها ماان  ،ويعاارن علااي أنااو الجااذر التربيعااي للتباااين ،و ااو مقيااا  لمااا رة التشااتت 

  -: [36]المعادلة التالية 

𝑆 =  √𝑆2 
 حيث:

𝑆 .االنحران المعياري : 

𝑆2.التباين : 

 (4مثال )
 (.5( نعو  في المعادلة ر م  1الساال ر م   -المجال الثالث –( جدول البعد الثاني 5من الملحق  

𝑆2 =
1

157
∗ [33(5 − 4.083)2 + 97(4 − 4.038)2 + 27(3 − 4.038)2] 

𝑆2 =
59.77

157
= 0.380 

 (4بالتعوي  في المعادلة ر م  

𝑠 = √0.380 = 0.616 

 : One sample T test رلتباا 4.6.3

 Tالمحسوبة أكبار مان  يماة  T يمة  فمذا كانت، الاتبار ال رضية الص رية Tاتبار استادم ي

مااان  Tحساااا   يماااة  مويااات، ياااتم رفااا  ال رضاااية الصااا رية 0.05 ≥معنوياااة  ىعناااد مساااتو الجدولياااة 

  : [36]تية معادلة اآلال
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𝑇 =
�̅� − 𝑚0

𝑆/√𝑛
 

𝑆 .االنحران المعياري : 

𝑚0 المتوسط المحايد :. 

𝑛 .عدد العينة : 

�̅� .المتوسط : 

 (5مثال )

 (:6نعو  في المعادلة ر م   (7.4من الجدول ر م  

𝑇 =
3.99 − 3

0.377/√157
= 32.90 

 كماااا موضااا  𝑇0.05,156عناااد  Tاساااتاراجها مااان جاااداول مّ تااا 1.645الجدولياااة تسااااوي  Tو يماااة

 (.5بملحق ر م  

  المعنوية ىمستو  5.6.3
اتبار  ي  يمة مستوي المعنوية التي يمكن عند ا رفا  ال رضاية اي المعنوية د ىإن مستو 

وال نرفضاااو  α ≥وبعاماااة ساااون ياااتم رفااا  ال رضاااية الصااا رية إذا كاااان مساااتوي المعنوياااة ، الصااا رية

نماااا تحاااادد حسااا  طبيعااااة  ،وحيااااث ال توجاااد  اعااادة عامااااة لتحدياااد مسااااتوي المعنوياااة، اااا ن ذلااان وا 

% وفااااى  ااااذه α )1% ،5% ،10ين يساااتادمون مسااااتويات معنوياااة  ثولكاااان معمااام الباااااح ،الماااا رة

 . α 5% [36]م تحديد تالدراسة 

  



  

 الرابعالفصل 
 مناقشة النتائج
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 المؤشرات المتعلقة بمصادر للوف العمل 1.4

 الماال األول: للوف العمل الناتاة عن فبيعة العمل 1.1.4
آراء أفاااراد عيناااة الدراساااة فاااي فقااارات المجاااال ادول  ضاااغوط  (1.4ر ااام  تباااين نتاااا ج الجااادول 

 حس  الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: يتنازل العمل الناتجة عن طبيعة العمل( مرتبة بشكل

   فاي المرتباة   لة وجود مساعدين ما لين يعينوني في تحمل أعباء العمال( " 8جاءت ال قرة "

 %(.86.76ادولى بوزن نسبي  

   فاي المرتباة الثانياة باوزن نسابي  "  لة الرات  الذي أتقاضاه مقابل عملاي(: " 10جاءت ال قرة

 82.42.)% 
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات الماال األول "للوف العمل الناتاة عن  المتوسف الحسابي :(1.4ادول )

 فبيعة العمل"

 ر.م
 الماال األول:

 للوف العمل الناتاة عن فبيعة العمل
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 % النسبي 

 الترتي 

رشادات متعارضة. العمل .1  4 81.4 4.070 في مل سياسات وا 

 11 72.22 3.611 العمل الذي أ وم بو ي وق  دراتي. حجم .2

 10 74.64 3.732 المهنية والتعليمية بشكل صحي .عدم استغ ل القدرات  .3

 6 81.14 4.057  لة الص حيات الممنوحة لتن يذ المساوليات. .4

 9 76.40 3.898 نها غير صحيحة.إنجاز بع  ادعمال أعتقد أ .5

 8 77.96 3.885 الحالية. الومي ةفي  ةص حيالحدود  عدم معرفة .6

 7 80.00 4.00 أحيانًا ال أعرن ما المطلو  مني القيام بو في عملي. .7

 1 86.76 4.338  لة وجود مساعدين ما لين يعينوني في تحمل أعباء العمل. .8

 3 82.3 4.115 .القدرات بسب  حجم العملصعوبة في تطوير  .9

 2 82.42 4.121  لة الرات  الذي أتقاضاه مقابل عملي. .10

 5 81.28 4.064 وضوح المعلومات واالتصال بين العاملين. عدم .11

  79.8 3.99 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام
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   باوزن المرتباة الثالثاة  فاي" صعوبة في تطوير القادرات بساب  حجام العمال(: " 9جاءت ال قرة

 %(.82.3نسبي  

   رشااادات متعارضااة( " 1جاااءت ال قاارة بااوزن فااي المرتبااة الرابعااة "  العماال فااي ماال سياسااات وا 

 %(.81.4نسبي  

   فاي المرتباة الاامساة "  عدم وضوح المعلوماات واالتصاال باين العااملين(: " 11جاءت ال قرة

 %(.81.28بوزن نسبي  

   باوزن فاي المرتباة السادساة " لص حيات الممنوحاة لتن ياذ المسااوليات لة ا " (:4جاءت ال قرة

 %(.81.14نسبي  

   فاااي المرتباااة "  أحياناااًا ال أعااارن ماااا المطلاااو  مناااي القياااام باااو فاااي عملاااي (: "7جااااءت ال قااارة

 %(.80.00بوزن نسبي  السابعة 

   تبااة الثامنااة فااي المر "  عاادم معرفااة حاادود الصاا حية فااي الومي ااة الحاليااة : "(6جاااءت ال قاارة

 %(.77.96نسبي   بوزن

   بااوزن  فااي المرتبااة التاسااعة "إنجاااز بعاا  ادعمااال أعتقااد أنهااا غياار صااحيحة  : "(5جاااءت ال قاارة

 %(.76.40نسبي  

 فاااي المرتباااة  "عااادم اساااتغ ل القااادرات المهنياااة والتعليمياااة بشاااكل صاااحي   (: "3ال قااارة   جااااءت

 %(.74.64بوزن نسبي  العاشرة 

   باوزن  ةفاي المرتباة الحادياة عشار  " حجم العمل الذي أ اوم باو ي اوق  ادراتي" (:2جاءت ال قرة

 %(.72.22نسبي  

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (1.4ر م  الجدول الموضحة في نتا ج الوبص ة عامة تبين 

( وبااذلن فامن المتوساط الحسااابي لهاذه ال قارة يزيااد عان القيماة المتوسااطة 3.99المجاال ادول يسااوي  
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ماااان الااااوزن النساااابي المحايااااد  %( و ااااو أكباااار79.80بصااااورة جو ريااااة والااااوزن النساااابي يساااااوي  ( 3 

%(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من  بل أفراد العينة حول  اذا المجاال. مماا يادل علاى 60.00 

 عن طبيعة العمل. ناتجةً  اأن أغل  أفراد عينة الدراسة يرون أن  نان ضغوطً 

 العمل الناتاة عن بيئة العمل المادية الماال الثاني: للوف 2.1.4
آراء أفااراد عينااة الدراسااة فااي فقاارات المجااال الثاااني  ضااغوط  (2.4ر اام  تبااين نتااا ج الجاادول  

 حس  الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: يالعمل الناتجة عن بي ة العمل المادية( مرتبة بشكل تنازل

   والس مة في مو ع العمل شبو معدوماة " فاي المرتباة ادولاى باوزن  (: " ادمن3جاءت ال قرة

 %(.83.44نسبي  

   المرتبااة الثانيااة بااوزن ي(: " عاادم تااوفر التقنيااات الحديثااة إلنجاااز ادعمااال" فاا5جاااءت ال قاارة 

 %(.82.30نسبي  .

ناتاة عن بيئة لكل فقرة من فقرات ماال " للوف العمل ال والوزن النسبي المتوسف الحسابي :(2.4ادول )
 العمل المادية "

 ر.م
 الماال الثاني:

 بيئة العمل المادية للوف العمل الناتاة عن
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 % النسبي 

 الترتي 

 4 78.34 3.917 كثرة الضوضاء في مكان العمل. .1

 3 79.50 3.975 اإلضاءة في مو ع العمل غير كافية. .2

 1 83.44 4.172 ادمن والس مة في مو ع العمل شبو معدومة. .3

 6 74.26 3.713 المكت  تحد من نشاطاتي الومي ية. عدم م ءمة .4

 2 82.30 4.115 عدم توفر التقنيات الحديثة إلنجاز ادعمال. .5

 5 76.18 3.809 على المشرو . يحد تصميم مكان العمل من سهولة إشرافي .6

  79.00 3.95 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام

   بااوزن نساابيفااي المرتبااة الثالثااة (: " اإلضاااءة فااي مو ااع العماال غياار كافيااة" 2جاااءت ال قاارة  

 79.50.)% 
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   بااااوزن نساااابيفااااي المرتبااااة الرابعااااة " كثاااارة الضوضاااااء فااااي مكااااان العماااال"  :(1جاااااءت ال قاااارة  

 78.34.)% 

   فاي المرتباة (: " يحد تصميم مكان العمل من سهولة إشارافي علاى المشارو ." 6جاءت ال قرة

 %(.76.18بوزن نسبي  الاامسة 

   فااي المرتبااة السادسااة ة المكتاا  تحااد ماان نشاااطاتي الومي يااة " ءماا"عاادم م  (:4جاااءت ال قاارة

 %(.74.26بوزن نسبي  

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (2.4  ر مالجدول الموضحة في نتا ج الوبص ة عامة تبين 

( وبااذلن فامن المتوساط الحسااابي لهاذه ال قارة يزيااد عان القيماة المتوسااطة 3.95المجاال ادول يسااوي  

ماااان الااااوزن النساااابي المحايااااد  %( و ااااو أكباااار79.00( بصااااورة جو ريااااة والااااوزن النساااابي يساااااوي  3 

عينة حول  اذا المجاال. مماا يادل علاى %(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من  بل أفراد ال60.00 

 ناتجة عن بي ة العمل المادية.  اأن أغل  أفراد عينة الدراسة يرون أن  نان ضغوطً 

 الماال الثالث: للوف العمل الناتاة عن العالقات في العمل 3.1.4
آراء أفاااااراد عيناااااة الدراساااااة فاااااي فقااااارات المجاااااال  (3.4فاااااي الجااااادول  تباااااين نتاااااا ج الجااااادول  

حس  الوزن النسبي لكل  يط العمل الناتجة عن الع  ات في العمل( مرتبة بشكل تنازلالثالث ضغو 

 فقرة كما يلي:

   أضاطر لمجاملاة بعا  المهندسااين ح اماًا علاى ساير العمال بالمشاارو  " 8جااءت ال قارة " :)

 %(.85.48في المرتبة ادولى بوزن نسبي  

 أجاااواء العمااال تتسااام باااالتوتر وعااادم التجااااو  باااين العااااملين" فاااي المرتباااة 1ال قااارة   جااااءت " :)

 %(.78.22الثانية بوزن نسبي  

   عاادم الت ااا م واالنسااجام بااين المهندسااين أدى إلااى زيااادة مشاااكل العماال " 6جاااءت ال قاارة " :)
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 %(.77.20في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  

   أشااارن العاااملين بالشااركة فااي مناسااباتهم بسااب  ضااغوط العماال " ( "  لاايً  مااا 3جاااءت ال قاارة

 %(.76.56في المرتبة الرابعة بوزن نسبي  

المتوسف الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ماال "للوف العمل الناتاة عن العالقات  :(3.4ادول )
 في العمل "

 ر.م
 الماال الثالث:

 العملللوف العمل الناتاة عن العالقات في 
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 النسبي %

 الترتي 

 2 78.22 3.911 أجواء العمل تتسم بالتوتر وعدم التجاو  بين العاملين. .1

 5 76.3 3.815 بين العاملين في الشركة ضعي ة.ع  ة المودة وادل ة  .2

 4 76.56 3.828  ليً  ما أشارن العاملين بالشركة في مناسباتهم بسب  ضغوط العمل. .3

 6 75.92 3.796 .الراساءالع  ة الشاصية  ي التي تحكم رضا  .4

 9 74.78 3.739 بيني وبين المهندسين في الشركة. الثقة أشعر ب ن  نان شي ًا من عدم .5

 3 77.2 3.860 بين المهندسين أدى إلى زيادة مشاكل العمل.عدم الت ا م واالنسجام  .6

 8 75.16 3.758 اإلدارة العليا بالشركة بعيدة الت ا م.الع  ة بيني وبين  .7

 1 85.48 4.274 أضطر لمجاملة بع  المهندسين ح امًا على سير العمل بالمشرو . .8

 7 75.80 3.790  لة اداذ بمقترحاتي من  بل اإلدارة العليا بالشركة. .9

  77.20 3.86 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام

   فاااي المرتباااة (: " ع  اااة الماااودة وادل اااة باااين العااااملين فاااي الشاااركة ضاااعي ة " 2جااااءت ال قااارة

 %(.76.30بوزن نسبي  الاامسة 

   فااي المرتبااة السادسااة " الراساااء(: " الع  ااة الشاصااية  ااي التااي تحكاام رضااا 4جاااءت ال قاارة

 %(.75.92 بوزن نسبي 

   فاي المرتباة الساابعة (: "  لة اداذ بمقترحاتي من  بل اإلدارة العليا بالشركة " 9جاءت ال قرة

 %(. 75.80بوزن نسبي  

   فاااي المرتباااة (: " الع  اااة بيناااي وباااين اإلدارة العلياااا بالشاااركة بعيااادة الت اااا م " 7جااااءت ال قااارة
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 %(.75.16بوزن نسبي  الثامنة 

   شعر ب ن  نان شي ًا من عدم الثقاة بيناي وباين المهندساين فاي الشاركة " (: " أ5جاءت ال قرة

 %(.74.78بوزن نسبي  في المرتبة التاسعة 

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (3.4  ر م الجدولالموضحة في نتا ج الوبص ة عامة تبين 

المتوساط الحسااابي لهاذه ال قارة يزيااد عان القيماة المتوسااطة  ( وبااذلن فامن3.86المجاال ادول يسااوي  

مااان الاااوزن النسااابي المحاياااد  و اااو أكبااار ،%(77.20والاااوزن النسااابي يسااااوي   ،( بصاااورة جو رياااة3 

%(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من  بل أفراد العينة حول  اذا المجاال. مماا يادل علاى 60.00 

 ناتجة عن الع  ات في العمل.  انان ضغوطً أن أغل  أفراد عينة الدراسة يرون أن  

 استراتيايات التعامل مع للوف العمل 2.4

 الماال األول: استراتيايات فردية 1.2.4
آراء أفااااااراد عينااااااة الدراسااااااة فااااااي فقاااااارات المجاااااااال ادول  (4.4ر اااااام  تبااااااين نتااااااا ج الجاااااادول  

 ما يلي:حس  الوزن النسبي لكل فقرة ك ي استراتيجيات فردية( مرتبة بشكل تنازل

   دارة الو ااات ب اعلياااة يساااهم فاااي تقليااال ضاااغط العمااال " فاااي إ(: " القااادرة علاااى 8جااااءت ال قااارة

 %(.87.64المرتبة ادولى بوزن نسبي  

   و ات الشدة أو أ(: " تكون جماعات الدعم في الشركة م يدة بشكل ااا في 7جاءت ال قرة

 %(.85.48ادزمة " في المرتبة الثانية بوزن نسبي  

 ىجهااااد بشاااكل نهاااا ي لاااد(: " ال تساااعي الشاااركة للقضااااء علاااى التاااوتر او اإل4ل قااارة  جااااءت ا 

 %(.85.10العاملين " في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  

   العاملين " في المرتباة الرابعاة  ىالشركة علي تنمية القدرات لد ا تمام( " عدم 1جاءت ال قرة

 %(.84.20بوزن نسبي  
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 لكل فقرة من فقرات الماال األول " استراتيايات فردية " يالمتوسف الحسابي و الوزن النسب :(4.4ادول )

 ر.م
 الماال األول:

 استراتيايات فردية
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 النسبي%

 الترتي 

 4 84.2 4.210 العاملين. ىعدم ا تمام الشركة علي تنمية القدرات لد .1

 6 80.5 4.025 .هموتشجيعالعاملين ضعن التزام اإلدارة العليا بدعم  .2

 8 46.24 2.312 ( للعاملين.مكاف ت، تقديم الحوافز ت مينات صحيةال تعمل الشركة علي  .3

 3 85.1 4.255 .العاملين ىلد نها ي بشكل جهاداإل أو التوتر على للقضاءالشركة  ىتسعال  .4

 5 83.32 4.166 .العاملين ىروح اإلبدا  واالبتكار لدالشركة نشر  ىال تتبن .5

 7 53.64 2.682 .ى أداء عال  ال تعمل الشركة علي تقدير العاملين عند تحقيق مستو  .6

 2 85.48 4.274 الشدة أو ادزمة. و اتأ في ااا بشكل م يدة الشركة في الدعم جماعات تكون .7

 1 87.64 4.382 يسهم في تقليل ضغط العمل. ب اعلية الو ت دارةإ على القدرة .8

  75.76 3.788 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام

   فاي المرتباة العااملين "  ىلاد واالبتكاارالشركة نشار روح اإلبادا   ى" ال تتبن (:5جاءت ال قرة

 %(.83.32بوزن نسبي  الاامسة 

   فاااي المرتبااااة "  هموتشاااجيعالعاااااملين " ضاااعن التاااازام اإلدارة العلياااا بااادعم  ( :2جااااءت ال قااارة

 %(.80.50بوزن نسبي  السادسة 

   فاي "  أداء عاال   ى(: " ال تعمل الشركة علي تقدير العاملين عند تحقيق مساتو 6جاءت ال قرة

 %(.53.64بوزن نسبي  المرتبة السابعة 

 ت( للعاملين " اف (: " ال تعمل الشركة علي تقديم الحوافز ت مينات صحية، مك3ال قرة   جاءت

 %(.46.24بوزن نسبي  في المرتبة الثامنة 

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (4.4  ر م الجدول الموضحة في نتا جالوبص ة عامة تبين 

ذه ال قارة يزياد عان القيماة المتوساطة ( وبذلن فمن المتوسط الحسابي له3.788المجال ادول يساوي  

%( و ااااو أكباااار ماااان الااااوزن النساااابي المحايااااد 75.76( بصااااورة جو ريااااة والااااوزن النساااابي يساااااوي  3 
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 %(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من  بل أفراد العينة حول  ذا المجال. 60.00 

 الماال الثاني: االستراتياية التنظيمية 2.2.4
آراء أفااااااراد عينااااااة الدراسااااااة فااااااي فقاااااارات المجاااااااال ادول  (5.4  ر اااااامتبااااااين نتااااااا ج الجاااااادول  

 حس  الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: يستراتيجيات التنميمية( مرتبة بشكل تنازلاال 

   الباارامج التدريبيااة المكث ااة وساايلة لتقلياال الضااغط الااومي ي " فااي المرتبااة 6جاااءت ال قاارة " :)

 %(.86.36ادولى بوزن نسبي  

 المتوسف الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ماال " االستراتياية التنظيمية " :(5.4ادول )

 ر.م
  الماال الثاني:

 ستراتيايات تنظيميةاال
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 النسبي %

 الترتي 

1. 
ال ارد  ووضاع والمساولية السلطة بين الع  ة لتوضي  ضعن اال تمام

 المناس . المكان في المناس 
4.236 84.72 3 

 9 74.26 3.713 الضغط. تقليل في يسهم الشركة في الحالي التنميمي الهيكل في التغيير .2

 7 82.92 4.146 حصولها. حال والتوترات الضغوط مع الشركة عدم القدرة لتتعامل .3

 2 84.96 4.248 الضغط . مواجهة في المهارات تنميةإلى  الشركة افتقار .4

5. 
فاي  والماراو  الار ي  باين الحاوار المباشار اساتادام الشاركة ال تعتماد

 دارة.اإل تقييم
4.153 83.06 6 

 1 86.36 4.318 الضغط الومي ي. لتقليل وسيلة المكث ة التدريبية البرامج .6

 8 82.8 4.140 في العاملين. الثقة تنميةإلى  الشركة افتقار .7

 4 83.44 4.172 الومي ي. والغمو  الع ء زيادة الشركة تجن  عدم التزام .8

 10 33.12 1.656 .ب ول الصراعات أوالً  حسم على الشركة تعمل .9

 7 82.92 4.146 ضغوط العمل. دارةإ على تعمل ثقافة الشركة ال تتبنى .10

 5 83.32 4.166 الضغط. تقليل في تسهم التي جراءاتاإل باتااذ ن سها الشركة دارةإ ال تلزم .11

  78.36 3.918 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام
 

   فااي المرتباااة تنميااة المهااارات فاااي مواجهااة الضااغط " إلااى (: " افتقااار الشاااركة 4جاااءت ال قاارة
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 %(.84.96بوزن نسبي  الثانية 

   لتوضااي  الع  ااة بااين الساالطة والمساااولية ووضااع ال اارد  اال تمااام(: " ضااعن 1جاااءت ال قاارة

 %(.84.72بوزن نسبي  في المرتبة الثالثة المناس  في المكان المناس  " 

   فااي المرتبااة الشااركة تجناا  زيااادة العاا ء والغمااو  الااومي ي "  التاازام( " عاادم 8جاااءت ال قاارة

 %(.83.44بوزن نسبي  الرابعة 

   جاااراءات التاااي تساااهم فاااي تقليااال ارة الشاااركة ن ساااها باتاااااذ اإلدإزم " ال تلااا (:11جااااءت ال قااارة

 %(.83.32بوزن نسبي  في المرتبة الاامسة الضغط " 

   بااين الاار ي  والمااراو  فااي " ال تعتمااد الشااركة اسااتادام الحااوار المباشاار  (:5جاااءت ال قاارة

 %(.83.06بوزن نسبي  في المرتبة السادسة دارة " تقييم اإل

   ؛الضاغوط والتاوترات حاال حصاولها " " عدم القدرة لتتعامل الشركة ماع(: 10,3جاءت ال قرة 

نسااابي فاااي المرتباااة الساااابعة باااوزن  دارة ضاااغوط العمااال"إ" ال تتبناااى الشاااركة ثقافاااة تعمااال علاااى 

 82.92.)% 

   بااوزن فااي المرتبااة الثامنااة تنميااة الثقااة فااي العاااملين " إلااى الشااركة  افتقااار(: " 7جاااءت ال قاارة

 %(.82.80نسبي  

 التغيير في الهيكل التنميمي الحالي في الشاركة يساهم فاي تقليال الضاغط 2ءت ال قرة  جا " :)

 %(.74.26بوزن نسبي  في المرتبة التاسعة " 

   باوزن في المرتبة العاشارة ب ول "  (: " تعمل الشركة على حسم الصراعات أوالً 9جاءت ال قرة

 %(.33.12نسبي  

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (5.4  ر م الجدول الموضحة في نتا جالوبص ة عامة تبين 

( وبذلن فمن المتوسط الحسابي لهذه ال قارة يزياد عان القيماة المتوساطة 3.918المجال ادول يساوي  
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%( و ااااو أكباااار ماااان الااااوزن النساااابي المحايااااد 78.36( بصااااورة جو ريااااة والااااوزن النساااابي يساااااوي  3 

  بل أفراد العينة حول  ذا المجال. %(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من 60.00 

 الماال الثالث: االستراتياية البيئية: 3.2.4

آراء أفااااااراد عينااااااة الدراسااااااة فااااااي فقاااااارات المجاااااااال ادول  (6.4ر اااااام  تبااااااين نتااااااا ج الجاااااادول  

 حس  الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: ي االستراتيجية البي ية( مرتبة بشكل تنازل

   فاي المرتباة ادولاى باوزن نسابي ةمواكبة الشركة للتكنولوجيا والحداث(: " عدم 3جاءت ال قرة "

 98.85.)% 

   نان ت ثير لقدرة ال رد على التحمل والتغل  على الضاغوط عنادما يتمتاع 5جاءت ال قرة  " :)

 %(.85.10بمجازات وياتار  واياتو " في المرتبة الثانية بوزن نسبي  

   ت العماال " فااي المرتبااة  جااادر الااومي ي للتعاماال مااع م (: " عاادم جا زيااة الكااا2جاااءت ال قاارة

 %(.82.92الثالثة بوزن نسبي  

 لكل فقرة من فقرات ماال " االستراتياية البيئية " يالمتوسف الحسابي و الوزن النسب :(6.4ادول )

 ر.م
 الماال الثالث:

 االستراتياية البيئية
المتوسف 
 الحسابي

 الوزن
 النسبي %

 الترتي 

 4 80.76 4.038 فهم المااطر المهنية من  بل العاملين.عدم  .1

 3 82.92 4.146 ت العمل.ية الكادر الومي ي للتعامل مع م اج عدم جا ز  .2

 1 85.98 4.299 .ةعدم مواكبة الشركة للتكنولوجيا والحداث .3

 5 36.68 1.834 .ئبالطوار  المرتبطة حداثاد تو ع .4

5. 
 عنادما الضاغوط علاى والتغلا  التحمل على ال رد  نان ت ثير لقدرة

  واياتو. يتمتع بمجازات وياتار
4.255 85.10 2 

 6 20.12 1.006 توفر سكن ال ق للعاملين معيشيا وصحيا .6

  65.26 3.263 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــمام
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 بااوزن فااي المرتبااة الرابعااة ( " عاادم فهاام المااااطر المهنيااة ماان  باال العاااملين " 1ال قاارة   جاااءت

 %(.80.76نسبي  

   بااوزن نساابي فااي المرتبااة الاامسااة "  ئحااداث المرتبطااة بااالطوار " تو ااع اد :(4جاااءت ال قاارة

 36.68.)% 

   بااوزن سادسااة فااي المرتبااة ال" تااوفر سااكن ال ااق للعاااملين معيشاايا وصااحيا "  (:6جاااءت ال قاارة

 %(.20.12نسبي  

أن الوسط الحسابي لجميع فقرات  (6.4ر م  الجدول  الموضحة في نتا جالوبص ة عامة تبين 

( وبااذلن فامن المتوساط الحسااابي لهاذه ال قارة تزيااد عان القيماة المتوسااطة 3.26المجاال ادول يسااوي  

زن النساااابي المحايااااد %( و ااااو أكباااار ماااان الااااو 65.26والااااوزن النساااابي يساااااوي   ( بصااااورة جو ريااااة3 

 %(، و ذا يدل على أن  نان موافقة من  بل أفراد العينة حول  ذا المجال. 60.00 

 تحليل فرليات الدراسة 3.4
إذ تركااازت مهماااة  اااذه ال قااارة علاااى  ،فرضااايات الدراساااة الر يساااية ااتباااار اااذا الجانااا   يفااا تااام 

 ااتباااار اساااتاداممااان اااا ل  ،ورفااا  ال رضاااية البديلاااة أو العكااا  ، باااول ال رضاااية الصااا رية ااتباااار

One-Sample T Test،  بواسااطة برنااامجSPSS،  والااذي يعماال علااى رفاا  ال رضااية الصاا رية إذا

 والاتباار، 0.05الجدولياة عناد مساتوى معنوياة أ ال مان  Tالمحساوبة أكبار مان  T Testكانات  يماة 

 فرضيات الدراسة ثم صياغة ال رضيات علي النحو التالي :

 :ىولـالفرلـية األ  1.3.4

 . الفرلية الصفرية 1
 هم.  أداال تاثر على ومن ثعم   ،على مستوى العاملين بمشاريع التشييدالعمل  في لي   نان ضغوط 

  . الفرلية البديلة2
 تاثر على أدا هم.  ، ومن ثعم  مستوى العاملين بمشاريع التشييدعمل على ال في  نان ضغوط
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 الفرليـة الثانيـة: 2.3.4

  الصفرية . الفرلية1
 التشييد. وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ضغوط العمل بمشاريع

  . الفرلية البديلة2
 التشييد. عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ضغوط العمل بمشاريع

الجدولياة عناد مساتوي  Tالمحسوبة أكبار مان  يماة  Tأن  يمة ( 7.4ر م  تشير نتا ج الجدول 

( و بالتاالي تارف  ال رضاية الصا رية وتقبال 0.05معنوياة   ىأ ال مان مساتو ( و ي 0.000معنوية  

 تنا علي: يال رضية البديلة والت

 تاثر على أدا هم. من ثعم  و  عمل على مستوى العاملين بمشاريع التشييد،في  نان ضغوط  .1

 التشييد. عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ضغوط العمل بمشاريع .2

ن الوساااط ا  و ، %60لنسااابي لهاااذه ال قااارات أكبااار مااان الاااوزن النسااابي المحاياااد ن الاااوزن اإوحياااث 

(، مماا يشاير إلاى أن أغلا  أفاراد 3الحسابي لجميع ال قرات  ي أكبر من الوساط الحساابي المحاياد  

 .عينة الدراسة يوافقون على محتوى االستبانة

 تحـليـل فرلـيـات الـدراسـة :(7.4ادول )

 المااالت :دــعـــالب ر.م
الوسف 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 قيمة االلتبار
t-test 

مستوى 
 المعنوية

1. 

 الماشرات

 المتعلقة

 بمصادر

 .العمل ضغوط

ضغوط العمال الناتجاة عان 
 طبيعة العمل.

3.99 0.377 79.8 32.944 0.000 

ضااااغوط العماااال الناتجااااة عاااان 
 بي ة العمل المادية.

3.95 0.394 79.00 30.23 0.000 

ضااااغوط العماااال الناتجااااة عاااان 
 الع  ات في العمل.

3.86 0.583 77.20 18.555 0.000 

2. 
استراتيجيات 
التعامل مع 
 ضغوط العمل

 0.000 34.226 75.76 0.289 3.788 .االستراتيجية ال ردية

 0.000 36.366 78.36 0.316 3.918 .االستراتيجية التنميمية

 0.000 12.030 65.26 0.274 3.263 .االستراتيجية البي ية
 



  

 اخلامسالفصل 
والدراسات المستقبلية االستنتااات والتوصيات
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 :االستنتااات 1.5
االسااتنتاجات التاي الااا إليهااا ماان اا ل عاار  وتحلياال وت سااير نتااا ج يتضامن  ااذا الجاازء  

 ما يلي: االستنتاجاتومن أ م تلن ، الرابعالدراسة الميدانية في ال صل 

عمال علاى مساتوى فاي الن  ناان ضاغوط أو اي  ىولصحة ال رضية ادإلى  وصلت النتا جت .1

 تاثر على أدا هم. ومن ثعم  العاملين بمشاريع التشييد 

ط العماال الناتجااة عاان يعاااني أفااراد العينااة ماان ضااغط عماال واضاا  نتيجااة مصاادر ضااغو  .2

 . طبيعة العمل

  نان مصادر ضغوط عمل ناتجة عن بي ة العمل في مشاريع التشييد. أمهرت نتا ج الدراسة أن  .3

ماال بشااركات الدراسااة أن  نااان مصااادر ضااغوط ناتجاة عاان الع  ااات فااي الع وضاحت نتااا ج .4

 . سةالتشييد موضو  الدرا

صحة ال رضية الثانية و ي عدم وجود اساتراتيجية واضاحة للتعامال ماع  إلىتوصلت النتا ج  .5

 التشييد. ضغوط العمل بمشاريع

ط العمااااال  اااااي أمهاااارت نتاااااا ج الدراساااااة أن مااااان باااااين اسااااتراتيجيات التعامااااال ماااااع ضاااااغو  .6

 .االستراتيجية ال ردية

مااااع ضااااغوط العماااال  ااااي كشاااا ت نتااااا ج الدراسااااة أيضااااًا أن ماااان بااااين اسااااتراتيجيات التعاماااال  .7

تاي فاراد العيناة أنهاا مان االساتراتيجيات الأوكان  نان موافقة من  بل  ميميةاالستراتيجية التن

 .يج  أن تتبنا ا صناعة التشييد

ط العمااااال  اااااي أمهاااارت نتاااااا ج الدراساااااة أن مااااان باااااين اسااااتراتيجيات التعامااااال ماااااع ضاااااغو  .8

 .االستراتيجية البي ية
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 التوصيات 2.5
 توصل إليها البحث فمنو يوصي باآلتي:في ضوء النتا ج التي 

لمااا لهااا ماان  ؛علااى المساااولين بقطااا  التشااييد أن يولااوا موضااو  ضااغط العماال أ ميااة ااصااة .1

مااان اااا ل إصااادار نشااارات  ،تااا ثيرات وانعكاساااات سااالبية علاااى ساااير العمااال بمشااااريع التشاااييد

 وآليات التعامل معو، وبيان ما يتو. ،لتوضي  م هوم ضغوط العمل

والتعرن على  ،بالشركات اإلنشا ية ينالتشييد والقيادي عمل لمنا شة مديري مشاريع عقد ورح .2

 .على العاملينمقترحاتهم لع ج مشك ت ضغوط العمل 

مزيااد ماان اال تمااام بالكااادر البشااري، العاماال بصااناعة التشااييد، ماان حيااث إاضاااعهم لاادورات  .3

 ل.تدريبية الستادام ادسالي  الحديثة في مواجهة ضغوط العم

 المشاريع اإلنشا ية.  وإيجاد نو  من التوافق بين الواجبات والمساوليات التي يكلن بها مدير  .4

بعاد اااا عااان التجااااذ  العااااملينمزياااد مااان اال تماااام بطريقاااة تقيااايم  .5 ، وربطهاااا باااادداء العاااام، وا 

 والمصال  الشاصية.

 تبا  ادسالي  العلمية عند اتااذ القرارات .االتركيز على أ مية  .6

ة المهارات اإلدارية من ا ل برامج تدريبية في كي ية التعامل مع المشااكل التاي تعتار  تنمي .7

اتااذ القرارات، وفاي كي ياة التعامال ماع مارون البي اة المحيطاة المتغيارة باساتمرار واصوصاًا 

 بالشركات العاملة بمدينة مصراتة.

أفااراد عاليااة ماان وجهااة نماار  وحمياات ب  ميااة نساابية ،فرزتهااا نتااا ج البحااثأ نااان عاادة اسااتراتيجيات  .8

 ضغوط العمل. من تقلللاذ بها ا ن يِ أيج   -موضو  الدراسة  -شركات التشييد العينة ب

ليااو نتااا ج إومااا توصاالت  ،التركيااز علااى االسااتراتيجيات التنميميااة لمااا حمياات بااو ماان ا تمااام .9

 الدراسة باصوصو.
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مااااا رة  ن الضااااغوطبمااااا أو عاماااال ، أو مساااااولأ ،دارة الضااااغوط مساااااولية كاااال مااااديرإجعاااال  .10

 وال يالو فيها مهما كان نوعها وطبيعة عملها. ،موجودة في كل منممة

فقا لطبيعة عمل الشركة ومروفهاا وااتيار ما يناسبها وع  ،ن تضع استراتيجياتأعلى الشركات  .11

 مكاناتها. ا  و 

 التوصيات المتعلقة بالدراسات المستقبلية 3.5
 أثر ضغوط العمل على اإلنتاجية في مشاريع التشييد. دراسة .1

  دراسة أثر ضغوط العمل على التكل ة في مشاريع التشييد. .2
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 املالحـــق
  

  



  

 (1امللحق رقم )

 قائمة بأسماء الاهات التي ساهمت في المسح الميداني

 اسم الاهة ر.م
 شركة ادشغال العامة  1
 شركة با  المدينة للمقاوالت العامة  2
 شركة سما للمقاوالت  3
 شركة جيم للمقاوالت العامة  4
 والبناءشركة أفريقيا للهندسة   5
 جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية  6
 شركة أصيل للبناء للمقاوالت العامة  7
 جهاز تنمية وتطوير المدن  8
 الشركة الليبية للتنمية واالستثمار  9

 شركة النمم لهعمال العامة  10
 جهاز تن يذ مشروعات اإلسكان والمرافق  11
 شركة أركان الديار للمقاوالت  12
 للمقاوالت العامة المسا مة شركة التراضي  13
 شركة الثا   للمقاوالت  14
 شركة أسطورة المباني للمقاوالت العامة المسا مة  15

 

 



  

 (2امللحق رقم )

 ون ألداة القياسقائمة بأسماء المحكم

 مكان العـمـل التلـصص مــــــــــــــــــــــــــــــــاالس ر.م

 مصراتةجامعة  إحصاء د. إبرا يم سليمان احنيح 1

 الهي ة العامة للمناطق الصناعية إدارة مشاريع  ندسية أ. م أحمد بشير بعوة 2

   مصراتةالمهن الشاملة العالي معهدال إدارة سميومحمد اأ. حسن  4

 

  



  

 (3امللحق رقم )

 استبانةنموذج 
 

 ,, الكريم,, ؛؛ السيد

 :إلى دراسة االستبانةتهدن  ذه 

 استراتيايات التعامل مع للوف العمل في صناعة التشييد في ليبيا

 "دراسة تحليلية على مشاريع التشييد بمدينة مصراتة "

 ساتي اءال وذلان ،إتماام  اذه الدراساة علاىجمع البياناات التاي تسااعد لفقد تم تصميم  ذه االستبانة 

 .فر  مصراتة -ادكاديمية الليبية المشاريع من  إدارة الماجستير في درجة على الحصول متطلبات

ة سايادي إلاى إثاراء موضاو  موضاوعيالإن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية والمطلوباة و 

علماااًا بااا ن  اااذه المعلوماااات لااان تساااتادم إال ، الحصاااول علاااى نتاااا ج وتوصااايات أكثااار د اااةو ، الدراساااة

 دغرا  البحث العلمي فقط.

 معناشاكرين لكم حسن تعاونكم 

 الباحث: توفيق صاحل الصالبي

 

 

 



  

 العملية اللبرة عن معلومات :األول القسم
 ( أمام رمز اإلاابة التي تنفبق علي .يراي ولع إشارة )

  ؟ما هو القفاع الذي تعمل في 1.1
    كليهما   القطا  الااا   القطا  العام 

 كم هي المدة التي قليتها في العمل في المشاريع اإلنشائية؟ 2.1
 من ام  سنوات إلى عشر سنوات   أ ل من ام  سنوات  

    

 سنة ةأكثر من ام  عشر    سنة ةمن عشر سنوات إلى ام  عشر   

 في أي قفاع من المشاريع اإلنشائية تلصص ؟  3.1
    مباني سكنية   منش ت حكومية   منش ت تجارية 

        

 أارى فضً  حادد: ............................................................... 

 ما هو حام المشاريع التي شاركت فيها؟  4.1
    صغيرة   متوسطة   كبيرة 

 في؟المسمى الوظي 5.1
 ر ي   سم   مدير مشرو   

    

 إداري   مشرن مشرو   
    

 ............................................أارى:   فني 

 المؤهل العلمي؟ 6.1
 بكالوريو    دراسات عليا  

    

 دبلوم متوسط فما دون.   دبلوم عالي  

 التلصص؟ 7.1
 ا تصاد    ندسة  

    

 أارى: ............................................   إدارة  
 



  

 االستبانة  فقرات :الثاني القسم
وماان ثاام  ،ماشاارات ضااغوط العماال فااي صااناعة التشااييد ىالتعاارن علاايهاادن  ااذا القساام إلااى 

 أداء العمل في  ذه الصناعة. عامل مع ضغوط العمل التي تاثر علىتحديد االستراتيجيات للت

كة الشار والرجاء  راءة كل فقرة من فقرات االستبانة  راءة مت نية ثم تحديد درجة ما تراه مطبقاًا ب

 فقًا للمقيا  الذي يعبر عن رأين:مقابل كل فقرة من ال قرات وع  )إشارة   بوضع وذلن

 بالشركة: العمل للوف بمصادر المتعلقة المؤشراتول: البعد األ 

 دراة الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 الناجتة عن طبيعة العملضغوط العمل  ول:اجملال األ
 أتفق
 تماما

إلى  موافق أتفق
 حد ما

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

      .أعمل في ظل سياسات وإرشادات متعارضة .1

      حجم العمل الذي أقوم به يفوق قدراتي. .2

      ال تستغل قدراتي المهنية والتعليمية بشكل صحيح. .3

      الممنوحة لتنفيذ المسؤوليات.أتضايق من قلة الصالحيات  .4

      يطلب مني إنجاز بعض األعمال أعتقد انها غير صحيحة . .5

      ال أعرف حدود صالحياتي في وظيفتي الحالية. .6

      أحياناً ال أعرف ما المطلوب مني القيام به في عملي. .7

      من قلة وجود مساعدين مؤهلين يعينوني في تحمل أعباء العمل. أعاني .8

      أجد صعوبة في تطوير قدراتي بسبب حجم العمل الذي أقوم به. .9

      أتضايق من قلة الراتب الذي أتقاضاه مقابل عملي . .10

      أجد صعوبة في وضوح المعلومات واالتصال بين العاملين. .11

 

  



  

 

 دراة الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 ضغوط العمل الناجتة عن بيئة العمل املادية :الثانياجملال 
 أتفق
إلى  موافق أتفق تماما

 حد ما
ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

      كثرة الضوضاء في مكان العمل. .1

      اإلضاءة في مو ع العمل غير كافية. .2

      ادمن والس مة في مو ع العمل شبو معدومة. .3

      المكت  تحد من نشاطاتي الومي ية. عدم م ءمة .4

      عدم توفر التقنيات الحديثة إلنجاز ادعمال. .5

      على المشرو . يحد تصميم مكان العمل من سهولة إشرافي .6

 أتفق الثالث: ضغوط العمل الناجتة عن العالقات يف العمل اجملال
 تماما

إلى  موافق أتفق
 حد ما

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

      أجواء العمل تتسم بالتوتر وعدم التجاو  بين العاملين. .1

      بين العاملين في الشركة ضعي ة.ع  ة المودة وادل ة  .2

      العاملين بالشركة في مناسباتهم بسب  ضغوط العمل. ليً  ما أشارن  .3

      .الراساءالع  ة الشاصية  ي التي تحكم رضا  .4

      بيني وبين المهندسين في الشركة. الثقة أشعر ب ن  نان شي ًا من عدم .5

      بين المهندسين أدى إلى زيادة مشاكل العمل.عدم الت ا م واالنسجام  .6

      الع  ة بيني وبين اإلدارة العليا بالشركة بعيدة الت ا م. .7

      أضطر لمجاملة بع  المهندسين ح امًا على سير العمل بالمشرو . .8

       لة اداذ بمقترحاتي من  بل اإلدارة العليا بالشركة. .9

  



  

 البعد الثاني: استراتيايات التعامل مع للوف العمل بالشركة:

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــدراة الموافق راتـــــــــــــــــــــــــــــــــالفق

 الفردية االسرتاتيجية ول:اجملال األ
 أتفق
إلى  موافق أتفق تماما

 حد ما
ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

      العاملين. ىعدم ا تمام الشركة علي تنمية القدرات لد .1

      .همالعليا بدعم العاملين وتشجيع ضعن التزام اإلدارة .2

      ( للعاملين.مكاف ت، تقديم الحوافز ت مينات صحيةال تعمل الشركة علي  .3

      .العاملين ىلد نها ي بشكل جهاداإل أو التوتر على للقضاءالشركة  ىتسعال  .4

      .العاملين ىالشركة نشر روح اإلبدا  واالبتكار لد ىال تتبن .5

      .ى أداء عال  ال تعمل الشركة علي تقدير العاملين عند تحقيق مستو  .6

      الشدة أو ادزمة. و اتأ في ااا بشكل م يدة الشركة في الدعم جماعات تكون .7

      يسهم في تقليل ضغط العمل. ب اعلية الو ت دارةإ على القدرة .8

 التنظيمية االسرتاتيجية :الثانياجملال 
 أتفق
 أتفق تماما

إلى  موافق
 حد ما

ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

1. 
ال اارد  ووضاع والمسااولية السالطة بااين الع  ااة لتوضااي  ضاعن اال تمااام

 المناس . المكان في المناس 
     

      الضغط. تقليل في يسهم الشركة في الحالي التنميمي الهيكل في التغيير .2

      حصولها. حال والتوترات الضغوط مع الشركة عدم القدرة لتتعامل .3

      الضغط . مواجهة في المهارات تنميةإلى  الشركة افتقار .4

      اإلدارة. في تقييم والمراو  الر ي  بين الحوار المباشر استادام الشركة ال تعتمد .5

      الضغط الومي ي. لتقليل وسيلة المكث ة التدريبية البرامج .6

      في العاملين. الثقة تنميةإلى  الشركة افتقار .7

      الومي ي. والغمو  الع ء زيادة الشركة تجن  عدم التزام .8

      .ب ول الصراعات أوالً  حسم على الشركة تعمل .9

      ضغوط العمل. دارةإ على تعمل ثقافة الشركة ال تتبنى .10

      الضغط. تقليل في تسهم التي جراءاتاإل باتااذ ن سها الشركة دارةإ ال تلزم .11



  

 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــدراة الموافق راتـــــــــــــــــــــــــــــــــالفق

 أتفق البيئية االسرتاتيجية الثالث: اجملال
إلى  موافق أتفق تماما

 حد ما
ال 
 أتفق

 أتفقال 
 نهائيا

      المااطر المهنية من  بل العاملين. عدم فهم .1

      ت العمل.ية الكادر الومي ي للتعامل مع م اج عدم جا ز  .2

      .ةعدم مواكبة الشركة للتكنولوجيا والحداث .3

      .ئبالطوار  المرتبطة حداثاد تو ع .4

5. 
يتمتاع  عنادما الضاغوط علاى والتغلا  التحمال علاى ال ارد  ناان تا ثير لقادرة
       واياتو. بمجازات وياتار

      اوصحيً  توفر سكن ال ق للعاملين معيشياً  .9

  

  



  

 (4امللحق رقم )

 التحليل اإلحصائي
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Mean1 157 3.9902 .37660 .03006 

Mean2 157 3.9501 .39380 .03143 

Mean3 157 3.8634 .58306 .04653 

Mean4 157 3.7882 .28856 .02303 

Mean5 157 3.9178 .31622 .02524 

Mean6 157 3.2633 .27420 .02188 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Mean1 32.944 156 .000 .99016 .9308 1.0495 

Mean2 30.230 156 .000 .95011 .8880 1.0122 

Mean3 18.555 156 .000 .86341 .7715 .9553 

Mean4 34.226 156 .000 .78822 .7427 .8337 

Mean5 36.366 156 .000 .91778 .8679 .9676 

Mean6 12.030 156 .000 .26327 .2200 .3065 

 

 كرونباخ لالستبانة ككل : معامل ألفا

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.865 51 

 

 كرونباخ للبعد األول : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.884 26 
 



  

 كرونباخ للبعد الثاني : معامل ألفا

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.709 25 

 كرونباخ للبعد األول المجال األول : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.751 11 

 كرونباخ للبعد األول المجال الثاني : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.657 6 

 كرونباخ للبعد األول المجال الثالث : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.872 9 

 كرونباخ للبعد الثاني المجال األول : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.718 8 
 للبعد الثاني المجال الثاني : كرونباخ معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.679 11 

 كرونباخ للبعد الثاني المجال الثالث : معامل ألفا

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.731 6 
 



  

 

 القفاع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 26 26 26 40 العام القطا 

 82 56 56 88 الااا القطا 

 100.0 18 18 29 كليهما

Total 157 100.0 100.0  

 

 المدة

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 11.5 11.5 11.5 18 سنوات ام  من أ ل

 41.4 29.9 29.9 47 سنوات عشر إلى سنوات ام  من

 74.5 33.1 33.1 52 سنة عشر امسة إلى سنوات عشر من

 100.0 25.5 25.5 40 سنة عشر امسة من أكثر

Total 157 100.0 100.0  

 

 

 

 المشاريع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 حكومية منش ت

 3.2 1.9 1.9 3 سكنية مباني

 14.7 11.5 11.5 18 سكنية حكومية و منش ت

 47.8 33.1 33.1 52 وسكنية منش ت تجارية

 وحكومية تجارية منش ت

 وسكنية
82 52.2 52.2 100.0 

Total 157 100.0 100.0  

 



  

 الحجم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 متوسطة مشاريع

 13.4 12.1 12.1 19 صغيرة مشاريع

 14.7 1.3 1.3 2 ومتوسطة كبيرة مشاريع

 51.0 36.3 36.3 57 وصغيرة متوسطة مشاريع

 ومتوسطة كبيرة مشاريع

 وصغيرة
77 49.0 49.0 100.0 

Total 157 100.0 100.0  

 

 الومي ة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.2 17.2 17.2 27 مشرو  مدير

 35.7 18.5 18.5 29  سم ر ي 

 59.3 23.6 23.6 37 مشرو  مشرن

 80.3 21.0 21.0 33 إداري

 100.0 19.7 19.7 31 فني

Total 157 100.0 100.0  

 

 الما ل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.1 19.1 19.1 30 عليا دراسات

 63.7 44.6 44.6 70 بكالوريو 

 88.5 24.8 24.8 39 عالي دبلوم

 100.0 11.5 11.5 18 دون فما متوسط دبلوم

Total 157 100.0 100.0  

 

 



  

 التاصا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 54.1 54.1 54.1 85  ندسة

 75.1 21.0 21.0 33 ا تصاد

 88.5 13.4 13.4 21 إدارة

 100.0 11.5 11.5 18 أارى

Total 157 100.0 100.0  

 البعد األول الماال األول

 البيان
 موافق
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

االتاا
 ه

 1السؤال 
41 86 30 0 0 

 موافق 0.671 4.070
26.1% 54.8% 19.1% 0.0% 0.0% 

 2السؤال 
21 65 61 9 1 

 موافق 0.814 3.611
13.4% 41.4% 38.9% 5.7% 0.6% 

 3السؤال 
17 81 59 0 0 

 موافق 0.644 3.732
10.8% 51.6% 37.6% 0.0% 0.0% 

 4السؤال 
39 88 30 0 0 

 موافق 0.663 4.057
24.8% 56.1% 19.1% 0.0% 0.0% 

 5السؤال 
35 87 19 16 0 

 موافق 0.864 3.898
22.3% 55.4% 12.1% 10.2% 0.0% 

 6السؤال 
30 79 48 0 0 

 موافق 0.698 3.885
19.1% 50.3% 30.6% 0.0% 0.0% 

 7السؤال 
34 89 34 0 0 

 موافق 0.660 4.000
21.7% 56.7% 21.7% 0.0% 0.0% 

 8السؤال 
63 84 10 0 0 

 موافق 0.594 4.338
40.1% 53.5% 6.4% 0.0% 0.0% 

 9السؤال 
48 79 30 0 0 

 موافق 0.698 4.115
30.6% 50.3% 19.1% 0.0% 0.0% 

 10السؤال 
54 68 35 0 0 

 موافق 0.746 4.121
34.4% 43.3% 22.3% 0.0% 0.0% 

 11السؤال 
36 96 24 1 0 

 موافق 0.637 4.064
22.9% 61.2% 15.3% 0.6% 0.0% 

 



  

 البعد األول الماال الثاني
 

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة البيان
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 1السؤال 
27 93 34 3 0 

 موافق 0.679 3.917
17.2% 59.2% 21.7% 1.9% 0.0% 

 2السؤال 
39 80 33 5 0 

 موافق 0.768 3.975
24.8% 51.0% 21.0% 3.2% 0.0% 

 3السؤال 
46 94 15 2 0 

 موافق 0.642 4.172
29.3% 59.9% 9.6% 1.3% 0.0% 

 4السؤال 
24 76 45 12 0 

 موافق 0.817 3.713
15.3% 48.4% 28.7% 7.6% 0.0% 

 5السؤال 
42 91 24 0 0 

 موافق 0.640 4.115
26.8% 58.0% 15.3% 0.0% 0.0% 

 6السؤال 
23 81 53 0 0 

 موافق 0.671 3.809
14.7% 51.6% 33.8% 0.0% 0.0% 

 البعد األول الماال الثالث

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة البيان
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 1السؤال 
27 89 41 0 0 

 موافق 0.654 3.911
17.2% 56.7% 26.1% 0.0% 0.0% 

 2السؤال 
20 88 49 0 0 

 موافق 0.639 3.815
12.7% 56.1% 31.2% 0.0% 0.0% 

 3السؤال 
24 82 51 0 0 

 موافق 0.672 3.828
15.3% 52.2% 32.5% 0.0% 0.0% 

 4السؤال 
39 69 28 20 1 

 موافق 0.979 3.796
24.8% 44.0% 17.8% 12.7% 0.6% 

 5السؤال 
34 74 26 20 3 

 موافق 1.001 3.739
21.7% 47.1% 16.6% 12.7% 1.9% 

 6السؤال 
39 71 33 14 0 

 موافق 0.895 3.860
24.8% 45.2% 21.0% 8.9% 0.0% 

 7السؤال 
35 72 27 23 0 

 موافق 0.963 3.758
22.3% 45.9% 17.2% 14.7% 0.0% 

 8السؤال 
55 90 12 0 0 

 موافق 0.595 4.274
35.0% 57.3% 7.6% 0.0% 0.0% 

 9السؤال 
36 70 33 18 0 

 موافق 0.927 3.790
22.9% 44.6% 21.0% 11.5% 0.0% 

 



  

 البعد الثاني الماال األول

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة البيان
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 1السؤال 
52 86 19 0 0 

4.210 0.641 
موافق 
 %0.0 %0.0 %12.1 %54.8 %33.1 بشدة

 2السؤال 
41 82 32 1 1 

 موافق 0.742 4.025
26.1% 52.2% 20.4% 0.6% 0.6% 

 3السؤال 
1 9 61 53 33 

2.312 0.891 
غير 
 %21.0 %33.8 %38.9 %5.7 %0.6 موافق

 4السؤال 
50 97 10 0 0 

4.255 0.565 
موافق 
 %0.0 %0.0 %6.4 %61.8 %31.9 بشدة

 5 السؤال
46 91 20 0 0 

 موافق 0.629 4.166
29.3% 58.0% 12.7% 0.0% 0.0% 

 6السؤال 
1 20 79 42 15 

2.682 0.840 
موافق إلى 
 %9.6 %26.8 %50.3 %12.7 %0.6 حد ما

 7السؤال 
53 94 10 0 0 

4.274 0.573 
موافق 
 %0.0 %0.0 %6.4 %59.9 %33.8 بشدة

 8السؤال 
71 76 9 1 0 

4.382 0.626 
موافق 
 %0.0 %0.6 %5.7 %48.4 %45.2 بشدة

 

 البعد الثاني الماال الثاني

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة البيان
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 1السؤال 
49 96 12 0 0 

4.236 0.579 
موافق 
 %0.0 %0.0 %7.6 %61.2 %31.2 بشدة

 2السؤال 
23 81 38 15 0 

 موافق 0.832 3.713
14.7% 51.6% 24.2% 9.6% 0.0% 

 3السؤال 
41 98 18 0 0 

 موافق 0.597 4.146
26.1% 62.4% 11.5% 0.0% 0.0% 

 4السؤال 
46 104 7 0 0 

4.248 0.527 
موافق 
 %0.0 %0.0 %4.5 %66.2 %29.3 بشدة

 5السؤال 
47 88 21 1 0 

 موافق 0.662 4.153
29.9% 56.1% 13.4% 0.6% 0.0% 

 6السؤال 
58 92 6 1 0 

4.318 0.578 
موافق 
 %0.0 %0.6 %3.8 %58.6 %36.9 بشدة

 7السؤال 
39 102 15 1 0 

 موافق 0.593 4.140
24.8% 65.0% 9.6% 0.6% 0.0% 

 8السؤال 
48 91 16 1 1 

 موافق 0.681 4.172
30.6% 58.0% 10.2% 0.6% 0.6% 



  

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة البيان
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 9السؤال 
0 1 23 54 79 

1.656 0.749 
غير موافق 

 %50.3 %34.4 %14.7 %0.6 %0.0 بشدة

 10السؤال 
45 90 22 0 0 

 موافق 0.639 4.146
28.7% 57.3% 14.0% 0.0% 0.0% 

 11السؤال 
47 89 21 0 0 

 موافق 0.639 4.166
29.9% 56.7% 13.4% 0.0% 0.0% 

 

 الثاني الماال الثالث البعد
 

 البيان
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة
 المتوسف

االنحراف 
 المعياري

 االتااه

 1السؤال 
33 97 27 0 0 

 موافق 0.619 4.038
21.0% 61.8% 17.2% 0.0% 0.0% 

 2السؤال 
44 92 21 0 0 

 موافق 0.629 4.146
28.0% 58.6% 13.4% 0.0% 0.0% 

 3السؤال 
57 92 7 0 1 

4.299 0.615 
موافق 
 %0.6 %0.0 %4.5 %58.6 %36.3 بشدة

 4السؤال 
1 1 29 66 60 

1.834 0.791 
غير 
 %38.2 %42.0 %18.5 %0.6 %0.6 موافق

 5السؤال 
53 93 10 0 1 

4.255 0.629 
موافق 
 %0.6 %0.0 %6.4 %59.2 %33.8 بشدة

 6السؤال 

0 0 0 1 156 

1.006 0.080 

غير 
موافق 
 %99.4 %0.6 %0.0 %0.0 %0.0 بشدة

  

  



  

 

 

Statistics 

 Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 Q1.8 Q1.9 Q1.10 Q1.11 Q2.1 Q2.2 Q2.3 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 Q3.5 Q3.6 Q3.7 Q3.8 Q3.9 S1.1 S1.2 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6 S1.7 S1.8 S2.1 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 S2.2 S2.3 S2.4 S2.5 S2.6 S2.7 S2.8 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 S2.9 S2.10 S2.11 S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 

N 
Valid 157 157 157 157 157 157 157 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



  

 

Statistics 

 S3.5 S3.6 

N 

Valid 157 157 

Missing 0 0 

   

 

  



  

Frequency Table 
 

Q1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.1 19.1 19.1 30 موافق إلى حد ما

 73.9 54.8 54.8 86 أت ق

 100.0 26.1 26.1 41 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

Q1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 6.4 5.7 5.7 9 ال أت ق

 45.2 38.9 38.9 61 موافق إلى حد ما

 86.6 41.4 41.4 65 أت ق

 100.0 13.4 13.4 21 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

Q1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 37.6 37.6 37.6 59 موافق إلى حد ما

 89.2 51.6 51.6 81 أت ق

 100.0 10.8 10.8 17 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

Q1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.1 19.1 19.1 30 موافق إلى حد ما

 75.2 56.1 56.1 88 أت ق

 100.0 24.8 24.8 39 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

Q1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.2 10.2 10.2 16 أت ق ال

 22.3 12.1 12.1 19 موافق إلى حد ما

 77.7 55.4 55.4 87 أت ق

 100.0 22.3 22.3 35 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.6 30.6 30.6 48 موافق إلى حد ما

 80.9 50.3 50.3 79 أت ق

 100.0 19.1 19.1 30 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21.7 21.7 21.7 34 موافق إلى حد ما

 78.3 56.7 56.7 89 أت ق

 100.0 21.7 21.7 34 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q1.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.4 6.4 6.4 10 موافق إلى حد ما

 59.9 53.5 53.5 84 أت ق

 100.0 40.1 40.1 63 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q1.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.1 19.1 19.1 30 حد ما موافق إلى

 69.4 50.3 50.3 79 أت ق

 100.0 30.6 30.6 48 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  



  

 

Q1.10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 22.3 22.3 22.3 35 موافق إلى حد ما

 65.6 43.3 43.3 68 أت ق

 100.0 34.4 34.4 54 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q1.11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق

 15.9 15.3 15.3 24 موافق إلى حد ما

 77.1 61.1 61.1 96 أت ق

 100.0 22.9 22.9 36 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.9 1.9 1.9 3 ال أت ق

 23.6 21.7 21.7 34 موافق إلى حد ما

 82.8 59.2 59.2 93 أت ق

 100.0 17.2 17.2 27 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 5 ال أت ق

 24.2 21.0 21.0 33 موافق إلى حد ما

 75.2 51.0 51.0 80 أت ق

 100.0 24.8 24.8 39 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

 

Q2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 ال أت ق

 10.8 9.6 9.6 15 إلى حد ماموافق 

 70.7 59.9 59.9 94 أت ق

 100.0 29.3 29.3 46 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

Q2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.6 7.6 7.6 12 ال أت ق

 36.3 28.7 28.7 45 موافق إلى حد ما

 84.7 48.4 48.4 76 أت ق

 100.0 15.3 15.3 24 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

Q2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 15.3 15.3 15.3 24 موافق إلى حد ما

 73.2 58.0 58.0 91 أت ق

 100.0 26.8 26.8 42 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 33.8 33.8 33.8 53 موافق إلى حد ما

 85.4 51.6 51.6 81 أت ق

 100.0 14.6 14.6 23 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 26.1 26.1 26.1 41 موافق إلى حد ما

 82.8 56.7 56.7 89 أت ق

 100.0 17.2 17.2 27 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 



  

Q3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 31.2 31.2 31.2 49 موافق إلى حد ما

 87.3 56.1 56.1 88 أت ق

 100.0 12.7 12.7 20 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 32.5 32.5 32.5 51 موافق إلى حد ما

 84.7 52.2 52.2 82 أت ق

 100.0 15.3 15.3 24 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 13.4 12.7 12.7 20 ال أت ق

 31.2 17.8 17.8 28 موافق إلى حد ما

 75.2 43.9 43.9 69 أت ق

 100.0 24.8 24.8 39 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.9 1.9 1.9 3 ال أت ق نها يا

 14.6 12.7 12.7 20 ال أت ق

 31.2 16.6 16.6 26 موافق إلى حد ما

 78.3 47.1 47.1 74 أت ق

 100.0 21.7 21.7 34 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

 

Q3.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.9 8.9 8.9 14 ال أت ق

 29.9 21.0 21.0 33 موافق إلى حد ما

 75.2 45.2 45.2 71 أت ق

 100.0 24.8 24.8 39 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

Q3.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.6 14.6 14.6 23 ال أت ق

 31.8 17.2 17.2 27 موافق إلى حد ما

 77.7 45.9 45.9 72 أت ق

 100.0 22.3 22.3 35 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.6 7.6 7.6 12 موافق إلى حد ما

 65.0 57.3 57.3 90 أت ق

 100.0 35.0 35.0 55 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

Q3.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.5 11.5 11.5 18 ال أت ق

 32.5 21.0 21.0 33 موافق إلى حد ما

 77.1 44.6 44.6 70 أت ق

 100.0 22.9 22.9 36 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

 

S1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.1 12.1 12.1 19 موافق إلى حد ما

 66.9 54.8 54.8 86 أت ق

 100.0 33.1 33.1 52 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

 

S1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 1.3 6. 6. 1 ال أت ق

 21.7 20.4 20.4 32 موافق إلى حد ما

 73.9 52.2 52.2 82 أت ق

 100.0 26.1 26.1 41 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21.0 21.0 21.0 33 ال أت ق نها يا

 54.8 33.8 33.8 53 أت ق ال

 93.6 38.9 38.9 61 موافق إلى حد ما

 99.4 5.7 5.7 9 أت ق

 100.0 6. 6. 1 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.4 6.4 6.4 10 موافق إلى حد ما

 68.2 61.8 61.8 97 أت ق

 100.0 31.8 31.8 50 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

 

S1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.7 12.7 12.7 20 موافق إلى حد ما

 70.7 58.0 58.0 91 أت ق

 100.0 29.3 29.3 46 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

S1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.6 9.6 9.6 15 ال أت ق نها يا

 36.3 26.8 26.8 42 ال أت ق

 86.6 50.3 50.3 79 موافق إلى حد ما

 99.4 12.7 12.7 20 أت ق

 100.0 6. 6. 1 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

S1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.4 6.4 6.4 10 موافق إلى حد ما

 66.2 59.9 59.9 94 أت ق

 100.0 33.8 33.8 53 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

S1.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق

 6.4 5.7 5.7 9 حد ما موافق إلى

 54.8 48.4 48.4 76 أت ق

 100.0 45.2 45.2 71 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

  



  

 

S2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.6 7.6 7.6 12 موافق إلى حد ما

 68.8 61.1 61.1 96 أت ق

 100.0 31.2 31.2 49 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

 

S2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.6 9.6 9.6 15 ال أت ق

 33.8 24.2 24.2 38 موافق إلى حد ما

 85.4 51.6 51.6 81 أت ق

 100.0 14.6 14.6 23 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

S2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.5 11.5 11.5 18 موافق إلى حد ما

 73.9 62.4 62.4 98 أت ق

 100.0 26.1 26.1 41 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
 

S2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.5 4.5 4.5 7 حد ما موافق إلى

 70.7 66.2 66.2 104 أت ق

 100.0 29.3 29.3 46 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 
  



  

 

S2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق

 14.0 13.4 13.4 21 موافق إلى حد ما

 70.1 56.1 56.1 88 أت ق

 100.0 29.9 29.9 47 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق

 4.5 3.8 3.8 6 موافق إلى حد ما

 63.1 58.6 58.6 92 أت ق

 100.0 36.9 36.9 58 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق

 10.2 9.6 9.6 15 موافق إلى حد ما

 75.2 65.0 65.0 102 أت ق

 100.0 24.8 24.8 39 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 1.3 6. 6. 1 ال أت ق

 11.5 10.2 10.2 16 موافق إلى حد ما

 69.4 58.0 58.0 91 أت ق

 100.0 30.6 30.6 48 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

 



  

S2.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.3 50.3 50.3 79 أت ق نها يا ال

 84.7 34.4 34.4 54 ال أت ق

 99.4 14.6 14.6 23 موافق إلى حد ما

 100.0 6. 6. 1 أت ق

Total 157 100.0 100.0  

 

S2.10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.0 14.0 14.0 22 موافق إلى حد ما

 71.3 57.3 57.3 90 أت ق

 100.0 28.7 28.7 45 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S2.11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 13.4 13.4 13.4 21 موافق إلى حد ما

 70.1 56.7 56.7 89 أت ق

 100.0 29.9 29.9 47 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.2 17.2 17.2 27 موافق إلى حد ما

 79.0 61.8 61.8 97 أت ق

 100.0 21.0 21.0 33 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 13.4 13.4 13.4 21 إلى حد ماموافق 

 72.0 58.6 58.6 92 أت ق

 100.0 28.0 28.0 44 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  



  

 

S3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 5.1 4.5 4.5 7 موافق إلى حد ما

 63.7 58.6 58.6 92 أت ق

 100.0 36.3 36.3 57 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.2 38.2 38.2 60 ال أت ق نها يا

 80.3 42.0 42.0 66 ال أت ق

 98.7 18.5 18.5 29 موافق إلى حد ما

 99.4 6. 6. 1 أت ق

 100.0 6. 6. 1 تماماأت ق 

Total 157 100.0 100.0  

 

S3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6. 6. 6. 1 ال أت ق نها يا

 7.0 6.4 6.4 10 موافق إلى حد ما

 66.2 59.2 59.2 93 أت ق

 100.0 33.8 33.8 53 أت ق تماما

Total 157 100.0 100.0  

 

S3.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 99.4 99.4 99.4 156 نها يا أت ق ال

 100.0 6. 6. 1 أت ق ال

Total 157 100.0 100.0  

 

  



  

 (5امللحق رقم )

T الادولية 

 

 Dunn abd Clark, Applied Statistics, (1974), John Wiley & Sonsالمصدر: 

 


