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 )٢٦(نموذج رقم                                                   االجتماعيةالعلوم   :قســم 

 االجتماعيةالرعاية و التأهيل  :تخصص
  

     دآتوراه          ماجستير    ملخص رسالة  

  التوافق المهني وعالقته بضغوط العمل في األجهزة األمنية : عنوان الرسالة
  

  عبد اهللا عبد العزيز السماري  :إعداد الطالب 
  

   عبد الرحمن بن أحمد هيجان.د.أ  :إشــراف 
  :لجنة مناقشة الرسالة

 

 

    
 م٢٠٠٦/ ٣٠/٥ الموافق .ه٣/٥/١٤٢٧  :تاريخ المناقشة

التوافق المهني وعالقته بضغوط العمـل ومـا تـسببه           تتمحور مشكلة الدراسة حول     :مشكلة البحث   
 التالي ما هـي العالقـة بـين         الرئيسي التساؤلضغوط العمل من مردودات نفسية ومهنية ويثير ذلك         

  . الخاصةالطوارئضغوط العمل التي يتعرض لها العاملون بقوات مستوى التوافق المهني ومستوى 

  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي     :أهمية البحث

ذلك أن التوافق مع المنظمة     .  الخاصة الطوارئ أنها تحاول دراسة التوافق المهني للعاملين بقوات         -١
  .التي يعمل بها لفرد يعتبر بصفة عامة أساساً لتكييف الفرد وانسجامه مع العمل الذي يؤديه

 الخاصة في األخذ باألسباب الناجحة الطوارئ عن العاملين بقوات لينوالمسئمساعدة في المساهمة  -٢
التي تؤدي إلى توافق العاملين مهنياً مع أعمالهم وتالفي العوامل السلبية التي تؤدي إلـى ضـغوط                 

  . أثارها عليهمفالعمل وتخفي
   

  
  

  
  
  
  
  

[

  مد هيجان                    مشرفًا ومقررًاعبد الرحمن بن اح. د.أ
  عضوًا         عبد اهللا عبد الغني غانم.د.أ
   عضوًا              أحسن مبارك طالب. د



ج  

  :دف هذه الدراسة إىل  :أهداف البحث 
  . الخاصةالطوارئ التوافق المهني لدى العاملين بقوات مستوىلتعرف على  ا-١
  . الخاصةالطوارئ التعرف على مستوى ضغوط العمل لدى العاملين بقوات -٢
 الطـوارئ ضغوط العمل لدى العاملين بقـوات       مستوى   التوافق المهني و   مستوى التعرف على العالقة بين      -٣

  .الخاصة
  من جهة   ضغوط العمل والمتغيرات الديمغرافية   مستوى التوافق المهني ، ومستوى      ن   التعرف على العالقة بي    -٤
  . الخاصةالطوارئللعاملين بقوات )  المؤهل، الرتبة، الخبرة،العمر(
  من جهـة     والمتغيرات الديمغرافية   ومستوى ضغوط العمل    التوافق المهني  مستوى التعرف على العالقة بين      -٥
  . الخاصةالطوارئللعاملين بقوات )  السكن، مكان العمل، نوعاالجتماعيةالحالة (

  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية  :تساؤالته/ فروض البحث
   الخاصة ؟الطوارئ التوافق المهني لدى العاملين بقوات مستوى ما -١
   الخاصة ؟الطوارئ ما مستوى ضغوط العمل لدى العاملين بقوات -٢
 الطـوارئ ضغوط العمل لدى العاملين بقوات      مستوى  التوافق المهني و  مستوى   العالقة بين     ما هي  -٣

  الخاصة ؟
ضغوط العمل من جهـة والمتغيـرات       ومستوى    التوافق المهني   ما هي العالقة بين كل من مستوى       -٤

   الخاصة ؟الطوارئللعاملين بقوات ) العمر، المؤهل ، الرتبة ، الخبرة(الديمغرافية 
، بـاختالف المتغيـرات الديموغرافيـة       مستوى التوافق المهني ومستوى ضغوط العمل     يختلف   هل   -٥
  للعاملين بقوات الطوارئ الخاصة؟) الحالة االجتماعية، نوع السكن، مكان العمل(

ر عن الظاهرة            :  منهج البحث  ذي يعب ي وال نهج الوصفي التحليل د استخدم الباحث الم ة لق راد  االجتماعي  الم
ا توجد في الواقع تعبيرًا آميًا وآيفيًا، والذي ال يتوقف فقط عند جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة                دراستها، آم 

ى     سيرها والوصول إل اهرة وتف ل الظ ذلك تحلي ا آ ة، وإنم ا المختلف ا وعالقته صاء مظاهره ل استق ن أج م
ع عدد       ت ) ٤٠٠(استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وتحسينه وقد قام الباحث بتوزي ا    اس د منه ان العائ بانة وآ

  .من إجمالي اإلستبانات التي تم توزيعها) ٩٧٫٨(استبانة أي ما نسبته ) ٣٩١(
  :  أهم النتائج

 الخاصة أقل من الوسط وأن هنـاك تباينـاً          الطوارئ اتضح أن مستوى التوافق المهني لدى العاملين بقوات          -١
  .واضحاً في مستوى الرضا الوظيفي

  . الخاصة في حدود الوسطالطوارئ مستوى ضغوط العمل في قوات  اتضح من النتائج أن-٢
أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط بين أبعاد التوافق المهني ومتغيرات مصادر ضـغوط العمـل، وأن                   -٣

 هذه العالقات عكسية، وتشير هذه النتائج إلى أن مستوى الرضا عن جوانب  العمل المختلفة يرتفع بانخفـاض                  جميع
  .مستوى ضغوط العمل

وعـدد  .  توضح النتاذج أن للتوافق المهني عالقة ارتباط دالة إحصائياً مع كل من العمر والرتبة العـسكرية                -٤
  .ويالحظ أن جميع هذه العالقات موجبة أو طردية%) ١(سنوات الخدمة عند مستوى أقل من 

 والمؤهل العلمي مما يععني أن التوافق المهني         توضح النتائج أنه ال يوجد عالقة ارتباط بين التوافق المهني          -٥
  .ال يتأثر بالمؤهل العلمي

توضح النتائج أن لضغوط العمل عالقة ارتباط دالة إحصائياً مع كل من العمر، وعـدد سـنوات الخدمـة،                    -٦
  .ويالحظ أن العالقة بين ضغوط العمل وهذه العالقات عالقة عكسيه

عالقة ارتباط بين ضغوط العمل وكل من المؤهل العلمي وسنوات الخبـرة             تبين نتائج الدراسة أنه ال توجد        -٧
مما يشير إلى أن مستوى ضغوط العمل ال يتأثر بكل من المؤهل العلمي ومدة الخدمة ويتضح من النتـائج                   

، ويشير ذلك إلى أن الزواج يزيد من        االجتماعيةإلى وجود فرق في مستوى التوافق المهني بحسب الحالة          
  .توافق المهنيمستوى ال

 يتضح من النتائج إلى وجود فرق في مستوى التوافق المهني بحسب نوع السكن، ويشير ذلك إلى أن ملكية                   -٨
  .المسكن تسهم بشكل إيجابي في مستوى التوافق المهني

  .يتضح من النتائج إلى عدم وجود فرق في مستوى التوافق المهني بحسب مكان العمل -٩
، ويشير ذلـك    االجتماعيةلى عدم وجود فرق في مستوى التوافق المهني بحسب الحالة            يتضح من النتائج إ    -١٠

  .االجتماعيةإلى أن مستوى ضغوط العمل ال يتأثر بالحالة 
 ويتضح من النتائج إلى عدم وجود فرق في مستوى ضغوط لعمل بحسب نوع السكن ويشير ذلك إلـى أن                    -١١

  .لك مسكناً أم يستأجرمستوى ضغوط العمل ال يتأثر بكون العامل يم
ويـشير ذلـك إلـى أن    . ويتضح من النتائج إلى وجود فرق في مستوى ضغوط العمل بحسب مكان العمل        -١٢

  .العاملين في منطقة الرياض أقل ضغوطاً مقارنة بزمالئهم العاملين بالمنطقة الشرقية
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Research Problem:  The study has focused on professional compatibility and its  relation with 
work pressure considering its psychological and professional consequences . This brings up the 
main following question, what is the relationship between the professional compatibility and work 
pressure Emergency Forces. Personnel during their duty.  

 

 Research Importance This study gains its importance within the following:  
1- Try to study the professional compatibility of the Emergency Forces. In view 

that, the compatibility with organizations, which the individual joins, usually 
considered as a base to individual adaptation and harmonizing with his work 
that he carry out.  

2- Contribution in assisting  the working s officers in Special Emergency Forces 
to take hold of successful reasons leading to personnel professional 
compatibility with their workers to avoid the negative factors that leading to  
work pressure and decrease their effect on them   
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Research Objectives: This Study aim to:  
1- Identifying the level professional compatibility upon Special Emergency Forces Personnel.    
2- Identifying the level work pressure with Special Emergency Forces personnel  
3- Identifying the relationship between level professional compatibility and work pressures 

upon Special Emergency Forces workers.     
4- Identifying the relationship between the work pressures and Demographic changes (Age, 

Qualifications, Rank, Experience, Social Status, Housing Type, and Work Place) of Special 
Emergency Forces Workers.  

 

Research Hypothesis/ Questions: This Study attempts to answer the following questions. 
1. What is the level Professional compatibility upon Special Emergency Forces Personnel?   
2. What is level of work pressures upon Special Emergency Forces Workers?  
3. What is relationship between professional compatible and work pressures upon Special 

Emergency Forces Workers?   
4. What is the relationship between work pressures level, professional compatibility e degree 

and the demographic changes (Age, Qualifications, Rank, and Experience) upon Emergency 
Forces Workers? 

5. Are work pressures level and professional compatible degree being different from subject to 
demographic difference (Social Status, housing Type, and Work Place) upon Special 
Emergency Forces Workers?   

Research Methodology: Researcher has used the analytical descriptive methodology, which 
expresses the social phenomena desirable to study. In fact it is create a quantity and qualitative 
expression which is not depend only on phenomena data collection to inspect its aspects and different 
relationships, but to analysis, and interprets phenomena to get to deductive that might be contribute in 
reality development and improve. The researcher manages to distribute (400) questionnaire which 
returning in (391) ones, that is equal percentage of (97.8) out of total questionnaire that had been 
distributed.  
 

 Main results: 
1- It is clear that the workers professional compatible level upon Special Emergency Forces Workers less 

than medium. And there is clear difference in functional satisfaction level.  
2. These results show that the work pressure level upon Special Emergency Forces Workers in the medium 

limits.   
3. Study results there is binding relationship between professional compatible dimensions and work 

pressures sources changes, and the overall relations are adverse, these results indicates that the 
satisfaction level about different sides of work is rising against work pressures level decrease.  

4. These results show that the professional compatible has statistic function relation with each age and 
military rank. Service years is less than (1%). You can observe that all of these relations are negative or 
direct.  

5. The results show that there is no binding relationship between professional compatible and academic 
qualifications, which means that the professional compatible doesn’t affected by academic 
qualifications.  

6. The results clearly show that the work pressures have statistic function binding relationship with each age 
and service years. You can observe that the relationship between work pressures and this relation is an 
adverse one.  

7. Study results clearly show that there is no binding relationship between work pressures and each of 
academic qualification or years of experience. This indicates that the work pressures level doesn’t 
affected by academic qualifications and service period. These results explain show that there are some 
differences in professional compatible level depending on social status. This indicates that marriage is 
increase the professional compatible level.     

8.  These results clearly show that there are some differences in professional compatible level depending 
on housing type and this indicates that the housing ownership will positively contribute in professional 
compatible level.  

9. These results clearly show that there are some differences in professional compatible level depending 
on work location.  

10. These results clearly show that there is no difference in professional compatible level depending on 
social status, this indicates that the work pressure level doesn’t affected by social status.   

11. These results clearly show that there is no difference in work pressures level depending on  housing 
type and this indicates that the work pressures level doesn’t affected by either worker owner house or 
lease.  

12- These results clearly show that there is some differences in work pressures level depending on work 
location and This indicates that workers in Riyadh area subject to less pressure in comparing with their 
colleagues in Eastern Province.    
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  رقم الصفحة  املوضــــــوع

  ١  مقدمة الدراسة
  ٤     مدخل الدراسة    :الفصل األول 

  ٥  .ةـــمشكلة الدراس: أوالً       
  ٨  .ةـــسـأمهية الدرا:        ثانياً

  ١٠  .ةــسـداف الدراأه: ثالثاً       
  ١١  .ةــالت الدراساؤتس: رابعاً       
  ١٢  .ةــمفاهيم الدراس: خامسا       
  ٢٠  والدراسات السابقة اإلطار النظري ـ :الفصل الثاين 
  ٢١  .ريــار النظـاإلط: أوالً        

  ٤٥  .ابقة ـالدراسات الس:         ثانياً
  ٦٥  .ياإلطار املنهج   ـ :الفصل الثالث 

  ٦٦  .ةــــسـمنهج الدرا:         أوالً
  ٦٦  .ةــــسـ الدراعينة:         ثانياً
  ٦٦   .ةـــسـحدود الدرا:          ثالثاً
  ٦٧  .ةــــسـ الدراأداة:          رابعاً

  ٦٧  .ةـ الدراس الصدق الظاهري ألداة:خامساً         
  ٦٨  .ةـة الدراسأداثبات : سادساً         

  ٦٩  .أساليب املعاجلة اإلحصائية: سابعاً          
  ٧١  .عرض وحتليل نتائج الدراسة    :الفصل الرابع

  ٧٢  :وصف أفراد عينة الدراسة من حيث: أوالً       
  ٧٢  الرتبة العسكرية ومكان العمل. أ  
  ٧٤  احلالة االجتماعية. ب  
  ٧٤  املستوى التعليمي. ج  



ي  

  ٧٥  نوع السكن. د  
  ٧٦  عمرال. ه  
  ٧٧  اخلربة. و  
  ٧٨  التوافق املهين: ثانيا
  ٩٧  ضغوط العمل: ثالثا

  ١٢٣  النتائج والتوصياتو  الدراسةملخص: الفصل اخلامس 
  ١٢٤  .ةـــ الدراسنتائج:  أوالً       
  ١٢٨  .ةــــ الدراستوصيات: ثانياً        

  ١٢٩  .ةــ الدراسملخص :         ثالثاً
  عـــــــاملراجقائمة  
  .ربيةـع العـــاملراج: أوالً        
  .ةــع األجنبيـاملراج: ثانياً        

  
١٣٢  
١٤١  

  ١٤٢  :املالحـق 
  ١٤٣  قائمة بأمساء احملكمني) ١(امللحق رقم   
  ١٤٤  معامالت االرتباط بني بنود متغري التوافق املهين والدرجة الكلية للمتغري) ٢(امللحق رقم   
  ١٤٦  عامالت االرتباط بني بنود متغري ضغوط العمل والدرجة الكلية للمتغريم) ٣(امللحق رقم   
  ١٤٧  معامالت ثبات ألفا لبنود متغريي التوافق املهين وضغوط العمل) ٤(امللحق رقم  
  ١٤٨  أداة الدراسة يف صورا النهائية) ٥(امللحق رقم  

 



ك  

  قائمة اجلداول

 الصفحة البيــــان م
  ٧٢  الدراسة حسب الرتبة ومكان العملتوزيع أفراد عينه  ـ١
  ٧٤  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية  ـ٢
  ٧٤  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي ـ٣
  ٧٥  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع السكن ـ٤
  ٧٦  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر ـ٥
  ٧٧  ربة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخل ـ٦
  ٧٨  مستويات التوافق املهين لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة ـ٧
  ٩٨  مستويات ضغوط العمل لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة ـ٨
معامالت االرتباط بني متغري أبعاد التوافق املهين ومـتغري ضـغوط            ـ٩

  العمل اليت مصدرها طبيعة العمل
١١٠  

اد التوافق املهين ومـتغري ضـغوط       معامالت االرتباط بني متغري أبع     ـ١٠
   الشخصيةبعض خصائصالعمل اليت مصدرها 

١١١  

معامالت االرتباط بني متغري أبعاد التوافق املهين ومـتغري ضـغوط            ـ١١
  العمل اليت مصدرها املعوقات اإلدارية

١١٢  

معامالت االرتباط بني متغري أبعاد التوافق املهين ومـتغري ضـغوط            ـ١٢
  العمل

١١٣  

الرتباط بني التوافق املهين ومتغريات العمـر، واملؤهـل،         معامالت ا  ـ١٣
  والرتبة، واخلربة

١١٥  

املؤهـل،  ومعامالت االرتباط بني ضغوط العمل ومتغريات العمر،         ـ١٤
  والرتبة، واخلربة

١١٦  

  ١١٨ (Tow- sample T-Test)نتائج حتليل الفرق بني متوسـطني   ـ١٥

- و-



ل  

احلالـة  الختبار مدى وجود فرق يف مستوى التوافق املهين حبسب          
  االجتماعية

الختبار (Tow-sample T-Test)نتائج حتليل الفرق بني متوسطني  ـ١٦
  مدى وجود فرق يف مستوى التوافق املهين حبسب نوع السكن
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  :مقدمة الدراسة
يعد التوافق املهين مؤشراً للنجاح يف أي مهنة، وهو أمـر ضـروري لقيـام الفـرد                 

وعن طريقـه يقـاس مـدى       ، مبهام عمله على أكمل وجه، وحسب ما هو مطلوب منه         
  .رضا الفرد عن مهنته، والعكس صحيح

، فرضا الفرد عن مهنته يعد األساس األول لتحقيـق التوافـق املهـين بوجـه عـام                
  .ك أن التوافق املهين يرتبط بالنجاح يف العملذل

وعالقـة الفـرد مـع      ، وعن مكوناته البيئيـة   ، وهو ما يعكس رضا الفرد عن عمله      
كمـا يـشمل إشـباع حاجاتـه        ، ووجهة نظره يف رؤسائه واملـشرفني عليـه       ، زمالئه

  .وحتقيق طموحاته
عمـل  ) ٣٣٠٠(مبراجعـة مـا يربـو علـى         ) م١٩٧٦ (Lookeوقد قام لوك    

 من املقاالت، والرسائل، والبحـوث اجلامعيـة الـيت نـشرت حـول موضـوع                علمي
واستنتج أن الرضـا املهـين يتحقـق بـشكل مباشـر            ، الرضا املهين يف السنوات األخرية    
  ).ظروف العمل، املكافأة، العمل ذاته(من واقع األحداث، أو الظروف 

، فـرد وبشكل غري مباشر من خالل بعض العوامـل املتعلقـة بكـل مـن ذات ال               
  ).٢١٠ص، بدون تاريخ، املشعان. (الرواتب، سياسة املنظمة، املرؤوسني، املشرفني

إن العوامل املؤثرة يف التوافق املهين كـثرية ومتنوعـة، بعـضها يتعلـق مبـستوى                
فالعالقـة مـع الـزمالء،      ، وبعضها يتعلـق بشخـصية الفـرد ذاتـه        ، العمل ومتطلباته 

بحت كلها عوامـل مهمـة يف حتقيـق التوافـق           والرؤساء، والفروق املرتبطة بالعمل أص    
بـأن عـدم توافـق      ، حيث تشري الكثري من الدراسات اليت أجريت يف هذا اـال          . املهين

أو إىل عـدم وجـود الوقـت        ، الفرد مع مهنته قد يعود إىل عدم الوفاء مبتطلبات املهنـة          
داريـة غـري    وإىل األسـاليب اإل   ، وإىل عدم القدرة على حتقيق توقعات اآلخـرين       ، الكايف
واحلـوافز  ، وعـدم الرضـا عـن املكانـة االجتماعيـة         ، وزيادة حجم العمل  ، املالئمة
  ).٦٥ص، م١٩٩١، اخلطيب واحلديد. (والعالقة مع الزمالء، املادية
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إن سوء التوافق املهين، وعدم تكيـف األفـراد مـع ظـروف العمـل، جيعلـهم                 
هذا الفتـور ينـتج عـن       ، ماسيقبلون على العمل بفتور، وروح معنوية هابطة تفتقد احل        

بعضها مرتبط بعوامل وظيفية، وبعضها مـن إجـراءات تنظيميـة، أو مـن              : عدة أسباب 
واملـستوى  ، والرتبـة ، العالقات داخل العمل، أو مـن عوامـل فرديـة، مثـل العمـر             

  .واحلالة االجتماعية، والتدريب، واخلربة، التعليمي
 يعد مـن العوامـل الرئيـسية الـيت          هالتوافق مع بيئة العمل، ومتطلبات    كما أن سوء    

والتغيـب  ، وخباصـة يف األداء املـنخفض     ،  والتوترات النفـسية   ،تعرض األفراد للضغوط  
  .والتسرب الوظيفي ، عن العمل
عملـه   املهين هو عجز الفرد عـن التكيـف الـسليم لظـروف              التوافقن سوء    إ
 والـيت   ، مرضـي عنـه    غـري و،  مما جيعله غري راض عنـها      ، أو لظروفه االجتماعية   ،املادية

   .وكثرة الغياب بدون عذر ،  من العملىمنها كثرة الشكاو
 أو  ، األجـور املنخفـضة    : منـها  ،ن سوء التكيف املهين ينبع من مصادر متعددة        إ

  . ومن التكرار والرتابة يف طبيعة العمل ، ، ومن التعب يدةاجل غريظروف العمل 
 وهو أوجـه الـضعف يف التنظـيم         ،خر لسوء التكيف املهين   آ اًكما أن هناك سبب    "

حيث   والعالقات الشخصية الداخلية بني العاملني يف املؤسسة الصناعية احلديثة،         ،االجتماعي
 وهـذا   ، ونقص إحساسهم بالتعاون   ،يؤدي إىل ضعف االتصال بني العاملني بعضهم ببعض       

ليهم أعراض  ، وبالتايل تظهر ع     وغري مستأنسني بزمالئهم   ،يؤدي م أن يكونوا غري سعداء     
 وقد ال يكون سبب عدم الرضا املهين راجعاً إىل مواقف العمل ذاتـه،بل              .االغتراب النفسي 

فيـأيت ـا    ،   كالصراعات اليت تنشأ يف ظل املرتل      ،يكون مرجعه سوء توافق شخصي عام     
  .)٢٥١م، ص١٩٩١،الزبريي ("ل العامل إىل موقف العم

ضا عـن العمـل يف املؤسـسات        كما أن علماء النفس استخدموا يف دراستهم للر       
ومـدى  ، عبارة الرضا، للداللة علـى مواقـف املـوظفني وقبـوهلم          ) م١٩٣٠(منذ عام   

  ).١٥ـ ١٤ص، م١٩٨٤، العديلي. (تأقلمهم مع وظائفهم
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-الرضـا : االستدالل على التكيف املهـين مـن خـالل عـاملني        " وبذلك ميكن   
ـ          ل العامـل لظـروف بيئـة       واإلرضاء، حيث يتضمن الرضا تقبل العمل بوجه عام، وتقب

، العمل من إشراف، وزمالء، وإدارة العمـل، وأحـوال العمـل، وسـاعات العمـل                
.  يتـضمن إشـباع حاجاتـه        - أي رضا العامل     -إن ذلك كله    : واألجر، ونوع العمل  

أما اإلرضاء فيعرب عنه مبدى كفاءة العامل، وأهليته، وكفايتـه، وبالطريقـة الـيت يقـدره                
  ).٢٦٨ص ،١٩٨٥،أبو النيل  " (ا رؤساؤه  وزمالؤه

لقد أصبح حتقيق الرضا الوظيفي مـن أهـم الوسـائل الـيت حتقـق للمنظمـات                 
املتقدمة أهدافها يف تنمية العالقة بني املنظمة والعاملني ـا، وتنميـة الـسلوك اإلبـداعي              

  .لدى منسوبيها، وإجياد الدافع لديهم لبذل مزيد من اجلهد
ي يصبح بإمكان املنظمـة أن حتـتفظ بقـوة عمـل            فمن خالل حتقيق الرضا الوظيف    

  ).٣ص، م٢٠٠٢، الدلبحي. (بطموحات عالية، مستقرة
ولذلك سوف نستدل على التوافق املهين للفـرد يف هـذه الدراسـة مـن خـالل                 
إجابات أفراد عينة الدراسة اليت اعدت هلذا الغـرض ومعرفـة مـدى عالقتـه بـضغوط           

  العمل اليت يواجهوا
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  :مشكلة الدراسة: أوًال
واجتاهام حنو وظائفهم، وحنو املؤسسات الـيت       ، لقد نالت مواقف العاملني وميوهلم    

وحنو بيئة العمل، والبيئة احمليطة باملؤسسات، قدراً كبرياً من اهتمـام العلمـاء             ، يعملون ا 
وعلـم  ،  علم النفس الـصناعي    وجماالت، والسلوك التنظيمي ، والباحثني يف جماالت اإلدارة   

وجاء اهتمام اإلدارة بالرضا الوظيفي؛ العتقادهم بـأن        ، واإلرشاد املهين ، النفس االجتماعي 
إذ يعترب رضا الفـرد عـن عملـه         ، هناك عالقة بني رضا العاملني عن عملهم، وإنتاجيتهم       

تمائه للمنظمة،  وتعميق والئه وان  ، األساس األول لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للعامل      
  ).،     م١٩٨٣، العديلي. (وارتفاع روحه املعنوية

وتبقى املهنة اآلن ـ كما هو شأا يف املاضـي ـ جـزءاً أساسـياً مـن حيـاة        "
فبعض األعمال تولـد لـدى العـاملني مـشاعر          ، ومصدر شقاء أو سعادة هلم    ، العاملني
، مـل واجبـات كـثرية     لكن أعماالً أخرى قد تفرض علـى العا       ، وحتقيق الذات ، الرضا

وباختـصار تولـد معظـم األعمـال        ، وضغوطاً هائلة تقوده إىل تكوين مشاعر سـلبية       
". ولكنها قد تـؤدي إىل مـشاعر الـضغط أيـضاً          ، لدى من يقومون ا مشاعر الرضى     

  ).٢٦٧ص، م١٩٩٩، ترمجة فارس حلمي، )ليجيو(رونالد ـ ي (
الفـرد النفـسية حنـو      لقد تعددت املصطلحات املستخدمة للتعبري عـن مـشاعر          

  .ومدى قدرته على التوافق معه، عمله
واالجتـاه النفـسي حنـو    ، والروح املعنويـة ، ومن هذه املصطلحات الرضا الوظيفي 

وتشري هذه املصطلحات يف جمملها إىل جمموع مـشاعر الفـرد الوجدانيـة حنـو               ، العمل
  .قه يف وظيفتهكما تعرب عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أنه حيق، عمله احلايل

إن املعلومات حول شعور األفراد جتاه أعمـاهلم سـتكون ذات فائـدة كـبرية يف                
  ).٥٣ص، م١٩٩٩، شلول. (التنبؤ بسلوكهم

ن التوافق املهين يعين قدرة الفـرد علـى أن يتكيـف مـع البيئـة االجتماعيـة                  إ
 ،لعمـل واملهنية،فإذا كان العامل متوافقاً مهنياً مـع عملـه تكـون لديـه الرغبـة يف ا                
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ـ      ، والدافع حنو األداء الوظيفي املميز     ه وعنـه مـن قبـل       ـالذي حيقق الرضا الوظيفي ل
 ـا مطالـب تتـسم    العـاملني ن بعض املهن تفرض على  إكذلك ف . املسئولني عن العمل  

، و من هذه الوظائف وظيفة رجـل األمـن؛ ألن سـالمة مـن يقومـون                 طــبالضغ
عدد مـصادر هـذه الـضغوط بتنـوع بيئـات           وتت ،ذه الوظائف مهددة باخلطر دائماً      

 خاصةً يف النظـام العـسكري الـذي يفـرض علـى األفـراد                وباختالف املهن  ،العمل
، العديد من املطالب اليت تنظم األمنـاط الـسلوكية لـديهم، وتعمـل علـي توجيههـا                

حيث إن النظام العسكري يتميز بضرورة التقيـد بالـضبط والـربط، واحملافظـة علـى                
وااللتزام باللوائح، والـنظم املعمـول ـا، كمـا أن األعمـال واألدوار              أوقات العمل،   

حيـث إن   ، اليت تطلب من رجل األمن ال حتتمـل التـأخري، أو التأجيـل، أو اإلمهـال                 
  .تأخريها ممكن أن يلحق الضرر باتمع 

بقوات الطوارئ اخلاصة مـن أكثـر األفـراد عرضـة للـضغوط              العاملونعترب  وي 
ـ     ، ةالنفسية واملهني   وبالتـايل ختتلـف اسـتجابات       ، ـم  ةنظراً لتعدد املسئوليات املناط

  . وتأثريها عليهم،والعوامل املسببة هلا ، األفراد لتلك الضغوط تبعاً لدرجتها
، وفقـاً   كما خيتلف األفراد يف طريقـة تعاملـهم ومواجهتـهم لتلـك الـضغوط             

) نـوع الـسكن   ، مكـان العمـل   ، ةاخلرب،الرتبة  ، املؤهل، العمر(ملتغريام الدميواغرافيه   
 وبالتـايل   ، واالجتماعيـة  ، والـصحية  ،مما ينتج عنه الكثري مـن االضـطرابات النفـسية         

  .تأثريها على أدائهم الوظيفي
ـ          بـاخلطورة، األمـر الـذي يـستدعى         اًكما أن عمل رجل األمن يتـصف دائم
ـ       ، احلذر منه، واليقظـة، والدقـة يف أداء العمـل          اء وخـصوصاً عنـدما تـزداد األعب

واملسؤوليات يف أوقات العمل، األمر الذي يتطلب منـه العمـل باسـتمرار، وحتـت أي                
  . ظرف، ويف كل وقت

ـ  ، وعالقتـه    ن هذه الدراسة سـوف تتنـاول  التوافـق املهـين           إلذلك ف  ضغوط ب
ن رجـل األمـن ميـارس عملـه         إ حيث    ، بقوات الطوارئ اخلاصة   ملني لدى العا  العمل
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 قـد   ،أو التواجد املستمر بالعمـل لفتـرة طويلـة         ، نلب األحيا غيف ظروف قاسية يف أ    
مما يترتب عليه مردودات نفسية ومهنية متتـد آثارهـا للحيـاة            ،   أو أشهر  ،متتد لعدة أيام  
 حيـث يأخـذ العمـل       ، ]الزوجة واألبنـاء    [ وتنعكس على عالقاته األسرية    ،االجتماعية
   . ورعاية شئوم،الحظتهم وم، وبالتايل يكون بعيداً عن تلبية متطلبام،معظم الوقت

إن االنتقال من احلياة املدنية إىل احلياة العـسكرية ينطـوي علـى العديـد مـن                 "
املطالب واملستلزمات، اليت تتطلب إحداث تغيري جذري لـدى األفـراد يف العديـد مـن                

  .املظاهر النفسية، واألمناط السلوكية
ات واملشكالت النفسية لدى    وهذا الوضع رمبا ينطوي بالتايل على الكثري من الصعوب        

هؤالء األفراد، تتمخض يف سوء التوافق النفسي، والتكيف االجتماعي داخـل املؤسـسة             
وظهور بعض االضطرابات االنفعالية والشخصية لديهم، وهـذا بـال شـك            ، العسكرية  

يستوجب بالتايل ضرورة إعداد برامج التدريب واإلرشاد املناسبة، من أجل يئـة األفـراد              
  ).٢١٣ص ،٢٠٠٤،الزغول" ( يدهم على مطالب احلياة العسكرية  وتعو

جيـب عليـه     جزء من طبيعة عمل رجـل األمـن،    العملإن من املؤكد أن ضغوط      
لـذلك تـربز      ومهنيـة،  ةه من ضغوط نفـسي    ـسببه ل ت والسيطرة على ما     ا،التعامل معه 

ـ  الـيت ت املـشكالت  وتكيف الفرد مع الظروف و    ،أمهية التوافق املهين هنا    حـىت   ،ه واجه
  . واالستعداد له يف كل وقت،يستطيع التوفيق بني متطلبات عمله

وسوف حياول ا لباحث يف هذه الدراسة التعرف علـى مـستوى التوافـق املهـين                
لدى العاملني بقوات الطواري اخلاصـة، وعلـى مـستوى ضـغوط العمـل لـديهم ،                 

  :وذلك من خالل االجابة على التساؤل الرئيسي التايل
 الـيت   العمـل ضـغوط   مـستوى    و ، التوافق املهـين    مستوى العالقة بني   هي ما

   بقوات الطوارئ اخلاصة؟العاملون يتعرض هلا 



 ٨

  :أهمية الدراسة: ثانيا
يعترب موضوع التوافق املهين مـن املوضـوعات الـيت جتـذب اهتمـام البـاحثني                

 يعـد   والدارسني على السواء؛ ذلك ألن التوافق املهين كنـوع مـن أنـواع االجتاهـات              
هاماً ألية منظمة، فهو إىل جانب الدور الذي يقوم به من حيث ربـط توقعـات الفـرد                  

يـؤدي إىل أن يعـزز يف الفـرد اهتمامـه بتقـدم وجنـاح               ، مبهام املنظمة اليت يعمل ا    
  .املنظمة اليت يعمل ا

حيث إن ارتفاع درجة التوافق املهين لدى العاملني يف أي منظمـة مؤشـر قـوي                
  . العمل فيها، وحتقيق أهدافهاعلى جناح سري

على أن من أهـم األسـباب الـيت تقـف وراء اهتمـام البـاحثني والدارسـني                  
  .مبوضوع التوافق املهين، عالقته ببعض النتائج التنظيمية مثل ضغوط العمل

كذلك فإن هذه الدراسة حتاول املسامهة يف إثـراء املكتبـة العربيـة، مـن خـالل               
  . وعالقته بضغوط العمل يف األجهزة األمنيةحبث موضوع التوافق املهين،

  :وبالتايل فإن هذه الدراسة تكتسب أمهيتها بسبب ما يلي
ذلـك أن   ، أا حتاول دراسة التوافق املهين للعـاملني بقـوات الطـوارئ اخلاصـة               ـ١

توافق الفرد مع املنظمة اليت يعمل ا يعترب بصفة عامـة أساسـياً لتكيـف الفـرد                 
ذي يؤديه، مما يزيد من فعاليـة املنظمـة، وتنفيـذ أهـدافها             وانسجامه مع العمل ال   

على أكمل وجه؛ فضالً عن ذلك فإن دراسة التوافـق املهـين للعـاملني بقـوات                
الطوارئ اخلاصة يف الوقت الراهن يعترب مهماً جداً، وذلـك نظـراً لقلـة احلـوافز                

د املادية، والترقيات، والذي قـد يـؤثر بـدوره يف ضـعف التوافـق بـني الفـر                 
خصوصاً يف الوقت احلـايل الـذي كثـرت فيـه أوقـات             ، واملنظمة اليت يعمل ا   

التواجد داخل العمـل، باإلضـافة إىل اتـصاف عملـهم بـاخلطورة واملواجهـة               
املسلحة؛ ملواجهة األعمال اإلرهابية اليت تتعرض هلا بالدنـا احلبيبـة حفظهـا اهللا،              

 .من قبل جمموعة من الفئات الضالة



 ٩

اول التركيز على العاملني بقوات الطـوارئ اخلاصـة، باعتبـار أن            هذه الدراسة حت     ـ٢
توافق هؤالء األفراد مع عملهم ال ينعكس فقـط علـى أدائهـم داخـل املنظمـة                 

، اليت يعملون ا، وإمنا على اتمع املستفيد من اخلـدمات الـيت يقـدموا لــه               
ـ              اه جمـتمعهم   حيث إن عدم توافق هؤالء العاملني مع عملهم قد جيعل أعمـاهلم جت

 .أقل من املستوى املطلوب الذي ينشده املسؤولون عنهم، واحملافظة عليه

املسامهة يف مساعدة املسئولني عن العاملني بقوات الطـوارئ اخلاصـة يف األخـذ                 ـ٣
باألسباب الناجحة، اليت تؤدي إىل توافق العاملني مهنيـاً مـع أعمـاهلم، وتـاليف               

ط العمل، وختفيـف آثارهـا علـيهم، ورفـع          العوامل السلبية، اليت تؤدي إىل ضغو     
 .مما يترتب عليه زيادة إنتاجهم، روحهم املعنوية

 



 ١٠

  :أهداف الدراسة: ثالثًا 

  :دف هذه الدراسة إىل 

 بقـوات الطـوارئ     التعرف على  مستوى التوافق املهـين لـدى العـاملني           -١
 .اخلاصة 

 بقـوات الطـوارئ     نيلعـامل التعرف على مستوى ضغوط العمـل لـدى ا         -٢
  . خلاصةا

 ضـغوط  مـستوى     و ، التوافـق املهـين     مـستوى  التعرف على العالقة بني    -٣
  . بقوات الطوارئ اخلاصةالعاملنيلدى العمل 

 على العالقة بني مـستوى التوافـق املهـين ومـستوى ضـغوط              التعرف  -٤
، الرتبـة   ، املؤهـل   ، العمـر   ( العمل من جهة ، واملـتغريات الدميوغرافيـة         

 .لطوارئ اخلاصة بقوات اللعاملني ) اخلربة

التعرف على االختالف بني مستوى التوافـق املهـين ومـستوى ضـغوط              -٥
نـوع  ، احلالـة االجتماعيـة   (العمل من جهـة ، واملـتغريات الدميوغرافيـة          

  ٠للعاملني بقوات الطوارئ اخلاصة )  مكان العمل، السكن

 



 ١١

  :تساؤالت الدراسة:  عًابرا

  :ة على التساؤالت التالية اإلجابإىل الدراسة  هذه تسعى         

  ؟ اخلاصة بقوات الطوارئالعاملني  مستوى التوافق املهين لدىما  -١

   بقوات الطوارئ اخلاصة؟مستوى ضغوط العمل لدى العاملنيما    -٢

العمـل لـدى    ضـغوط   مـستوى    و ، التوافـق املهـين     مستوى عالقة بني  ال    ما هي   -٣
 ؟العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة

العالقة بني كل من ، ومستوى التوافق املهـين ، ومـستوى ضـغوط العمـل      ما هي    -٤
للعـاملني  ) اخلـربة ، الرتبـة ،املؤهـل ، العمـر ( من جهة، واملتغريات الدميوغرافية     

 بقوات الطوارئ اخلاصة ؟

هل خيتلف مستوى التوافق املهين، ومستوى ضغوط العمـل، بـاختالف املـتغريات             - ٥
للعـاملني بقـوات    ) مكان العمـل    ، نوع السكن ، ماعيةاحلالة االجت ( الدميوغرافية  

 الطوارئ اخلاصة؟

 



 ١٢

 .   الدراسة مفاهيم:خامسًا

  . ــ  التوافق المهني١
يف ، يف البداية ال بد أن نشري إىل أن التوافق املهين هو جـزء مـن التوافـق العـام                  

 الـيت   اتمع، وأحد مظاهره، وخاصةً يف جمال العمل الذي يعتـرب مـن أهـم اـاالت               
كما أن التوافق بني املوظف والعمل هـو أحـد مظـاهر الرضـا              . حيقق فيها الفرد توافقه   

  .عن العمل
العملية املستمرة اليت يقوم ا الفـرد مـن أجـل حتقيـق             : " يقصد بالتوافق املهين  

وبينـه وبـني بيئـة      ، التكيف، واالنسجام بينه وبني املهنة، أو الوظيفـة الـيت يؤديهـا             
  ).٩٧ص،٢٠٠٤،ان هيج"  ( العمل

قدرة العامل على حتقيـق التكيـف، والـشعور بالرضـا،           : " ويعرف كذلك بأنه  
   ).٦ص، ٢٠٠٢،املهنأ " ( واالنسجام مع البيئة املهنية 

 وإحدى هـذه النتـائج هـي        -بالنسبة لنتائجه   " كما يعرف التوافق املهين أيضاً        
 أن هنـاك الرضـا عـن        كمـا ،   فهناك الرضا اإلمجايل عـن العمـل          -الرضا املهين     

ومقياس الرضا اإلمجايل عـن العمـل  يـسمح للعامـل            . جوانب معينة من بيئة العمل        
ومقـاييس الرضـا املهـين      .  أن يقيم كل جانب للعمل  فيما يتعلق باألمهية النسبية لـه          

، زيـادة األجـر     : ومـن هـذه   . هلا جوانب كثرية مرتبطة تشري إىل التوافـق املهـين           
واالسـتفادة  ، ومسعـة العامـل     ، والثبات يف العمل أو التنقـل       ، شركة  والتقدم داخل ال  

  ).٣٩ص، ١٩٨٠، طه " ( من قدرات الفرد 
 بينـه   التـواؤم  العملية املستمرة اليت يقوم ا الفرد لتحقيـق          : "به كذلك يقصد  و  

  ).٤٤٣ صم،١٩٧٠راجح،   ("املهنية وبني البيئة 
رد مـع متطلبـات حياتـه االجتماعيـة          إن التوافق يراد به التكيف، أي تكيف الف       

حيث إن علمـاء الـنفس اسـتعاروا مفهـوم التكيـف، وأعـادوا تـسميته                ، والعملية



 ١٣

وميثل التوافق والتكيف معـاً منظـوراً وظيفيـاً ملالحظـة وفهـم الـسلوك               ". بالتوافق"
  ).٢٣ص، م١٩٩٠، السيد(البشري واحليواين 

د، وتكيفه مـع بيئـة العمـل الـيت          إن التوافق هو العملية اليت تنتج عن تفاعل الفر        
، الـشهري . (يعمل ا مادياً ومهنياً ونفسياً واجتماعياً؛ لتحقيق أكرب قدر مـن التـوازن            

  ).١٣ص، م٢٠٠٠
األسلوب الـذي بواسـطته يـصبح الـشخص أكثـر كفـاءة يف              : "كما أنه هو  

، يجـي املل" (وهو حماولته ملواجهة متطلبات الـذات، ومتطلبـات البيئـة         ، عالقته مع بيئته  
  ).٣٨٥ص، م١٩٧١

عملية املواءمة بني حاجـات الفـرد، ومطالـب البيئـة، أي أنـه              : "إن التوافق هو  
، الفـرد حباجاتـه ودوافعـه وآمالـه ورغباتـه         : مركب من عنصرين أساسـيني، مهـا      

ـ ١٤١٧، دمنـهوري " (وثانيهما البيئة مبكوناا املاديـة واالجتماعيـة والقيميـة         ، هـ
  ).١٦ص

عمليـة ديناميـة مـستمرة تتنـاول        : "رف التوافق بأنـه   كما أن حامد زهران يع    
، والتغري، والتعديل، حـىت حيـدث تـوازن بـني           )الطبيعية واالجتماعية (السلوك، والبيئة   

  ).٢٩ص، م١٩٨٨، زهران" (الفرد وبيئته
واإلشـباع النـاتج عـن    ، الشعور النسيب بالرضـا  : "وعرفه مدحت عبداحلميد بأنه   

" وظروفـه احمليطـة   ،  حماولتـه للتوفيـق بـني رغباتـه        احلل الناجح لصراعات الفرد يف    
  ).٢٨ص، م١٩٩٠، عبداحلميد(

حالـة  : مبعنـاه العـام هـو     : "ويف تعريف انتصار يونس ذكـرت بـأن التوافـق         
، أو بـني العمليـات والوظـائف النفـسية للفـرد          ، والتوافق بني الفرد وبيئتـه    ، التوازن

" فع دون الوقـوع يف الـصراع  أو الـدا ، والناشئة عن خفض التوتر الناتج عـن حاجتـه     
  ).٣٣٤ص، م١٩٩٩، يونس(



 ١٤

ويف دراسة راشـد الـسهلي عـن التوافـق العـسكري، وعالقتـه بالتحـصيل                
عملية دينامية مـستمرة، يتنـاول فيهـا الفـرد التـواؤم            : "األكادميي، عرف التوافق بأنه   

جهـة  وذلـك باختيـاره لألسـاليب املناسـبة ملوا        ، واالنسجام بينه وبني البيئة العسكرية    
لكي يتـواءم مـع الرؤسـاء والـزمالء يف اـال            ، متطلباته ومتطلبات البيئة العسكرية   

  ).٢١ص، هـ١٤٢٤، السهلي" (وحىت ينجح يف أداء املهام العسكرية، العسكري
إن كل سلوك يصدر من الفرد ما هو إال حماولة منـه لتحقيـق التوافـق، بغـرض                  

  . مبا يكفل لـه االستمرارالوصول إىل حتقيق رغباته، وأهدافه، وحاجاته،
، بأنه توافق الفرد مـع بيئـة عملـه        : "التوافق املهين ، Scottوقد عرف سكوت    

وتوافقـه  ، فهو يشمل توافق الفرد ملختلف العوامل البيئيـة الـيت حتـيط بـه يف العمـل                
" وتوافقـه خلصائـصه الذاتيـة     ، للتغريات اليت تطرأ على هذه العوامـل مبـرور الـزمن          

  ).١٥٦ص، م١٩٨٤، أبوالنيل(
: ويتفق فرج طه مع هذا التعريف، حيث ذكر بأن التوافـق املهـين يعـرف بأنـه                

فهو يشمل توافق الفرد ملختلف العوامـل البيئيـة الـيت حتـيط             ، توافق الفرد لدنيا عمله   "
وتوافقه للتغريات اليت تطرأ على هـذه العوامـل علـى مـر فتـرات مـن                 ، به يف العمل  

ومـع  ، وهكذا فإن توافق الفرد مـع املـشرف عليـه         ، يةوتوافقه خلصائصه الذات  ، الزمن
يعتـرب هـذا    ، ومزاجـه ، ومع ميولـه ، ومع قدراته اخلاصة  ، ومع مطالب العمل  ، زمالئه

  ).٣٩ص، م١٩٨٠، طه. (مجيعه متضمناً يف مفهوم التوافق املهين
هو العملية الدينامية املستمرة اليت يقـوم ـا الفـرد؛ لتحقيـق             : "إن التوافق املهين  

"  واحملافظـة علـى هـذا الـتالؤم        - املادية واالجتماعية    -التالؤم بينه وبني البيئة املهنية      
  ).١١ص، م١٩٨٧، عوض(

تكيف الشخص مع عملـه الـذي يـستطيع أن          : "كما يعرفه أمحد عبداخلالق بأنه    
يؤديه بنجاح؛ ألنه يتناسب مع ذكائـه، وقدراتـه، والـذي يرضـى عنـه، ومييـل إىل                  



 ١٥

، عبـداخلالق . (ق مع ميولـه، ومستوى طموحه، وفكرته عـن نفـسه         ممارسته؛ ألنه يتف  
  ).٧ص، م١٩٨٣

حيـث إن الرضـا     . وأول مظاهره الرضـا عـن العمـل       ، وللتوافق املهين مظاهر  
وعن مكونات بيئة العمـل، ويـصور حقيقـة عالقـات           ، يعكس رضا العامل عن العمل    

وأجرتـه  ، يـه ووجهـة نظـره يف رؤسـائه، أو املـشرفني عل          ، العامل بزمالء العمـل   
ووجهـة نظـره يف الظـروف احمليطـة         ، وحساسيته ملركزه يف البناء االجتماعي للعمـل      

  ).١٢ص،    م١٩٨٧، عوض. (بعمله
قـدرة العمـل علـى إشـباع      : "وتعرف نادية شريف الرضا عـن العمـل بأنـه         

كمـا  ، احلاجات األساسية لدى اإلنسان، واليت من شـأا أن تـشعره بتحقيـق ذاتـه              
واحترام الـذات وحتمـل املـسؤولية واملنفعـة الـيت           ،  واإلجناز واإلبداع  يتضمن التقدير 

  ).٧٤، م١٩٨٥، شريف(تعود على الفرد من القيام بالعمل 
شعور بالـسرور نـاتج مـن إدراك الـشخص بـأن            : "وعرفه راشد العجمي بأنه   
  ).٥٢ص، م١٩٩٩، العجمي" (وظيفته تشبع قيماً مهمة لديه

 علـى   εوقـد حـث نبينـا حممـد         ، يا، وغاية احلياة  إن الرضا مثرة اجلهد يف الدن     
ارض مبا قـسمه اهللا لـك تكـن         : "εالرضا، وأن الراضي يكون أغىن الناس، حيث قال         

  ".أغىن الناس
  :املهين السابقة خيلص إىل تعريف التوافق ومن خالل استعراض الباحث للتعاريف

حقيـق  بأنه مايقوم به الفـرد مـن جهـد مـستمر، لت           :التعريف االصطالحي -١
درجة من االنسجام والتكيف مع متطلبات وظروف املهنـة الـيت ميارسـها، واىل اجيـاد                

  .نوع من العالقات احلسنة بينه وبني زمالئه ورؤسائه يف العمل
     صف الضباط العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة مـن جهـد           بأنه مايقوم به    :التعريف اإلجرائي -٢

من خـالل    ومتطلبات العمل الذي يقومون بـه،       املهين مع ضروف   مستمر ،يف حتقيق مستوى من التوافق     
  .اليت أعدت هلذا الغرض) االستبانة  (  الدراسةإجابام على أسئلة أداة
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  : ـ ضغوط العمل٢

إن الضغوط صفة لدى اإلنسان منـذ أن خلقـه اهللا سـبحانه وتعـاىل، وأوجـده                 
ـ    ، حيث إن اإلنسان وجد ليعمل    ، على هذه األرض   ى لقمـة العـيش،     لكي حيـصل عل

  .ولكي حيقق مطالبه ورغباته يف هذه احلياة
ومن خالل ذلك العمل الذي يعملـه اإلنـسان ال بـد أن يواجـه الكـثري مـن                   

وقـد قـال اهللا     . املتاعب، والصعاب، والتحديات، واملخاطر الـيت تواجهـه يف حياتـه          
ــاىل  ــبحانه وتعــــ    : ســــ

ــ (  ⌧   رآن القـــ
  ).٤: آية، سورة البلد، الكرمي

حيتمـل أن   : "ذكر العالمة الشيخ عبدالرمحن السعدي يف تفسري هـذه اآليـة بأنـه            
ويـوم يقـوم    ، املراد بذلك ما يكابده ويقاسيه مـن الـشدائد يف الـدنيا ويف الـربزخ              

وأنه ينبغي لـه أن يسعى يف عمل يرحيه من هـذه الـشدائد، ويوجـب لــه                 ، األشهاد
" سرور الدائم، وإن مل يفعل فإنه ال يزال يكابد العـذاب الـشديد أبـد اآلبـاد                الفرح وال 

  ).٩٢٥ص، م٢٠٠٢، السعدي(
ومن ذلك ال بد أن يتعرض اإلنسان للضغوط اليوميـة الـيت تواجهـه، سـواء يف                 

  .العمل، أو يف حياته االجتماعية األخرى
ومنـها  ومن هذه الضغوط ما يستطيع اإلنسان أن يواجههـا، ويتكيـف معهـا،              

ما هو خارج عن إرادته، ال يستطيع مواجهتـها، والتكيـف معهـا، وبالتـايل تـسبب                 
لـه املتاعـب، واملـشاكل، والـشقاء، والتعاسـة، واحلـزن، واألمـراض النفـسية،               

  .والصحية
جتربـة ذاتيـة لـدى الفـرد،        : "ولقد عرف عبدالرمحن هيجان ضغوط العمل بأا      

حيـث  ،  اليت يعمل فيها، مبـا يف ذلـك املنظمـة          حتدث نتيجة لعوامل يف الفرد أو البيئة      
يترتب على هذه العوامل حدوث آثار، أو نتـائج جـسمية، أو نفـسية، أو سـلوكية،                 
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مما يستلزم معاجلـة هـذه اآلثـار، وإدارـا          ، على الفرد، تؤثر بدورها على أدائه للعمل      
  ).٢٣ص، م١٩٩٨، هيجان". (بطريقة سليمة

رمـوز أو آثـار   : " الـضغوط بأـا  )Mcgrath, 1974(ويعرف ماك جـراث  
  ).تظهر بسبب التغريات البيئية، واليت تؤدي إىل ديد القدرة على الفهم

ويتضح من تعريف ماك بأنه عند تعرض الفـرد للـضغوط يـصبح لديـه عـدم                 
القدرة على فهم األشياء، واألمور اليت يواجهها، وبالتـايل يـصعب عليـه مواجهتـها،               

  .وحلها، والتكيف معها
عدم الرضا عن العمـل، وعـدم الراحـة فيـه،           : " يعرف محزة الضغوط بأا    كما

وما ينتج عن ذلك من عالمات املرض النفـسي، وأحيانـاً املـرض العقلـي، ويكـون                 
  ).٤٦، م١٩٩٧، محزة" (نتيجة لذلك ترك العمل

) Szilagy a wallace: 1987(ولقد أوضـح كـل مـن سـزالجي وواالس     
ذاتيـة حتـدث اخـتالالً نفـسياً، أو عـضوياً؛ نتيجـة             جتربة  : "بأن الضغط عبارة عن   

موعة من العوامل اليت يتعرض هلا الفرد يف البيئة اخلارجيـة، أو املنظمـة الـيت يعمـل                  
  ".ا، أو أا عوامل تكمن يف الفرد ذاته

تقيـيم ألوضـاع بيئيـة، أو       : "ويرى الطريري بأن الضغط عبـارة عـن عمليـة         
وبعبـارة  ، ود فعل من قبل األفراد حنو هـذه املواضـيع         اجتماعية، ويترتب على ذلك رد    

إن الضغط ينتج بينما تكون املتطلبـات يف البيئـة، والعمـل، أكـرب              : أخرى ميكن القول  
  ).١٧ص، م١٩٩٤، الطريري" (من أن تتحملها القدرات واملصادر املتوفرة للفرد

يـع  كما أن للضغوط أسباباً داخلية وخارجية، حبيـث تـؤثر علـى الفـرد يف مج               
: تصرفاته أمام اآلخرين، وهذا ما ذهبت إليه زينب شـقري يف تعريفهـا للـضغوط بأـا                

جمموعة من املصادر الداخلية واخلارجية الضاغطة، اليت يتعرض هلـا الفـرد يف حياتـه،               "
ومـا يـصحب    ، وينتج عنها ضعف قدرته على إحداث االسـتجابة املناسـبة للموقـف           
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" ة، تـؤثر علـى جوانـب الشخـصية األخـرى          ذلك من أسباب انفعالية، وفسيولوجي    
  ).٥٣ص، م١٩٩٧، زينب شقري(

جمموعـة املـثريات الـيت تتواجـد يف بيئـة عمـل             : "كما عرفها عبدالباقي بأا   
األفراد، واليت ينتج عنها جمموعة ردود األفعال، اليت تظهـر سـلوك األفـراد يف العمـل،                 

م؛ نتيجة تفاعل األفـراد مـع بيئـة         أو يف أدائهم ألعماهل   ، أو حالتهم النفسية واجلسمانية   
  ).١٦٧ص، م١٩٩٩، عبدالباقي". (عملهم اليت حتوي الضغوط

تأثري داخلي لدى الفرد، ينجم عـن التفاعـل بـني           : "كما عرفها لطفي أمحد بأا    
قوى ضاغطة، ومكونـات الشخـصية، وقـد يـؤدي إىل اضـطرابات جـسمية، أو                

داء الطبيعـي، أو يـؤدي إىل حفـزه         نفسية، أو سلوكية، تدفعه إىل االحنـراف عـن األ         
  ).٧٤ص، م١٩٩٢، لطفي". (لتحسني األداء

وهكذا ميكننا النظر إىل عملية الضغوط على أـا عمليـة إدراكيـة يف الدرجـة                "
يف حـني أن    ، وخطـرة ، فقد يدرك فرد معني حادثاً أو ظاهرة على أا مهـددة          ، األوىل

 ألن الـضغوط تـؤدي ـ أحيانـاً ـ      :وثانيـاً ، فرداً آخر ال يدرك ذلك على هذا النحو
وعلى الرغم مـن أن معظـم النـاس ينظـرون إىل            ، وانفعاالت متباينة ، إىل ردود أفعال  

إال أـا ميكـن أن تكـون        ، حاالت الضغط على أا حاالت أو خربات غـري سـارة          
  ).٢٩١ص، م١٩٩٩، فارس حلمي. جترمة د، .ي. رونالد". (إجيابية

 ترقية ملنصب أعلـى مـن منـصبه الـسابق،           وذلك مثل حصول الفرد فجأة على     
وبالتايل تزداد عليه أعباء العمل وكثرته، ممـا يـضطره للبقـاء لـساعات أطـول مـن                  

  .الساعات اليت كان ميضيها يف العمل سابقاً
ويرى رونالد أن هناك ثالث عناصر تشكل األساس الـذي ينطلـق منـه الفـرد                

  .لالستدالل على حالة الضغط
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و البيئة احمليطة بالفرد، سواء كانـت بيئـة عائليـة، أو بيئـة              ه: أول هذه العناصر  
إذ قد يوجد يف هذه البيئة أياً كان نوعهـا مـا قـد يـثري                ، عمل، أو بيئة اجتماعية عامة    

  .الفرد ويستنفره، وجيعله يف وضع غري طبيعي
فهو األفكار السلبية اليت توجد لدى الفـرد عنـد تعرضـه ألي             : أما العنصر الثاين  

  .األمور املثرية للضغطأمر من 
فهو االستجابة البدنية الصادرة من الفرد حيـال مـا يواجهـه            : أما العنصر الثالث  

حيث إن تفاعل هذه العناصر مع بعـضها الـبعض يترتـب عليـه              . من مثريات ضاغطة  
وكـذا الـشعور    ، والغـضب ، آثار ذات طـابع انفعـايل ومـشاعري، مثـل القلـق           

جية هي مبثابة الشرارة، أو البدايـة الـيت يبـدأ منـها             كما أن األحداث اخلار   . باالكتئاب
  ).١١ص، م١٩٩٤، الطريري" (الضغط

  ومن خالل استعراض الباحث للتعريفات السابقة خيلص إىل تعريف الضغوط 
 شعور ذايت داخل الفرد نتيجة تأثره مبـا حيـيط بـه مـن               بأا: التعريف االصطالحي  -١

علـى  ) قدرتـه ( ضاغطة، تفوق اسـتطاعته      ظروف اجتماعية، ومادية، وعملية، ونفسية    
  .مواجهتها والتكيف معها

بأا معرفة شعور صف الـضباط العـاملني بقـوات الطـوارئ     :  التعريف اإلجرائي  -٢
واجهـة تلـك     م من ضـغوط العمـل ومـدى قـدرم علـى م             طاخلاصة، وما حيي  

ت هلـذا   الـيت أعـد   ) االسـتبانة (الضغوط من خالل إجابام على أسئلة اداة الدراسـة        
  .الغرض

  : ـ قوات الطوارئ الخاصة٣
                   واألمـن يف األحـوال     لة عـن حفـظ النظـام        ؤو املـس  ، التابعة لألمن العام    األمنية هي إحدى اإلدارات  

لى توفري األمن يف االحتفـاالت      وتعمل أيضاً ع  ، وتوفري األمن لضيوف البالد من الشخصيات اهلامة      ، الطارئة
الرمسية، واملناسبات الكربى، وتوفري األمن لضيوف الرمحن يف املشاعر املقدسة، يف أيام احلج، كما أا مسئولة                

  ).٢٧٧ص، م٢٠٠٢، وزارة الداخلية. ( واإلرهاب مكافحة الشغبعن
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WאאW 
يعترب موضوع التوافق املهين مـن املوضـوعات الـيت نالـت اهتمـام البـاحثني                
والدارسني يف جمال علم النفس الصناعي، إال أن املتتبـع ألدبيـات التوافـق املهـين مـن         

ك تفاوتـاً واختالفـاً بـني البـاحثني،         نظريات ومناذج ودراسات سابقة، جيـد أن هنـا        
سواء فيما يتعلق بإجياد تعريف حمدد لـه، أو االتفاق علـى نظريـة، أو منـوذج ميكـن                  

وما يترتب عليه من آثـار علـى الفـرد خـصوصاً            ، من خالله تفسري أبعاد هذا املفهوم     
حيث إن سوء أو ضعف توافـق الفـرد مـع عملـه قـد               . على مستوى ضغوط العمل   

 ضغوط عملية ونفسية، قد جتعل مـن الفـرد غـري قـادر علـى التكيـف                  يترتب عليه 
  .واالنسجام مع عمله، وبالتايل االستمرار فيه

ومن هنا ندرك عالقة التوافق املهين بـضغوط العمـل، خاصـة وأن العمـل مـن                 
أهم ااالت اليت حيقق فيها الفرد توافقه، حيث إن التوافـق بـني الفـرد وعملـه هـو                   

حيـث أشـار    ) م١٩٨٧عـوض، ( عن العمل، وهذا ما ذهـب إليـه          أحد مظاهر الرضا  
الرضـا عـن العمـل، حيـث إن الرضـا           : للتوافق املهين مظاهر، وأول مظاهره    "إىل أن   

يعكس رضا الفرد عن العمل، وعن مكونات بيئة العمـل، وتـصور حقيقـة عالقـات                
حـساسيته  الفرد بزمالء العمل، ووجهة نظره يف رؤسائه، أو املشرفني عليـه، وأجـره و             

  .ملركزه يف البناء االجتماعي للعمل، ووجهة نظره يف الظروف احمليطة بعمله
وإن طبيعة العمل تؤثر يف الفرد، ودرجـة توافقـه، حيـث إن زيـادة سـاعات                 
العمل، وسرعة العمل، وزيادة اإلنتاج، سوف تكون علـى حـساب أعـصابه وراحتـه               

دة، والـشعور باالطمئنـان ناحيـة       النفسية، فالفرد حباجة إىل الشعور بالرضـا والـسعا        
مستقبله، والتعامل مع رؤساء وزمالء حيترمونه، تربطـه ـم عالقـات ودودة محيمـة،               
وأن يطلب منه ما هو يف حدود قدراتـه واسـتعداداته، ومـا يوافـق رغباتـه وميولـه                   

  . واجتاهاته
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وبين بأن عالقة الفرد برؤسائه يف العمل جيـب أن تكـون قائمـة علـى أسـاس                  
اهم املتبادل واملشورة، حيث إن الرئيس يؤثر يف سـلوك مـن يـشرف علـيهم، ويف                 التف

رفع روحهم املعنوية، وزيادة اإلنتاجية، وحيـدث العكـس عنـدما تكـون اإلدارة مـن                
قبل الرئيس سيئة، فنجد الغياب املتكرر، والسلوك العـدواين جتـاه القائـد والـزمالء يف                

  ).١٣ـ ١١ص، م١٩٨٧، عوض". (العمل
بـل  ، شراف الناجح مطلب أساسي ليس يف جمال ضغوط العمـل فحـسب           إن اإل 

يف اال اإلداري والنفسي كذلك؛ ألن دور املـشرف مـن أكثـر الواجبـات حتـدياً                 
وأن يكـون   ، وإرضاًء يف عامل العمل؛ نظراً ألن املشرف يستطيع أن يـؤثر يف اآلخـرين             

  .مصدراً للرضا يف العمل
راً لإلحبـاط وخيبـة األمـل يف العمـل، إذا مل            ويف املقابل ميكن أن يكون مـصد      

. يستطع أن يعاجل مشكالت األفراد العـاملني معـه حبكمـة وتعقـل وشـراحة صـدر                
حيث إن من الواجب على املـشرف االنتبـاه إىل مـشاعر األفـراد الـذين يـشرف                  
عليهم، وحتسني الظروف اليت يتم إجناز العمـل يف ظلـها، وأن يرفـع مـن معنويـات                  

ويعطـي ذلـك نفـس األمهيـة     ، املني معه، وأن حيرص على رضاهم يف العملاألفراد الع 
  .اليت يعطيها للعمل

وذلـك ألن   ، إن موضوع اإلشراف يف غاية األمهيـة بالنـسبة لـضغوط العمـل            "
بيئة العمل املالئمة اليت يوفرها املشرف، وأسلوب اإلشراف الـذي يتبعـه مـع األفـراد                

وعلى درجـة تـوافقهم املهـين       ،  اليت يواجهوا  تؤثر على درجة الضغوط   ، العاملني معه 
حيث جيب على املشرف بأن يـشعر األفـراد بأنـه مهـتم ـم، ولـيس                 . مع عملهم 

وأن يظهر هلـم تعـابري االهتمـام واالبتـسامة، عوضـاً عـن العبـوس                ، بالعمل فقط 
يف وأن يوفر هلم قنوات االتصال املالئمة بينـه وبينـهم، وأن يتـوخى العدالـة                ، والتجهم

وأن يبعد السأم والكآبة عـن جـو العمـل مـن خـالل العمـل علـى                  ، تعامله معهم 
وأن يـسمح لألفـراد أن      ، التجديد، واللقاءات غري الرمسية مع األفـراد العـاملني معـه          



 ٢٣

وأن يعمـل   . يعبروا عن غضبهم، أو ما يواجهونه مـن مـشكالت بـالطرق املالئمـة             
ـ          ى كيفيـة مـساعدم علـى       على اكتشاف مؤشرات الضغوط لـديهم، والعمـل عل

وأن يقدم هلم الشكر على إجنـازام يف العمـل، وتـشجيعهم علـى مواصـلة                 ، حلها
  ).٣٨٦، ٣٨٥ص، م١٩٩٨، هيجان". (ذلك

إىل أن  منسوتا بأمريكا قامـت بإصـدار كتيـب           ) م١٩٨٥أبو النيل،   ( لقد ذكر   
الرضـا عـن    : ىلعن التوافق املهين، قام بإعداده أساتذة ا، قـسموا التوافـق املهـين إ             

العمل، والروح املعنوية، واجتاهات العمال، ودوافـع العمـال، واحملكمـات الـسلوكية             
  ).اجلزاءات(

  :وتتلخص حبوث أساتذة تلك اجلامعة يف

الرضاـــ  : ـ أنه ميكن االستدالل على التوافـق املهـين مـن عـاملني، مهـا             ١
 ظـروف بيئيـة     واإلرضاء، أي الرضا من قبل اإلفراد عن العمـل بوجـه عـام، وعـن              

واإلرضاء من قبل الرؤساء عـن إنتـاج اإلفـراد، وكفـاءم            ، العمل من إشراف وزمالء   
  .للعمل الذي يقومون به

  .ـ الفروق بني األفراد٢
  .ـ ختتلف أمناط التوافق املهين باختالف املهن٣
أبـو  .(ـ يتأثر التوافق املهين باختالف الـسن، ومـستوى التعلـيم، والتـدريب            ٤
  ).٢٦٩ـ٢٦٨صم،١٩٨٥النيل،

فقـد حـددوا مخـسة جوانـب        ، )م١٩٦٩(أما مسيث وزميالها، كندال وهولني      
طبيعة العمل، والرواتـب، واإلشـراف، أي الرضـا عـن           : رئيسية للرضا الوظيفي، وهي   

  .وزمالء العمل) الترقية( الرؤساء، والتقدم الوظيفي 
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انـب  واعتربوا أن الرضا عند جانب من هـذه اجلوانـب ال يـرتبط بالـضرورة جب               
  )١٤٧م، ص١٩٩١العمري،. (آخر منهما

ــوى  ــد طــورت كون ــق املهــين، ١٩٨٧ Kounwayوق م منوذجــاً للتواف
والرضا عن العمل، يشتمل على سبعة عـشر جانبـاً، أو عنـصراً، يـسهم يف تـشكيل                  

  :ومن أبرز هذه العناصر، رضا الفرد عن عمله، وتوافقه معه
، جمموع العمل ، االستقاللية،  العمل ضغط، اإلدارة، اإلشراف، فرص التدريب ، الترقية

  ).١٤٧ص، م١٩٩١، العمري. (األمن الوظيفي، أسلوب تنظيم العمل، األجور
ــولري  ــدم إدوار ل ــا ق ــا ) ١٩٧٣ (E.lawlerبينم ــد الرض ــاً لتحدي منوذج

الوظيفي، يرى فيه أن العمليات النفسية اليت حتدد رضا الفرد عن عملـه، وهـي تقريبـاً                 
  : ثالثة أبعاد ذات عالقة بالعمل، وهيواحدة، وذات عالقة يف

  .ـ الراتب١
  .ـ اإلشراف٢
  .ـ الرضا عن العمل٣

  :ويرى أن الرضا هو عبارة عن االختالف أو الفرق ما بني
  .أـ شعور الفرد جتاه ما ينبغي أن حيصل عليه
  . ب ـ ما يدركه الفرد بأنه حصل عليه بالفعل

افآت املتوقعـة والعادلـة مـا يـتم         وينص هذا النموذج على أنه عندما تتجاوز املك       
احلصول عليه فعالً من مكافآت، فإن هذا مـن شـأنه أن يـؤدي إىل حـصول حالـة                   
عدم الرضا، أما عندما تزيد املكافأة الفعلية ما كان متوقعـاً، أو عنـدما تكـون بـنفس                  

  ).٤٦م، ص١٩٨١العديلي، . (القدر املتوقع، فإن هذا يؤدي إىل الشعور بالرضا
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  .٤٧م ، ص١٩٨١يف حمدودات الرضا الوظيفي املصدرـ العديلي، Lawlerمنوذج لولري 
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 )الفوائد(إدراك املدخالت 
  للعالقة مع اآلخرين
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 وزمالؤه فقد قـاموا بتحديـد ثالثـة أنـواع خمتلفـة      Ginzberyأما جنسون  
  :للرضا عن العمل
أيت من الـسعادة الـيت تـستمد مـن          وهي اليت ت  : عوامل الرضا الداخلية  : أوالمها

حيث نشاط العمل، واإلحساس باإلجناز الذي حيققه الفـرد يف العمـل، والـذي يخـرب                
  .به الفرد من رؤسائه، ويلقى عليه التقدير منهم

وهي اليت ترتبط بـالظروف البيئيـة والنفـسية لعمـل           : املرضيات املصاحبة :ثانيهما
، واالستماع برفـاق العمـل، وجـودة مكـان          الفرد، مثل نظافة مكان العمل، والتهوية     

  .العمل
وهي املكافآت، األجور، والعالقـات مـع الـزمالء         : املرضيات اخلارجية : ثالثهما
  ).٢٨م،ص١٩٨٤أسعد ورسالن، . (والرؤساء

فقد قدم تفـسرياً للرضـا عـن العمـل وأسـبابه،            ) م١٩٦٣(Adamsأما أدمز 
لفرد والعمل، عالقة متبادلـة يقـدم الفـرد         أمساه نظرية العدالة، حيث اعترب العالقة بني ا       

فيها جهوده وخربته مقابل حصوله على عوائد، مثـل األجـر، والترقيـات، وخطابـات               
الشكر، والتقدير، فيجري الفرد عملية موازنة بني معدل عوائده مـن خـالل مـا يلقـاه              
 من تعامل من الرؤساء، وعالقات مع الزمالء، إىل ما حصل عليـه زمـالؤه، فـإذا مـا                 
تساوى املعدالن شعر الفرد عندها بالرضا عن العمـل، وإذا حـصل أي اخـتالل بينـها                 
من وجهة نظره فإنه يشعر بالغنب، مما يؤثر على أدائه، وتغيبـه عـن العمـل، أو تركـه                   

  ).٤٦ص، م٢٠٠٢الشريده، (
كما أن الرضا ال يتحقق إال بإدراك الفرد للجهد الذي يبذلـه، وهـذا مـا يـراه                 

إن الرضا ال يتحقـق لـدى الفـرد نتيجـة الوصـول إىل              :  عندما قال  )Vroomفروم  (
هدف ما بقدر ما هو نتيجة إدراك الفرد للجهد الـذي يبذلـه يف سـبيل حتقيـق هـذا                    

  .اهلدف
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أي أن الفرد يتحقق لديه إحـساس إجيـايب بالثقـة والـشعور بالرضـا، عنـدما                 
املـشعان، بـدون    . (يستشعر تقبله للنتيجة املتوقعـة، مقابـل مـا بذلــه مـن أداء             

  ).٢٣١، ٢٣٠تاريخ،ص 
إن رضا الفرد عن عمله هـو حمـصلة التوافـق، أو التكيـف الفعـال مـا بـني                    
حاجات الفرد ودوافعه لتحقيق ذاته يف العمل الذي ميارسـه، وهـذا مـا قامـت عليـه                  

 ,Graen  نظرية التكيف الوظيفي الـيت قـام كـل مـن جـرين، داوس، وويـز       
Duwis, and weiss)عرضـها، ومت تطويرهـا باسـتخدام اسـتفتاء     ب) م١٩٦٨

منسوتا للرضا الوظيفي، حيث أفادوا بأن الرضـا الـوظيفي هـو حمـصله التوافـق، أو                 
التكيف الفعال ما بني حاجات الفرد اليت تعززها دوافـع احلاجـة لتحقيـق الـذات يف                 

موضحني بأن هذه النظرية تقوم على االنسجام مـا بـني الشخـصية             . إطار نظام العمل  
واعتبار هـذا االنـسجام هـو العامـل الرئيـسي يف            . لالزمة للعمل، وبيئة العمل نفسه    ا

كما يتضح ذلـك مـن شـعوره بالقناعـة والرضـا            (تفسري تأقلم الفرد مع بيئة العمل       
  ).واالستقرار يف الوظيفة

إن القـدرات واحلاجـات املهنيـة تـشكل اجلوانـب      : "ويؤكدون ذلك بقـوهلم   
املتطلبات املتعلقة بالقـدرة علـى العمـل، واألنظمـة الـيت            اهلامة لشخصية العمل، أما     

  ".تعزز هذا العمل، فهي اجلوانب العامة لبيئة العمل
ويعتقدون بأنه باإلمكان االستدالل على تأقلم الفـرد مـع عملـه، مـن خـالل                
. معرفــة مــدى التوافــق بــني شخــصية هــذا املوظــف يف عملــه وبيئــة العمــل

  ).٣٧ ــ ٣٦م ، ص١٩٨١العديلي،(
أن اَألفراد يتوافقـون دائمـاً كـل منـهما مـع اآلخـر،              ) مورجان(وذكر العامل   

للظروف العامة يف العمل، لكنهم خيتلفون يف ظروف ردود الفعـل، فقـد يفقـد أحـد                 
اَألفراد بغضب مزاجه عندما يشعر أن بعض الناس حيـصلون علـى مزايـا أكثـر منـه                  

نـدما يتعـرض لـنفس      بطريقة غري عادلة، ويكون رد فعـل فـرد آخـر الـسكوت ع             
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املوقف، ويكون رد فعل ثالث االستمرار يف العمل بـصورة أكـرب ليؤكـد أن ال أحـد                  
  .أحسن منه، بينما يبحث فرد رابع عن مستمع لشكواه

ومشاكل التوافق املهين ال ترتبط بظروف العمل وحدها، بـل يتـأثر اَألفـراد مبـا                
ألنـه مـن الـصعب إبعـاد        ،  العمـل  يف املرتل أثناء العمل، كما يتأثرون يف البيت مبا يف         

  ).٢٦٧م ، ص ١٩٨٥أبوالنيل، ( التوافقات يف العمل عن التوافقات خارجه 
  :العوامل احملددة للرضا عن العمل يف) م١٩٧٨(وقد حدد مكي 

  : ـ الرضا عن املهنة١
، وذلك بأن تكون املهنة متفقة مـع تأهيلـه وقدراتـه واسـتعداداته الشخـصية               

استخدام مهاراته ومواهبه، وإتاحة املهنـة للفـرد فرصـة املبـادرة            وإتاحة الفرصة لـه ب   
  .واالبتكار، واملكانة االجتماعية للمهنة

  . ـ الرضا عن فرص النمو والترقي٢
  . ـ الرضا عن أسلوب اإلشراف والقيادة٣
  . ـ الرضا عن جمموعة العمل٤
  . ـ الرضا عن األجر٥
  ).١٠٦ـ ١٠٤ص، م١٩٨٩، حكيم. ( ـ الرضا عن النواحي االجتماعية٦

  

إن التوافق املهين، هو حمصلة عناصر العمـل، األجـر، حمتـوى العمـل، فـرص                
الترقية، اإلشراف، مجاعة العمل، ساعات العمل، ظروف العمـل، الـيت يتـصور الفـرد               
أنه حيصل عليها من عمله يف صورة أكثر حتديداً، ومن مث كلما كانـت هـذه الوظيفـة                  

ة ومتعددة، يزيد رضاه عـن هـذه الوظيفـة، ويـزداد            مصدر إشباعات، أو منافع كبري    
  ).١٤٢، ٦٧م ، ص١٩٨٣عاشور، ( ارتباطه ا

  :إن من مظاهر سوء التوافق املهين اليت تعكس عدم رضا الفرد عن عمله
  .ـ كثرة التغيب والتمارض بعذر وبدون عذر، والتقلب من عمل إىل آخر١
  .ـ الالمباالة والتكاسل٢



 ٢٩

  . أو التمرد واملشاغبةـ اإلسراف يف الشكوى٣
ـ كثرة االحتكاك، أو املـشاجرة واخلـالف مـع زمـالء العمـل والرؤسـاء                ٤

  .واملرؤوسني
  .ـ عدم إطاعة التعليمات والتوجيهات املوجودة يف مقر العمل٥
ـ حتريض زمالء العمل علـى الـشكوى مـن اللـوائح، واألنظمـة، ونظـام                ٦

   ).٢٩ــ ١٤م، ص١٩٨٧وض، ع(العمل، والتذمر من األخطاء الفنية يف العمل
إن عدم تطابق املواءمة بني الفرد والبيئة اليت يعيش فيها الفـرد قـد يـؤثر سـلبياً                  
على رضا اَألفراد، وبالتايل يؤدي إىل حدوث الضغوط لـديهم يف العمـل، وهـذا مـا                 

ــن ــل م ــرز وكــوب  (أوضــحه ك ــرنتس ـ وروج  French, J.r.sr.w) ف
أمسيـاه منـوذج املواءمـة بـني الفـرد          ، من خالل منوذج لضغوط العمـل     ) م١٩٧٤(

حيث يقدم هذا النموذج توضيحاً موضوعياً وذاتيـاً خلـصائص الفـرد وبيئتـه،              . والبيئة
حيث يشري إىل وجود نوعني من عدم املواءمة بني الفرد والبيئـة الـيت يتوقـع أن تقـود                   

  .إىل التأثري سلبياً على صحة ورضا األفراد
ت الفرد وتفـضيالته مـع مكافـآت العمـل،          يتمثل يف عدم تطابق حاجا    : األول

  .أو الوظيفة، وما تقدمه من مزايا جانبية
يتمثل يف عدم التطـابق بـني مهـارات الفـرد وقدرتـه، ومتطلبـات،               : والثاين

ويف كال النـوعني فـإن عـدم تطـابق حاجـات الفـرد،              . وشرط الوظيفة أو العمل   
وط لـدى الفـرد يف      ومكافآت العمل، وشروط الوظيفة، قد يؤدي إىل حـدوث الـضغ          

  )٥٨ ـ ٥٦م، ص ١٩٩٨هيجان،(العمل 
أما نظرية التوافق البيئي، فإا تقوم على حمصلة التفاعل املرنة بـني الفـرد والبيئـة                
اليت يعمل ا، وتأثري كل منهما يف اآلخر، وذلك ـدف حتقيـق االنـسجام والتوافـق                 

سـوء التوافـق بـني الفـرد        بينهما، وعليه فإن مفهوم الضغط وفقاً هلذه النظرية يعـين           
  .والبيئة اليت يعمل ا
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  :وهناك نوعان من التوافق بني الفرد والبيئة اليت يعمل ا
ميثل املدى الذي تواكب فيه إمكانات الفرد وقدراتـه ومهاراتـه أعبـاء العمـل               : األول

  .ومتطلباته
  .لعاملميثل املدى الذي تعمل فيه بيئة العمل على إشباع حاجات الفرد ا: والثاين

ويتحقق التوافق بني الفـرد وبيئـة عملـه، عنـدما تواكـب إمكانـات الفـرد                 
ومهاراته وقدراته أعباء العمل من ناحية، وعندما تشبع بيئـة العمـل حاجـات الفـرد                

  .ومتطلباته من ناحية أخرى
وعندما ال يتحقق ذلك التوافق بينـهما فـإن الفـرد يكـون عرضـة للـضغوط                 

 .ط، وما يترتب عليها من آثار نفـسية وصـحية واجتماعيـة   والتوتر، والشعور باإلحبا
(Frg-1989- P10).  

كما أن التفاعل بني الفرد واملنظمة يـؤدي إىل حتقيـق التوافـق املهـين بينـهما،                 
) م١٩٩٨عبـدالرمحن هيجـان     (وإىل حتقيق الرضا واالزدهار للطرفني، وهو مـا أكـده           

ة على التبـادل، وبالتـايل فـإن االنـسجام     عندما بني بأن العالقة بني الفرد واملنظمة قائم      
  .اجليد بينهما يؤدي إىل حتقيق الرضا واالزدهار للطرفني

وبصفة عامة ميكن القول إن التسرب الـوظيفي، كمـا هـو احلـال يف الغيـاب،                 
يعكس درجة رضا األفراد عن األعمال اليت يقومون ـا، أو املنظمـات الـيت ينتمـون                 

 جمال الرضـا الـوظيفي والتـسرب والغيـاب، أن هنـاك             إليها، فقد بينت الدراسات يف    
عالقة بني الرضا الوظيفي وهذه السلوكيات، مبعىن أنه كلمـا كـان الرضـا الـوظيفي                

  .أقل، كان الغياب والتسرب أكرب
أن هنـاك عالقـة سـلبية       ) ١٤١٦عبـدالرحيم املـري     ( كذلك بينت نتائج دراسة   

لرضـا الـوظيفي، مبعـىن أنـه كلمـا          بني ضغوط العمل، ممثلة يف صراع الدور، وبني ا        
  .كانت ضغوط العمل كبرية قلت درجة رضا اإلفراد عن الوظائف اليت يقومون ا



 ٣١

كما أن ارتفاع معدل الشكاوى داخل العمل بـني األفـراد قـد يكـون نتيجـة                 
لضغوط العمل اليت يواجهوا، وهي تعبري عن اإلحباط الـذي يـشعرون بـه يف العمـل،                 

  .حباط يلجؤون إىل هذه السلوكيات غري احملمودة يف بيئة العملوكتنفيس عن هذا اإل
كما أن ظهور عالمات كثرة التدخني وتعـاطي املخـدرات والكحـول، واألرق             
واإلفراط يف النوم، وفقدان الشهية، وتـرك العمـل، وشـرود الـذهن مـن أسـباب                 

  )٢٨٠، ٢٧٨، ٢٦٧، ٩٠م، ص ١٩٩٨هيجان،. (ضغوط العمل على األفراد
أشار إىل أن من بـني العوامـل الرئيـسية املـسببة            ) م١٩٩٩(ة للعبيشي ويف دراس 
عدم التوافق بني الفرد وظـروف عملـه، حيـث يـشري البـاحثون يف               : لضغوط العمل 

هذا اال إىل أنه من املمكن أال تتفق قدرات الفرد مع مهـام عملـه سـواء إجيابـاً أو                    
د يف مـستوى أعلـى مـن    سلباً، ومعىن ذلك أنه من املمكـن أن تقـع قـدرات الفـر       

مستوى القدرات املطلوبة إلجناز العمل، وعلى العكس فمن املمكـن أن تقـع قـدرات               
  .الفرد يف مستوى أقل من مستوي القدرات املطلوبة لعملة

كما أنه ميكن أن حتدث تقلبات يف قـدرات الفـرد مـع مـرور الـزمن، سـواء                 
 إضـافة إي معلومـات      بالزيادة أو النقصان التدرجيي، فمـع مـرور الوقـت، وعـدم           

جديدة للفرد، وعدم اكتسابه ألية خربات ومهـارات جديـدة يف جمـال عملـه، مـع                 
عدم توافر فرص الترقية والتقدم الوظيفي، ومع تقـدم الـسن، فـإن ذلـك يـؤدي إىل                  
اضمحالل يف قدرات الفرد، وبالتايل شعوره بالضغوط إلحـساسه بعـدم قدرتـه علـى               

من أمثلة التوافـق بـني الفـرد وظـروف عملـه الـيت              مسايرة التطور يف جمال عمله، و     
  :ذكرها
  .ـ شعور الفرد بعدم االستقرار يف عمله١
  .يف عمله) الترقيات(ـ قلة فرص التقدم الوظيفي٢
العبيـشي،  .( ـ عدم وجـود قواعـد وسياسـات وأَنظمـة جيـدة بالعمـل             ٣
  ).٣٨، ٣٧م، ص١٩٩٩



 ٣٢

احملـيط الـذي يعـيش      الشك يف أن عدم قدرة الفرد على التوافق مـع مـتغريات             
فيه سواء يف اتمع أو يف العمل، تؤدي بـه إىل تغـريات جـسمية ونفـسية، وبالتـايل                   

وهـذا مـا أشـار      ، حتدث لديه الضغوط، وعدم القدرة على مواجهتها، والتكيف معهـا         
عندما أوضح بأن كلمة الـضغط تـشري إىل جمموعـة مـن             ). م١٩٨٨مسري عسكر (إليه  

 اليت حتدث للفـرد يف ردود فعلـه أثنـاء مواجهتـه ملواقـف               التغريات اجلسمية والنفسية  
وضغط العمـل يعكـس التوافـق الـضعيف بـني الفـرد             ، احمليط اليت متثل ديداً لـه    

  .واملواقف اليت يتعرض هلا يف حميط عمله
وحيدث الضغط يف املواقف اليت يدرك فيها الفـرد أن قدراتـه ملواجهـة متطلبـات                

  .ليهاحمليط متثل عبئاً كبرياً ع
والـتغريات  ، فمتغريات احمليط الذي حييط بالفرد هي اليت تـسبب ضـغط العمـل            

، والـتغريات النفـسية     )سرعة نبضات القلب، وارتفـاع ضـغط الـدم        : (اجلسمية مثل 
، اليت حتدث للفـرد هـي عمليـة يئـة، أو اسـتعداد للتكيـف                )التوتر والقلق : (مثل

  .مع متغريات احمليط الضاغطة) التوافق(
هز الفرد ملواجهة مسببات الضغط، والتعامـل معهـا، أو اهلـروب منـها،              فهي جت 

  ).٩م ، ص١٩٨٨عسكر، (أو جتنبها 
 بـأن ردود فعـل الفـرد لألحـداث          Selye) م١٩٧٦(وقد أوضـح سـيلي      

الضاغطة تتبع منطاً متسقاً أطلق عليه منط التكيف العـام لألعـراض املتزامنـة، وأوضـح                
ملثريات الدفاعيـة الـيت حتـدث يف اجلـسم ـدف إىل      أن ا: بأَن كلمة التكيف هنا تعين  

م،   ١٩٧٦سـيلي،   .(مساعدة الفرد على التكيف أو التفاعـل مـع مـسببات الـضغط            
  ).٢ص

إن من األسباب الدالة على عدم التوافـق املهـين التـسرب الـوظيفي، فعنـدما                
يالحظ على الفرد كثرة الغياب عن العمل والتسرب منه أثنـاء أوقـات العمـل، فـإن                 
لديه عدم ارتياح ورضا عن جو العمل الذي ميارسـه، وبالتـايل تظهـر عليـة آثـار                  



 ٣٣

بـأن   ) م١٩٩٨اهليجـان،   ( عدم التوافق؛ نتيجة للضغوط اليت تواجهه، وقـد أوضـح           
من خالل منـوذج التـسرب الـوظيفي ذلـك     ) م١٩٨٦ـ     Abelson )أبلسون(

ثـة مـسببات    عندما صنف من خاللـه العوامـل املـسببة لـضغوط العمـل إىل ثال              
  :رئيسية
واليت تتضمن تلك العوامـل الـيت تـؤثر علـى           : ـ مسببات الضغوط التنظيمية   ١

مستوى الرضا الوظيفي لدى الفرد، ذلك أن هناك القليل جـداً مـن املـوظفني الـذين                 
يشريون إىل أم يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن الرضـا الـوظيفي يف املواقـف ذات                   

  .الضغوط احلادة
 املتعلقة باملنظمـة، والـيت تـؤثر يف درجـة الـضغوط لـدى               إن معظم العوامل  

املوظفني، غالباً ما تتركز حول املكافـآت املاديـة، وتـوفري فـرص الترقيـة، وأعبـاء                 
  .العمل، وإحلاح الوقت وتعقد العمل، ودرجة املشاركة يف اختاذ القرارات

اإلحبـاط الـوظيفي الـذي      : ـ مسببات الضغوط الفرديـة، والـيت تتـضمن        ٢
ن بدوره غموض الدور، وصـراع الـدور، واالتـصال الـسيئ، والبريوقراطيـة،              يتضم

  . والعمل اململ
والـيت غالبـاً مـا تـرتبط بدرجـة توافـق            : ـ مسببات الضغوط البيئيـة    ٣

الفرد للبيئة من حولـه، والتعايش مع املـتغريات الـيت تـصاحب معظـم              ) تكيف(
 مـا تـؤدي إىل ضـغوط        مواقف العمل، حيث إن املتغريات غـري املرغوبـة غالبـاً          

التغري التكنولوجي، وتغري موقـع العمـل، وتغـري الوقـت،           : شديدة على الفرد، مثل   
إىل جانب بيئة العمل الطبيعية مبا تتضمنه من ضوضـاء وحـرارة وبـرودة، كـذلك                
طريقة أداء العمل وما يتطلبه مـن وقـوف، أو جلـوس، أو تركيـز للحـواس، أو                  

  .خطورة العمل
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 مسببات الضغط البيئية مسببات الضغط الفردية نظيميةمسببات الضغط الت

ـ عدم وجود احلوافز املاديـة      ١
  .املالئمة أو الكافية

ـ عدم وجود التصور الواضح     ٢
  .للرقي الوظيفي

  . ـ التخصص الضيق٣
فوق طاقـة  ( ـ العمل الزائد  ٤

  ).املرء
 ـ عدم كفاية الوقت إلجناز  ٥

  .األعمال
  . ـ صعوبة العمل٦
 .اختاذ القرار ـ صعوبة ٧

  .ـ اإلحباط الوظيفي١
 ـ غموض العمل وتـداخل   ٢

  .األعمال مع الغري
تـشوش  " ـ االتصال البيئي  ٣

  ".املعلومات
 ـ التمييز والتفرقـة وعـدم    ٤

  .العدالة يف املعاملة
  . ـ البريوقراطية٥
 . ـ العمل اململ٦

ـ التغري الوظيفي واحلاجة إىل١
  .التكيف

  . ـ التغيري التكنولوجي٢
 ـ تغيري طبيعـة أو مكـان٣

  .الوظيفة
  . ـ الترقية٤
 ـ إعـادة تنظـيم اجلهـاز٥

  .اإلداري
  . ـ تغيري وقت العمل٦
  . ـ التفكري يف التقاعد٧
 ـ بيئــة العمــل الطبيعيــة٨

ــضوضاء( ــرارة، ال ،احل
  ).الرطوبة، الربودة

ــل٩ ــة أداء العم  ـ طريق
التركيز ، الوقوف، اجللوس(

على بعض احلـواس يف أداء
 ).ملالع

  
  ـــــــــــــــــ

  )٢(شكل 

عن التسرب الوظيفي وتصنيفه للعوامل املسببة لضغوط )  Abelson أبلسون (منوذج 

  ).٨١م ص ١٩٩٨املصدر، هيجان، . ( العمل

  



 ٣٥

واألجهـزة  ، إن ظروف العمـل املاديـة املتمثلـة يف تـوفر الـسكن املناسـب              
ـ       ، واملعدات صادر ضـغوط العمـل الـيت       واملكاتب واألثاث تشكل مصدراً مهماً من م

على املنظمة االهتمام ا إذا ما أرادت تكامـل جهودهـا يف سـبيل احلـد مـن هـذه                    
حيـث إن عـدم تـوفري البيئـة املالئمـة،      ، الضغوط، وتوفري الرضا الوظيفي للعاملني ا    

من األسباب اليت تولد الضغوط لـدى الفـرد، وجتعلـه يتجـه             ، وحتسني ظروف العمل  
  .ة الغيابلترك العمل أو كثر

إن دور املنظمات يف تصميم مبانيهـا ينبغـي أن ال يقتـصر أيـضاً علـى تـوفري                   
بل جيب أن تتوفر فيها التـسهيالت املالئمـة الـيت تـوفر ملنـسوبيها               ، املكاتب املالئمة 

، وأحـواض الـسباحة   ، املالعـب الرياضـية   : مثـل ، التفاعل االجتماعي فيما بينـهم    
تساعد على التقـارب بـني األفـراد فيمـا بينـهم            واألنشطة االجتماعية األخرى اليت     

. مما يـساعد بـدوره علـى التخفيـف مـن ضـغوط العمـل              ، وبني اإلدارة واألفراد  
  ).٤١١ص، م١٩٩٨، هيجان(

كما أن زيادة عدد ساعات العمل وطول فترة تواجـد الفـرد يف العمـل بعيـداً                 
ادر الـيت تولــد     عن أسرته، تؤثر يف درجة توافقه ورضاه عن العمل، وتعترب من املـص            

بـأن زيـادة عـدد سـاعات        ) هـ١٤١١(لديه الضغوط، حيث جاء يف دراسة السامل        
العمل تؤثر على إنتاجية الفرد ودرجة رضاه عن عمله، وتعتـرب مـن مـصادر ضـغوط                 

  .العمل لدى الفرد
حيث إن كثرة ساعات العمل، وعدم وجـود التنظـيم اجليـد هلـا، يـؤدي إىل                 

وتر، وأشار إىل أن زيـادة سـاعات العمـل تـرتبط بزيـادة              إصابة الفرد باإلجهاد والت   
كمـا تـؤدي أيـضا إىل    . معدالت الغياب، أو التأخري عن العمل كرد فعل لتك الزيـادة        

أضرار اجتماعية، كعالقة الفرد بأسرته، كما تؤدي إىل أن ينقـل الفـرد بعـض أعبـاء                 
، ممـا يـؤدي إىل   العمل إىل املرتل الستكماهلا، وبالتـايل تـؤثر علـى بـرامج األسـرة       

  ).٩٦ ـ ٧٩هـ ص ١٤١١السامل،. (حدوث الضغط لدى الفرد واألسرة معا



 ٣٦

فقـد أشـارت إىل أن الوظـائف الـيت تتطلـب            ) م٢٠٠١(أما اعتدال معروف    
العمل ساعات طويلة، ومبعزل عن الـزمالء ترهـق اإلنـسان، ألن اجلـسم لــه دورة               

نـسان للعمـل سـاعات طويلـة        طبيعية على مدار األربع والعشرين ساعة، إذا اضطر اإل        
  . وغري اجتماعية، فإن ذلك يف حد ذاته باعث على الضغوط

فإذا تغري النظام الطبيعي لإلنـسان كمـا هـو احلـال يف حالـة الورديـات، أو                  
التغريات احلادة من يوم آلخر، كما هو يف عمل رجـال األعمـال، أو رجـال األمـن،                  

مثـل  ، األزمات املفاجئـة وكـل الـساعات   أو يف املستشفيات، الذين عليهم التعامل مع      
، ٣٥م ، ص    ٢٠٠١معـروف،   (هذه التغريات تـؤدي للـضغوط اجلـسمية والنفـسية           

٣٦.(  
كما أن هناك عالقة قوية بني التوافق املهـين للفـرد، وعالقاتـه خـارج العمـل،                 
حيث كثري من املشكالت اليت تواجه الفرد يف عمله قد تكـون ناشـئة عـن مـشاكل                  

 نطاق العمل، فالفرد عضو يف مجاعـات خمتلفـة كـثرية ومتعـددة              خاصة، خارجة عن  
األهداف، فالعالقات األسرية مـثالً غـري الـسعيدة، والـيت تتـسم بالـصراع بـني                 
الزوجني، أو أعباء عائليه غري حمتملـة، كوجـود األهـل بعيـداً عـن مقـر العمـل،                   

 إليهـا،أو كثـرة     مما يكبده أمواالً هـو يف أشـد احلاجـة         ، واضطرار الفرد للسفر دائماً   
أعداد األسرة اليت يتوىل إعالتهم، تعترب من أخطر العوامـل اخلارجيـة الـيت تـؤدي إىل                 

  .سوء توافق الفرد مع عمله
سواء منها مـا كـان بـني الـزوج والزوجـة، أو             ، حيث تعترب العالقات األسرية   

يفـه يف   بني األبناء واآلباء من العوامل اليت تؤدي إىل اضـطراب العامـل، وإىل سـوء تك               
  .عمله

كما أن العامل الذي ال يـشعر باالسـتقرار العـائلي، يتعـرض دون شـك إىل                 
وحـىت  ، وعلـى عالقاتـه بزمالئـه     ، الكثري من األزمات النفسية، اليت تنعكس على عمله       

  ).٣٨ص، م١٩٨٨، وآخرون، طاشكندي. (على عالقته بأفراد أسرته



 ٣٧

 ختفيـف الـضغوط علـى       كما أن زيادة الدعم االجتماعي يعد عنصراً مهمـاً يف         
وذلك من خالل قـوة عالقـات الفـرد بزمالئـه يف العمـل، وذلـك بأخـذ                  ، الفرد

مشورم وآرائهم فيما يواجه من مـشكالت سـواء كانـت عمليـة أو شخـصية أو                 
  .اجتماعية
إن دعم الزمالء املعنوي يترك أثره يف نفـس الـشخص، وميكنـه مـن مواجهـة                 "

" طيهـا إذا أحـسن اسـتغالله والترتيـب لــه          بل من جتاوزهـا وخت    ، الظروف الصعبة 
  ).١٠٨ص، م١٩٩٤، الطريري(

، إن دعم الزمالء يف العمل ينتج عنه ما يـسمى بعمليـة التنفـيس عـن الـنفس                 
وبالتايل يشعر الفرد بالراحة النفسية، والـسعادة، وإزاحـة اهلمـوم، والـضغوط الـيت               

  .تواجهه بكل قوة
فاألسـرة هلـا دور كـبري       ، سـرة كذلك يأخذ الفرد الدعم االجتمـاعي مـن األ        
حيـث إن للزوجـة دوراً كـبرياً        ، وبالغ األمهية يف ختفيف مستوى الضغوط على الفـرد        

حيـث تعتـرب    ، يف مساعدة الزوج وتقدمي املشورة لـه، وختفيف درجة الـضغوط عنـه           
ومصدراً للخدمة واملـساعدة اليوميـة، ومـالذاً آمنـاً          ، األسرة مصدراً للقيم واملعتقدات   

  . الشدائد والكربات اليت تواجه الفرديف وقت
كذلك األصدقاء، هلم دور كبري يف تعريف الفرد علـى نقـاط الـضعف والقـوة                

، اليت توجد لديه، وبالتايل حماولة معاجلتها، ومساعدته يف حـل املـشاكل الـيت تواجهـه               
  .واالستفادة من جتارم يف هذا اال، من خالل تبادل األحاديث واخلربات معهم

ا أن التدريب يعد عامالً مهماً يف حتقيـق التوافـق املهـين للفـرد يف عملـه،                  كم
أمهيـة التـدريب املهـين، وأنـه        ) م  ١٩٩١( وهو ما ذهب إليه الزبيدي عندما أوضح        

نوع من أنواع التعليم، أو اكتساب املهارات واخلـربات واملعـارف املختلفـة املتعلقـة               
اجلدد فقـط، ولكنـه يـشمل أيـضا تـدريب           مبهنة معينة، وهو ال يقتصر على األفراد        

  .املشرفني وقادة العمل



 ٣٨

كما أوضح بأن أهداف التدريب جيب أن تكـون دقيقـة وواضـحة، وأن حتديـد       
احلاجات إىل التدريب هي القاعدة األساسـية ألهـداف أي برنـامج تـدرييب، والـيت                

للتـدريب،  تعطي االجتاه الصحيح والتطوير والتسهيل لقياس فاعليـة اجلهـود املبذولـة             
  :ولذلك فإن أهم األهداف واملزايا اليت ميكن توقعها، من الربامج اجليدة هي

  .ـ تقوية املسؤولية االجتماعية يف الفرد حنو اتمع الذي يعيش فيه١
  .ـ مساعدة الفرد على أداء عمله بطريقة أفضل٢
  .ـ إعداد الفرد ألعمال فنية أصعب وأدق٣
ن طريق تفهم كل فـرد لواجباتـه ومـسؤولياته          ـ حتسني العالقات اإلنسانية ع    ٤

  .يف عمله وحنو زمالئه
إن التدريب املنظم القائم على أساس علمـي شـرط ضـروري لكـل فـرد إذا                 

وذلـك ألن مـا لـدى النـاس مـن           ، أردنا منه التكيف والنجاح والتقـدم يف العمـل        
  .استعدادات فطرية كامنة ال ميكن أن تظهر، وأن تنمو وتزدهر إال بالتدريب

وللتدريب فوائد مجة تعود على الفرد وعلـى العمـل الـذي ميارسـه، ومـن مث                 
  . على اتمع بأسره

  : ومن هذه الفوائد

  .ـ ارتفاع مستوى إنتاجه، من حيث الكم والكيف١
ـ شعور الفرد بالرضا عن عملـه، فإتقانـه للعمـل يـؤدي بـه إىل الـشعور                  ٢

  .بالنجاح، ويزيد من ثقته بنفسه واحترامه هلا
ـ ارتفاع روح الفرد املعنوية؛ لشعوره بـأن اإلدارة الـيت يعمـل ـا مهتمـة                 ٣

  .بأمره، وتتيح له فرص الترقية
  .ـ أن التدريب يقي الفرد من الوقوع يف الكثري من حوادث العمل٤
ـ لقد تبني أن أكثر األفراد تغيباً ومتارضاً وتركـاً ألعمـاهلم هـم مـن غـري                  ٥

  .املتدربني على العمل



 ٣٩

شف التدريب عن استعدادات ومهارات كامنة لـدى األفـراد ميكـن            ـ قد يك  ٦
  .أن تستغل يف نواح أخرى، فنية وإدارية

  

  :والتدريب يتم بطريقتني رئيسيتني

هي أن يتم التدريب من خـالل ممارسـه الفـرد للعمـل، أي أن يـتعلم                 : األوىل
  .املهارات ويكتسبها من خالل العمل

  .ج العمل،أي يف مراكز ومعاهد التدريبأن يتم تدريب الفرد خار: والثانية
  .ومن طرق التدريب أيضاً

وهي سريعة وسهلة، ميكن ـا تزويـد عـدد كـبري مـن              : ـ طريقة احملاضرة  ١
  .األفراد بقسط كبري من املعلومات

حيث إن األفالم تـسهل تعلـم الكـثري مـن املهـارات             : ـ األفالم اإليضاحية  ٢
  .املهنية لإلفراد

وهـو التـدريب الـذي حيفـز املتـدرب          : ممارسة العمل ـ التدريب عن طريق     ٣
ذهنيـا كـان هـذا      ، على أن ميارس النشاط الذي يراد التدرب عليـة ممارسـة فعليـة            

وهو تدريب يقـوم علـى اهـود الشخـصي للمتـدرب، وعلـى        ، النشاط أم حركياً  
  .حماوالته وأخطائه

 وسـيلة   حيث تعـد هـذه الطريقـة      : ـ التدريب عن طريق املناقشات اجلماعية     ٤
فذة لتدريب األفراد والرؤساء على كل ما يـواجههم مـن مـشكالت مهنيـة، وعلـى                 
تسوية الشكاوى واملظامل، وعلى اختاذ القرارات اجلماعيـة، وعلـى تغـيري االجتاهـات              

الزبيـدى،  . (النفسية غري الصاحلة لدى اَألفراد وعلى إقامـة عالقـات إنـسانية طيبـة             
  ).١٥٨ ــ ١٥١م، ص ١٩٩١

أشار إىل دور الـربامج النفـسية يف إعـداد طـالب     ) م٢٠٠٠( الزيات ويف دراسة 
املعاهد الشرطية، وبني بأنه دور تدرييب بصفة أساسية، وهدفه هـو اكتـساب الطالـب               



 ٤٠

جمموعة من املهارات النفسية اليت تساهم يف رفع كفاءتـه وقدرتـه علـى التعامـل مـع                  
تـه البدنيـة والذهنيـة، ميكـن        اآلخرين، فالقدرات النفسية للفرد شأا شأن كـل قدرا        

  .صقلها وتنميتها بالتدريب
وعلى ذلك فإنه إىل جانب الربامج التدريبية البدنيـة والفنيـة، كتـدريب الـدفاع               
عن النفس، واللياقة البدنية، وأسـاليب القـبض والـسيطرة، جبـب أن تكـون هنـاك                 

ت برامج تساهم يف رفع مستوى وعـي األفـراد وتدريبـهم علـى اسـتيعاب انفعـاال                
وتصرفات اآلخرين، الذين يتعاملون معهم، سواء كـانوا مـن زمالئهـم يف العمـل، أو                
مع غريهم من الفئات الـذين يتعـاملون معهـم حـسب متطلبـات عملـهم األمـين                  

  ).١٧٠ ــ ١٦٩م، ص ٢٠٠٠الزيات،(
إىل أمهيـة التوجيـه املهـين، والـذي         ) م١٩٦٥(بينما أشار الدكتور العيـسوي      

مـشكالت  ( د على فهم نفسه ومـشكالته أيـاً كـان نوعهـا             يقصد به مساعدة الفر   
وعلـى أن   ) مهنية، أو دراسـية، أو اجتماعيـة، أو اقتـصادية، أو نفـسية، أو زوجيـة               

يفهم البيئة االجتماعية الـيت يعـيش فيهـا، حـىت يـصبح أكثـر إنتاجـاً واسـتغالالً             
 املقبلـة،   إلمكاناته وإمكانات البيئة، وأكثر اعتمـاداً علـى نفـسه يف حـل مـشكالته              

  .وأكثر رضا عن نفسه وعن بيئته
إن التوجيه املهين نوع من التدريب، تم بـه الـدول املتقدمـة اهتمامـاً كـبرياً،                 
وذلك لكونه يبصر الفرد مبا يطرأ على مهنتـه مـن تقـدم وتغـري وتطـور وجتديـد،                   

ونـذكر هنـا أن التوجيـه أو        ، وتعريفه بالطرق اليت تساعده علـى الترقيـة يف مهنتـه          
  :إلعداد املهين نوعانا

  .فين يتلخص يف تدريب الفرد على املهارات اليت حتتاج إليها املهنة: األول
إعداد نفس يتلخص يف مساعدة الفرد علـى كـسب عـادات واجتاهـات              : الثاين

  .نفسية جديدة، تقتضيها مزاولة املهنة، حىت يستطيع التكيف معها والنجاح فيها



 ٤١

إعداد خطة للمتابعة؛ ملعرفة مـدى تكيـف الفـرد          ومن طرق التوجيه املهين أيضاً      
مع عمله وجناحه فيه، ومساعدته علي التغلب على عملـه، وجناحـه فيـه، ومـساعدته                
على التغلب على ما يتعرض لـه مـن مـشكالت يف جمـال العمـل، أو مـع زمالئـه                  

  ).٧٠، ٦٧م، ص ١٩٦٥العيسوي، (ورؤسائه، أو أي مشاكل أخرى تواجهه 
فقـد أشـار إىل أمهيـة أن يوجـه الفـرد للعمـل الـذي                ) ١٩٨٥(أما أبو النيل  

يتناسب مع قدراته وإمكانياته وميولـه واسـتعداداته، حـىت يـستطيع أن حيقـق أكـرب       
عمليـة االختيـار، أي اختيـار       : قدر من التوافق املهين، ويساعدنا يف ذلك عمليتان مهـا         

، أي توجيـه الفـرد      األفراد املناسبني للعمل عنـد التعـيني، وعمليـة التوجيـه املهـين            
  .وتدريبه علي العمل باستمرار

ـ وأوضح بأن من العوامل املهمة والفعالة يف التوافـق املهـين، أو سـوء التوافـق                 
املهين، عالقة الفرد بزمالئه، حيث جيب أن ميثل العمل موقفـاً اجتماعيـاً ينتمـي إليـه                 

كـان الفـرد أكثـر انتمـاًء        الزمالء، وميثلون ما ميثله اإلخوة يف األسرة الواحدة، فكلما          
لزمالئه يف العمل، وزاد مـن عالقاتـه واتـصاله ـم، زادت فرصـة كـسبه تقـدير                   
اآلخرين، وفرصة حتقيقه ألهدافه الشخصية، وبـين بـأن هنـاك ظـاهرتني أساسـيتني               

. التعـاون، واملنافـسة بـني الـزمالء       : حتددان العالقة بني الفرد وزمالئه يف العمل، ومها       
  ).م١٩٨٥، أبو النيل(

كما أن العالقة احلسنة بني الفرد ورئيسه تـؤدي إىل أن يـشعر الفـرد باالرتيـاح                 
من جو العمل، ويرضى عنه، وبالتايل يتحقق لـه التوافق اجليد مـع عملـه، حيـث أن                 
هناك العديد من املميزات السلوكية اليت توفر عالقة جيـدة بـني الـرئيس واملرؤوسـني،                

ينـهم، ومنـها تقـدير املرؤوسـني مـن قبـل الرؤسـاء،              وتشجع روح الثقة املتبادلة ب    
وإشعارهم باحترامهم لشخصيام، واستخدام املرونـة يف تطبيـق األنظمـة واللـوائح،             
ودراسة األفراد دراسة شخصية منفردة، ملعرفة مميزات كل منـهم، ووضـع كـل منـهم        

  .يف العمل املناسب الذي يتناسب مع قدراته وميوله



 ٤٢

ست عملية جامدة ثابتة حتـدث يف موقـف معـني، أو فتـرة              إن عملية التوافق لي   "
معينة وتنتهي، بل إا عملية مستمرة دائمة، فعلى الفـرد أن يواجـه سلـسلة ال تنتـهي                  
من املشاكل واملواقف اليت حتتـاج إىل سـلوك مناسـب، يـؤدي إىل خفـض التـوتر،                  

د مطالـب بإعـادة     وإعادة االتزان، واالحتفاظ بالعالقة مع البيئة، وهذا يعـين أن الفـر           
االتزان واالحتفاظ بالعالقة املنسجمة مع البيئة، كلمـا أطـاح ـذا االتـزان أو هـدد                 
هذه العالقة أي مثري داخلي أو خارجي، وهـو مـا نعنيـه عنـدما نقـول إن عمليـة                    

  ).    ٥٥م، ص٢٠٠١شاذيل، ".(التوافق عملية ديناميكية وظيفيه
راسة، خنلص إىل أنـه يوجـد هنـاك          ومن خالل االستعراض السابق ألدبيات الد     

بعض التباين بني الباحثني والدارسني، فيما يتعلـق بتحديـد مفـاهيم التوافـق املهـين                
للفرد حتديداً دقيقاً، إال أم ركزوا على العوامل اليت تـسبب الرضـا أو عـدم الرضـا                  

 منها ما هو متصل بالعمل، ومنها ما هو متصل بالبيئـة الـيت يعـيش فيهـا                ، عن العمل 
وبين عدد منـهم بـأن الـشعور بالرضـا عـن            ، الفرد، ومنها ما هو متصل بالفرد ذاته      

  .العمل هو حصيلة التفاعل بني ما يريده الفرد، وبني ما حيصل عليه فعالً
وإن الرضا هو الشعور بالقناعة واالرتيـاح إلشـباع حاجـات الفـرد ورغباتـه               

ه العوامـل الثالثـة مـع بعـضها       ومنهم من يرجعها إىل اجتماع هذ     ، وتوقعاته عن العمل  
البعض، وقدرا على التأثري على الفرد، وجلب الضغوط لــه، إذا مل حيـسن التعامـل                
معها، ومواجهتها، والتوافق معها، ولذلك فإن الباحث سـوف يتـبىن هـذا االجتـاه يف                
هذه الدراسة، وذلك ملا هلذه العوامل من تأثري مباشـر علـى الفـرد وصـحته، ومـدي                  

  .ع عمله من عدمهتوافقه م
وألن الفرد ال ميكن أن يكون يف معـزل عـن املواقـف املـستجدة يف ظـروف                  
العمل، أو عن البيئة اليت يعيش فيها، فالفرد رمبـا يكـون عرضـة للـضغوط، وبالتـايل                  
عدم القدرة على التوافق مع عمله إذا مل يسيطر علـى انفعاالتـه، وردود أفعالـه جتـاه                  



 ٤٣

 يف العمل، وبالتايل يظهـر توافقـه الـضعيف مـع هـذه              املواقف الضاغطة اليت حتدث   
  . املواقف واملستجدات

فالفرد ال بد لـه أن يعمل على حتقيق االنسجام، والتوافـق بينـه وبـني ظـروف                 
عمله والبيئة اليت يعيش فيها، ويف حالة فشله يف عدم حتقيق هذا التوافـق، فإنـه يكـون                   

  .التايل يصبح سيئ التوافقوب، عرضة للضغوط والتوترات النفسية والصحية
فالتوافق مع بيئة العمل، ومتطلباته، ومستجداته، شـرط أساسـي لتجنـب الفـرد              

  .لضغوط العمل
كما أن للمشرفني على العمل والرؤساء دوراً أساسـياً يف يئـة الفـرد، وعـدم                
تعرضه للضغوط، ومساعدته على حتقيـق التوافـق مـع عملـه، وذلـك مـن خـالل          

املـستمر والفعـال لــه علـى رأس العمـل، وتوضـيح األدوار              التدريب والتوجيـه    
املطلوب منه أداؤها، وتنمية روح التعاون واملنافـسة بينـه وبـني زمالئـه يف العمـل،                 
وتدريبه على التواصل وتكوين العالقات مـع زمالئـه، أو مـع اآلخـرين الـذين هلـم          

حـسن عالقـة    عالقة بعمله، فحسن العالقة بني الرئيس ومرؤسـيه، وقربـه منـهم، و            
الفرد بزمالئه يف العمل، من األمور املهمة والفعالة الـيت تـساعد الفـرد علـى جتنـب                  

  .الضغوط، وتساعده على التوافق مع ظروف العمل
كذلك وضوح إجراءات العمل وأنظمتـه، وحتقيـق مبـدأ العدالـة واملـساواة يف               

العوامـل الـيت    توزيع املكافآت وخطابات الشكر والتقدير، وإعطائها ملن يـستحق مـن            
جتلب االرتياح يف جو العمل، وحتقق الـسعادة بـني األفـراد، وتنمـي روح املنافـسة                 

  .بينهم، مما يعطي مردوداً إجيابياً للعمل
إن التوافق املهين مفهوم متعدد األبعاد، فهو ميثل الرضـا الكلـي الـذي يـستمده                

الـذين خيـضع    الفرد من عمله، ومن مجاعة العمل اليت يعمـل معهـا، ومـن رؤسـائه                
إلشرافهم، والبيئة اليت يعمل فيها، ولكن هنـاك ثالثـة أبعـاد للتوافـق املهـين تتقـدم                  

  :غريها، وهي
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ـ الرضـا بـسياسات العمـل، وتـشمل سياسـات األجـور والبـدالت،               ١
  .والتعويضات، والترقيات وغريها

  ).مع الزمالء و الرؤساء( ـ الرضا بعالقات العمل ٢
  . ـ الرضا عن العمل ذاته٣

إن االختالف يف درجة التوافق املهين أمر طبيعي بني العاملني، حـىت ولـو كـانوا                
يشغلون أعماالً أو وظائف متماثلة، وينشأ هذا االخـتالف بـسبب اخـتالف املعاملـة               
اليت يلقاها كل فرد من رئيسه، أو املرتب الذي حيصل عليـه، أو العالقـة الـيت تربطـه                   

عبـد  .(مـور خيتلـف أثرهـا مـن فـرد آلخـر        بزمالئه يف العمل، حيث إن هـذه األ       
  ).٢٤م ص١٩٨٢اخلالق،
وحني يتحقق رضا الفرد يتحقـق رضـا اموعـة، فيـسود الـشعور باتفـاق                "

املزاج، ووحدة اهلدف، واالنتماء إىل املنظمة، فتـبين اجلماعـة تنفيـذ قواعـد العمـل                
ـ           ى نتـائج  حرفيا، بل قد تتجاوز معدالت األداء احملدودة، ومـن مث حتـصل املنظمـة عل

عـامر وعبـد الوهـاب،      ". (إجيابية يف العمل، إىل جانب حتقيق رضا األفراد وسـعادم         
  ).١٦٨م ، ص١٩٩٤

ولذلك ندرك هنا أمهية التوافق املهـين يف إبعـاد األفـراد عـن ضـغوط العمـل                  
وذلك عندما حيسن الفرد القدره على التوافق مع املهنة الـيت ميارسـها، ومـع ظـروف                 

يط ا ، وقدرته على التفاعـل والتواصـل مـع زمالئـه ورؤسـائه يف                بيئة العمل وما حي   
  .العمل
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  :الدراسات السابقة: ثانيًا
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  . الدراسات التي تناولت ضغوط العمل
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٢ا حممد الرزي عالقتها والضغوط املهنية  : "نوانبع) م٢٠٠١(زاء ــالدراسة اليت قام
".والدمامباألداء الوظيفي لدى العاملني بإداريت اجلوازات يف كل من مدينيت الرياض  
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ـ        :فسيولوجية  ) أ ( ات أن هنـاك عالقـة بـني        حيث أوضح عدد متزايد مـن الدراس

الضغط واالضطرابات الفسيولوجية،كما أن البحوث الطبية تكـشف عـن أكثـر            
 من األمراض يرتبط أصالً بالضغط،ومن بني هـذه األمـراض األزمـات             ٪٥٠من  
  .،وارتفاع ضغط الدم،وغريها من األمراض القلبية

حبـاط،  ن املستويات العالية من الضغط عـادة مـا  يـصاحبها اإل            إحيث  :  نفسية  ) ب (
، وقلـة    والقلق،والغضب، واالكتئاب والتـوتر، واالنفعـال، والـشعور بامللـل         
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وهذه احلاالت تؤدي إىل تغريات يف املـزاج النفـسي والعـاطفي للفـرد،              . األمهية
 . وعدم الرضا، واختاذ القرارات،وضعف القدرة على التركيز يف العمل

،  واإلفـراط يف التـدخني     ، والتـأخر عنـه    ،ومن بينها الغياب عن العمل    :  سلوكية  ) ج  (
 أو  .فقـد الـشهية   وواألرق أو اإلفـراط يف النـوم ،          ، وتناول العقاقري واملخدرات  

 وترك العمل، وامليل للوقوع يف احلـوادث، وشـرود الـذهن،            ،اإلفراط يف الطعام  
  .واالنتحار يف أقصى حاالت الضغط، واالعتداء على األفراد واألشياء
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أن ضباط الشرطة يعايشون مستويات من ضـغوط العمـل أعلـى مـن ضـغوط                   ـ١

 .العمل، لدى املعلمني
أن الضغوط املدركة يف العمل بالنسبة لضباط الشرطة كانـت مرتبطـة بـضغوط                 ـ٢

أما الضغوط خارج العمل فقـد ارتبطـت بعـدم          ، العمل، وبعدم الرضا عن العمل    
 .الرضا عن العمل فقط

ج العمـل بالنـسبة للمعلمـني ال تـرتبط بالـضغوط            أن الضغوط املدركة خـار       ـ٣
  .املقاسة
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  : الدراسات التي تناولت التوافق المهني وعالقته بضغوط العمل
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WאאW 

لقد استخدم الباحث املنهج الوصـفي التحليلـي، والـذي يعـرب عـن الظـاهرة                
 وذلك للتعرف على العالقة بـني التوافـق املهـين وضـغوط             االجتماعية املراد دراستها،  

العمل لدى صف الضباط العاملني بقـوات الطـوارئ اخلاصـة، واألسـلوب الوصـفي               
يعتمد على دراسة الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنـها تعـبرياً كيفيـاً، أو                "

ئـصها، أمـا التعـبري      تعبرياً كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظـاهرة، ويوضـح خصا          
الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقـدار هـذه الظـاهرة، أو حجمهـا، ودرجـات                

  ".ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

  ).١٩١م، ص ٢٠٠٠عبيدان وآخرون، ( 

كما أن املنهج الوصفي ال يتوقف فقط عند مجع البيانات املتعلقـة بالظـاهرة مـن                
 املختلفة، وإمنا يقوم كـذلك علـى حتليـل الظـاهرة،            أجل استقصاء مظاهرها وعالقتها   

العـساف،  . ( وتفسريها، والوصول إىل استنتاجات تسهم يف تطـوير الواقـع وحتـسينه           
  ).١٨٦م، ص ١٩٨٩

WאאW 

تتكون عينة الدراسة من صف الـضباط العـاملني بقـوات الطـوارئ اخلاصـة يف                
، ممن حيملون رتبـة عريـف، إىل رتبـة رئـيس            كل من منطقة الرياض، واملنطقة الشرقية     

  . رقباء



 ٧١

وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة علـى أسـلوب أخـذ عينـة عـشوائية مـن                  
) ٣٩١(اسـتبانة، وكـان العائـد منـها         ) ٤٠٠(جمتمع الدراسة، حيث مت توزيع عـدد        

  .من أمجايل االستبانات اليت مت توزيعها%) ٩٧,٨(استبانة، أي ما نسبته 

WאאW 

حيث كان حمل الدراسة يف كل مـن منطقـة الريـاض واملنطقـة              : احلدود املكانية 
  .الشرقية، حيث توجد قوات للطوارئ اخلاصة

  .هـ١٤٢٧ـ ١٤٢٦الفصل الدراسي األول من عام:   احلدود الزمانية

تتحدد يف أخذ عينة عشوائية مـن صـف الـضباط العـاملني             : احلدود املوضوعية 
 اخلاصة يف كل من منطقة الرياض، واملنطقة الـشرقية، وذلـك لقيـاس              بقوات الطوارئ 

مستوى التوافق املهين، ومستوى ضغوط العمل لـديهم، مـن خـالل إجابـام علـى                
  .استبانة الدارسة اليت أعدت هلذا الغرض

 
אWאאאW 

توى مت االعتماد يف هذه الدراسة على االستبانة كأداة لقيـاس العالقـة بـني مـس               
التوافق املهين، وومستوىضغوط العمـل لـدى  صـف الـضباط العـاملني بقـوات                
الطوارئ اخلاصة، حيث عن طريقها مجعت البيانـات، وقـد تكونـت االسـتبانة مـن                

مكـان العمـل، العمـر،      (ثالثة حماور رئيسة، حيث تناول األول املعلومات الشخـصية          
  ).د سنوات اخلدمة، نوع السكنالرتبة، احلالة االجتماعية، املستوي التعليمي، عد
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 عبـارة، واتبـع الباحـث       ٣٥وتناول الثاين قياس مستوى التوافق املهين، ويـضم         
غـري راٍض إطالقـاً، غـري    : مقياس ليكرت اخلماسي يف بناء املقياس، وهو مكـون مـن      

  .راٍض، ال أدري، راضي، راضي جدا

، واتبـع    عبـارة  ٢٠فيتناول قياس مستوى ضـغوط العمـل، ويـضم          : أما الثالث 
دائمـاً، غالبـاً،    : الباحث مقياس ليكرت اخلماسي يف بناء املقياس، وهـو مكـون مـن            

  .أحياناً، نادراً، أبداً
WאאאאאW 

قام الباحث بعرض أداة الدراسة يف صورا املبدئيـة علـى عـدد مـن احملكمـني                 
لتدريس جبامعـة نـايف العربيـة       من السادة أعضاء هيئة ا    ) ٨(املتخصصني، بلغ عددهم    

للعلوم األمنية، ومن معهد اإلدارة العامـة، ومـن ضـباط قـوات الطـوارئ اخلاصـة،                 
  .يوضح أمساء احملكمني ووظائفهم) ١(وامللحق رقم 

وذلك بغرض احلكم على مدى صدق مـضمون العبـارات يف كـل حمـور مـن                 
ـ             د مت األخـذ مبالحظـام      احملاور، وعما إذا كانت هذه  العبارات تعرب عن احملـور، وق

وتعـديل صـياغة بعـض      ، وتوجيهام، من استبعاد بعض العبارات، وتعـديل بعـضها        
  .العبارات اليت حتتاج إىل ذلك

  :ثبات أداة الدراسة: سادساً

االتساق يف نتائج األداة، أي إمكانية احلصول علـى نفـس النتـائج،             : يعين الثبات 
وقد قـام الباحـث بتطبيـق االسـتبانة علـى           ، ةفيما أعيد استخدام نفس األداة مرة ثاني      

كمـا مت إعـادة تطبيـق       . فـرداً ) ٢٧(عينة استطالعية من جمتمع الدراسـة، عـددها         



 ٧٣

االستبانة على نفس العينة مرة أخرى بعد فترة، وذلـك للتأكـد مـن ثبـات املقيـاس،                  
وقد مت تطوير استبانة الدراسـة بعـد مراجعـة األدبيـات، والدراسـات ذات العالقـة               

ولقياس التوافـق املهـين وضـغوط العمـل مت          . وضوعي التوافق املهين وضغوط العمل    مب
حيـث مت  ، ملتدرج مـن مخـس نقـاط    ا(Likert scale)استخدام مقياس ليكرت 

لقياس درجـة الرضـا لبنـود التوافـق املهـين، ومت            ) ٥(إىل  ) ١(حتديد الدرجات من    
  .غوط العملضحتديد نفس الدرجات لقياس مستوى 

،אא
א??،אא،אא

،אאאא،אאא
א(Alpha)K 
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אאF٤}٠Eא

،אא،אF٧٥٤}٠Eא
?אאאא?א

אא،אF٣E
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F١E٪F٥E٪א،אא

F١٠٩}٠Eא?
?F٧٦١}٠Eא?א

?אא،א
אאאאאאאK 
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א
אאאKאא

אאאאאK
אF٩٥٦}٠Eאאא،

F٩٠٦}٠E،א
אאאאא،א
אאא(Cramer 1997 p.343) )Fא

،٢٠٠٤،٢٣٦E. 
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FLikertEאא،F١٥E،
F١Eא،F٢Eא،F٣E،F٤Eא،
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F٤Eא،F٥EאאK 

،אא
אאא،אא

אFSPSSEאא،
אאW 



 ٧٥

١ אא،אא،אאאאא
א،אאא،א

אאאאאא،א
אאאאאאא

אK 

٢ אאאא
אאFאאאאE،

אאK 

٣ אאאFCronbach’s 
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  :لفصل الرابعا

  عرض وتحليل نتائج الدراسة
  :وصف أفراد الدراسة من حيث: أوالً

  .ـ الرتبة العسكرية١
  . ـ مكان العمل٢
  . ـ الحالة االجتماعية٣
  . ـ المستوى التعليمي٤
  . ـ العمر٥
  . ـ الخبرة٦

  .الت الدراسةاإلجابة على تساؤ: ثانياً
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אאא
אא،אאאא

אאאאאא،א
،א،אא،אאא

،א،א،אא،א
אאאאאאאK 

  : وصف أفراد عينة الدراسة-الًأو
،אאאאאאא

אאW 
 JאאאW 

  ):١(ول جد
  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة ومكان العملت

  رتبة           ال   
عملال مكان

  ٪   موعا  رياضال  شرقيةال نطقةامل

  
  ٪٤٦,٨  183  76  107  يفعر
  
  ٪٣١,٢  122  54  68  يبرق يلوك

  
  ٪١٣,٣  52  26  26  يبرق
  
  ٪٦,١  24  7  17  ل أو يبرق
  
  ٪٢,٦  10  6  4  باءرق يسرئ
  

٩٧,٨  391  169  222  موعا٪  
  

٪  ١٠٠  ٪٤٣,٢  ٪٥٦,٨٪    
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אF١Eאאאא
א،א،אאF٥٧E٪

א،אאאאאF٤٣E٪
אKאאאא J

אF٧٨E٪ J،،F٢٢E٪
،אא

אאאאאאF١אKE 
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية): ١(ل شك

%٠

%٥

%١٠

%١٥

%٢٠

%٢٥

%٣٠

%٣٥

%٤٠

%٤٥

%٥٠

عريف  وكيل رقيب رقيب رقيب أول،  رئيس رقباء
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 Jאא 
  ):٢(ول جد

  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعيةت

  نسبةلا  عددال  الة االجتماعيةاحل

  ٪٩٢,٣  ٣٦١  متزوج
  ٪٧,٧  ٣٠   متزوجغري
  ٠  ٠  أرمل
  ٠  ٠  مطلق

  ٪١٠٠  ٣٩١  اموع
    

אF٢E،אאא
אF٣}٩٢E٪א،

F٧}٧E٪אאאKאא
אאאK 

  

 Jאא 
  ):٣(ول جد

  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليميت

  نسبةلا  عددال  ستوى التعليميامل

  ٪١٨,٢  ٧١  ائيابتد
  ٪٣٣,٢  ١٣٠  متوسط
  ٪٤٣,٧  ١٧١  ثانوي
  ٪٤,٩  ١٩  جامعي

  ٪١٠٠  ٣٩١  اموع
  

אF٣EאאאF١}٩٥E٪א
אאא،א
אאאאF٩}٤E٪Kא
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אאאאאאא
אאא 

  
  التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حبسب املستوى التعليمي): ٢(ل شك

  
  

ابتدائي
%١٨٫٢

متوسط
%٣٣٫٢

ثانوي
%٤٣٫٧

جامعي
%٤٫٩

  

 
 JאW 

  ):٤(ول جد
  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع السكنت

  نسبةلا  عددال  كية السكنمل

  ٪١٦,٩  ٦٦  ملك
  ٪٨٣,١  ٣٢٥  إجيار

  ٪١٠٠  ٣٩١  اموع
  

אF٤EאF١٧E٪אאא
א،
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אא JF٨٣E٪–Kא
אאאא

אK 
 
 Jא 

  ):٥(ول جد
  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمرت

  نسبة التراكميةلا  نسبةلا  عددال  ة العمرفئ

  ٪٤,٣  ٪٤,٣  ١٧   سنة٢٥أقل من 
  ٪٢٦,٣  ٪٢٢,٠  ٨٦   سنة٣٠ إىل أقل من ٢٥ من
  ٪٥٤,٧  ٪٢٨,٤  ١١١   سنة٣٥ أقل من  إىل٣٠ من
  ٪٧٨,٥  ٪٢٣,٨  ٩٣   سنة٤٠ إىل أقل من ٣٥ من

  ٪١٠٠,٠  ٪٢١,٥  ٨٤  نة فأكرب س٤٠
    ٪١٠٠  ٣٩١  اموع
   سنة٦,٤٣=  سنة، االحنراف املعياري ٣٤,٠٨= وسط احلسايب ال

  
אF٥Eאאא

–א٥٥٪ JF٣٥Eא،
אאאאF٣٥EF٤٠E

F٨}٢٣E٪א،F٤٠E
F٥}٢١E٪אאא،אאא

אאF٠٨}٣٤Eא،F٤٣}٦E،
אאאאא

אKאאאא
،אא،אאא
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א 
  ):٦(ول جد

  ت اخلربةاوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوت

  نسبةلا  عددال  ة السنواتفئ

  ٪٧,٧  ٣٠   سنوات٥أقل من 
  ٪١١,٣  ٤٤   سنوات١٠ إىل أقل من ٥ من
  ٪٢١,٧  ٨٥   سنة١٥ إىل أقل من ١٠ من
  ٪٤١,٤  ١٦٢   سنة٢٠ إىل أقل من ١٥ من
  ٪١٧,٩  ٧٠  نة فأكثر س٢٠

  ٪١٠٠  ٣٩١  اموع
   سنة٦,٤٠= سنة، االحنراف املعياري ١٤,٦٦= وسط احلسايب ال

  
،אאא

אF٦EF٤}٤١E٪אF١٥E
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אאאאאאF٣٥E
KאאאF١٠E؛

אF٦EאKאא
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אא?Wאאאאא

K?אאא؟ 
  ):٧(ول جد

  ستويات التوافق املهين لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصةم
جة الرضادر  

عبارةال   
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              :جنازات العمل إ-١

 1.383 3.02  ٪٢١,٠  ٪١٨,٢  ٪١٢,٨  ٪٣٤,٥  ٪١٣,٦  احة الفرصة لك ملعرفة نتائج عملك أوالً بأولإت •
ساسك بالتقدير الذايت من خالل اجنازات إح •

  العمل
١٤,٣  ٪١٤,٦  ٪٧,٩  ٪٣٩,١  ٪٢٤,٠٪  3.44 1.372 

 1.377 3.35  ٪١٤,٦  ٪١٧,٦  ٪٧,٤  ٪٣٨,٦  ٪٢١,٧  احة الوقت الكايف إلمتام العمل بكفاءةإت •
 1.388 3.27  ٪١٦,٦  ٪١٦,٨  ٪٩,٤  ٪٣٧,٤  ٪١٩,٨  وسط احملورمت

              :العتراف والتقدير ا-٢

طريقة اليت ختربك ا اإلدارة عند إجادتك ال •
  للعمل

٢١,٢  ٪٢٦,٦  ٪١١,٥  ٪٢٩,٧  ٪١١,٠٪  2.83 1.351 

 1.450 3.15  ٪٢٠,٢  ٪١٧,١  ٪١٠,٧  ٪٣١,٢  ٪٢٠,٧  تقدير الذي حتصل عليه من رؤسائكال •
 1.256 3.72  ٪٩,٠  ٪١٠,٠  ٪١٣,٣  ٪٣٦,١  ٪٣١,٧  تراف زمالئك باجلهد الذي تبذلهاع •
 1.452 2.70  ٪٣٠,٧  ٪٢٠,٥  ٪٩,٥  ٪٢٧,١  ٪١٢,٣  كافأة اليت تتلقاها مقابل األداء اجليدامل •

 1.434 3.10  ٪٢٠,٣  ٪١٨,٥  ٪١١,٣  ٪٣١,٠  ٪١٨,٩  وسط احملورمت



 ٨٥

جة الرضادر  

عبارةال   
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              :سئوليات العمل م-٣

 1.316 3.19  ٪١٤,١  ٪٢١,٠  ٪١١,٨  ٪٣٧,٩  ٪١٥,٣  حة الوقت الكايف لتقدمي عمٍل كامٍلاإت •
 1.378 2.72  ٪٢٤,٨  ٪٢٦,٣  ٪١٢,٥  ٪٢٤,٦  ٪١١,٨  يتيحه العمل لك من فرص للتجديد واالبتكارما •
 1.339 3.53  ٪١٣,٨  ٪١١,٨  ٪٥,٩  ٪٤٤,٨  ٪٢٣,٨  يعة العمل الذي تقوم بهطب •
 1.367 2.59  ٪٢٩,٩  ٪٢٤,٠  ٪١١,٨  ٪٢٥,٨  ٪٨,٤  ختاذ القراراحة الفرصة لك للمشاركة يف اإت •
 1.396 2.59  ٪٣١,٢  ٪٢٣,٠  ٪١٠,٢  ٪٢٦,٣  ٪٩,٢  ية الرأي املتاحة بالعملحر •
ى مالءمة اجلهد الذي تبذله يف العمل مع ما مد •

  حتصل عليه من مزايا وظيفية
٣٣,٨  ٪٢١,٧  ٪٨,٧  ٪٢٦,١  ٪٩,٧٪  2.56 1.425 

 1.418 2.86  ٪٢٤,٦  ٪٢١,٣  ٪١٠,١  ٪٣٠,٩  ٪١٣,٠  وسط احملورمت

              :لتقدم والنمو الوظيفي ا-٤

 1.393 2.26  ٪٤٢,٧  ٪٢٣,٥  ٪٨,٧  ٪١٥,٣  ٪٩,٧  ص الترقية املتاحة لك يف العملفر •
 1.402 3.11  ٪٢١,٢  ٪١٤,٨  ٪١٠,٢  ٪٣٩,١  ٪١٤,٦  ص اكتساب اخلربة املتاحة بالعملفر •
فرص املتاحة لك لتنمية مهاراتك يف العمل من ال •
  ل ممارستك للعملخال

٢٣,٥  ٪١٩,٧  ٪١٠,٠  ٪٣٤,٥  ٪١٢,٣٪  2.92 1.405 

ص التعلم واكتساب املهارات املتاحة لك من فر •
  خالل التدريب

١٥,٦  ٪١٨,٩  ٪٧,٤  ٪٤٣,٠  ٪١٥,١٪  3.23 1.341 

فرص املتاحة لك لتجريب وسائل جديدة ألداء ال •
  أفضل

٢٣,٠  ٪٢٣,٠  ٪١٦,٦  ٪٢٧,٩  ٪٩,٥٪  2.78 1.328 

 1.414 2.86  ٪٢٥,٢  ٪٢٠,٠  ٪١٠,٦  ٪٣٢,٠  ٪١٢,٢  وسط احملورمت

              :نظمة وإجراءات العمل أ-٥

 1.377 3.08  ٪١٨,٧  ٪٢٠,٧  ٪٩,٢  ٪٣٧,١  ٪١٤,٣  وح إجراءات العمل بالنسبة لكوض •
 1.434 2.84  ٪٢٦,٦  ٪١٨,٧  ٪١٢,٨  ٪٢٨,٤  ٪١٣,٦  لوب اإلدارة يف معاملة املوظفنيأس •

 1.410 2.96  ٪٢٢,٦  ٪١٩,٧  ٪١١,٠  ٪٣٢,٧  ٪١٣,٩  وسط احملورمت

              :إلشراف ا-٦

سلوب الذي يتبعه الرئيس يف حل مشاكل األ •
  العمل

٢٣,٣  ٪١٨,٩  ٪١٠,٢  ٪٣٠,٢  ٪١٧,٤٪  2.99 1.457 

لوب مساعدة الرئيس لك يف مواقف العمل أس •
  الصعبة

٢٠,٥  ٪١٥,٣  ٪٧,٤  ٪٢٩,٢  ٪٢٧,٦٪  3.28 1.515 

لوب الرئيس يف تدريب العاملني معه يف أس •
  لعملمواقع ا

٢١,٧  ٪١٦,٦  ٪١٠,٢  ٪٣٤,٨  ٪١٦,٦٪  3.08 1.431 

 1.472 3.12  ٪٢١,٨  ٪١٧,٠  ٪٩,٣  ٪٣١,٤  ٪٢٠,٥  وسط احملورمت
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              :واءمة ظروف العمل م-٧
 

 1.399 2.30  ٪٤٠,٤  ٪٢٦,٦  ٪٣,٨  ٪٢٠,٥  ٪٨,٧  )اإلضاءة، التكييف، اخل(وف العمل املادية ظر •
اك عن ساعات العمل يف وظيفتك باملقارنة رض •
  ساعات مشاة يف جهات أخرىب

٣٠,٢  ٪٢٣,٣  ٪٦,٤  ٪٢٨,٤  ٪١١,٨٪  2.68 1.449 

 1.345 2.91  ٪٢١,٠  ٪٢٢,٠  ٪١٢,٣  ٪٣٤,٥  ٪١٠,٢  ءمة العمل مع ميولك املهنيةمال •
 1.419 2.63  ٪٣٠,٥  ٪٢٤,٠  ٪٧,٥  ٪٢٧,٨  ٪١٠,٢  وسط احملورمت

            :جلوانب الشخصية واالجتماعية ا-٨

 1.222 3.73  ٪٨,٤  ٪٧,٧  ٪١٧,٦  ٪٣٤,٥  ٪٣١,٧   من عملرة اتمع ملا تقوم بهنظ •
الذي تتيحه جهة ) الترفيهي(نشاط االجتماعي ال •

  العمل لك ولعائلتك
٥٤,٠  ٪٢٠,٥  ٪٨,٢  ٪١٠,٧  ٪٦,٦٪  1.96 1.285 

ى كفاية الوقت الذي يتيحه لك عملك مد •
  للتواجد مع أسرتك

٤٢,٥  ٪٢٥,٦  ٪٥,١  ٪١٩,٩  ٪٦,٩٪  2.23 1.359 

 1.507 2.64  ٪٣٥,٠  ٪١٧,٩  ٪١٠,٣  ٪٢١,٧  ٪١٥,١  وسط احملورمت

              :مانات الوظيفة ض-٩

 1.323 2.27  ٪٣٩,١  ٪٢٦,٦  ٪٩,٧  ٪١٧,٦  ٪٦,٩  راءات النقل يف عملكإج •
 1.373 2.61  ٪٣١,٢  ٪١٨,٢  ٪١٧,٦  ٪٢٤,٠  ٪٩,٠  راءات طي القيد يف عملكإج •

 1.358 2.44  ٪٣٥,٢  ٪٢٢,٤  ٪١٣,٧  ٪٢٠,٨  ٪٧,٩  وسط احملورمت

            :القات مع الرؤساء  والزمالءلع ا-١٠

 1.479 3.14  ٪٢٣,٠  ٪١٤,٦  ٪٧,٤  ٪٣٥,٥  ٪١٩,٤  تفاهم بينك وبني الرئيسال •
 1.347 3.46  ٪١٣,٨  ٪١٢,٣  ٪١٢,٣  ٪٣٧,٣  ٪٢٤,٣  عالقة بينك وبني رؤسائك يف العملال •
 1.014 4.21  ٪٤,١  ٪٣,٣  ٪٨,٤  ٪٣٥,٥  ٪٤٨,٦  عالقات مع زمالء العملال •
 1.377 3.53  ٪١٣,٠  ٪١٣,٣  ٪١١,٠  ٪٣٣,٠  ٪٢٩,٧  اإلدارة اليت تعمل اورك بالثقة يف شع •

  1.371  3.59  ٪١٣,٥  ٪١٠,٩  ٪٩,٨  ٪٣٥,٤  ٪٣٠,٥  وسط احملورمت
 1.452 2.97  ٪٢٣,٩  ٪١٨,٨  ٪١٠,٢  ٪٣٠,٧  ٪١٦,٥  وسط مجيع العباراتمت
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              :ملعبيعة ال ط- ١

 1.18 3.69  ٪٥,٤  ٪٧,٩ ٪٣٣,٨ ٪١٨,٤ ٪٣٤,٥  عر باإلاك والتعب يف اية الدوامأش •

 1.32 3.40 ٪١٠,٥ ٪١٤,١ ٪٢٩,٧ ٪١٦,٩ ٪٢٨,٩  اين من توتر األعصاب بسبب العملأع •

 1.40 3.24 ٪١٥,١ ٪١٦,٦ ٪٢٥,١ ٪١٥,٩ ٪٢٧,٤  تابين القلق بسبب طبيعة عمليين •

 1.36 2.75 ٪٢٢,٥ ٪٢٣,٨ ٪٢٦,٣ ٪١٠,٧ ٪١٦,٦  عر بضيق الصدر عندما أكون يف العملأش •

 1.37 3.58 ٪١٠,٥ ٪١٢,٣ ٪٢٣,٨ ٪١٦,١ ٪٣٧,٣  عر بأن عملي روتيين ال يتغريأش •
 1.32 2.63 ٪٢٦,٦ ٪٢٠,٥ ٪٢٧,٦ ٪١٣,٨ ٪١١,٥  عر بصعوبة املهام املسندة إيلأش •
ف إلجناز املهام املوكلة ت العمل غري كاوق •
  إيل

٢٧,٥ ٪١٧,٨ ٪٢٨,٨ ٪١٥,٥ ٪١٠,٤٪ 2.64 1.31 

 1.52 2.92 ٪٢٨,٤ ٪١١,٨ ٪٢٢,٨ ٪١٤,١ ٪٢٣,٠   أشعر باألمان الوظيفي يف حيايتال •
 1.41 3.10 ٪١٨,٣ ٪١٥,٦ ٪٢٧,٢ ٪١٥,٢ ٪٢٣,٧  وسط احملورمت

              بعض خصائص الشخصية -٢

 1.21 3.84  ٪٥,٩  ٪٧,٩ ٪٢٣,٨ ٪٢١,٢ ٪٤١,٢  ز العملتابين القلق عندما يتأخر إجناين •

 1.23 3.65  ٪٥,٤ ٪١٢,٨ ٪٢٨,٦ ٪١٨,٢ ٪٣٥,٠ وم بعمل عدة أشياء يف العمل يف آن واحدأق •

فين زمالئي يف العمل بأنين أغضب يص •
  بسرعة

٣٢,٧ ٪١٩,٤ ٪٢٦,٣ ٪١٠,٧ ٪١٠,٧٪ 2.47 1.33 

 1.33 3.02 ٪١٧,٦ ٪١٦,٦ ٪٢٩,٧ ٪١٨,٤ ٪١٧,٦  تمتع بالعمل أكثر من أية أنشطة أخرىأس •

كر يف العمل وأنا يف البيت أو السفر أو يف أف •
  اإلجازة

١٠,٥  ٪٨,٧ ٪١٦,٦ ٪١٣,٦ ٪٥٠,٦٪ 3.85 1.40 

 1.41 3.37 ٪١٤,٤ ٪١٣,١ ٪٢٥,٠ ٪١٦,٤ ٪٣١,٠  وسط احملورمت

              :ملعوقات اإلدارية ا-٣
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  توى الضغوطمس
 مصادر الضغوط  
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تقد أن سبب عدم إجناز أعمايل هو تعدد أع •
  اريةاإلجراءات اإلد

١٠,٩  ٪١٠,٢  ٪٢٨,٢  ٪٢٣,٢  ٪٢٧,٥٪  3.46 1.29 

 أمتتع بالصالحيات الكافية للقيام باملسؤوليات ال •
  امللقاة على عاتقي

١٦,١  ٪٩,٥  ٪٢٢,٠  ٪٢١,٢  ٪٣١,٢٪  3.42 1.42 

عر بعدم االرتياح يف عالقيت مع زمالئي بسبب أش •
  ضغوط العمل

٢٧,٤  ٪١٣,٦  ٪٢٢,٥  ٪١٣,٦  ٪٢٣,٠٪  2.91 1.51 

يف بعض األحيان يف مأزق بني رئيسي د نفسي أج •
املباشر واألفراد الذين أشرف عليهم بسبب صعوبة 

  تنفيذ توجيهات الرئيس
١٦,٩  ٪١٣,٨  ٪٢٥,٣  ٪١٦,٩  ٪٢٧,١٪  3.24 1.42 

عر يف العمل وكأن لدي أكثر من رئيس أش •
  بسبب تناقض التوجيهات

١٣,٦  ٪١٤,٨  ٪١٨,٧  ٪١٠,٠  ٪٤٣,٠٪  3.54 1.49 

يف اجتماعات غري مهمة ضي وقتاً طويالً أم •
  تشغلين عن أداء عملي األساسي

٢٦,٦  ٪١٧,٤  ٪٢٢,٨  ٪١٤,١  ٪١٩,٢٪  2.82 1.46 

لب مين أداء أعمال متناقضة من عدة رؤساء يط •
  يف اجلهاز الذي أعمل فيه

٢٣,٠  ٪١٣,٨  ٪٢٥,٦  ٪١١,٨  ٪٢٥,٨٪  3.04 1.49 

 1.46 3.20  ٪١٩,٢  ٪١٣,٣  ٪٢٣,٦  ٪١٥,٨  ٪٢٨,١  وسط احملورمت
 1.43 3.20  ٪١٧,٧  ٪١٤,٢  ٪٢٥,٤  ٪١٥,٧  ٪٢٧,١  لعباراتيع امج
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  :بعض خصائص الشخصية - ٢
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  ):٩(ول جد

   يعة العملعمل  اليت مصدرها طبالتغري ضغوط مغري أبعاد التوافق املهين ومت عامالت االرتباط بنيم
يعة العملطب   

د عدعاد التوافق املهينأب  
شاهداتامل  

امل االرتباطمع توى مس 
*الداللة  

  ٠,٠٠  ٠,٥٠٩- 391رضا عن إجنازات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٥١-  391رضا عن االعتراف والتقديرال
  ٠,٠٠  ٠,٦١٥-  391رضا عن مسئوليات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٩٩-  391رضا عن فرص التقدم والنمو الوظيفيال
  ٠,٠٠  ٠,٥٩٨-  391رضا عن أنظمة وإجراءات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٦٤-  391رضا عن اإلشرافال
  ٠,٠٠  ٠,٦٤٥-  391رضا عن مدى مواءمة ظروف العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥١٨-  391رضا عن احلالة الشخصية واالجتماعيةال
  ٠,٠٠  ٠,٤٨٤-  391رضا عن ضمانات الوظيفةال
  ٠,٠٠  ٠,٥٦٠-  391   مع الرؤساء  والزمالء رضا عن العالقاتال
  ٠,٠٠  ٠,٧٠٥-  391وسط متغري التوافق املهينمت

Gאא١K٪ 
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    الشخصية  اليت مصدرهابعض خصائصعملالغري أبعاد التوافق املهين ومتغري ضغوط مت عامالت االرتباط بنيم

  وط منط الشخصيةضغ
دعدعاد التوافق املهينأب  

شاهداتامل  
املمع  
الرتباط ا  

توى مس
  *الداللة

  ٠,٠٠  ٠,٢٣٤- 391رضا عن إجنازات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٢٢٠-  391رضا عن االعتراف والتقديرال
  ٠,٠٠  ٠,٢٧٢-  391رضا عن مسئوليات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٢٨٧-  391 التقدم والنمو الوظيفيرضا عن فرصال
  ٠,٠٠  ٠,٢٣٠-  391رضا عن أنظمة وإجراءات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٢١٣-  391رضا عن اإلشرافال
  ٠,٠٠  ٠,٣١٦-  391رضا عن مدى مواءمة ظروف العملال
  ٠,٠٠  ٠,٣٠٩-  391رضا عن احلالة الشخصية واالجتماعيةال
  ٠,٠٠  ٠,٢٦٩-  391رضا عن ضمانات الوظيفةال
  ٠,٠٠  ٠,١٨١-  391  رضا عن العالقات مع الرؤساء  والزمالء ال
  ٠,٠٠  ٠,٣١٢-  391وسط متغري التوافق املهينمت
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   ملعوقات اإلدارية اعمل، اليت مصدرهاالغري أبعاد التوافق املهين، ومتغري ضغوط مت عامالت االرتباط بنيم

  

   اإلداريةوط املعوقاتضغ
 

عاد التوافق املهينأب  
دعد  

شاهداتامل  
املمع  
الرتباطا  

*توى الداللةمس  

  ٠,٠٠  ٠,٥١٦- 391رضا عن إجنازات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٤٩-  391رضا عن االعتراف والتقديرال
  ٠,٠٠  ٠,٦٢٧-  391رضا عن مسئوليات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٦٠٧-  391رضا عن فرص التقدم والنمو الوظيفيال
  ٠,٠٠  ٠,٦٠٤-  391ت العملرضا عن أنظمة وإجراءاال
  ٠,٠٠  ٠,٥٧٢-  391رضا عن اإلشرافال
  ٠,٠٠  ٠,٦٥٩-  391رضا عن مدى مواءمة ظروف العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٢١-  391رضا عن احلالة الشخصية واالجتماعيةال
  ٠,٠٠  ٠,٥٤٠-  391رضا عن ضمانات الوظيفةال
  ٠,٠٠  ٠,٥١٦-  391  رضا عن العالقات مع الرؤساء  والزمالء ال
  ٠,٠٠  ٠,٧١٠-  391وسط متغري التوافق املهينمت
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  عمل  ال أبعاد التوافق املهين، ومتغري ضغوط ريغمت عامالت االرتباط بنيم
  

   وسط ضغوط العملمت
 

عاد التوافق املهينأب  
د عد   

شاهداتامل  
امل مع  
رتباطاال  

توى مس  
*داللةال  

  ٠,٠٠  ٠,٥٢٥-  391رضا عن إجنازات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٥٦-  391رضا عن االعتراف والتقديرال
  ٠,٠٠  ٠,٦٣٤-  391رضا عن مسئوليات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٦٢٠-  391رضا عن فرص التقدم والنمو الوظيفيال
  ٠,٠٠  ٠,٦٠٦-  391رضا عن أنظمة وإجراءات العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٧٢-  391رضا عن اإلشرافال
  ٠,٠٠  ٠,٦٧٢-  391رضا عن مدى مواءمة ظروف العملال
  ٠,٠٠  ٠,٥٤٩-  391رضا عن احلالة الشخصية واالجتماعيةال
  ٠,٠٠  ٠,٥٣٢-  391رضا عن ضمانات الوظيفةال
  ٠,٠٠  ٠,٥٣٧-  391 رضا عن العالقات مع الرؤساء  والزمالءال
  ٠,٠٠  ٠,٧٢٢-  391وسط متغري التوافق املهينمت
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  ):١٣(ول جد
  لعمر، واملؤهل، والرتبة، واخلربة  اتوافق املهين ومتغريات ال اط بنيعامالت االرتبم

   توافق املهينال
  دد املشاهدات ع  تغريامل

  توى الداللةمس  امل االرتباطمع
  ٠,٠٠  ٠,١٦٤  ٣٩١  عمرال
  ٠,٩٠  ٠,٠٠٦  ٣٩١  ؤهل العلميامل
  ٠,٠٠  ٠,٢٣٠  ٣٩١  رتبةال
  ٠,٠٠  ٠,١٥٥  ٣٩١  د سنوات اخلدمةعد
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  لعمر، واملؤهل، والرتبة، واخلربة  اوط العمل، ومتغريات ضغ عامالت االرتباط بنيم
  وط العملضغ

  دد املشاهدات ع  تغريامل
  توى الداللةمس  امل االرتباطمع

  ٠,٠٢  ٠,١١٩-  ٣٩١  عمرال
  ٠,٦٠  ٠,٠٢٧-  ٣٩١  ستوى التعليميامل
  ٠,٠٠  ٠,١٦٦-  ٣٩١  رتبةال
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  ٠,٠٧  ٠,٠٩١-  ٣٩١  د سنوات اخلدمةعد
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  ):١٥(ول جد
ختبار مدى وجود فرق يف مستوى التوافق  ال(Two-sample t-test)تائج حتليل الفرق بني متوسطني ن

  املهين حبسب احلالة االجتماعية للعاملني بقوات الطوارئ
 الةاحل  
  جتماعيةاال

د املشاهداتعد توسطامل   
حنراف اال

 املعياري
احلريةجات در  tمة قي

df  
توى الداللةمس  

  

  8863. 2.9993  361  زوجمت  

 0.7863 ٢,٦٣٥٢ ٣٠ أعزب
2.179 389 .030 

 0 0 0 ٠  ٠  ٠  أرمل
 0 0 0 ٠  ٠  ٠  مطلق
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  )١٦(ول جد

ختبار مدى وجود فرق يف مستوى التوافق املهين  ال(Two-sample t-test)تائج حتليل الفرق بني متوسطني ن
  حبسب نوع السكن للعاملني بقوات الطوارئ

 ع السكننو
د املشاهداتعد توسطامل   

ف حنرااال
 املعياري

جات احلرية در  tمة قي
df  

توى الداللةمس  

 8249. 3.1697 66  كمل
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  تائج اختبار الفرق بني متوسطني الختبار مدى وجود فرق يف مستوى التوافق املهين حبسب املكانن

  عملال نامك
د عد

 املشاهدات
 توى الداللةمس جات احلريةدر  tمة قي حنراف املعيارياال  توسطامل

  8778.  2.90  222  شرقيةال
  053.  389 1.940- ٠,٨٨٣٧ ٣,٠٧ ١٦٩ الرياض

  
  

אF١٧Eאt 
،אאאאאא

אאא،אא،
אאאא
אאאא

F٥E٪،אאאא
K 

 
 
 
 
 
 



 ١٣٤
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  ):١٨(ول جد

ختبار مدى وجود فرق يف ضغوط العمل حبسب  ال(Two-sample t-test)تائج حتليل الفرق بني متوسطني ن
  احلالة االجتماعية للعاملني بقوات الطوارئ

 الةاحل  
  جتماعيةاال

د املشاهداتعد توسطامل   
 حنرافاال

 املعياري
جات احلرية در  tمة قي

df  
توى الداللةمس  

  08259  ٣,١٨٧٥  361  زوجمت  
 07588 ٣,٤٠٥٠ ٣٠ أعزب

-1.394 389 0.164 

 0 0 0 0  ٠  ٠  أرمل
 0 0 0 0  ٠  ٠  مطلق
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ختبار مدى وجود فرق يف ضغوط العمل  ال(Two-sample t-test)تائج حتليل الفرق بني متوسطني ن
  حبسب نوع السكن للعاملني بقوات الطوارئ

 ع السكننو
د املشاهداتعد توسطامل   

حنراف اال
 املعياري

جات احلريةدر  tمة قي
df  

توى الداللةمس  

  ٠٧٧٥٧  ٣,٠٦١٤  ٦٦  ملك  
 ٠,٨٢٩٣ ٣,٢٣٣٢ ٣٢٥  إجيار 

١,٥٥١-  389 ٠,١٢٢ 
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 ١٣٧

يتضمن هذا الفصل من هذه الدراسة خالصة حملتـوى الدراسـة، وأهـم النتـائج               
وصيات اليت تقترحها لتحقيق درجـة عاليـة مـن التوافـق            اليت توصلت إليها، وأهم الت    

  .املهين لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة

  :نتائج الدراسة: أوال
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  توصيات الدراسة : ثانيًا



 ١٤٢

ن هذه الدراسة هو التعرف على درجة التوافـق وعلـى           لقد كان اهلدف األساسي م    
  .بقوات الطوارئ اخلاصةمستوى ضغوط العمل لدى صف الضباط العاملني 

لذلك فإن الباحث من خالل هذه الدراسة يقترح بعض التوصيات اليت قد تساعد على رفع               
 وذلك  . تأثريات ضغوط العمل عليهم    وختفيفدرجة التوافق املهين لدي أولئك العاملني       

  .من واقع نتائج الدراسة اليت توصل إليها الباحث
  : أهم التوصيات اليت ميكن طرحهاوفيما يلي

 إجياد الربامج اخلاصة املوجهة حنو رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العـاملني بقـوات               -١
  .الطواريء اخلاصة مبا يضمن رفع درجة التوافق املهين لديهم 

 ضغوط العمل لدى العاملني بقـوات  فيت تساعد على ختفي    العمل على إجياد الوسائل ال     -٢
وذلك من خالل الدورات التدريبية املتخصـصة يف هـذا اـال،             .الطواريء اخلاصة 

واإلستعانة باخلرباء واإلستشاريني لإلستفادة منهم يف التعرف على مصادر ضغوط العمل          
دراسـة أن التوافـق     حيث اتضح من نتائج ال    . وطرق التعامل معها، وكيفية مواجهتها    

  .املهين لدى العاملني يزداد باخنفاض ضغوط العمل عليهم
٣-   سهم يف رفع درجة التوافق املهين لدى العاملني وذلك من خالل           اإلهتمام بالعوامل اليت ت

زيادة احلوافز املعنوية والعمل على توفري مستلزمات واحتياجات متطلبات العمل الـيت            
  .عماهلم وترفع درجة الرضا الوظيفي لديهمتساعد العاملني على أداء أ

 تنمية وتقوية العالقات بني الرؤساء واملرؤوسني، وزمالء العمل، وذلك من خالل تنمية             -٤
  .وتنمية الثقة املتبادلة بينهمكفريق واحد الروح اجلماعية والعمل 

ومعـززة  شجعة للتعاون بني العـاملني،      م العمل على إجياد بيئة عمل مناسبة ومالئمة و        -٥
  .للشعور حبب العمل واإلنتماء إليه

  
  
  
  

  :ملخص الدراسة: ثالثا



 ١٤٣

جاءت هذه الدراسة يف مخسة فـصول، باإلضـافة إىل قائمـة بـاملراجع، وقائمـة                
باملالحق، وقد ناقش الفصل األول يف الدراسة مشكلة الدراسـة، وأمهيتـها، وأهـدافها              

ـ       ة الـيت اسـتخدمها الباحـث،       وتساؤالا، وحدودها، واملصطلحات واملفـاهيم العلمي
وانطلقت الدراسة من أمهية دراسة التوافق املهـين، وعالقتـه بـضغوط العمـل لـدى                
صف الضباط العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة، ومن هـذا املنطلـق سـعت الدراسـة               

  : إىل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل

يتعـرض هلـا العـاملون      ما هي العالقة بني التوافق املهين، وضغوط العمـل الـيت            
  بقوات الطوارئ اخلاصة؟

وتربز أمهية الدراسة يف إسهاماا العلمية يف إثـراء املكتبـة العربيـة مـن خـالل                 
حبث موضوع التوافق املهين، وعالقته بضغوط العمل يف األجهـزة األمنيـة، ومـساعدة              

ـ                ساعدة العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة على حتقيق التوافـق املهـين مـع عملـهم، وم
املسؤولني عنهم يف األخذ باألسباب الناجحة، اليت تـؤدي إىل توافـق العـاملني بقـوات           
الطوارئ اخلاصة مهنياً مع أعماهلم، وتاليف العوامل الـسلبية الـيت تـؤدي إىل ضـغوط                

  . العمل، وختفيف آثارها عليهم، ورفع روحهم املعنوية

املهـين لـدى العـاملني      وى التوافـق    وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مـست       
والتعـرف علـى    . بقوات الطوارئ اخلاصة، والتعرف على مـستوى الـضغوط لـديهم          

العالقة بني مستوى التوافق املهين، ومستوى ضـغوط العمـل، واملـتغريات الدميوغرافيـه              
، )العمر، املؤهل، الرتبة، اخلربة، احلالة االجتماعيـة، مكـان العمـل، نـوع الـسكن              ( 

على عالقتهما بالتوافق املهين لـدى العـاملني بقـوات الطـوارئ            وكذلك على التعرف    
  .اخلاصة

  :وقد صاغ الباحث مخسة أسئلة أجابت عليها الدراسة، وهي



 ١٤٤

 ما مستوى التوافق املهين لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة؟ -١

 ما مستوى ضغوط العمل لدى العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة؟ -٢

توافـق املهـين ومـستوى ضـغوط العمـل لـدى            ما هي العالقة بني مستوى ال      -٣
 العاملني بقوات الطوارئ اخلاصة؟

ما هي العالقة بني كل من مـستوى   التوافـق املهـين مـن جهـة، ومـستوى                     -٤
العمـر، املؤهـل، الرتبـة،      ( ضغوط العمل  واملتغريات الدميوغرافيه مـن جهـة          

 للعاملني بقوات الطوارئ اخلاصة؟) اخلربة

ـ      -٥ ق املهـين ومـستوى ضـغوط العمـل ، بـاختالف      هل خيتلف مـستوى التواف
) احلالـة االجتماعيـة، نـوع الـسكن، مكـان العمـل           ( املتغريات الدميوغرافيه   

 للعاملني بقوات الطوارئ اخلاصة؟

وقد قام الباحث كذلك بإيضاح مفاهيم الدراسـة، والـيت هـي التوافـق املهـين،                
  .وقوات الطوارئ اخلاصة، وتعريفها بالتفصيل، وضغوط العمل

ويف الفصل الثاين مـن الدراسـة تنـاول الباحـث اإلطـار النظـري للدراسـة،                 
  . باإلضافة إىل الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة

وقد ناقش الباحـث يف اإلطـار النظـري موضـوع التوافـق املهـين، وعالقتـه                 
بضغوط العمـل، والعوامـل املـؤثرة يف التوافـق املهـين، وعـرض بعـض النمـاذج                  

  .ريات املفسرة للتوافق املهين وضغوط العملوالنظ

ويف اجلزء الثاين من الفصل مت عرض عدد مـن الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة                 
مبوضوع الدراسة، حيث عرض الباحث إحـدى وعـشرين دراسـة، مث قـام الباحـث                
بالتعقيب على هذه الدراسـات، موضـحاً التـشاات واالختالفـات مـع الدراسـة،               

  .نهاومدى االستفادة م



 ١٤٥

ويف الفصل الثالث من هذه الدراسة تناول الباحـث اإلطـار املنـهجي للدراسـة،               
حيث ناقش الباحث منـهج الدراسـة، وجمتمـع الدارسـة، وحـدود الدراسـة، وأداة                
الدراسة، وصدق الدراسـة، وثبـات أداة الدراسـة، وأسـاليب املعاجلـة اإلحـصائية               

  .املستخدمة يف الدراسة

ج الوصفي التحليلـي كمنـهج للدراسـة الـيت يتكـون            حيث استخدم الباحث املنه   
جمتمعها من صف الضباط العاملني بقـوات الطـوارئ اخلاصـة، يف كـل مـن منطقـة                  
الرياض واملنطقة الشرقية، ممن حيملون رتبـة عريـف إىل رتبـة رئـيس رقبـاء، وسـوف                  

هــ، وقـام    ١٤٢٦ــ   ١٤٢٥تكون فترة الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسـي           
ث بإعداد استبانة مكونة من ثالثة حمـاور؛ األول معلومـات عامـة والثـاين لقيـاس                 الباح

اسـتبانة  ) ٤٠٠(وقـد مت توزيـع عـدد        . التوافق املهين، والثالث لقياس ضـغوط العمـل       
اسـتبانة، وقـام الباحـث بإدخـال بيانـات       ) ٣٩١(على أفراد عينة الدراسة، عاد منـها        
  .(SPSS)نظام التحليلي للحزم اإلحصائية الدراسة يف احلاسب اآليل ومعاجلتها بال

ويف الفصل الرابع، عرض الباحث التحليل الوصفي لبيانـات الدراسـة، حيـث مت              
عرض استجابات أفراد جمتمع الدراسة، والتكـرارات، واملتوسـطات احلـسابية، وفقـاً             

العمر، املؤهل، الرتبـة، اخلـربة، احلالـة االجتماعيـة، مكـان            : (للمتغريات الشخصية 
  ).عمل، نوع السكنال

ومت عرض ومناقشة أسئلة الدراسـة، واإلجابـة عليهـا، والـيت تركـزت حـول                
معرفة مستوى التوافق املهين لدى العاملني بقوات الطـوارئ اخلاصـة، والتعـرف علـى               
مستوى ضغوط العمل لديهم، ومعرفة العالقة بني مـستوى التوافـق املهـين ومـستوى               

لطوارئ اخلاصة، ومعرفة العالقـة بـني كـل مـن           ضغوط العمل لدى العاملني بقوات ا     
مــستوى  التوافــق املهــين ومــستوى ضــغوط العمــل مــن جهــة، واملــتغريات  



 ١٤٦

للعـاملني بقـوات الطـوارئ اخلاصـة،        ) العمر، املؤهل، الرتبـة، اخلـربة     :(الدميوغرافية
وكذلك معرفة هل خيتلـف مـستوى  التوافـق املهـين ومـستوى ضـغوط العمـل                   

) احلالة االجتماعية، مكـان العمـل، نـوع الـسكن         : (لدميوغرافيةباختالف املتغريات ا  
  .للعاملني بقوات الطوارئ اخلاصة

ويف الفصل اخلامس واألخـري، مت عـرض خالصـة للدراسـة، أو النتـائج الـيت                 
توصلت إليها، وتقدمي بعض التوصيات املقترحة الـيت قـد تـسهم يف توافـق العـاملني                 

ختفيـف مـستوى الـضغوط الـيت يواجهوـا،          بقوات الطوارئ اخلاصة مع عملهم، و     
  . وختفيف آثارها عليهم
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 ١٤٧

دار ،  بـريوت  ،علـم الـنفس الـصناعي     ، )م١٩٨٥(، حممد السيد ، أبو النيل  .١
 .النهضة العربية

،  القـاهرة  ،األمـراض الـسيكوسوماتية   ، )م١٩٨٤(، حممود الـسيد  ، أبوالنيل .٢
 .مكتبة اخلاجني

الرضا الوظيفي لرجـل األمـن يف أجهـزة         ، )م١٩٩٧(ناصر أمحد   ، أبوشيخة .٣
 .الرياض، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، األمن العربية

الرضا الـوظيفي للقـوى البـشرية       ، )م١٩٨٤(، نبيل، ورسالن، حممد، أسعد .٤
 .جامعة امللك عبدالعزيز،  جدة،العاملة يف اململكة العربية السعودية

مـستوى الرضـا الـوظيفي      ، )م١٩٩٨(، أمحد بـن عبداحملـسن    ، لشيخآل ا  .٥
لألفراد الفنيني العسكريني العاملني يف األجهزة العـسكرية والعوامـل املـؤثرة            

، أكادميية نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة        ،  رسالة ماجستري غري منشورة    ،فيه
 .الرياض

قتـه بـبعض    التوافق املهـين وعال   ، )هـ١٤١٧(، مرمي بنت حافظ  ، تركستاين .٦
 رسـالة ماجـستري     ،مسات الشخصية لدى معلمي ومعلمات التربيـة اخلاصـة        

 .الرياض، جامعة امللك سعود، غري منشورة

 .مكتبة املريخ،  جدة،السلوك اإلداري، )م١٣٩٧(خمتار ، محزة .٧

العالقة بني الضغط النفـسي والرضـا الـوظيفي         ، )م١٩٩٥(، حممد، احليدري .٨
 رسـالة   ،ني احلكومي واخلاص مبدينـة الريـاض      لدى العاملني يف بنوك القطاع    

 .الرياض، جامعة امللك سعود، ماجستري غري منشورة



 ١٤٨

معنويـات معلمـي التربيـة      ) "م١٩٩١(، مـىن ، واحلديدي، مجال، اخلطيب .٩
، العـدد الثـاين   ، الد الثـامن عـشر    ، )أ(جملة دراسات   ، "اخلاصة يف األردن  
 .اجلامعة األردنية

أثر العوامل الوظيفيـة والشخـصية علـى        ، )م٢٠٠٢(، سيف صاحل ، الدلبحي .١٠
أكادمييـة نـايف العربيـة للعلـوم        ، الريـاض ، الرضا الوظيفي وكفاية األداء   

 .األمنية

ـ ١٤١٧(، رشـاد صـاحل   ، دمنهوري .١١ االغتـراب وبعـض مـتغريات      ، )هـ
 .جامعة امللك عبدالعزيز، الرياض، الشخصية

، دريةاإلسـكن ، ٩ط، أصول علـم الـنفس    ، )م١٩٧٠(، أمحد عزت ، راجح .١٢
 .املكتب العريب احلديث

الـضغوط املهنيـة وعالقتـها بـاألداء        ، )م٢٠٠١(، حممد بن صاحل  ، الرزيزاء .١٣
الوظيفي لدى العاملني بـإداريت اجلـوازات يف كـل مـن مـدينيت الريـاض                

أكادمييـة نـايف العربيـة للعلـوم        ، رسالة ماجستري غري منـشورة    ، والدمام
 .الرياض، األمنية

الـضغوط اإلداريـة وعالقتـها بـاألداء        ، )م٢٠٠٣(سعد بن معتاد    ، الروقي .١٤
أكادمييـة نـايف العربيـة      ، رسالة ماجستري غـري منـشورة     ، والرضا الوظيفي 
 .الرياض، للعلوم األمنية

املـدخل إىل علـم     ، )م١٩٩١(، ترمجـة فـارس حلمـي     ، رجييو، ي، رونالد .١٥
 .دار الشروق، عمان، النفس الصناعي والتنظيمي

، بغـداد ، علـم الـنفس الـصناعي     ، )م١٩٩١(دي  إبراهيم عبداهلا ، الزبيدي .١٦
 .دار احلكمة للطباعة والنشر



 ١٤٩

،  عمـان  ،علـم الـنفس العـسكري     ، )م٢٠٠٤(، عماد عبدالرحيم ، الزغول .١٧
 .دار الشروق

، ٤ ط،الــصحة النفــسية والعــالج النفــسي، )م١٩٨٨(حامــد ، زهــران .١٨
 .دار املعارف، القاهرة

شخـصية والتنظيميـة علـى      أثر املتغري ال  ، )م٢٠٠٠(، صاحل مخيس ، الزهراين .١٩
أكادمييـة نـايف    ،  رسالة ماجـستري غـري منـشورة       ،مستوى ضغوط العمل  
 .الرياض، العربية للعلوم األمنية

توظيـف بـرامج اإلعـداد النفـسي يف         ، )م٢٠٠٠(، طارق حسنني ، الزيات .٢٠
العـدد  ، الـد التاسـع   ، جملة الفكر الشرطي  ، تأهيل طالب املعاهد الشرطية   

 .الشارقة، ةشرطة الشارق، األول

ــسامل .٢١ ــوتر التظيمــي"، )هـــ١٤١١(مؤيــد ، ال أســبابه ، مفاهيمــه: الت
معهـد اإلدارة   ، ٦٨العـدد   ، جملـة اإلدارة العامـة    ، "وإستراتيجيته وإدارتـه  

 .الرياض، العامة

أثـر ضـغوط العمـل علـى أداء         ، )م١٩٩١(، شبيب منصور حممد  ، السبيعي .٢٢
ـ ، رسالة ماجستري غـري منـشورة     ، ضباط الشرطة  ة نـايف العربيـة     أكادميي
 .الرياض، للعلوم األمنية

تيسري الكـرمي الـرمحن يف تفـسري        ) م٢٠٠٢(، عبدالرمحن بن ناصر  ، السعدي .٢٣
 .مؤسسة الرسالة،  بريوت،كالم املنان

ـ ١٤٢٤(، راشد بن سـعود   ، السهلي .٢٤ التوافـق العـسكري وعالقتـه      ، )هـ
ـ     ، رسالة ماجستري غري منـشورة    ، بالتحصيل األكادميي  د جامعـة اإلمـام حمم
 .الرياض، بن سعود اإلسالمية



 ١٥٠

 دار  ،القـاهرة ، علـم الـنفس العـام     ، )م١٩٩٠(، عبداحلليم وآخرون ، السيد .٢٥
 .غريب

الـصحة النفـسية وسـيكولوجية      ، )م٢٠٠١(، عبداحلميـد حممـد   ، شاذيل .٢٦
 .املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، الشخصية

ضـا  بعض العوامل املـؤثرة يف مـستوى الر       "، )م٢٠٠٢(هيام جنيب   ، الشريدة .٢٧
، "لدى أعضاء هيئة التدريس عن اخلدمات املقدمة هلـم يف جامعـة الريمـوك             

 .مكة املكرمة، العدد الثاين، الد الرابع عشر، جملة جامعة أم القرى

دراسة مقارنـة لـنمط املنـاخ املؤسـسي         "، )م١٩٨٥(، نادية حممود ، شريف .٢٨
، "قليديـة وعالقته برضا املعلم عن مهنته يف مـدارس املقـررات واملـدارس الت            

 .دار املعارف، ٣العدد، جملة العلوم االجتماعية

الـضغوط النفـسية واالحتـراق النفـسي        "، )م١٩٩٧(، زينب حممود ، شقري .٢٩
عـني  ، ٥الـسنة   ، ٦العـدد   ،  جملة اإلرشاد النفـسي    ،"لدى طالبات اجلامعة  

 .القاهرة، مشس

الرضا الوظيفي لـدى القيـادات اإلداريـة يف         ، )م١٩٩٩(أنور محزة   ، شلول .٣٠
اجلامعات األردنية احلكومية واألهلية والعوامـل املـؤثرة فيـه مـن وجهـة              

 .جامعة اخلرطوم، رسالة دكتوراه غري منشورة، دراسة مقارنة، نظرهم

ـ ١٤١٧(علي بن سـليمان     ، الشمري .٣١ العالقـة بـني التوافـق املهـين      ، )هـ
 ،وبعض متغريات الشخصية لدى عينة من األفراد الفنـيني يف حـرس احلـدود             

 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى، ماجستري غري منشورةرسالة 

العالقة بـني التوافـق املهـين وبعـض         ، )م٢٠٠٠(، عبداهللا بن علي  ، الشهري .٣٢
مسات الشخصية لـدى مـوظفي القطـاعني احلكـومي واخلـاص يف جمـال          



 ١٥١

أكادمييـة  ، رسالة ماجـستري غـري منـشورة      ، اخلدمات الصحية مبدينة الرياض   
 .الرياض، منيةنايف العربية للعلوم األ

 ،علم الـنفس الـصناعي واملهـين      ، )م١٩٨٨(، وآخرون، أكرم، طاشكندي .٣٣
 .مكتبة مصباح، جدة 

،  الريـاض ،الـضغط النفـسي  ، )م١٩٩٤(، عبـدالرمحن سـليمان   ، الطريري .٣٤
 .شركة الصفحات الذهبية احملدودة

، سـيكلوجية الشخـصية املعوقـة لإلنتـاج       ، )م١٩٨٠(، فرج عبدالقادر ، طه .٣٥
مكتبـة  ، القـاهرة ، وميدانية يف التوافق املهين والصحة النفـسية      دراسة نظرية   

 .اخلاجني

األسـس الـسلوكية    : إدارة القوى العاملـة   ، )م١٩٨٣(، أمحد صقر ، عاشور .٣٦
 .دار النهضة العربية،  بريوت،وأدوات البحث التنظيمي

الفكـر املعاصـر يف التنظـيم       ، )م١٩٩٤(، علي، وعبدالوهاب، سعيد، عامر .٣٧
 .مركز وإيد سريفس، هرة القا،واإلدارة

  

 

دار ، اإلسـكندرية ، قـضايا إداريـة معاصـرة     ، )م١٩٩٩(صالح  ، عبدالباقي .٣٨
 .اجلامعات املصرية

 ،الـصحة النفـسية والتوافـق الدراسـي       ، )م١٩٩٠(، مـدحت ، عبداحلميد .٣٩
 .دار املعرفة اجلامعية، القاهرة



 ١٥٢

الـدار  ،  بـريوت  ،علـم الـنفس املهـين     ، )م١٩٨٣(، أمحد حممد ، عبداخلالق .٤٠
 .جلامعيةا

الرضـا الـوظيفي وأثـره علـى إنتاجيـة          "، )م١٩٨٢(ناصـف   ، عبداخلالق .٤١
جامعـة  ، الـسنة العاشـرة   ، ٣ العـدد    ،جملة العلـوم االجتماعيـة    ، "العمل

 .الكويت

البحث العلمـي مفهومـه وأدواتـه       ، )م٢٠٠١(، وآخرون، ذوقان، عبيدات .٤٢
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ٧ط، وأساليبه

املـتغريات التنظيميـة وأثرهـا علـى        ، )م١٩٩٩(، سليمان صـاحل  ، يشيالعب .٤٣
أكادميية نـايف العربيـة للعلـوم       ،  رسالة ماجستري غري منشورة    ،ضغوط العمل 

 .الرياض، األمنية

الـوالء التنظيمـي والرضـا عـن        "، )م١٩٩٩(، راشـد شـبيب   ، العجمي .٤٤
ـ ، ١العـدد ، ١٣ الـد    ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز   ، "العمل ة امللـك   جامع

 .جدة، عبدالعزيز

معهـد اإلدارة   ، الريـاض ، الرضا الـوظيفي  ، )م١٩٨١(، ناصر حممد ، العديلي .٤٥
 .العامة

  

 

، "الـدوافر واحلـوافز والرضـا الـوظيفي       "، )م١٩٨٣(، ناصر حممد ، العديلي .٤٦
 .الرياض، معهد اإلدارة العامة، ٣٦العدد ، جملة اإلدارة العامة



 ١٥٣

ـ ، )م١٩٨٤(، ناصـر حممـد   ، العديلي .٤٧ دراسـة ميدانيـة    : ا الـوظيفي  الرض
رسـالة ماجـستري    ، الجتاهات مواقف األجهزة احلكومية يف مدينـة الريـاض        

 .معهد اإلدارة العامة، الرياض، منشورة

 ،املـدخل للبحـث يف العلـوم الـسلوكية        ، )م١٩٨٩(صاحل حممد   ، العساف .٤٨
 .العبيكان للطباعة والنشر، الرياض

جملـة اإلدارة   ، "ط العمـل  مـتغريات ضـغو   "، )م١٩٨٨(، مسري أمحد ، عسكر .٤٩
، معهـد اإلدارة العامـة    ، الـسنة الثالثـة والعـشرون     ، ٦٠: العـدد ، العامة
 .الرياض
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  )٢(ملحق رقم 
  رتباط بني بنود متغري التوافق املهين والدرجة الكلية للمتغريمعامالت اال

 توى الداللةمس  امل االرتباطمع  عبارةال  م
 0.000 0.668  ئج عملك أوالً بأولاحة الفرصة لك ملعرفة نتاإت١
 0.000 0.603  ساسك بالتقدير الذايت من خالل اجنازات العملإح2
 0.000 0.621  احة الوقت الكايف إلمتام العمل بكفاءةإت3
 0.000 0.668  طريقة اليت ختربك ا اإلدارة عند إجادتك للعملال4
 0.000 0.699  تقدير الذي حتصل عليه من رؤسائكال5
 0.000 0.440  تراف زمالئك باجلهد الذي تبذلهاع6
 0.000 0.643  كافأة اليت تتلقاها مقابل األداء اجليدامل7
 0.000 0.611  احة الوقت الكايف لتقدمي عمٍل كامٍلإت8
 0.000 0.714   يتيحه العمل لك من فرص للتجديد واالبتكارما9

 0.000 0.564  يعة العمل الذي تقوم بهطب10
 0.000 0.731  احة الفرصة لك للمشاركة يف اختاذ القرارإت11
 0.000 0.742  ية الرأي املتاح بالعملحر12
 0.000 0.649  ص الترقية املتاحة لك يف العملفر13
 0.000 0.681  ص اكتساب اخلربة املتاحة بالعملفر14
فرص املتاحة لك لتنمية مهارات يف العمل من خالل ممارستك ال15

  ملللع
0.714 0.000 

 0.000 0.587 ص التعلم واكتساب املهارات املتاحة لك من خالل التدريبفر16
 0.000 0.689  وح إجراءات العمل بالنسبة لكوض17
 0.000 0.708  لوب اإلدارة يف معاملة املوظفنيأس18
 0.000 0.754  سلوب الذي يتبعه الرئيس يف حل مشاكل العملاأل19
 0.000 0.721  ة الرئيس لك يف مواقف العمل الصعبةلوب مساعدأس20
 0.000 0.719  لوب الرئيس يف تدريب العاملني معه يف مواقع العملأس21
 0.000 0.546  )اإلضاءة، التكييف، اخل(وف العمل املادية ظر22
 0.000 0.655اك عن ساعات العمل يف وظيفتك باملقارنة بساعات مشاة رض23
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 توى الداللةمس  امل االرتباطمع  عبارةال  م
  يف جهات أخرى

 0.000 0.434  رة اتمع ملا تقوم به من عملنظ24
الذي تتيحه جهة العمل لك ) الترفيهي(نشاط االجتماعي ال25

  ولعائلتك
0.574 0.000 

 0.000 0.676 ى كفاية الوقت الذي يتيحه لك عملك للتواجد مع أسرتكمد26
 0.000 0.553  راءات النقل يف عملكإج27
 0.000 0.492  كراءات طي القيد يف عملإج28
 0.000 0.717  تفاهم بينك وبني الرئيسال29
 0.000 0.676  عالقة بينك وبني رؤسائك يف العملال30
 0.000 0.399  عالقات مع زمالء العملال31
 0.000 0.660  ورك بالثقة يف اإلدارة اليت تعمل اشع32
 0.000 0.681  فرص املتاحة لك لتجريب وسائل جديدة ألداء أفضلال33
ى مالءمة اجلهد الذي تبذله يف العمل مع ما حتصل عليه من مد34

  مزايا وظيفية
0.745 0.000 

 0.000 0.703  ءمة العمل مع ميولك املهنيةمال35
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  ود متغري ضغوط العمل والدرجة الكلية للمتغريمعامالت االرتباط بني بن
 توى الداللةمس امل االرتباطمع  عبارةال  م

 0.000 0.727  عر باإلاك والتعب يف اية الدوامأش 1

 0.000 0.759  اين من توتر األعصاب بسبب العملأع 2

 0.000 0.761  تابين القلق بسبب طبيعة عمليين 3

 0.000 0.708   يف العملعر بضيق الصدر عندما أكونأش 4

 0.000 0.460  تابين القلق عندما يتأخر اجناز العملين 5

 0.000 0.518  وم بعمل عدة أشياء يف العمل يف آن واحدأق 6

 0.000 0.558  عر بأن عملي روتيين ال يتغريأش 7

 0.000 0.651  عر بصعوبة املهام املسندة إيلأش 8

 0.000 0.574  املوكلة إيلت العمل غري كاف إلجناز املهام وق 9

 0.000 0.453  فين زمالئي يف العمل بأنين أغضب بسرعةيص 10

 0.031 0.109  تمتع بالعمل أكثر من أية أنشطة أخرىأس 11

 0.000 0.675  تقد أن سبب عدم إجناز أعمايل هو تعدد اإلجراءات اإلداريةأع 12

13 

امللقاة على  أمتتع بالصالحيات الكافية للقيام باملسؤوليات ال
  عاتقي

0.617 0.000 

 0.000 0.603   أشعر باألمان الوظيفي يف حيايتال 14

 0.000 0.415  كر يف العمل وأنا يف البيت أو السفر أو يف اإلجازةأف 15

 0.000 0.699 عر بعدم االرتياح يف عالقيت مع زمالئي بسبب ضغوط العملأش 16

17 

 رئيسي املباشر واألفراد د نفسي يف بعض األحيان يف مأزق بنيأج
  الذين أشرف عليهم بسبب صعوبة تنفيذ توجيهات الرئيس

0.660 0.000 

18 

عر يف العمل وكأن لدي أكثر من رئيس بسبب تناقض أش
  التوجيهات

0.715 0.000 

19 

ضي وقتاً طويالً يف اجتماعات غري مهمة تشغلين عن أداء أم
  عملي األساسي

0.612 0.000 

20 

اء ألعمال متناقضة من عدة رؤساء يف اجلهاز الذي لب مين أديط
  أعمل فيه

0.701 0.000 
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  )٤(ملحق رقم 
  معامالت ثبات كرونباخ لبنود متغريي التوافق املهين وضغوط العمل

  مة معامل كرونباخقي  تغريامل
  ٠,٩٥٩  ود التوافق املهينبن

  ٠,٩٠٦  وط العملضغ
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