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ب  

  

  داءــاإله
 

  خيوطاً من قطرات دمائهم النازفة غزلونإىل الذين ي  
  ..ينسجون هبا للحق راية      

  إىل النازفني على طريق التحريرِ الذين مدت أجسامهم 
  ..جسورا للوطنِ السليب

  قضبانِ الوإىل املقاتلني من أجل احلرية  القابعني خلف 
  ..روا صمودهم آيةمن سطَّ

 
  عد كلمة من أرضعتْين احلب يف املهد إىل غالية مل تنصفْها ب

  ..أمي الغالية
  إىل مشس أيامي اليت ال يعرف الغروب إليها سبيال 

  ..والدي الطيب
  اهلي وعائليت الطيبة ورفاقي االكارموإىل 

إليكم مجيعا يا من أعنتموني إلمتامِ هذا اجلهد  
 حيب وتقديري وفيض شكري وامتنانيعظيم  



ج  

  ـديرـالتقــــر والشك
  

 وأدخلني برمحتك يف ًقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه"
  ١٩:النمل "عبادك الصاحلني

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا معلم البشریة الخیر محمـد صـلى اهللا 
  :دین أما بعدعلیه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه إلى یوم ال

نــشكر اهللا العلــي القــدیر الــذي مــن علــي بالــصبر علــى إتمــام هــذه الدراســة التــي أســأل اهللا تعــالى أن 
ینفــع بهــا اإلســالم والمــسلمین كمـــا أتقــدم بجزیــل الــشكر والعرفــان إلـــى ذلــك الــصرح العلمــي الكبیـــر 

  .الجامعة اإلسالمیة والتي منحتني فرصة البحث العلمي
، لقبولهــا اإلشــراف سـیادة الــدكتورة ختــام إســماعیل الـسحاركر والعرفـان إلــى كمـا أتقــدم بجزیـل الــش

ٕعلـى هـذه الرسـالة والتـي لـم تـذخر جهـدا أو نــصیحة فـي تقـدیمها لـي طیلـة إجـراء هـذه الرسـالة والــى  ً
، والـــذي لــــه الفـــضل الكبیـــر بعـــد اهللا عــــز وجـــل فـــي توجیهاتــــه الـــدكتور الفاضـــل أنــــور العبادســـة

  .العملواستشارته إلنجاز ذلك 
وأتقــدم أیــضا بجزیــل الــشكر للــسادة المحكمــین لمــا بــذلوه مــن جهــد فــي تحكــیم أدوات الدراســة ولمــا 

  .قدموه لي من نصح ومشورة
كما أتقدم بالشكر لوزارة الداخلیة وجهـاز الـشرطة وأخـص دائـرة المباحـث العامـة لتـسهیلها لـي مهمـة 

لوسـطى لـدورها فـي تقـدیم المـساعدة والعـون تطبیق أدوات الدراسة وال یفوتني تقدیم الشكر لمباحث ا
  .لي

 /صــدیقي وأخـــي العزیـــزكمــا أتقــدم بالـــشكر لكــل مــن ســـاهم بالــدعاء أو النــصیحة وأخـــص بالــذكر 
  .ً والذي بذل معي جهدا بتنسیق وتنضید الرسالةمحمد األشقر

  
  

  ..إليهم مجيعاً شكري وامتناني
  الباحث                                                                    

  زهیر بسام مالخه



د  

  ملخص الدراسة
  

لـدى   بأبعادهـاوضـغوط العمـلالمغـایرة  -المـسایرة سـلوك  معرفـة مـستویات إلـىهدفت الدراسة     
الفئـــة المـــستهدفة والعوامـــل المـــؤثرة فـــي تحدیـــد تلـــك المـــستویات فـــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات والتـــي 

  .حددها الباحث
عامـــة مــوزعین علـــى عنــصر مـــن المباحــث ال) ٢٠٢( عینــة الدراســـة دأفـــرا عــدد توقــد بلغـــ

  " رفح  –خانیونس  - الوسطىى – غزة –الشمال " محافظات القطاع 
: إعـدادمقیـاس المـسایرة والمغـایرة مـن  : لتطبیـق دراسـته وهمـاأداتـینوقد استخدم الباحث 

   .روج به في صورته النهائیةعلى البیئة الفلسطینیة والخ بتطبیقه  وقد قام الباحث١٤١٤بن مانع 
ى  عرضـــه علـــأیـــضا الباحـــث حیـــث تـــم إعـــداد الـــثالث وهـــو مـــن بأبعـــادهومقیـــاس ضـــغوط العمـــل 

 مــاالنهائیــة بعــد تطبیقه  ذلــك المجــال والخــروج بــه فــي صــورتهمجموعــة مــن المحكمــین والخبــراء فــي
  .مفحوص" ١٠٠"على عینه استطالعیة مكونة من 

  

  ـ:في تحلیل معطیات ونتائج دراسته التالیة حصائیةاإل األسالیبوقد استخدم الباحث 
 ".Person"معامل ارتباط بیرسون  .١

 .لتكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئویة .٢

 . للفروق بین متوسطات عینتین مستقلتینT.Testاختبار  .٣

 . للفروق بین متوسطات ثالث عینات فأكثرone way anovaتحلیل التباین األحادي .٤

 .scheffلبعدي اختبار شیفیه ا .٥

  ـــــ: أسفرت الدراسة عن النتائج التالیةوقد
 للمؤهــل – للحالـة االجتماعیــة -للعمــر(المـسایرة تعــزىســلوك ًق دالــة إحـصائیا فــي ال توجـد فــرو .١

لــــدى رجــــال  ) مجــــال العمــــل– لمكــــان العمــــل - لــــساعات العمــــل- للرتبــــة العــــسكریة-العلمــــي
 .طاع غزةالشرطة العاملین بالمباحث العامة بمحافظات ق

 للمؤهــل –للحالــة االجتماعیــة  -للعمــر( المغــایرة تعــزي ســلوكًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي .٢
فانـه یوجـد فـروق مجـال العمـل عدا )  لمكان العمل- لساعات العمل- للرتبة العسكریة-العلمي
  ثــماإلداریـینلـصالح العـاملین بمجــال التحـري یلـیهم  )٠.٠٥(عنـد مــستوى داللـة  إحـصائیادالـه 

لــدى رجــال الــشرطة العــاملین ،  وغیــر ذلــك اإلشــارةالتحقیــق ثــم العملیــات ثــم العــاملین بمجــال 
 .بالمباحث العامة بمحافظات قطاع غزة

 

 – للحالـة االجتماعیـة - تعـزي للعمـر( بأبعـادهًال توجد فروق دالة إحصائیا فـي ضـغوط العمـل  .٣
عـــدا متغیـــر واحـــد وهـــو  )عمـــل لمكـــان ال- لمجـــال العمـــل - للرتبـــة العـــسكریة-للمؤهـــل العلمـــي

ــــة  ــــصالح العــــاملین بنظــــام  إحــــصائیاســــاعات العمــــل حیــــث یوجــــد فــــروق دال ــــیهم ٤٨*٢٤ل  یل



ه  

لـدى رجـال الـشرطة العـاملین ، سـاعات یومیـا ٨ یلـیهم العـاملین بنظـام ٣٦*١٢العاملین بنظام 
 .بالمباحث العامة بمحافظات قطاع غزة

ــ .٤ دى العــاملین فــي المباحــث العامــة  لــصالح ًتوجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي الــسلوك المــسایر ل
 .مرتفعي الضغوط

ًتوجــد فــروق دالــة إحــصائیا فـــي الــسلوك المغــایر لــدى العـــاملین فــي المباحــث العامــة  لـــصالح  .٥
 .مرتفعي الضغوط

 دالــة  عالقــةتوجــدبــین الــسلوك المــسایر وضــغوط العمــل بینمــا ال دالــة إحــصائیا توجــد عالقــة  .٦
لــدى رجــال % ٠.٠١مــستوى داللــة عنــد عنــد غوط العمــل وضــإحــصائیا بــین الــسلوك المغــایر 

  .الشرطة العاملین بالمباحث العامة بمحافظات قطاع غزة
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Abstract of study 
The study aimed to show levels of compliance and  incompliance 

(variation) knowledge and work pressure with its dimenssion of wanted 

group and the effect factor to define these levels due to changes which the 

researcher had shown and the sample of study (202) element for general 

references and distributed in Gaza governorates as follows north gaza 

middle khan yonis - rafah.  

The researcher used two elements:-  

   Scale of compliance and incompliance (variation) done by Ben 

Mana the researcher tried it on Palestinian environment and pressure 

work scale and its (3d) which  done by the researcher and it was shown to 

experts and controllers specialists in this field and got its finalized in its 

view and after its complemented for a sample of 100 examined  

The researches used statistic method to show and explain date and 

conclusion of study:- 

1. Compound factor person.  

2. Repeating and mathematical average and percentage.  

3. Test T differences between separated samples average. 

4. Analysis of single clearance on way more between three samples 

and more.  

5. Choose Schiff. 

The result of study:- 

1. there is no differences statistical compliance (age social case – 

scientific qualification - military degree – hours of work – place of 

work- work field )for policemen who work in investigation in gaza 

governorates. 



ز  

2.  There is no differences in incompliance (variation) (age – social 

case- scientific qualification – military degree – hours of work- 

location of work) but there is statistical differences at level of 

(0.05) for checking workers then office workers and who work in 

signals and for policemen who work in investigation in gaza 

governorates . 

3. There is no statistical differences in work pressure (age – social 

case – scientific qualification – military degree – work field – 

location of work) just on change hours of work where there is 

statistical differences for workers as 24*48) after that 12*36) and 8 

hours daily, for policemen who work in investigation field in gaza 

governorates . 

4. There is statistical differences in compliance behavior for 

investigation sector for higher pressure  

5. There is statistical differences in incompliance (variation) behavior 

for workers in investigation for higher pressure. 
6. There is statistical indication between work pressure and 

compliance behavior but there is no relation of statistical indication 

between incompliance behavior and work pressure up to level 

(0.01%) , for policemen who work in investigation field in gaza 

governorates . 



ح  

 فهرس المحتویات .7

 الصفحة  المحتوى
 ب اإلهداء

 ج الشكر والتقدیر
 د لخص الدراسة باللغة العربیةم

 و ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة
 ح قائمة المحتویات

 ي قائمة الجداول
 ك قائمة المالحق
 ١ :الفصل األول

 ٢ المقدمة
 ٥ مشكلة الدراسة

 ٦ فرضیات الدراسة
 ٦ أهداف الدراسة
 ٧ أهمیة الدراسة
 ٧ حدود الدراسة

 ٨ مصطلحات الدراسة
 ٩  الدراسةسات : الفصل الثاني
 ١٠    المغایرة_ المسایرة : المبحث األول
 ٢٤ ضغوط العمل :المبحث الثاني
 ٤١ الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 ٤٢  المغایرة–دراسات تناولت المسایرة 
 ٤٤ دراسات تناولت ضغوط العمل

 ٥٣ تعقیب عام على الدراسات السابقة
 ٥٣ ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

 ٥٥ منهجیة البحث: الفصل الرابع
 ٥٥ منهج الدراسة

 ٥٥ مجتمع الدراسة



ط  

 ٥٥ عینة الدراسة

 ٥٨ سة  أدوات الدرا
 ٦٢ األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

 ٦٤ سیراتها تحلیل نتائج الدراسة وتف:الفصل الخامس

  
  

 أسئلة الدراسة

٦٤ 

 ٦٤ السؤال األول

 ٦٥ السؤال الثاني

 ٦٨ فروض الدراسة

 ٦٨ عرض نتائج الفرض األول

 ٧٠ عرض نتائج الفرض الثاني

 ٧٢ عرض نتائج الفرض الثالث

 ٧٥ عرض نتائج الفرض الرابع

 ٧٥ عرض نتائج الفرض الخامس

  ٧٦  عرض نتائج الفرض السادس

  ٧٧  نتائج الدراسةتفسیر عام ل

 ٧٩ توصیات الدراسة

 ٨١ تاالقتراحا

 ٨٢ المراجع

 ٨٨ المالحق

  
  



ي  

  
  

  قائمة الجداول
 

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  ٥٥  توزیع أفراد عینة الدراسة على المحافظات   .١
  ٥٦  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر   .٢
  ٥٦  یةتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة االجتماع   .٣
  ٥٧  توزیع أفراد العینة الدراسة حسب المؤهل العلمي   .٤
  ٥٧  توزیع أفراد العینة حسب الرتبة العسكریة   .٥
  ٥٧  توزیع أفراد العینة حسب ساعات العمل   .٦
  ٥٨  توزیع أفراد العینة حسب مجال العمل   .٧
  ٥٨  توزیع أفراد العینة حسب مكان العمل   .٨
  ٥٩ ة التجزئة النصفیةثبات مقیاس المسایرة ـ المغایرة بطریق   .٩

  ٦٠ ثبات مقیاس المسایرة ـ المغایرة بطریقة ألفا كرونباخ   .١٠
  ٦١  ثبات مقیاس ضغوط العمل بطریقة التجزئة النصفیة    .١١
  ٦٢  ثبات مقیاس ضغوط العمل بطریقة ألفا كرونباخ   .١٢

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد المسایرة    .١٣
  ٦٤ غایرةوالم

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي كل بعد من أبعاد مقیاس ضغط    .١٤
 العمل

٦٦  

  ٦٨ تحلیل التباین لتغیرات الدراسة المستقلة على السلوك المسایر   .١٥
  ٧٠  تحلیل التباین لمتغیرات الدراسة المستقلة على السلوك المغایر   .١٦
  ٧٢  لمستقلة على ضغوط العملتحلیل التباین لمتغیرات الدراسة ا   .١٧
  ٧٥   في السلوك المسایر بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطt-testنتیجة اختیار    .١٨
  ٧٥   في السلوك المغایر بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطt-testنتیجة اختیار    .١٩
  ٧٦   وضغوط العملالمغایرة –المسایرة  العالقة بین جدول   .٢٠

  



ك  

  قائمة المالحق
  

  قم الصفحةر  العنوان  رقم الملحق
 قبــل  فــي صــورته األولیــةالمغــایرة - ومقیــاس المــسایرة  العمــلوطمقیــاس ضــغ  ١

   التحكیم
٨٩ 

 ٩٤  مقیاس ضغوط العمل بعد التحكیم  ٢
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  الفصل األول

  مدخل الدراسة
  

     :مقدمة
لقد مـن اهللا علینـا بـنعم كثیـرة وعظیمـة مـن ضـمنها نعمـة األمـن، فالحیـاة ال تهنـأ بغیـر أمـن 
والحــضارة ال تزدهـــر بغیـــر أمــن فـــإذا ســـاد األمــن هـــدأت القلـــوب واطمأنــت النفـــوس وانـــصرفت إلـــى 

 .حقــق التنمیــة االقتـــصادیة واالجتماعیــة وتقــل األزمــات والقالقــل والفـــتنالعمــل المثمــر واإلنتــاج وتت
 الدولــة فــي العــصر الحــدیث، وتنــوع الخــدمات المقدمــة، وتعــدد احتیاجــات المــواطنین رتعــاظم دووب

ًاالجتماعیــة واالقتــصادیة واألمنیــة وغیرهــا، عهــد إلــى الدولــة بمــسؤولیات كبیــرة بحیــث أصــبح لزامــا 
  . لتعود بالنفع على مواطنیهالة تقدیم خدمات أفضعلى األجهزة الحكومی

وال یكون ذلك إال بوجود أجهزة أمنیة قویة قادرة علـى تحقیـق األمـن والطمأنینـة للمـواطنین،   
ٕوان من ضمن األجهزة األمنیة للمحافظة علـى أمـن الفـرد والمجتمـع جهـاز الـشرطة الـذي تقـع علـى 

ا وتطبیـق العقوبـات الالزمـة للـذین یعبثـون بـأمن الفـرد عاتقه مسئولیة الوقایة مـن الجریمـة ومكافحتهـ
 ،ومن هنا تبرز أهمیة رجل الشرطة الـذي یعتبـر أحـد مقومـات نجـاح وتطـور هـذا الجهـاز والمجتمع

ًونظــرا الزدیــاد عــدد الــسكان، إضــافة إلــى التطــورات الــسیاسیة واالقتــصادیة واالجتماعیــة وتــأثیرات 
ًماعیة داخلیا وخارجیا، أصبحت أجهزة الـشرطة بحاجـة إلـى دعـم العولمة، والتحدیات الثقافیة واالجت ً

اجتماعي یساند أعمالها ووظیفتها بالتعاون والتنـسیق مـع مؤسـسات المجتمـع المحلـي لتـستطیع أداء 
  .مهامها لمكافحة الجریمة والحفاظ على أمن الفرد والمجتمع

فـراد والجماعـات فـي تحقیـق األمـن ً للشرطة أعماال كثیرة وكلها تـستهدف خدمـة األ الباحث أنجدیو
 والعــدل والمــساواة، لیعــیش المجتمــع فــي طمأنینــة علــى أنفــسهم وأوالدهــم ومــصالحهم، وأن واألمــان،

  .جهاز الشرطة قادر على إرجاع الحقوق إلى أهلها

منها المباحـث العامـة الـذي یتـولي واإلدارات وتنقسم الشرطة إلى مجموعة من األجهزة     
 ممـــا ســبب لهـــم ،ضایا الجنائیــة مــع المجـــرمین والخــارجین عـــن القــانون والمتهمــینالتحقیــق فــي القـــ

    .التوتر والصراع والمعاناة في أغلب األحیان
قــوم بالبحــث عــن القــضایا الجنائیــة المجهولــة والتحــري عــن المــشبوهین ومطــاردة توبــدورها 

ي القـضایا الجنائیـة ویـساعده الفارین من وجه العدالة ویقوم بالتعاون والتنسیق مع مكتب التحقیق فـ
  ).١٨: ١٩٩٦، شریم(یات ویقوم بالبحث والتحري عن مهربي المخدرات رقسم الدو

     



 ٣

 بحیـث ،تأثر اإلنسان بالعدید من أسباب المعاناة النفسیة واالجتماعیـة واالقتـصادیة كما أن
لمواقــف  فــي الوقــت الــذي أســهمت فیــه الظــروف وا،انعكــست بــشكل مباشــر علــى ســلوكه وتــصرفاته

ًالـــضاغطة علـــى مجـــرى حیاتـــه ولعبـــت مثـــل هـــذه األســـباب دورا هامـــا فـــي تحدیـــد درجـــة تكیفـــه فـــي  ً
  . لضمان استمراره وبقائه،مواجهة هذه األعباء

لقد أصبحت ضغوط الحیاة من ظواهر الحیاة اإلنسانیة التي تتطلب مـن اإلنـسان التعـایش 
 یــستطیع اإلحجــام عنهــا أو الهــروب منهــا  وبالتــالي ال، وتطــویر كفــاءة معینــة للتكیــف معهــا،معهــا

 ،الطـواب وآخـرون(ألن ذلك یعني نقص فعالیاته وضعف قدراته على التكیف واإلخفـاق فـي الحیـاة 
١٦٩ :١٩٩٩.(   

 اهتمـام حـازت علـى التي العمل ضغوط أسباب من أساسیا سببا الزائد العمل عبء ویعتبر
 مــن العمــل عــبء علــى لمــا یترتــب وذلــك ،المجــال هــذا فــي والمتخصــصین البــاحثین قبــل مــن كبیــر
 والواجبـات األعمـال كثـرة: العمـل أعبـاء كـم ویقـصد بزیـادة ،الفرد صحة في واعتالل األداء في ٍتدن

 العلمیـــة الفـــرد إمكانـــات تناســـب عـــدم أو محـــدد وقـــت فـــي بهـــا الفـــرد القیـــام مـــن المطلـــوب والمهـــام
  .للقیام بهذه الواجبات والمهنیة

  

ـــنفس أن التغمـــن البـــالكثیـــر  ویـــرى ییـــر الـــسریع والمتواصـــل الـــذي یـــشهده احثین وعلمـــاء ال
 أســهم فــي تعــرض العــاملین فــي مختلــف المؤســسات والتنظیمــات مهمــا كانــت طبیعــة ،عالمنــا الیــوم

 خلقــت معهــا مجموعــة مــن اآلثــار الــسلبیة النفــسیة ، لدرجــة عالیــة مــن الــضغوط والتــوترات،عملهــا
ــــــراد والج ــــــى مــــــستوى األف ــــــى المجتمعــــــات واالجتماعیــــــة عل            ماعــــــات بحیــــــث انعكــــــست نتائجهــــــا عل

  ).١ :٢٠٠٣ ،جودة(
كمـا انعكــست آثـار مــشكالت العمـل وأحــداث الحیـاة علــى جمیـع جوانــب الشخـصیة واعتبــر 
      كثیـــــر مـــــن البـــــاحثین أننـــــا أصـــــبحنا فـــــي قـــــرن الـــــضغوط واألزمـــــات النفـــــسیة وبـــــات هنـــــاك اقتنـــــاع

                 بهـــــــا األفــــــــراد الـــــــضغوط بنجــــــــاح خـــــــالل حیــــــــاتهم بـــــــضرورة البحــــــــث عـــــــن الكیفیــــــــة التـــــــي یــــــــدیر
   ).٩٥ :١٩٩٤ ،إبراهیم(

 منهـا ضـغوط مـن الرؤسـاء أو ،والضغوط التي یتعرض لها رجـال الـشرطة عدیـدة ومتنوعـة
ــــي،ضــــغوط مــــن الــــزمالء ــــ، أو ضــــغوط مــــن الجمهــــور والمجتمــــع المحل  أو ،ة أو ضــــغوط اجتماعی

  .اقتصادیة
ث لنــوع آخــر مــن الــضغوط نتیجــة لتعاملــه وتحقیقــه مــع أنــواع ولكــن یتعــرض رجــال المباحــ

طــول الفتــرة التـي یقــصیها فــي لنتیجـة و ،الجـرائم المختلفــة مـن قتــل وســرقة ومخـدرات وآداب وعمــالء
التحقیق والبحث والكشف عـن تلـك القـضایا یتخلـل الـشك إلـى داخـل رجـال المباحـث فـي كـل سـلوك 

  .دقائهم ومن هنا تنشأ المشكالتمن قبل أفراد أسرتهم أو أقربائهم أو أص



 ٤

ویتبــین للباحــث أن علــى الــشرطي الفــصل بــین مــشاكله الخاصــة ومــشاكل العمــل حتــى ال  
ًیــؤثر علــى اآلخــرین أو زمالئــه بالعمــل أو حتــى أیــضا ال تتــأثر عالقاتــه بأســرته وأصــدقائه بمــشاكل 

  .  عمله
 ،ات علــى األفــرادوفــي حالــة الفــشل للخــروج مــن هــذه المــشكالت تتحــول إلــى ضــغوط وتــوتر
 وهنـا یكـون الفـرد ،وقد تتكاتف مع عوامل أخرى لتخرجهم من مجال السواء إلـى مجـال عـدم الـسواء

 ألن الــسلوك الــسوي والشخــصیة الــسویة همــا الركنــان األساســیان فــي الــصحة ،بحاجــة إلــى اإلرشــاد
  ).١٣-١٢ :١٩٩٠ ،كفافي(النفسیة 

یــق اتفــاق عــام أو مــسایرة بــین أعــضائها وقــد تكــون الــضغوط التــي تمارســها الجماعــة لتحق 
ً عنـدما تعلــن للجماعـة ویكـون معلومــا لـدى الجمیـع أن االتفــاق ، صـریحة، ظــاهرة،ًضـغوطا واضـحة

 ،شــــعبان( وربمـــا صــــاحب هـــذا اإلعــــالن أو التـــصریح تهدیـــد بالعقــــاب أو نـــوع مــــن القهـــر،مطلـــوب
١٦٦ :١٩٩٧.(  

ت الحدیثـة حیـث تـزداد الحاجـة إلـى وتعد المسایرة من األمور العادیة خاصـة فـي المجتمعـا
 وحیــث تؤكــد األنظمــة االجتماعیــة أهمیــة االنــسجام والتفــاهم ،إعتمــاد األفــراد علــى بعــضهم الــبعض

 أي یجـب أن یكـون سـلوك الفـرد فـي بعـض نواحیـه متمـشیا مـع مـا هـو متفـق ،بین أعضاء المجتمع
  ).٢٦٧ :١٩٩٠ ،الطواب(علیه 

غــایرة مــن الموضــوعات الهامــة التــي تتحــدث عــن  أن موضــوع المــسایرة والمویــرى الباحــث
 ومــن هنــا فــال بــد للمــسایرة ،أجــل تغییرهــا  وأفكــار وتقالیــد یجــب الخــوض فیهــا مــن،ســلوك اجتمــاعي

ٕ األفـراد واشـباعها توالمغایرة مـن دراسـات حقیقیـة تجریبیـة مـن أجـل تحقیـق جمیـع مطالـب واحتیاجـا
  .بشكل صحیح وسلیم

 ،)٢٠٠٨(طحاینــة  الــضغوط مــن زوایــا مختلفــة كدراســة ولقــد قامــت دراســات كثیــرة تناولــت
ــــــدري  ة  وكدراســــــ،)٢٠٠٢( وكدراســــــة زهــــــران ،)٢٠٠٣(وكدراســــــة جــــــودة  ،)٢٠٠٦(وكدراســــــة حی

 زكـــي كدراســـة  المغـــایرة –المـــسایرة  مـــن الدراســـات التــي تناولـــت  وهنـــاك القلیـــل،)٢٠٠٠(الزهرانــي 
 ،)١٩٩٠(الطــــواب وكدراســــة ،)١٩٩٤ ( وكدراســــة عبــــده،)١٩٩٤ ( وكدراســــة بــــن مــــانع،)٢٠٠٠(

) ١٤٢٨(دراســة الـــصویط  وهنــاك دراســات تعلقــت برجــال الــشرطة  ك،)١٩٨٩(وكدراســة الغامــدي 
 ،ى ضـباط قاعـدة الملـك فهـد الجویـة االختیار المهني وعالقته بالتوافق النفـسي لـدالتي تنص على 

رضـــات  مـــصادر ضـــغوط العمـــل لـــدى الممرضـــین والممالتـــي تـــنص علـــى) ٢٠٠٣(دراســـة جـــودة و
 تـنص التـي) ٢٠٠٨ (يالفـر جـاندراسـة  و،ات محافظات شمال الـضفة الغربیـةالعاملین في مستشفی

،  واقــع اســتراتیجیات اإلصــالح والتطــویر اإلداري ودورهــا فــي تعزیــز أمــن المجتمــع الفلــسطینيعلــى
التـي تـنص ) ٢٠٠٧(دراسـة صـیام و  ،بقطـاع غـزةدراسة تطبیقیة علـى قیـادات الـشرطة الفلـسطینیة 



 ٥

 فعالیــة متطلبــات تطبیــق وظــائف إدارة وتنمیــة المــوارد البــشریة فــي جهــاز الــشرطة الفلــسطینیة لــىع
  ".في قطاع غزة 

 ،للنهوض بالمجتمع الفلسطیني وتكوبن أجهزة أمنیة على مستوى رفیع الباحث ورغبة من
 یعمل  خاصة أن الباحث،إزالة التوترات ومواجهتهاورغبة منه في المساهمة ولو بقدر بسیط في 

والمؤثرة على المواقف الضاغطة في جهاز أمني ومن خالل عمله فقد رأى وسمع عن الكثیر من 
  .ومن هنا برزت مشكلة الدراسة ،سماته الشخصیةأو في  مع أسرته أو أصدقائهالفرد 

  
       

  :مشكلة الدراسة
   :تتضح مشكلة الدراسة من خالل محاولة اإلجابة على األسئلة التالیة

 لدى رجال الشرطة العاملین بالمباحث العامة  المغایر-وى السلوك المسایرمستما  .١
 بمحافظات غزة ؟

 لدى رجال الشرطة العاملین بالمباحث العامة بمحافظات بأبعاده ما مستوى ضغوط العمل .٢
  غزة ؟

 لدى رجال الشرطة العاملین المسایرة سلوك فيذات داللة إحصائیة فروق توجد هل  .٣
  الرتبة العسكریة ، المؤهل العلمي، الحالة اإلجتماعیة ،العمر( لمتغیرتعزىحث العامة بالمبا

  ؟ ) مجاالت العمل،عدد ساعات العمل  ،
ــــدى رجــــال الــــشرطة العــــاملین  ســــلوك توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــيهــــل  .٤ المغــــایرة ل

 الرتبــة ،  المؤهـل العلمـي، الحالـة اإلجتماعیــة ،العمـر( تعـزى  بمحافظـات غــزةبالمباحـث العامـة
 ؟ ) مجاالت العمل،عدد ساعات العمل  ،العسكریة 

لـدى رجــال الـشرطة العــاملین  بأبعــاده ضــغوط العمـلتوجـد فــروق ذات داللـة إحــصائیة فـي هـل  .٥
  ، المؤهـل العلمـي، الحالـة اإلجتماعیـة ،العمـر(بالمباحث العامة بمحافظات غزة تعزى لمتغیـر 

  ؟ )الت العمل مجا،عدد ساعات العمل  ،الرتبة العسكریة 
 المسایرة لدى العاملین في المباحث العامة بین مرتفعي ومنخفضي سلوكتوجد فروق في هل  .٦

  الضغوط؟
 لدى العاملین في المباحث العامة بین مرتفعي ومنخفضي غایرة الم سلوكتوجد فروق فيهل  .٧

 الضغوط؟

شرطة العاملین لدى رجال ال وضغوط العمل  السلوك المسایر و المغایرهل توجد عالقة بین  .٨
  ؟بمحافظات غزة بالمباحث العامة

  
  

  



 ٦

   :فروض الدراسة
 المــسایرة لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالمباحــث  ســلوكتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي .١

 الرتبــة – المؤهــل العلمــي – الحالــة اإلجتماعیــة -تعــزى لمتغیــر العمــربمحافظــات غــزة العامــة 
  .الت العمل مجا– عدد ساعات العمل -العسكریة 

 المغــایرة لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالمباحــث  ســلوكتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي .٢
 الرتبــة – المؤهــل العلمــي – االجتماعیــة الحالــة -العامــة بمحافظــات غــزة تعــزى لمتغیــر العمــر

  . مجاالت العمل– عدد ساعات العمل -العسكریة 
ـــة إحـــصائیة فـــي ضـــغوط العمـــلتوجـــد فـــروق  .٣ لـــدى رجـــال الـــشرطة العـــاملین  بأبعـــاده ذات دالل

 المؤهــل العلمــي – االجتماعیــة الحالــة -بالمباحــث العامــة بمحافظــات غــزة تعــزى لمتغیــر العمــر
  . مجاالت العمل– عدد ساعات العمل - الرتبة العسكریة –

 المــسایرة لــدى العــاملین فــي المباحــث العامــة بــین مرتفعــي ومنخفــضي  ســلوكتوجــد فــروق فــي .٤
  .الضغوط

 المغــایرة لــدى العــاملین فــي المباحــث العامــة بــین مرتفعــي ومنخفــضي ســلوكد فــروق فــي توجــ .٥
 .الضغوط

 لـــدى رجـــال الـــشرطة العـــاملین  المغـــایر وضـــغوط العمـــل-الـــسلوك المـــسایرتوجـــد عالقـــة بـــین  .٦
  .بمحافظات غزة بالمباحث العامة

  

   :أهداف الدراسة
لــــشرطة العــــاملین بالمباحــــث  لــــدى رجــــال ا المغــــایر-مــــستوى الــــسلوك المــــسایرالتعــــرف علــــى  .١

  . العامة
لــدى رجـــال الــشرطة العـــاملین بالمباحــث العامـــة التعــرف علـــى مــستوى ضـــغوط العمــل بأبعـــاده  .٢

  .بمحافظات غزة
طة العـاملین لـدى رجـال الـشرالمـسایرة  سـلوكفـي حـصائیة اإلداللـة الفروق ذات التعرف على ال .٣

 - المؤهـل العلمـي–حالـة اإلجتماعیـة  ال- لمتغیر العمـر تعزى بمحافظات غزةبالمباحث العامة
  . مجاالت العمل- ساعات العمل-الرتبة العسكریة

 لـدى رجـال الـشرطة العـاملین غـایرة المسـلوكالتعرف علـى الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائیة فـي  .٤
 - المؤهـل العلمـي– الحالـة اإلجتماعیـة -بالمباحث العامة بمحافظات غزة تعزى لمتغیر العمـر

  . مجاالت العمل- ساعات العمل-ةالرتبة العسكری



 ٧

ـــة اإلحـــصائیة  .٥ لـــدى رجـــال الـــشرطة   بأبعـــادهلـــضغوط العمـــلالتعـــرف علـــى الفـــروق ذات الدالل
 المؤهـل – الحالـة اإلجتماعیـة -العاملین بالمباحث العامة بمحافظات غـزة تعـزى لمتغیـر العمـر

 . مجاالت العمل- ساعات العمل- الرتبة العسكریة-العلمي

 . المسایرة بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطسلوكروق في التعرف على الف .٦

 . بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطغایرة المسلوكالتعرف على الفروق في  .٧

لـــدى رجـــال الـــشرطة وضـــغوط العمـــل   المغـــایر-الـــسلوك المـــسایر التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین  .٨
  .العاملین بالمباحث العامة بمحافظات غزة

  
  

  

   :أهمیة الدراسة
في  غزة بمحافظات ًرجال الشرطة وخصوصا العاملین بالمباحث العامة راسةالد هذه تفید .1

  .ٕ واعداد الدورات الالزمة حسب الحاجة وتنمیة قدراتهمتأهیلهماختیار العاملین والعمل على 
 والمحافظة األداء في تحسین وزارة الداخلیة وقیادة الشرطةفي المسئولین  الدراسة هذه تفید .2

قد طاقات واألفكار بإطالق العنان للنلتشجیع على االستفادة من الواعلى العنصر العامل 
 .والعمل على تعدیل أي إعوجاجواإلبداع في العمل البناء 

 في عملیة التدریس واالستفادة القائمین على كلیات الشرطةائج هذه الدراسة نت من یستفید .3
 .العلمیة

 وذلك للخروج ملضغوط العرة و المغای–المسایرة في  الباحثین الدراسة هذه من یستفید .4
 .بتوصیات یستفاد منها كل في مجاله

  .العربیة المكتبة فیدت قد ٕواسهام جدیدة إضافة الدراسة هذه تعتبر .5
 

  

  :الدراسة حدود
 المغایرة وضغوط العمل بأبعاده – تناولت الدراسة الكشف عن مستوى المسایرة :الحد الموضوعي

حث وعالقة ذلك ببعض المتغیرات ویتحدد بالعینة المستخدمة لدى رجال الشرطة العاملین بالمبا
   . المغایرة وضغوط العمل وباألدوات المستخدمة بالدراسة–في قیاس متغیري المسایرة 

قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة على العاملین بالمباحث العامة في جمیع  :المكاني الحد
  .محافظات غزة

 .م2011 – 2010 الدراسة في الفترة تم تطبیق أدوات :الزماني الحد
  . في قطاع غزةبالشرطة الفلسطینیة دائرة المباحث العامة العاملین :الحد البشري

  
  

  



 ٨

 :الدراسة مصطلحات
   :ضغوط العمل* 

 وتفاعلهـا مـع خـصائص الفـرد ،هي استجابات الفرد إلى المؤثرات الخارجیة : الباحث إجرائیاهویعرف
 هــذه الدراســة  بالدرجــة التــي یحــصل علیهــا المفحــوص فــي المقیــاس  وفــي، وطبیعــة عملــه،الذاتیــة

  .المعد لذلك
  

 ،ًأن یحكــــم الفــــرد ویعتقــــد ویتــــصرف متفقــــا مــــع أحكــــام وعقائــــد وتــــصرفات الجماعــــة :المــــسایرة* 
 سـمة المتركـز حـول ، سـمة العطـاء، سمة الحساسیة االجتماعیة، سمة اإلیثار:وللمسایرة أبعاد وهي

 ســــــمة الثقــــــة ، ســــــمة االنــــــسجام، ســــــمة االنــــــدماج، ســــــمة المــــــسالمة،اللیة ســــــمة االســــــتق،اآلخــــــرین
  ).١٩١ :١٩٩٤ ،بن مانع( سمة التسامح ، سمة االنفتاح، سمة التعاون،االجتماعي

  

تجنــب المــسایرة فــي مواجهــة أحكــام الجماعــة وعقائــدها ومعایرهــا وتــصرفاتها بحیــث ال  :المغــایرة* 
 ، ســمة األخــذ، ســمة التبلــد االجتمــاعي، ســمة األثــرة: وهــي وللمغــایرة أبعــاد،یــسایر الفــرد وال ینــصاع

 ســــمة ، ســـمة التنـــافر، ســـمة االنعـــزال، ســــمة العدوانیـــة، ســـمة التبعیـــة،ســـمة التمركـــز حـــول الـــذات
  ).١٩١ :١٩٩٤ ،بن مانع( سمة التشدد، سمة االنغالق، سمة التنافس،الخجل

فـــي تطبیـــق أدوات ایرة للمـــسایرة والمغـــ )١٩١: ١٩٩٤بـــن مـــانع، (وقـــد تبنـــى الباحـــث تعریـــف 
  .دراسته

  
  
  



 ٩

  الفصل الثاني
  مفاهیم الدراسة

  

  . المغایرة– المسایرة :المبحث األول
  . ضغوط العمل:المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ١٠

  المبحث األول
   المغایرة–المسایرة 

  
ضــغوط و" المغــایرة/المــسایرة "یعــرض الباحــث فــي هــذا الفــصل مفــاهیم الدراســة النفــسیة المتمثلــة ب

 أساســیة بالمباحــث العامــة وســیتم عــرض المفــاهیم فــي محــاور العــاملینالعمــل لــدى رجــال الــشرطة 
  :وهي كالتالي

  

 المغایرة- تعریف المسایرة : 
  تعرف المسایرة على أنها تغییر فـي الـسلوك واالتجاهـات ینـتج مـن ضـغط الجماعـة الحقیقـي أو

  ).١٠٠: ٢٠٠٠، دافیدوف(المتخیل 
 بأنها رغبة الفرد فـي تغییـر أفكـاره ومعتقداتـه وسـلوكه لیكـون ) ٣٤٩: ٢٠٠٣ ،اللیل (كما عرفها

، ًوبالتــالي یكــون ســلوك المــسایرة تعبیــرا عــن موافقــة الفــرد لألحكــام، ًمتفقــا مــع معــاییر الجماعــة
ًواالتجاهــات الــسائدة بــین أفــراد الجماعــة تعبیــرا ســلوكیا بــاللفظ أو الحركــة ، واآلراء، والمعتقــدات ً

ًواذا كان سلوك المسایرة یعتبـر مؤشـرا لتماسـك الجماعـة فـي كثیـر مـن األحیـان، أو الرأي فـإن ، ٕ
الجانـب الـسلبي فـي هـذا الـسلوك یظهـر عنـدما تكـون مـسایرة الفـرد للجماعـة فـي بعـض األفكـار 

بحیث یتحول من سلوك یساعد علـى تماسـك الجماعـة إلـى سـلوك یلحـق ، واالتجاهات الخاطئة
  .الضرر بها

  أنهـا تجنـب المـسایرة فـي مواجهـة أحكـام الجماعـة وعقائـدها ) ١٩١: ١٤١٤، انعمـ(كما یعرفهـا
  .ومعاییرها وتصرفاتها بحیث ال یسایر الفرد وال ینصاع

  أنهــا التــصرف طبقــا لمعــاییر الجماعــة وآرائهــا وتوقعاتهــا) ٦١٩: ٢٠٠٠، عبــد الخــالق(ویــرى ،
، اعــة الحقیقــي أو المتخیــللفــرد واتجاهاتــه نتیجــة لــضغط الجماًأو هــي أیــضا تغیــر فــي ســلوك 

حتـــى یمكـــن أن تـــصل إلـــى ، ًوتتخـــذ المـــسایرة أشـــكاال عـــدة تبـــدأ مـــن مجـــرد نـــوع اإلذعـــان العـــام
  .طبقات أعمق وینتج عنها قبول شخصي

 بأنهــا واحـــدة مـــن أهــم أشـــكال ســـلوك الجماعــات فعنـــدما یتفاعـــل ) ١٦: ٢٠٠٠، زكـــي (وعرفهــا
ا نحـو التماثـل فیمیـل األفـراد للتـصرف بطریقـة ًاألفراد معا تتولد ضـغوط الجماعـة علـیهم لیتجهـو

حیـــث تكـــون للمـــسایرة وظیفـــة هامـــة فـــي إقامـــة النظـــام واالســـتقرار فـــي ، تــسایر منـــوال الجماعـــة
ومعظــم النــاس یــسایرون مــا هــو متوقــع حــسب المعــاییر الــسائدة فــي تفــاعالتهم مــع ، المجتمــع
لوك الفـرد واتجاهاتـه وعـدم تغییـره بینما تعرف المغایرة بأنهـا نـوع مـن االسـتقرار فـي سـ، اآلخرین

فــي ظــل الظــروف الــضاغطة التــي قــد یتعــرض لهــا ســواء بــشكل ضــمني أو صــریح فــي اتجــاه 
 .موافق لحكم األغلبیة



 ١١

 مـن خـالل سـماته التفاعلیــة یـصدر الـسلوك االجتمـاعي للفـرد أن ) ١٩٣: ١٩٨٧، عبـده (رىویـ
 ذات مالمـح ممیـزة السـتجابة الفـرد ًوالتي هـي نـوع مـن االسـتعدادات الثابتـة نـسبیا، خرینمع اآل

  . تحت سمات االستجابة التفاعلیة لألفرادجولقد أوضح كرتش أن المسایرة تندر
  وال یتمثــل النــاس ، أنهــا االلتــزام بالمعــاییر الــسائدة فــي الجماعــة أو المجتمــع علــى إلیهــاوننظــر

ً قــد یتــصرفون أحیانــا بمــا فهــم، ًدائمــا للمعــاییر االجتماعیــة ألنهــم یقبلــون بــالقیم الكامنــة ورائهــا
أو بـــسبب ، ألنـــه قـــد یكـــون مـــن المفیـــد أن یـــسلكوا علـــى هـــذا النحـــو، یتوافـــق والطرائـــق المقبولـــة
، www.moqatel.com (التـــــــي قـــــــد تـــــــنجم عـــــــن خـــــــرق القواعـــــــد، العقوبـــــــات أو الجـــــــزاءات

٢٦/٤/١٤٣٢(. 

  كما عرفھا)& Others, 2000:207 Taylor(  بأنهـا رغبـة الفـرد فـي تغییـر أفكـاره ومعتقداتـه
ًوســلوكه لیكــون متفقــا مــع معــاییر الجماعــة، وبالتــالي یكــون ســلوك المــسایرة تعبیــرا عــن موافقــة  ً
ًالفـــرد لألحكـــام، والمعتقـــدات، واآلراء، واالتجاهـــات الـــسائدة بـــین أفـــراد الجماعـــة تعبیـــرا ســـلوكیا  ً

  .  باللفظ أو الحركة أو الرأي
 یحكــم الفــرد ویعتقــد ویتــصرف متفقــا مــع الطریقــة التــي) ١٦٧: ١٩٩٧، شــعبان (عرفهــالك كــذ ً

وفــــي هــــذا المــــستوى یــــستجیب الفــــرد لــــضغوط الجماعــــة ، أحكــــام وعقائــــد وتــــصرفات الجماعــــة
 . بالتحرك في اتجاه المشابهة لها دون ما تطرف أو مغاالة

  :مور هامة وهي السابقة یتضح للباحث أنها ركزت على أاتمن خالل التعریف
  ). میولهم، معتقداتهم، أفكارهم،اتجاهاتهم(تغیر في السلوك االجتماعي لألفراد  .١
 .التغیر ناتج عن ضغط الجماعة .٢

 .التغیر البد أن یكون منسجم مع معاییر المجتمع .٣

 .عبارة عن صراع بین القوة الداخلة للفرد وضغوط الجماعة .٤

   .یره مغایرةغر في السلوك وعدم ت واالستقرا،ضغوط الجماعة مسایرةخضوع الفرد ل .٥
  

رغبـة الفـرد غـي تغییـر سـلوكه   یرى الباحث أن المسایرة تعنـي اتریفومن خالل هذه التع
فـي حـین أن  ، ولتـصرف بطریقـة حـسنة مقبولـة،المعاییر االجتماعیـة لمجتمعـهبما یتفق مع وأفكاره 
یــة بــالرغم مــن الــضغوط التــي رضــوخ الفــرد واستــسالمه للمعــاییر االجتماع هــي عبــارة عــن المغــایرة

 المغایرة بالدرجة التـي یتحـصل علیهـا الـشرطة فـي – وفي هذه الدراسة تعرف المسایرة ،یتعرض لها
   .المقیاس المعد لذلك

  
  
  

 



 ١٢

 لقد تم تقسیم المسایرة إلى عدة مستویات منها :  
  :المسایرة المفرطة -١

 بدرجـة ائـدها ویتبنـى اتجاهاتهـاوهي التي یـسلم فیهـا الفـرد نفـسه كلیـة للجماعـة ویتمـسك بعق
  ).٢٧١: ١٩٩٠، الطواب(كبیرة من التعصب والتصلب

  

  : المسایرة الظاهریة-٢
ًوهــذا المــستوى مــن المــسایرة نجــد أن الفــرد یتفــق مــع الجماعــة ظاهریــا بینمــا یبقــى مختلفــا  ً

ًاالتفـاق داخلیـا ًعنها داخلیا ویختلف هذا المستوى عن المسایرة الحقة السابقة في أنـه ال یتـوافر فیـه 
وهــذا النــوع مــن المــسایرة مؤقــت ، أي ال یكــون فیــه تطــابق بــین مــا یبدیــه الفــرد ومــا یخفیــه، ًوخارجیــا

ویطلــق علــى هــذا النــوع مــن ، ن الفــرد یعــود إلــى ســابق أحكامــه وعقائــده الخاصــةأل، وغیــر مــستقر
ٕنــي الكتمــان واظهــار مــا  ألنهــا تع-بفــتح التــاء وكــسر القــاف وتــشدید الیــاء المفتوحــة" تقیــة"المــسایرة 

  ).١٦٧: ١٩٩٧،  شعبان(یبدو مجاراة لآلخرین مع مخالفة الباطن والنیة 
  : الالمسایرة-٣

أو إلـــى الحیـــاد فـــي مواجهـــة أحكـــام الجماعـــة ، ویـــشیر هـــذا المـــستوى إلـــى تجنـــب المـــسایرة
كمــا أنــه ال ، ًهنــا ال یــسایر الفــرد وال ینــصاع وال یتخــذ التقیــة ســبیال، وعقائــدها ومعاییرهــا وتــصرفاتها

  ).٨: ١٩٨٧، عثمان(یقف ضد ضغوط الجماعة 
  : المضادة-٤

ًفـي هـذه الحالــة یقـف الفـرد متحــدیا الجماعـة ومعارضــا إیاهـا بـشكل إیجــابي ویتمیـز موقفــه ، ً
وعلـى هـذا فــیمكن ان ، هـذا مـن الجماعـة بالعــداء والعنـاد والخـروج المقــصود علـى مـا تتعـارف علیــه

حالة تؤثر فـي عقائـد الفـرد وأحكامـه ومعـاییره وتـصرفاته ولكـن بطریقـة إن الجماعة في هذه ال: نقول
  ).١٦٧: ١٩٩٧، شعبان(ًولكن قد یكون المضاد في هذه الحالة مسایرا لجماعة أخرى ، عكسیة

  : االستقالل-٥
ویتمیز هذا المستوى عن المسایرة المضادة بأن الفرد هنا یقرر بنفسه ولنفـسه مـسار حكمـه 

أي أن موقفــه یتمیــز ،  غیــر خــضوع مستــسلم للجماعــة وال تمــرد جــامح علیهــاوعقیدتــه وتــصرفه مــن
  ).٢٧٢: ١٩٩٠، الطواب(بإیجابیة أكبر منه في حالة الالمسایرة 

  : االغتراب-٦
وال أن یقف موقـف المـضادة ، عندما ال یستطیع الفرد أن یسایر فیخضع لضغوط الجماعة

ًوال أن ینــــصاع لـــــضغوطها ظاهریــــا ویخالفهـــــا ، وال موقـــــف االســــتقالل، أو المقاومــــة أو المعارضــــة
ــــاد إزاءهــــا، ًداخلیــــا ــــى موقــــف حی عندئــــذ یحمــــل نفــــسه ویحمــــي ذاتــــه وراء حــــدود ، وال أن یثبــــت عل

  ).٩: ١٩٨٧، عثمان(االغتراب 



 ١٣

 كامـــل ووالء للمؤســـسة او البیئـــة المنتمـــي إتبـــاعهـــي  أن المـــسایرة المفرطـــة ویـــرى الباحـــث
 علــى موافقــة یجبــر الفــردبب نــوع مــن التــوتر والقلــق للفــرد حیــث بینمــا المــسایرة الظاهریــة تــس ،الیهــا

 وهنـا المواجهـةمعاییر المجتمع بـالرغم مـن أنـه رافـض لهـا ویرغـب فـي تغییرهـا ولكنـه ال یقـدر علـى 
ً والالمـسایرة أیـضا تـشكل للفـرد مـشكلة حیـث أنـه ال یلتـزم بهـذه المعـاییر لكـن ال ،یكون الفـرد سـلبي 

 ویمثـل االســتقالل أفـضل المواقــف ،رهـا فتـؤدي بــالفرد إلـى نـوع مــن الجـبنیقـدر علـى مواجهتهــا وتغی
 ویقــف ،للفـرد حیــث یكـون قــادر علـى اتخــاذ قراراتـه ومخالفــة أراء المجتمـع دون صــراع شـدید بینهمــا

 وال هــو بالقــادر ، فــال یقــدر علــى مواجهــة الــضغوط،الفــرد موقــف النعامــة التــي تــدفن رأســها بالرمــال
    .ه فیهرب وهنا تكون الغربة واالغتراب عن مجتمعه ونفسهعلى اتخاذ رأي خاص ب

   

 هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على المسایرة منها:  
ٕوان ، وذلـك علـى اعتبـار أن مـا تفعلـه الجماعـة هـو الـصحیح:  الرغبة في إتبـاع الـسلوك الـسوي-١

  .كان هذا االعتقاد من منظور الفرد في بعض األحیان
ومـن ثـم ، مـن اجـل الحـصول علـى قبولهـا وعـدم رفـضها لـه، ي االرتبـاط بالجماعـة رغبة الفرد ف-٢

  .تلقي المعاملة الجیدة
 رغبـــة الفـــرد فـــي التأكـــد مـــن فهمـــه لـــسلوك الجماعـــة أو آرائهـــا أو اتجاهاتهـــا نحـــو شـــخص مـــن -٣

  .وبالتالي یفضل مسایرة سلوكها، األشخاص أو شيء من األشیاء
وبالتــالي فهـو یبــادر إلــى ، د مـن قبــل الجماعـة ألفكــاره وآرائـه رغبـة الفــرد فـي الحــصول علـى ســن-٤

  ).٣٥٠: ٢٠٠٣، اللیل(مسایرة أفرادها كي یضمن تأیید اآلخرین له 
 أعمـــى إتبـــاع لآلخـــر یكـــون المـــسایر منقـــاد ومتبـــع أنأن لـــیس بالـــضرورة  ویؤكـــد الباحـــث

 أفكــــارافـــق مــــع ویمحـــي شخــــصیته بـــل تكــــون المـــسایرة ایجابیــــة تخلـــو مــــن التجمـــد والعــــصبیة وتتو
  .ومعتقدات ومبادئ الشخص وتكون ضروریة لسیر العمل بإیجابیة

    

 العوامل المؤثرة في المسایرة:  
  .أي القدرة على معرفة ذلك الذي یذعن للمجموعة و الذي ال یذعن،  القدرة على الرقابة-١
  . القدرة على اإلجبار أي القدرة على فرض العقوبات-٢
  .ا یحدث في األسرة حیث ال تكون العضویة باالنتخاب االندماج والتناسق كم-٣
 المعارضة باإلجماع وفي جمیع هذه الظروف یكون لعدم المـسایرة تحـت هـذه الظـروف عواقبـه -٤

  ).٧٦١: ٢٠٠٠، دافیدوف(الوخیمة على الفرد كعدم استحسان الفرد والرفض وتوقیع الجزاءات 
لى استخدام القوة واإلجبـار علـى أفـراد المجتمـع عكما ذكر  أن عوامل المسایرة تؤكد یتضح للباحث

 وهـذا لـیس بالـضرورة لالنصیاع لمعاییره وأفكاره وأي مخالف لها تستخدم ضده العقوبات والجزاءات



 ١٤

 الكامل بما هو منتمـي الیـه الـشخص مـن واإلیمانفتكون أحیانا المسایرة قائمة على التوافق الكامل 
  .عمل وغیره

  

 ة المسایرة والمغایرسمات:  
 :سمات للمسایرة وهي)١٩٢-١٤١٤(لقد حدد مانع 

وهي سمة اجتماعیـة مـن نـوع خـاص فـي التـضحیة مـن أجـل اآلخـرین بكـل غـال : سمة اإلیثار -١
ونفیس حیث قد تصل هذه التضحیة من الفرد إلى حد المخـاطرة بـالنفس دون تفكیـر فـي أي مـردود 

  .أو مقابل لهذه التضحیة
 یقـصد بهـذا البعـد أن یأخـذ الفـرد فـي االعتبـار مـشاعر اآلخـرین :سمة الحـساسیة االجتماعیـة -٢

  .نحو ما یقوم به حتى ال یخرج سلوكه عن إطار العرف العام المتعلق بالتفاعل االجتماعي
ســمة تتعلــق بالعطــاء ســواء المــادي أو المعنــوي بــدون انتظــار األخــذ فــي مقابــل :  ســمة العطــاء-٣

  .ذلك في حدود زمنیة معینة
 وهـذه الـسمة تعنـي أن یـضع الفـرد نفـسه مكـان اآلخـرین للتعـرف :تركز حـول اآلخـرین سمة الم-٤

  .ًعلیهم ثم األخذ بوجهة نظرهم عند التعامل معهم تحریا للوصول للقرار المناسب
وتعنــي عــدم خــضوع الفــرد لمحــاوالت ســیطرة اآلخــرین والــضغط علیــه فــي : ســمة االســتقاللیة -٥

  .ختصاصه وحریتهأمور تمس كیانه وتعتبر من صمیم ا
 وتعنـــي االتـــسام بالتعامـــل الحـــسن مـــع الغیـــر بمـــا فـــي ذلـــك احتـــرام حقـــوقهم :ســـمة المـــسالمة -٦

ومشاعرهم ومحاولة تنمیـة حـسن الظـن المتبـادل معهـم وعـدم اسـتغالل اآلخـرین فـي سـبیل الوصـول 
  .لألهداف الشخصیة البعیدة أو القریبة

قـــائي للفـــرد فـــي الجماعـــة بحیـــث یتـــشرب ثقافـــة وتعنـــي التوحـــد اإلیجـــابي التل: ســـمة االنـــدماج -٧
  .الجماعة التي تنعكس في سلوكه مما یجعل من الصعوبة التخلص من تلك الثقافة

ً وهــذه الـــسمة تتعلـــق بـــأن تكــون أقـــوال الفـــرد وســلوكه منـــسجما أو متـــسقا مـــع :ســـمة االنـــسجام -٨ ً
  .أفكاره ومعتقداته

ً ومتمتعــا بوجــوده فــي الجماعــة وذا حــضور ً حیــث یكــون الفــرد ســعیدا:ســمة الثقــة االجتمــاعي -٩
  .وفاعلیة في مختلف أوجه نشاطاتها

 ویقــصد هنــا مــساعدة الفــرد لآلخــرین بطریقــة تلقائیــة مباشــرة لتحقیــق أهــدافهم :ســمة التعــاون -١٠
  .ذات الصبغة اإلیجابیة سواء كانت أهداف شخصیة أو اجتماعیة مشتركة أو غیر مشتركة

ًدم اتخـاذ الفــرد موقفـا سـلبیا مــن مـا هــو جدیـد علیــه سـواء مــادي أو  وتعنـي عــ:سـمة االنفتــاح -١١ ً
معنـوي لمجـرد أنــه جدیـد بحیـث یتقبــل هـذا الجدیــد ویتفاعـل معـه حتــى یثبـت لـه بطــرق معقولـة عــدم 

  .فائدة التعامل مع هذا الجدید



 ١٥

  أي اتــسام الفــرد بتناســي أخطــاء اآلخــرین المباشــرة وغیــر المباشــرة ومحاولــة: ســمة التــسامح-١٢
، مـــانع(ًتحـــري مـــا قـــد یكـــون عـــذرا لقیـــامهم بهـــذا الـــسلوك غیـــر اإلیجـــابي حتـــى یبـــرر هـــذا التـــسامح 

١٩٢: ١٤١٤.(  
 أن جمیع سمات المسایرة تدعو إلى عدم معارضة معاییر وأفكـار ومعتقـدات  الباحثویرى

 كمـــا وتـــدعو هـــذه الـــسمات إلـــى التوحـــد والعمـــل بـــروح الجماعـــة وأن ال یخـــضع لـــضغوط ،المجتمـــع
  . ولكن ال یعمل على مواجهته،تمعالمج

   : المغایرةسمات/ ًثانیا
  :للمغایرة وهيسمات )١٩٣ -١٤١٤( مانع لقد حدد

 الــسعي للحــصول علــى مــا هــو مرغــوب مــن أل التمتــع الــذاتي أو تجاهــل مــا قــد :ســمة األثــرة - ١
  .یحول دون ذلك من أفراد أو معاییر أو قیم اجتماعیة

أمـا ، راعـاة مـشاعر اآلخـرین عنـدما یقـوم الفـرد بعمـل مـا وتعني عدم م:سمة التبلد االجتماعي - ٢
  .بعدم محاولته التعرف على تلك المشاعر أو تجاهلها

 . وتعني األخذ ذو عطاء أو تفكیر في رد مادي أو معنوي لما یأخذ:سمة األخذ - ٣

 وهـــي ســمة تتعلـــق باالنكفـــاء أو االنغـــالق علـــى الـــذات حیـــث ال :ســـمة التمركـــز حـــول الـــذات - ٤
 .على وجهات نظر اآلخرین أو ال یأخذ بها في حالة التفاعل معهمیتعرف الشخص 

 وهــــي عملیــــة استــــسالم الفـــرد لمــــا تملیــــه الجماعــــة علیــــه مــــن أشــــیاء دون أي :ســــمة التبعیــــة - ٥
 .معارضة بالرغم من أنه قد یكون غیر راضي عن تلك األشیاء في قرارة نفسه

تخدام قوتــه المادیــة أو المعنویــة  وهنــا یقــصد بهــا میــل اإلنــسان إلظهــار أو اســ:ســمة العدوانیــة - ٦
 .للسیطرة على ما یقف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في سبیل تحقیق ما یرید

ً وهي أن ینأى الفرد بنفسه وینعزل مادیـا أو نفـسیا أو كلیهمـا عـن الجماعـة دون :سمة االنعزال - ٧ ً
نـه قـد یكـون فـي أن یحاول أن یكون قد خبر الجماعة وثقافتها لسبب من األسباب بالرغم من أ

 .حاجة إلى الجماعة

 . حیث تكون أقوال وسلوك الفرد غیر متسقة أو منسجمة مع أفكاره ومعتقداته:سمة التنافر - ٨

ً وتعنــي أن یكــون لفــرد هیابــا مـن التفاعــل مــع اآلخــرین فــي المواقــف االجتماعیــة :ســمة الخجــل - ٩
رتبــاك وعــدم الــتمكن وبالتــالي یحــاول تجنــب تلــك المواقــف وعنــدما یوضــع فیهــا یظهــر علیــه اال

مـــن تأدیـــة مهمتـــه فـــي الجماعـــة بـــالرغم مـــن أنـــه قـــد ال یكـــون هنـــاك ســـبب ظـــاهري لمثـــل هـــذا 
 .السلوك

بطریقــة مباشــرة أو غیــر ،  وتعنــي إحجــام الفــرد عــن تقــدیم أي مــساعدة تحقــق:ســمة التنــافس -١٠
 .ًهدفا ما لفرد آخر یسعى إلى تحقیق ذلك الهدف لنفسه، مباشرة



 ١٦

 ویقـصد بهـذه الـسمة عـدم االلتفـات إلـى مـا حـول الفـرد مـن مـستجدات مادیــة :سـمة االنغـالق -١١
أو معنویة بنظرة موضوعیة فاحـصة ممـا یجعـل عـالم الفـرد وخبرتـه تتـسم بالثبـات وعـدم تجاوبـه مـع 

  .ما حوله من جدید
وتعنـــي عـــدم التغاضـــي أو التجاهـــل لتلـــك الهفـــوات البـــسیطة لآلخـــرین وعـــدم : ســـمة التـــشدد -١٢

: ١٤١٤، مـانع(و تعـدیل األفكـار والقناعـات الشخـصیة عنـدما یكـون هنـاك مـا یـدعو لـذلك التنازل أ
١٩٣.(  

 ، واتجـــاه انـــسحابي، اتجـــاه هجـــومي: أن ســـمات المغـــایرة مقـــسمة التجـــاهینالحـــظ الباحـــث
 ، لمجـرد الهجـوم،وكال االتجاهین خطأ فال یكون الهجوم ألي سـبب مـن األسـباب مهمـا كـان بـسیط

  . لدرجة االنعزال عن المجتمع بكل ما فیهوال یكون االنسحاب
  

  بین الجماعة والفردالمغایرة -المسایرة   
أو المثیــر الــذي تــضغط الجماعــة ، یعتبــر موضــوع المــسایرة والمغــایرة أو الموضــوع المــدرك

بمــا یتـسم بــه ، ًیعتبـر محــددا لـسلوك المــسایرة والمغـایرة، بـه للوصـول إلــى اتفـاق حولــه مـن أعــضائها
  :وأول هذه الممیزات، من ممیزات

نــه كلمــا زادت درجــة غمــوض المــدرك أو المثیــر وقــل وضــوح بنیتــه زاد االعتمــاد علــى اآلخــرین أ -
  .ومن ثم زاد الخضوع للجماعة، في الحكم علیه

فالتجــارب التــي ، أو معنــاه، أو مــضمونه،  ثــاني هــذه الممیــزات لــه صــلة بمــادة الموضــوع المــدرك-
ولــم تــستخدم موضــوعات لغویــة أو ، ًدمت مثیــرات خاویــة غالبــاأجریــت علــى ســلوك المــسایرة اســتخ

  .قضایا اجتماعیة إال قلیل منها
 وثالث هذه الممیـزات متعلـق بأهمیـة ومغـزى موضـوع المـسایرة بالنـسبة إلـى الجماعـة سـواء كانـت -

ًفالموضوع الذي یحقق إشباعا لحاجـات الجماعـة أو یقربهـا مـن أهـدافها ، جماعة حقیقیة أو تجریبیة
، شــعبان(البــد أن یختلــف عــن موضــوع هامــشي مــن وجهــة توقــع الجماعــة ودرة ضــغطها للمــسایرة 

١٧٣: ١٩٩٧.( 

 أن موضــوع المــسایرة والمغــایرة مــن الموضــوعات الهامــة التــي تتحــدث عــن ویــرى الباحــث
 ومـن هنــا فـال بـد للمــسایرة ، أجــل تغییرهـا، وأفكــار وتقالیـد یجـب الخــوض فیهـا مـن،سـلوك اجتمـاعي

ٕ األفـراد واشـباعها ترة مـن دراسـات حقیقیـة تجریبیـة مـن أجـل تحقیـق جمیـع مطالـب واحتیاجـاوالمغای
  .بشكل صحیح وسلیم

  

  :الجماعة/ ًثانیا
تــؤثر الجماعــة الــصغیرة فــي ســلوك المــسایرة والمغــایرة كمــا تــؤثر فــي ســائر جوانــب ســلوك 

  .والثقافة، والوظیفة، أعضائها بما یتمیز به من خصائص البنیة



 ١٧

 هـذه الجماعـة هـي ، أهمیة الجماعة الحقیقیة التـي تهـدف الخیـر للبـشریة وألفرادهـاهنا یبرز
التي یجب أن تعمل على مراجعـة أفكارهـا وقیمهـا واتجاهاتهـا بحیـث تعبـر عـن رأي أفرادهـا حتـى ال 

  .یصلوا لدرجة الغربة في أوطانهم
  

  :المغایرة -بنیة الجماعة والمسایرة ) أ
عـــة الماكینـــات واألوضـــاع االجتماعیـــة المتـــشابكة وتتـــوزع تتكـــون بنیـــة الجماعـــة مـــن مجمو

علیهـــا مجموعـــة مـــن المزایـــا مثـــل الـــسلطة التـــي تمنحهـــا الجماعـــة لتحقیـــق هـــذه التوقعـــات المناطـــة 
فقـــد لـــوحظ أنـــه كلمـــا زادت األهمیـــة بالنـــسبة لمكانـــة الفـــرد زادت ، بالمكانـــات االجتماعیـــة المختلفـــة

  ).٢٤: ١٩٨٧، عثمان(مسایرته 
ــــسلطة هــــي الــــرادع الحقیقــــي لألفــــرادویــــرى الب  وهــــي التــــي توقــــع ،احــــث أن هــــذه البنیــــة وال

  . وتعمل على نبذه من المجتمع،العقوبات بكل من أراد التغییر
  

  :المغایرة -وظیفة الجماعة والمسایرة ) ب
والمقصود بوظیفة الجماعـة العملیـات واألسـالیب التـي تجـري فـي الجماعـة لتحقیـق أهـدافها 

والــذي یكـــون جــوهره أن أي فعـــل ، تتمثـــل فیمــا یـــسمي التعاهــد االجتمــاعي المتبـــادلهــذه األســالیب 
ًاجتماعي موجه نحو اآلخرین یتضمن توقعا أو إلزاما بفعل مقابل ً.  

ویمكن أن یفسر التعاهد االجتماعي المتبادل المسایرة والمغـایرة فـي الجماعـة الـصغیرة إلـى 
عــة للوصـول إلـى مـسایرة أعـضائها لمعاییرهـا وقیمهــا فاألسـالیب التـي تـستخدمها الجما، درجـة بعیـدة

وفــي مقابــل هــذا یتوقـــع ، ذلــك ألن الجماعــة تتوقــع مــسایرة، واتجاهاتهــا تعتمــد علــى أســاس التبــادل
  .)١٧٣: ١٩٨٧شعبان، (ًأعضاؤها منها عطاء مقابال یدعم المسایرة وینمیها ویضمن استمرارها

 فالجماعـة هـي التــي ،قــة مـن بنیـة الجماعــة أن هــذه الوظیفـة واألسـالیب منبثویؤكـد الباحـث
  .ًاختارت العملیات واألسالیب وقبلت بها لیصبح قانون ومعیارا یصعب تغییره

  

  :مجموعات هيثالث وتقسم هذه األسالیب إلى 
 أسالیب اإلقناع:  

مـع إمكـان ، وتعتمد على عرض الحقائق والمعلومات والبیانات المتصلة بموضـوع المـسایرة
، ومـع حقـه فـي المناقـشة فـي داخـل الجماعـة وخارجهـا، یحتـاج إلیـه العـضو منهـاالحصول على مـا 

وتوجــه المــصدر وتحــدده أو تتــرك لألفــراد حریــة اختیــار المــصدر أو المــصادر التــي یــشتقون منهــا 
  ).١٧٤: ١٩٨٧شعبان، (معلوماتهم
  
  
 



 ١٨

 أسالیب الثواب والعقاب:  
هؤالء األعضاء مـن جـزاء لهـذه تعتمد درجة مسایرة أعضاء الجماعة على مدى ما یتوقعه 

ًوعلى هذا فـإن الجماعـة تمـارس أسـالیب معینـة تجعـل مـن المـسایرة سـلوكا ذا جـزاء طیـب ، المسایرة
 ).٢٦: ١٩٨٧عثمان، (یعوض ما تنازل عنه الفرد في مقابل مسایرته الجماعة

 أسالیب الضغط والقهر: 

ًتمـــارس الجماعـــة الـــصغیرة ضـــغطا طبیعیـــا علـــى أعـــضائها لیتـــوافر  بیـــنهم أكبـــر قـــدر مـــن ً
إال أن هــذه الــضغوط تتحــول إلــى ، وتقرنــه بأســالیب التــدعیم االجتمــاعي لــضمان اســتمراره، المــسایرة

ًوتتناســب قــوة القهــر هــذه طردیــا مــع ، نــوع مــن القهــر یتمیــز باإلجبــار واإلنــذار عنــد وقــوع المغــایرة
 ).١٧٥: ١٩٨٧شعبان، (درجة المغایرة 

 إلـى القـوة والقهـر وهـذا مـا یجعـل الـنفس البـشریة تـرفض  أن األسـالیب تمیـلیتضح للباحـث
 بینمـا أسـلوب اإلقنـاع مـن أفـضل الطـرق ،القـانون وال تحبـذه فـالخوف لیـست الطریقـة الجیـدة للتغییـر

 ولـــیس ولیـــد القهـــر ،للتغییـــر الـــسلمي والـــذي یحقـــق النتـــائج بـــشكل أفـــضل مـــع اقتنـــاع داخلـــي ســـلیم
   .والظلم

  

  :الفرد/ ًثالثا
ضوا في الجماعة فإنه یؤثر ویتأثر بما یمتلك من قدرات وسمات فـي تحدیـد مـستوى  عوباعتباره

  .باألخرالمسایرة والمغایرة لدیه وعالقته 
  :من أهم المتغیرات الفردیة المحددة للمسایرة والمغایرة هيو
وكــذلك إدراك ،  ویتمثـل ذلــك فـي مـدى وضـوح موضـوع المـسایرة: المعرفیـةالمتغیـرات اإلدراكیـة -١
ویتـصل بهـذا ، ٕمـن حیـث هـي مـصدر طمأنینـة واشـباع أو مثـار تهدیـد وحبـوط، رد للجماعة ذاتهاالف

  .ًأیضا إدراك الفرد لمكانته أو وضعه االجتماعي في الجماعة، إدراكه للسلطة وتوزیعها ومراكزها
ا ذلــك فــي مــدى فهــم الفــرد ثقافــة الجماعــة وتمثلــه لقیمهــا ومعاییرهــا وعقائــدها وأهــدافهأیــضا ویتمثــل 

  .ودرجة تقبله لها
 فقد أثبتت الدراسات التجریبیـة أنـه یوجـد أفـراد لـدیهم حـساسیة أو اسـتعداد :الحساسیة للمسایرة -٣

وبذلك أمكن الوقـوف علـى بعـض ، لالنعطاف لضغوط الجماعة في اتجاه المسایرة أكثر من غیرهم
وأقـــل ، ًوأكثــر تــسلطا، أقــل ثقــة بـــالنفس-ًأكثــر خـــضوعا(الــسمات الشخــصیة الممیــزة لهـــؤالء األفــراد 

  ).كذلك تمیزهم بدرجة عالیة من الجمود والتصلب المعرفي، ًأصالة وابتكارا
 لقـد كـان مـن النتـائج التـي أفرزتهـا الدراسـات التجریبیـة الـسابقة أن :االختالف في حاجات الفرد -٤

ــــى االخــــتالف فــــي مــــسایرتهم أو مغــــایرتهم أمــــام ضــــغط  االخــــتالف فــــي حاجــــات األفــــراد یــــؤدي إل
  .الجماعة
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ــسن والجــنس -٥ فــي حیــث ، حیــث أثبتــت بعــض الدراســات أن المــسایرة تقــل علــى تقــدم الــسن: ال
أمـا مـن ناحیـة الجـنس فقـد أثبتـت غالبیـة الدراسـات التجریبیـة أن ، أثبتـت دراسـات أخـرى عكـس ذلـك

  )١٧٥: ١٩٩٧ ،شعبان(ًاإلناث أكثر میال إلى المسایرة من الذكور
ات هامــة لكــل راغــب فــي إحــداث تغیــرات حقیقیــة وجذریــة فــي یــرى الباحــث أن هــذه المتغیــر

 وكـذلك ، فمن خاللها یستطیع التعـرف علـى فئـات األفـراد األكثـر قابلیـة للتغییـر،المجتمعات العربیة
ًعلى أهم الحاجات لهذه الفئات لیكون أكثر إقناعا لهم وتأثیرا فیهم ً.  

  

  :تفسیر مسایرة األفراد لمعاییر الجماعة
 :كاآلتي أسباب مسایرة الفرد لمعاییر الجماعة ،"رایت وزاندركارت" یلخص 

ویفكر فیهـــا ویتعلمهـــا ،أن عـــضویة الفـــرد فـــي الجماعـــة تحـــدد الكثیـــر مـــن األشـــیاء التـــي یراهـــا -
  .ویفعلها

 ألنـــه یریـــد أن یتأكـــد أن موقفـــه ،أن الفـــرد قـــد یـــسلك مـــسلكا مـــشابها لـــسلوك غیـــره فـــي الجماعـــة -
  .موان فهمه لألمور فهم سلی ،سلیم

ــــد ســــلوكهم - ــــى أعــــضائها بقــــصد توحی ــــا ،أن ضــــغط الجماعــــة عل        یحقــــق لهــــا الكثیــــر مــــن المزای
 ) ١٥٣: ٢٠٠٠،زهران(

ً أن هذا التفـسیر لـم یكـن موضـوعیا فهـو تحـدث عـن ضـغوط الجماعـة ولكنـه ویرى الباحث
ــسلك ســــلوك اآلخــــرین فــــي الجماعــــة خوفــــا مــــن العقــــاب والنبــــذ والطــــرد مــــن  ًتجاهــــل أن الــــبعض یــ

ً فالعقـــاب والثـــواب هنـــا تـــم تجاهلهمـــا تمامـــا بـــالرغم مـــن أنهـــم مـــن األشـــیاء الهامـــة لـــسلوك ،اعــةالجم
  .مسایرة الفرد لجماعته

 

  : المغایرة-العملیات النفسیة في المسایرة : رابعا
تتـــضمن المـــسایرة و المغـــایرة عملیـــات نفـــسیة معقـــدة ومتـــشابكة ناتجـــة مـــن تالقـــي وتجمـــع 

لـــسابقة جمیعـــا ســـواء منهـــا مـــا كـــان متـــصال بموضـــوع المـــسایرة أو وتفاعـــل المتغیـــرات و الظـــروف ا
 هــذه المتغیـرات و الظــروف ال تعمــل أو تــؤثر منفـصلة أو متباعــدة و إنمــا تعمــل ،الجماعـة أو الفــرد

وتــؤثر فـــي تفاعــل وتـــأن وتـــرابط وتكامــل تنـــتج عنــه تلـــك العملیـــات النفــسیة التـــي تحــدد نـــوع واتجـــاه 
  ) ٣٣: ١٩٨٧ ،عثمان(ایرة واستمرار سلوك المسایرة و المغ

  

  : هذه العملیات فیما یليویمكن تلخیص
  :عرفيمالتنافر ال .١
 على أحكام اآلخرین كلمـا كـان موضـوع الحكـم غامـضا )اعتماده(یتزاید اعتبار الفرد واحتكامه  -

  .مبهما
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یقـع الفــرد فــي نــوع مــن التنــافر المعرفــي عنــدما یــدرك االخــتالف والتفــاوت بــین إدراكــه الــذاتي و  -
  .راك الجماعةأدا

 ، موضـوع اإلدراك،إن األنشطة المتجهـة إلـى تحقیـق التـوازن المعرفـي تتـأثر بعوامـل كثیـرة منهـا -
 وكـذلك بالـسمات والخـصائص ،ودرجة ما تبدیه الجماعة من تسامح وتقبل أو تهدید ألعضائها

 .للفرد ذاته

ین مـا یخفـي ومـا وبـ ،هناك نوع أخر من التنافر المعرفي وهو بین مـا یعتقـده الفـرد وسـلوكه
  .)١٧٦: ١٩٩٧،شعبان(یعلن 

 :التغیر في درجة الیقین من الحكم. ٢

لقــــد أشــــارت الدراســــات التجریبیــــة إلــــى انــــه عنــــدما كــــان الفــــرد قــــادرا علــــى مقاومــــة ضــــغط 
 ومـن النتـائج للدراســات ، كـان للجماعـة تــأثیر واضـح فـي اتجــاه مـستوى یقینـه مـن أحكامــه،الجماعـة

 انـــه عنـــدما تكـــون درجـــة الیقـــین مـــن الحكـــم عالیـــة جـــدا فـــي البدایـــة ثـــم التجریبیـــة فـــي هـــذا المجـــال
 ، ثم یحدث تغیر في الحكـم موافـق لحكـم الجماعـة،یتعرض الفرد لضغوط الجماعة المخالفة لحكمه

  ) ١٩٨٧:٣٦ ،عثمان(فان درجة یقین الفرد من هذا الحكم الجدید تكون أیضا عالیة 
   :القلق .٣

ت تأثیر ضـغط الجماعـة فتحـدث عنـده اسـتثارة انفعالیـة قـد یظهر القلق عندما یقع الفرد تح
یغلب علیها اإلحساس بالعزلة والقطیعة واالنقباض، فإذا كانـت المفارقـة بـین حكمـه وحكـم الجماعـة 

فانــــه ، أو كــــان ال یــــستطیع تفــــسیر هــــذه المقارنة، أیــــا كــــان لونــــه أو درجتــــه،تحمــــل تهدیــــد بالعقــــاب
  .)١٧٧: ١٩٩٧،شعبان(زیادة مقاومة حكم الجماعة إال انه قد یؤدي ذلك ل،یتعرض للقلق

  :الدافعیة .٤
إن بنیـة حاجـات الفـرد تحـدد سـلوكه مـسایرة ومغـایرة ولعـل مـن ابـرز هـذه الحاجـات الحاجـة 

 فعنــدما تكــون هــذه الحاجــة قویــة عنــد الفــرد فانــه غالبــا مــا یواجــه ضــغوط ،إلــى القبــول االجتمــاعي
: ١٩٨٧عثمـان، (واجه هذه الـضغوط بنـوع مـن المغـایرة  أما إذا ضعفت فانه قد ی،لجماعة المسایرة

٣٨(.   
حـث علـى أن هـذه هـي أهـم العملیـات النفـسیة التـي تحـدث للفـرد فـي أثنـاء تحدیـد اویؤكد الب
 ، أم مخـالف لهـذه المعـاییر،ً سواء أكان هذا السلوك متوافقا مع معاییر المجتمـع،سلوكه االجتماعي

عملیــات نفــسیة تــصاحب الفــرد بالدرجــة التــي یتحــدى أو ففــي كــل حالــة مــن الحــالتین یكــون هنــاك 
  .یقبل أو یغیر الفرد من أفكاره
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  :اإلسالم المغایرة في -المسایرة
لتربیة اإلسالمیة هي الوسیلة المثلى التي على عاتقها تقوم مهمـة إعـادة صـیاغة هـذا الفـرد لیوافـق ا

ًتعــالیم وروح اإلســالم، ویــصبح بــذلك إنــسانا فاضــال اجتماعیــا ً  یقــوم بمــسئولیته تجــاه نفــسه ومجتمعــه ً
 وعاداته اإلسالمیة ووقوفه أمـام كـل تحـد ثقـافي بمـا یؤهلـه أن بـدحره  بهالتزامهٕاًمحافظا على قیمه و

 ولـن یـدرك ،ً ومن هنا كان لزاما على كل فرد أن یـدرك أهمیـة النـشاط الـذي یقـوم بـه،وینتصر علیه
ه هــذه المــسئولیات وتمــده بالوســیلة والمــنهج الــذي الفــرد مــسئولیته مــا لــم یكــن هنــاك تربیــة توضــح لــ

   .یعمل به ویسیر علیه
) ٣/٢/١٤٣٣، http://uqu.edu.sa/page/ar/163507(  

ًولمــا كـــان وجـــود الفــرد فـــي الجماعـــة أمــرا ضـــروریا، وال یـــتم شــيء مـــن المعـــاني والمواقـــف 
-َّیهـا وحـث علیهـا، بـل وأمـر بهـا؛ فعـن ابـن عمـر ف َّإطـار الجماعـة، رغـب الرسـولالمذكورة إال في 
مقــامي فـــیكم  قــام فینــا رســول اهللا: فقــال  أن عمــر بــن الخطــاب خطــب بالجابیــة-رضــي اهللا عنهمــا

ًاستوصــوا بأصــحابي خیــرا، ثــم الــذین یلــونهم، ثــم الــذین یلــونهم، ثــم یفــشوا الكــذب، حتــى إن " :فقــال
ُشهادة قبــــل أن یــــسألها، فمــــن أراد مــــنكم بحبوحــــة الجنــــة؛ فلیلــــزم الجماعــــة؛ فــــإن الرجـــل لیبتــــدئ بالــــ

  ".الشیطان مع الواحد، وهو من االثنین أبعد
  

الــصالة المكتوبــة إلــى الــصالة التــي بعــدها كفــارة "قــال رســول : قــال  وروي عــن أبــي هریــرة
كفـارة لمـا  نإلـى رمـضان یعني رمضا- والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر" :قال ."لما بینهما

إال مــن " -فعرفـت أن ذلــك األمـر حــدث: قــال- "إال مــن ثـالث" :ثـم قــال بعـد ذلــك: قــال ."بینهمـا
ًأن تبـایع رجـال ثـم تخـالف : ّأمـا نكـث الـصفقة" :قـال ."اإلشـراك بـاهللا، ونكـث الـصفقة، وتـرك الـسنة

  "فالخروج من الجماعة: إلیه تقاتله بسیفك، وأما ترك السنة
  ."ید اهللا مع الجماعة"هللا قال رسول ا:  قال-رضي اهللا عنهما-باس وعن ابن ع

) ٣/٢/١٤٣٣، http://www.islamstory.com(  
المـؤمنین فـي تـراحمهم " ولتربیة الروح الجماعیة عند المؤمنین وصفهم رسولنا الكریم بقوله 

 عـــضو تـــداعى لـــه ســـائر الجـــسد بالـــسهر منـــه اشـــتكى إذاالواحـــد وتـــوادهم وتعـــاطفهم كمثـــل الجـــسد 
  ".والحمى 

  "عضه بعضا بكالبنیان یشد " كما وشبهم بالبنیان المرصوص في تفاعلهم وتناسقهم فقال 
 مـن األوامـر یكـون جنـدیا مرابطـا ینتظـر أنوبالتـالي فقـد ربـى رسـولنا الكـریم صـحابته علـى 

 إلیـــه واالنتمــاء الــذي دعــا اإلتبــاع  وهــذا یـــدل علــى حــسن هباســتئذانقائــده وال یقــدم علــى عمــل إال 
 أو نـزاع  الحنیـف حتـى تبقـى المؤسـسة قویـة ومتعاونـة ومتكاملـة دون أن یمـسها أي ضـعفإسالمنا

  )٢٦: االنفال(" والتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم":لقوله تعالى
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ص علینا تاریخهم  السابقة، وقاألدیان أهلولقد حذرنا اهللا تعالى من السقوط في علل 
 :للعبرة والحذر، فقال

"  فرحون كل حزب بما لدیهم. والتكونوا من المشركین، من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا"
  .)٣٢.٣١الروم (

 انتساب أوواعتبر االختالف الذي یسبب االفتراق والتمزق ابتعادا عن أي هدي للنبوة 
 :لرسولها صلى اهللا علیه وسلم حین قال تعالى

  .)١٥٩:االنعام" (.… الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيءأن"
 ٕواتبـاع وااللتــزام مـع الجماعـة والتــزام مـسایرة ٕوان، وبالتـالي فـإن التنــازع والتمـزق هـذا فعلــه  
  . النجاح والسیر بطریقة صحیحة دون أي عقباتإلي تؤدي بالعمل واألوامر والتعلیمات األنظمة

قـد اختلـف ف واالعتـراض البنـاء مـن أجـل مـصلحة العمـل  األفكـاروالمشورة وطـرح  بالرأي األخذمع 
 اختلفــوا أنهــمالــسلف الــصالح رضــوان اهللا علــیهم، لكــن اخــتالفهم فــي الــرأي لــم یكــن ســببا الفتــراقهم، 

 تخلــصوا مــن العلــل أنهــم ینــال منهــا شـيء، أنلكـنهم لــم یتفرقــوا، الن وحــدة القلــوب كانـت اكبــر مــن 
 بعضهم بخطـأ الجـوارح، وكـان الرجـل الـذي بـشر الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم أصیبالنفسیة وان 

 وعملــه فتبــین انــه أمــره الجنــة، هــو الــذي اســتكنهوا أهــلالــصحابة بطلعتــه علــیهم واخبــرهم انــه مــن 
   ( . http://uqu.edu.sa/page/ar/83146،٣/٢/١٤٣٣(ممسل الینام وفي قلبه غل على
 أو الهیئـة أو الحالـة أو الـرأي أویـراد بـه مطلـق المغـایرة فـي القـول  باإلسـالمو الخالف واالخـتالف 

-http://uqu.edu.sa/page/ar/83146،٣/٢/١٤٣٣(. الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
http://www.shamela.ws(.  

 ٕواشـــغال للتأمـــل بـــالقوة والـــضغط بـــل دعـــا األشــیاء وفـــرض األعمـــى اإلتبـــاع إال لـــم یـــدعو واإلســالم
وأمــر بحفــظ حقــه فــي ، بالعقــل واإلدراك والتمییــز " اإلنــسان"خــص المــولى تبــارك وتعــالى العقــل فقــد 

ال و، ال یقهــر علــى أمــر ، حریــة التفكیــر والتعبیــر مــادام ذلــك فــي حــدود الــشرع ومــصلحة الجماعــة 
واتــساع " نمــوه العقلــي":ألن هــذا قــوام، وال یمنــع مــن إبــداء الــرأي واالجتهــاد فیــه ،  علــى رأي صریقــ

وتحقیـق ، ومبادئه اإلیجابیة في بناء حیاته الخاصة وفلـسفته ونظرتـه للحیـاة ، مداركه وشحذ تفكیره 
اثهـــا الفكـــري ومـــساهمته الفعالـــة فـــي بنـــاء حیـــاة الجماعـــة وتطـــویر نظمهـــا وتر، طموحاتـــه المـــستقلة 

  .وتمكینها من بلوغ أهدافها المرجوة لخیر جمیع أفرادها ،والحضاري 

 ،المكرمـة مـن اهللا تعـالى" آلدمیتـه"صـونا ، فـي فكـره وتعبیـره " اإلنـسان"وألن في الحفاظ على حریـة 
                ،نمیــــــة لشخـــــــصیته لتكــــــون قویـــــــة متماســـــــكةوت، ودعمــــــا لكیانـــــــه المــــــستقل والمتمیـــــــز عــــــن غیـــــــره 

ٕواعطــاء هـــذه الحیــاة معـــاني ، وراحــة وســـعادة لــه فــي حیاتـــه ، زیــزا العتــداده بذاتـــه وثقتــه بنفـــسهوتع
 ..الكرامة وأسباب الهناء
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أقـــر لإلنـــسان ، ولـــه وحـــده المثـــل األعلـــى ، وهـــو یـــضرب لعبـــاده المثـــل ، والمـــولى ســـبحانه وتعـــالى
 وحملــه مـــسؤولیة ، األمــور وهــي أســمى،حریتــه حتــى فیمــا یتعلــق بــأمور اإلیمــان والعقیـــدة والتوحیــد

 وأقــام علیــه الحجـــة بمــا أعطــاه مــن حریــة قوامهـــا ، وهــذا هـــو العــدل التــام،حریتــه فــي إیمانــه وكفــره
  .)٤ :٢٠٠٧،الفاضل(.اإلرادة واالختیار والعقل

الكهـف )(را أحـاط بهـم سـرادقهافمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نا:(قال تعالى
  ).٢٥٦،البقرة()ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي(:لىوقال تعا، )٢٩،

 .)٩٩.یونس()أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین(:أیضاوقال 

 أیــضابإیجابیــة دون أي إكــراه وبــدون و مـنهج حیــاة یــدعونا إلــى النظــر لألمـور ولـذا فــإن اإلســالم هــ
قــویم والــذي یــدعو للنظــام والعــدل نــشر الفوضــى لفــرض أي شــيء قــد یخالفنــا فإتبــاع ذلــك المــنهج ال

 یكــون إمعــة بــل دعــاه إلثبــات ذاتــه واحترامهــا وتقــدیرها ورفــض أن ویــرفض اإلنــسانوینــصف ذات 
 بــــشكل األهــــداف تحقیــــق إلــــى للوصــــول اآلراءالـــضغط والجمــــود والتعــــصب ودعــــا للحــــوار وتبـــادل 

  . والجماعاتاألفراد دون تعدي على حریات إنساني
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  حث الثانيالمب
  ضغوط العمل

  

 الـذین البـاحثین والكتـاب ومـدارس التجاهـات ًوفقا واختلفت العمل ضغوط مفاهیم تعددت لقد       
 ومـرد،  لهذا المفهوم یتفـق علیـه الجمیـع محدد ودقیق تعریف هناك یوجد فال ،الموضوع هذا تناولوا
 مثــل والمختلفـة المتباینـة لعلـوما مــن بكثیـر العمـل ضـغوط مفهـوم ارتبــاط إلـى أساسـا االخـتالف ذلـك

 الكتــاب معـه نظــرة هـؤالء تــنعكس الـذي األمـر ؛اإلداریــة والعلـوم االجتمــاع وعلـم الــنفس الطـب وعلـم
 طریقـة واخـتالف واآلراء وتنـوع األفكـار التخصـصات تباین بحكم وذلك ،الضغوط لمفهوم والباحثین

 المحیطـة الخارجیـة البیئـة أسـاس ىعلـ عرفهـا مـن  فمنهم؛العمل ضغوط لموضوع ودراستهم تناولهم
 أنـــواع أو لألفــراد الذاتیـــة الخــصائص مثـــل األخــرى العوامـــل أثــر بعــین االعتبـــار األخـــذ دون بــالفرد

 علــى أســاس عرفهــا مــن ومــنهم ،المختلفــة العوامــل هــذه عــن تنــتج التــي أفعــالهم ردود اســتجابتهم أو
 العوامــل تفاعــل أثــر مــع إهمــال ضغوطللــ المــسببة الخارجیــة والقــوى للمــؤثرات الفــرد اســتجابة مــدى

 علیهـا بنـاء یتحـدد والتـي العمـل بیئـة خـصائص وظـروف مـع للفـرد الذاتیـة الخـصائص مثل األخرى
 الفـــرد بـــین التفاعـــل نتـــاج هـــي الـــضغوط أن آخـــرون ورأى ،مـــن ضـــغوط الفـــرد بـــه یـــشعر مـــا مقــدار
أن  إلـى تـشیر التـي الـسائدة یةالسلوك بالمفاهیم االتجاه هذا أصحاب تأثر حیث المحیطة به؛ والبیئة

الـــسعد (والفـــرد نفـــسه  المحیطـــة البیئـــة بـــین أي واالســـتجابة المثیـــر لتفاعـــل نتیجـــة تحـــدث الـــضغوط
  .)٧١: ٢٠٠٨، ودرویش

أن مـــصطلح الـــضغوط فـــي مجـــال العمـــل یـــستخدم للداللـــة علـــى " Baron ـ 1986بـــارون "یـــرى 
یئیــة التــي تحــیط بــالفرد فــي بیئــة العمـــل حــالتین مختلفتــین، فالحالــة األولــى تــشیر إلــى الظـــروف الب

وتسبب لـه الـضیق والتـوتر ویطلـق علـى هـذا مـصادر الـضغوط، أمـا الحالـة الثانیـة فإنهـا تـشیر إلـى 
ردود الفعـــل الداخلیـــة التـــي تحـــدث بـــسبب هـــذه المـــصادر والمتمثلـــة فـــي الـــشعور غیـــر الـــسار الـــذي 

  .ینتاب الفرد
ســة تتحــدد فــي اســتجابات الفــرد للمــؤثرات ویؤكــد  الباحــث أن ضــغوط العمــل فــي هــذه الدرا

 .الخارجیة وتفاعلها مع خصائص الفرد الذاتیة وظروف بیئة العمل

  ط العملوضغتعریف: 
ولـذلك ، الضغوط التي ترتبط بطبیعة األعمال والمهام واألنشطة التي یمارسـها العـاملون فـي عملهـم

ًالبا مـا تـستخدم بالتنـاوب علـى أنهـا ًأطلق علیها أیضا ضغوط الوظیفة أو الضغوط المهنیة والتي غ
  ).٨: ٢٠٠٩، صالح(الشيء نفسه 
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فالجــسم ،  بأنــه االســتجابة الفــسیولوجیة التــي تــرتبط بعملیــة التكیــف)٢٠٠٦، الــشامان(وقــد عرفتــه 
ًیبــذل مجهـــودا لكـــي یتكیــف مـــع الظـــروف الخارجیــة والداخلیـــة محـــدثا نمطــا مـــن االســـتجابات غیـــر  ً ً

  . السرور أو األلمالنوعیة التي تحدث حالة من
 بأنــه عــدم مواءمــة أو عــدم التناســب بــین مــا یمتلكــه الفــرد مــن )١٦٠: ٢٠٠٤، العمیــان (عرفــهو

  .مهارات وقدرات وبین متطلبات عمله
ًبأنه تجربة ذاتیة تحـدث اخـتالال نفـسیا أو عـضویا لـدى الفـرد وتنـتج عـن ) سیزالفي وآخرون (وعرفه ً ً

  .ة أو الفرد نفسهعوامل في البیئة الخارجیة أو المنظم
بأنهـا االسـتجابة لزمــرة )  Kyriacou and ـ  sutcliffe ـ 1978(وسـوتكلیف - كیریـاكوعرفـهو

انفعــــاالت ســــلبیة كالغــــضب والقلــــق واالكتئــــاب والتــــي یــــصاحبها عــــادة تغیــــرات فــــسیولوجیة كزیــــادة 
المعلـم ضربات القلب وزیادة نسبة بعض الهرمونـات فـي الـدم كـرد فعـل للـضغوط التـي یتعـرض لهـا 

ًوكنتیجة لمتطلبات المهنة  وقد یشكل ذلك تهدیدا لذاته أو یجعله یـشعر بالـسعادة فیـنخفض التهدیـد 
  .المدرك
وتتــسم ،  ضــغط العمــل بأنهــا حالــة تنــشأ عــن التفاعــل بــین النــاس وأعمــالهم)بیــر ونیومــان (وعــرف

بعـضهم أن الـضغط بإحداث تغییرات في داخلهم وتدفعهم إلى االنحراف عن أدائهم الطبیعي ویـرى 
تأثیر داخلي یخلق حالة مـن عـدم التـوازن النفـسي أو الجـسمي داخـل الفـرد ویـنجم عـن عوامـل تنـشأ 

ویتـــضمن هـــذا التعریـــف ثالثـــة مكونـــات لـــضغوط ، مـــن البیئـــة الخارجیـــة أو المنظمـــة أو مـــن الفـــرد
مجلـــة (بة والتفاعـــل بـــین المثیـــر واالســـتجا، واالســـتجابة، مثیـــرات أو مـــسببات الـــضغط: العمــل وهـــي

  ).٥٨: ٢٠٠٤، األمن والحیاة
 نفـساني أو جـسماني انحـراف عنـه ینـتج خـارجي ظـرف أو لموقـف متكیفـة اسـتجابة:وعـرف بأنـه

  (Luthans, 1992p.108).المنظمة ألفراد أوسلوكي
ـــه  ـــة(وتعرف  بأنـــه حالـــة دینامیكیـــة یواجـــه فیهـــا الفـــرد فرصـــة ومحـــددات أو )٣٧١: ٢٠٠٣، العطی

  .رغب به ولكن النتائج المرتبطة بها تدرك على أنها غیر مؤكدة ومهمةمتطلبات مرتبطة بما ی
 بأنه مجموعة من المثیرات التي تتواجـد فـي بیئـة عمـل األفـراد )٢٨٣: ٢٠٠٠، عبد الباقي(وعرفه

أو فـــي ، والتـــي ینـــتج عنهـــا مجموعـــة مـــن ردود األفعـــال التـــي تظهـــر فـــي ســـلوك األفـــراد فـــي العمـــل
 أو فـــي أدائهـــم ألعمـــالهم نتیجـــة تفاعـــل األفـــراد مـــع بیئـــة عملهـــم التـــي ،حـــالتهم النفـــسیة والجـــسمانیة

  .تحوي الضغوط
،  بأنه استجابة متكیفة تعـدلها الفـروق الفردیـة والعملیـات النفـسیة)٢٨٤: ٢٠٠٤، حریم(وقد عرفه 

  .والتي تنشأ نتیجة عمل أو موقف أو حدث یفرض على الفرد مطالب نفسیة وجسدیة عالیة
ــه  ًبأنــه عملیــة یــدرك الفــرد مــن خاللهــا بــأن هنــاك فرصــا هامــة أو ) ٧٤: ٢٠٠٥، الخــضر(ویعرف

ًتهدیدا محتمال ال یستطیع التعامل معها بصورة فاعلة ً.  
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الـــضغوط بأنهـــا الحالـــة الناتجـــة عـــن عـــدم تـــوازن بـــین مطالـــب ) Daly ـ 1979" (دالـــي"ویعـــرف 
  .الموقف وقدرة استجابة الفرد لهذا الموقف

بأنـــه نمـــط معقـــد مـــن حالـــة عاطفیـــة ووجدانیـــة وردود فعـــل ) ٢٠٠٥، نوبـــارو، جرینبـــرج(ویعرفـــه 
أمـــــا اإلجهـــــاد فهـــــو التـــــأثیر المتجمـــــع ، فـــــسیولوجیة اســـــتجابة لمجموعـــــة مـــــن الـــــضواغط الخارجیـــــة

والـذي یتمثـل بـشكل رئیـسي فـي االنحـراف عـن الحالـة المعتـادة بـسبب التعـرض للحـوادث ، للضغوط
  .الضاغطة
ــه  ــو(ویعرف ــ)٢٩٠: ١٩٩٩، ریجی ، ه علــى وجــه العمــوم لــیس ســوى ردود األفعــال الفــسیولوجیة بأن

وتتــضمن ردود األفعــال ، والنفــسیة لحــوادث وأشــیاء معینــة مهــددة للفــرد فــي بیئــة العمــل، واالنفعالیــة
وزیــادة ضــغط ، وضــربات القلــب، سـرعة التــنفس: مثــل، الفـسیولوجیة عالمــات علــى االســتثارة الزائــدة

 االستجابات الفسیولوجیة تساعد الفـرد علـى التـصدي لألخطـاء ویبدو أن هذه، وتصبب العرق، الدم
 .أو النجاة منها، المحتملة

ًكـــل تـــأثیر مــادي أو نفـــسي ومعنــوي یأخـــذ أشـــكاال تــؤثر علـــى ســلوك متخـــذ القـــرار  :ضــغوط العمـــل
ویعوق توازنـه النفـسي والعـاطفي ویـؤدي إلـى إحـداث تـوتر عـصبي أو قلـق نفـسي یجعلـه غیـر قـادر 

رار بشكل جید أو القیام بالسلوك الرشید تجاه المواقـف اإلداریـة والتنفیذیـة التـي تواجـه على اتخاذ الق
 ).١٠ :٢٠٠٠ ،الزهراني(متخذ القرار في المنشأة 

 

  :العرض السابق لمفهوم الضغوط یتضح للباحث انهامن خالل 
 .هي نتیجة استجابات لضغوط بیئة العمل على الفرد .١

 .یة للتكیف مع الظروف الخارجیةعتبر كاستجابات فسیولوجت. ٢

 .بالحزن والضیقُتحدث الضغوط استجابات في الفرد . ٣

   . والتفاعل بینهما،تعتبر الضغوط استجابة لمثیر. ٤

ـــي هـــذه الدراســـة یعنـــي الباحـــث بـــضغوط العمـــل بأنـــه  هـــي اســـتجابات الفـــرد إلـــى المـــؤثرات :وف
بالدرجــة التــي  وفــي هــذه الدراســة  ،ملــه وطبیعــة ع، وتفاعلهــا مــع خــصائص الفــرد الذاتیــة،الخارجیــة

  .یحصل علیها المفحوص في المقیاس المعد لذلك

 عناصر ضغوط العمل:  
  :عناصر رئیسیة للضغوط في المنظمة وهيیمكن تحدید ثالث 

، یحتــوي هــذا العنــصر علــى المثیــرات األولیــة الناتجــة عــن مــشاعر الــضغوط: عنــصر المثیــر -١
  .و المنظمة أو الفردوقد یكون مصدر هذا العنصر البیئة أ
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ـــصر االســـتجابة -٢  یمثـــل هـــذا العنـــصر ردود الفعـــل الفیزیولوجیـــة والنفـــسیة والـــسلوكیة التـــي :عن
 .یبدیها الفرد مثل القلق والتوتر واإلحباط وغیرها

: ٢٠٠٢، العمیــان( وهــو التفاعــل بــین العوامــل المثیــرة والعوامــل المــستجیبة :عنــصر التفاعــل -٣
١٦١.( 

لیــة للــضغوط ال بــد وأن تكــون مثیــر أدى إلــى اســتجابة وتفاعــل ویؤكــد الباحــث أن أي عم
أي ال یمكــن أن یحــدث الــضغط بــدون تـــوفر أي  ،العامــل المثیــرة مــع الفــرد لیتــسبب بــذلك الــضغط

    .عنصر من هذه العناصر الثالثة
  

 أسباب ضغوط العمل: 

 ـــــ:هناك العدید من األسباب التي تؤدي إلى ضغوط العمل ومنها  
 :عملال  أعباء-١

 اهتمـام حـازت علـى التـي العمـل ضـغوط أسـباب مـن أساسـیا سببا الزائد العمل عبء یعتبر
 مــن العمــل عــبء علــى لمــا یترتــب وذلــك ،المجــال هــذا فــي والمتخصــصین البــاحثین قبــل مــن كبیــر
 والواجبـات األعمـال كثـرة: العمـل أعبـاء كـم ویقـصد بزیـادة ،الفرد صحة في واعتالل األداء في ٍتدن

 العلمیـــة الفـــرد إمكانـــات تناســـب عـــدم أو محـــدد وقـــت فـــي بهـــا الفـــرد القیـــام مـــن المطلـــوب والمهـــام
  .للقیام بهذه الواجبات والمهنیة

 :اآلخرین عن  المسؤولیة-٢

 ویكــون للقیــام بوجباتــه، الفــرد عــاتق علــى یقــع الــذي االلتــزام هــي اآلخــرین عــن المــسؤولیة
 مـــشاعر تظهـــر وعنـــدما. ومـــن یرأســـهم هـــو هایتخـــذ التـــي والقـــرارات اإلجـــراءات جمیـــع عـــن ًمـــسئوال
 فـي والـضغوط والقلـق التـوتر مـشاعر تبدأ في مرؤوسیه الرئیس ثقة وتقل ورئیسه، الفرد بین الخوف

 فـــــي المـــــسئولیة مـــــن نـــــوعین هنـــــاك أن) ٢٠٠٣( األحمـــــدي  وتـــــرى،)م ١٩٨٨ مـــــاهر،. (الظهـــــور
 أن خــصائص الدراســة وضــحتأ وقــد ،األشــیاء فعــن األخــرى أمــا ،األفــراد عــن  إحــداهما:المنظمــات

 كمــا ،العمــل ضـغوط بــین مــصادر األولـى المرتبــة تحتــل) المـسئولیة (عواملهــا بــین مـن والتــي الـدور
 الفـرد ِیمكـن والـذي اآلخـرین، عـن للمسئولین الدور بالنسبة وضوح عدم أن) م ١٩٩٨( هیجان یرى
 یعـد المرؤوسـین وبـین بینـه العالقـة بقواعـد تقیـده وعـدم الـصحیح، علـى الوجـه بمـسؤولیاته القیام من

 إیجــاد تــؤدي إلــى قــد والتــي بالمرؤوســین الــرئیس بعالقــة یتعلــق فیمــا للــصراع الــشائعة مــن األســباب
  ). ٧٥-٧٣: ٢٠٠٨، السعد ودرویش(العمل  بیئة في الضغوط من نوع
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  : العمل الزائد عن طاقة الفرد-٣
 ومتطلبـات عملـه تكـون فـوق والمقصود بالعمل الزائد عـن طاقـة الفـرد هـو أن مهـام وظیفتـه

وینــتج عــن ذلــك عــدم الرضــا ،  ویــؤدي ذلــك إلــى اإلرهــاق الجــسماني والنفــسي،  طاقــة وتحمــل الفــرد
وارتفــاع ،  والــشعور بالتهدیــد والحیــرة،  وانخفــاض التقــدیر الــذاتي،  والتــوتر فــي العمــل،  عــن العمــل

ومیـل األفـراد إلــى ، اسیة الجلیـدواإلصـابة بحـس، وزیـادة دقـات القلـب  ، معـدل الكولیـسترول فـي الـدم
  ).٢٨٧: ٢٠٠٠، عبد الباقي(عادات سیئة كالتدخین 

  

 وهناك من یرى أن مسببات الضغط هي:  
  :وفیما یلي بعض مسببات الضغط الشائعة، إن استجابة الضغط تنتج عن احد المثیرات

  .التهدیدات الجسدیة -
 .التهدیدات التي تشكل خطورة على الصورة الذاتیة -

 . الحیاتیة المهمةاألحداث -

 .الزمالء/األقارب/الخالفات أو الصراعات مع األصدقاء -

 .المواعید النهائیة الصعبة -

  ).٥: ١٩٩٩، جربر(فقدان أحد األشیاء أو األفراد الذین نهتم بهم  -
  

ـــه فـــي جهـــاز الـــشرطة الفلـــسطینی    أن هنـــاك بعـــض األفـــراد ةویـــري الباحـــث مـــن خـــالل عمل
ــــون بقــــسم الت ــــذین یعمل حقیــــق فــــي المباحــــث یحققــــون مــــع كثیــــر مــــن القــــضایا األمنیــــة وخاصــــة الل

ً وتــــزداد هــــذه القــــضایا بــــشكل مــــستمر ممــــا تــــسبب ضــــغطا شــــدیدا،والجــــرائم العادیــــة ،واألخالقیــــة ً، 
 حینهــا یــشعر ، ومــسئولیته االجتماعیــة كــرب أســرة،باإلضــافة إلــى مــسئولیته عــن بعــض األشــخاص
   .تنشأ الضغوط لتوثر على حیاته وعملهأن كم العمل زائد عن طاقته واحتماله ومن هنا 

  

 مصادر ضغوط العمل:  
تنشأ ضـغوط العمـل مـن أسـباب كثیـر حتـى انـه یمكـن القـول إن أي شـيء داخـل العمـل قـد 

ویعتمد هذا على إدراك الفرد لهذه األسباب وعلـى أبعـاد العمـل والبیئـة ،  ًیكون مصدرا للتوتر والقلق
فقــد یعنــي ضــغط العمــل ،   تجربــة ذاتیــة تحــدث لــدى الفــردأو بمعنــى آخــر فإنهــا تعــد،  المحیطــة بــه

  ).٦ :٢٠٠٦، الشامان(إلحدى المشرفات حالة من التوتر الناجم عن الخوف أو القلق 
  : عدم توافق شخصیة الفرد مع متطلبات التنظیم الرسمي-١

 ٕواجـــراءات بلـــوائح المتقیـــد البیروقراطـــي بالـــشكل األخـــذ إلـــي الحجـــم المنظمـــات كبیـــرة تمیـــل
  وذالــك،بحریــة والتــصرف االســتقاللیة فــي العــاملین األفــراد رغبــة مــع عــادة ذالــك ســمیة، فیتعــارضر
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 أو االبتكـار أو مـن المبـادرة تحـد التي الرسمیة والقواعد باألنظمة واإلجراءات االلتزام على بإجبارهم
  .العاملین على نفسیة ضغوط التعارض ذلك ویلقي ،اإلبداع

  :ادیة اختالل بیئة العمل الم-٢
  ، درجــة حـــرارة عالیـــة،  إضـــاءة،  رطوبـــة،  إن اخــتالل ظـــروف العمــل المادیـــة مـــن تهویــة

یمكــن أن تــؤدي إلــى الــشعور بعــدم مناســبة ،  أو التعامــل مــع مــواد كیمیائیــة كالغــازات،  ضوضــاء
ًونظرا لالرتباط الوثیق بین هـذه األمـور وصـحة وسـالمة الفـرد البدنیـة فإنهـا یمكـن ،  العمل وظروفه

ًن تكون مصدرا أساسیا من مصادر ضغوط العمل أ   ).١٦٥-١٦٣: ٢٠٠٤، العمیان(ً
  : الصراع بین األدوار-٣

ومــــن أشـــهر األمثلـــة فـــي هــــذا ،  وهـــو یحـــدث عنـــدما تتعــــارض متطلبـــات دوریـــن أو أكثـــر
مثـل ،  ًفأحیانـا قـد یتطلـب العمـل الغیـاب عـن األسـرة لفتـرة،  المجال هو الصراع بین العمل واألسـرة

وهنا قد یصاحب اإلبقاء على متطلبـات دور معـین بعـض أعـراض التـوتر ،   في مهمة معینةالسفر
ـــــدور األخـــــر،  النفـــــسي ـــــات ال ـــــاء بمتطلب ـــــصعب اإلبق ـــــق واإلجهـــــاد ممـــــا یجعـــــل مـــــن ال ـــــل القل       ،  مث

ــــــه  ــــــز فی ــــــات العمــــــل وعــــــدم التركی ــــــى عــــــدم القیــــــام بمتطلب ــــة إل ــــــسبب المــــــشاكل االجتماعیــ        مثلمــــــا ت
  .)٤٠٢: ٢٠٠١، حسن(
  : العوامل المنظمیة-٤

أو ، فالــضغط لتجنــب األخطــاء، هنالــك العدیــد مــن العوامــل المنظمیــة التــي تــؤدي للــضغط
، أو المتطلبـــات الكثیـــرة للـــرئیس، أو زیـــادة عـــبء العمـــل، انجـــاز المهـــام خـــالل فتـــرة زمنیـــة محـــددة

، خــل المنظمــةهــي بعــض األمثلــة عــن العوامــل المؤدیــة للــضغط دا، وزمــالء العمــل غیــر المــریحین
ـــــین األفـــــراد  ،وقـــــد صـــــنفنا هـــــذه العوامـــــل ـــــدور والمتطلبـــــات ب ـــــي تتعلـــــق بالمهمـــــة وال ـــــى تلـــــك الت        إل

    والقیــــــادة المنظمیـــــة والمرحلـــــة التــــــي تمـــــر بهـــــا المنظمــــــة أثنـــــاء دورة حیاتهــــــا ،  وتركیـــــب المنظمـــــة
  .)٣٧٣: ٢٠٠٣، العطیة(
  : صراع األدوار-٥

،   صــراع أدوار الفــرد فــي بیئــة العمــل بالمنظمــةمــن أهــم المــصادر الــشائعة للــضغوط هــو
اإلبقـاء علـى احـدهم ،  ویتحقق مثل هذا النـوع مـن الـضغوط عنـدما یواجـه الفـرد بطلبـین متعارضـین

  ).٤٠١: ٢٠٠١، حسن(یتعارض مع تحقیق اآلخر 
  : الضغوط الناجمة عن الهیكل اإلداري-٦

الــضغوط علــى متخــذ القــرار فــي للبنیــان اإلداري أهمیــة محوریــة خاصــة فیمــا یتــصل بتولیــد 
، ًوهـــي ضــغوط غیـــر عادیــة تـــسبب إزعاجــا وتـــوترا فــي العالقـــات الوظیفیــة داخـــل المنـــشأة، المنــشأة

ًوتؤثر على إنتاجها وانتاجیتهـا فـضال عـن تأثیرهـا علـى قـدرة متخـذ القـرار اإلداري فیهـا  ، الخـضیري(ٕ
٢٤: ١٩٩١.(  



 ٣٠

  : صراع الفرد والدور-٧
 - رغبـة- حاجـة-قیمـة(اصـیة مـن خـصائص وسـمات الفـرد ویحدث هذا عندما تتـصارع خ

ًمع الدور فمثال عندما یرقى الفرد إلى مركز إشـرافي بینمـا یجـد مـن الـصعوبة تفـویض ) مبدأ معنوي
أو عنــدما یكلــف الفــرد بواجبــات معینــة فــي وظیفــة ال یفــضلها مثلمــا یكلــف فــرد یعمــل فــي ، الــسلطة

  .)٤٠٢: ٢٠٠١، حسن(لعامة مجال التسویق بالقیام بعمل في العالقات ا
  : قلة المهام المطلوبة من الفرد-٨

وان ، ممــا یــشعرهم بالملــل، فـبعض المــوظفین یــشكون مــن أن لـیس لــدیهم عمــل یقومــون بـه
وان العمـل ال یوظـف طاقـاتهم ویبـدو ، وال یـشعرونهم بالمـسئولیة، رؤسائهم ال یعطونهم الثقة الكافیة

ر أعـداد كبیـرة مـن المـوظفین النجـاز مهـام محـدودة یمكـن أن أن البطالة المقنعة مـسئولة علـى تـوفی
  ).٧٨-٧٧: ٢٠٠٥، الخضر(تتحقق بعدد اقل منهم 

  : غموض الدور-٩
ویمكــن أن ، متـى وكیـف، عـدم التأكـد فیمـا یتعلــق بمـاذا یعمـل الفـرد، ویمثـل غمـوض الـدور

تقیـــیم ،  الــسلطةومـــصادر، القواعــد، مــسئولیة الفـــرد: یوجــد الغمــوض فـــي أي مــن المجـــاالت التالیــة
ًوهنـاك احتمـاال أكثـر لحـدوث الغمـوض ، التغیرات التنظیمیة واألمـان الـوظیفي، المشرف ألداء الفرد

یغیـر احـد ، في المنظمات المعقـدة كبیـرة الحجـم ویحـدث الغمـوض عنـدما تحـدث تغیـرات تكنولوجیـة
لمرؤوســون معلومــات یخفــي ا، یوجــد نقــص فــي المعلومــات الــواردة مــن اإلدارة العلیــا، األفــراد عملــه

أو كأسـلوب لمــضایقة مــشرف غیــر مفــضل بالنــسبة ، عـن المــشرف كوســیلة للــسیطرة علــى األحــداث
  ).٤٠٣: ٢٠٠١، حسن(لهم 

  : نمط الشخصیة-١٠
تــشیر البحــوث إلــى أن بعــض األفــراد یتــصفون بمجموعــة مــن الــصفات التــي تمیــزهم عــن 

ویـشعرون بإلحــاح ، بـة عالیــة فـي التنـافسورغ، غیـرهم مـن األفـراد بكـونهم لــدیهم دافـع لالنجـاز عـال
ویتــسمون بالــسرعة وقلــة ، ســریعو الغــضب، ورغبــة فــي ذكــر إنجــازاتهم كمــا أنهــم عــدوانیون، الوقــت
وســمیت هــذه الــسمات ، ویقبلــون علــى األعمــال التــي تتــسم بمــسئولیة أكبــر ومجازفــة أعلــى، الــصبر

وتـشیر البحـوث إلـى أن ، لـسماتأما النمط اآلخر فلدیهم قـدر مـنخفض مـن هـذه ا، بنمط الشخصیة
ویبــدو أن متغیـــر ، األفــراد الــذین یتــسمون بــنمط الشخــصیة أكثـــر عرضــة لإلصــابة بــأمراض القلــب

، الخـضر(العدوانیة وسرعة الغضب یسهمان أكثر من المتغیرات األخرى باإلصابة بـأمراض القلـب 
٨٠: ٢٠٠٥(  

  



 ٣١

  : مشكلة العالقة مع اآلخرین-١١
وال یراعـي ، وكذلك العمل مع رئـیس كثیـر النقـد،  من الجمهوركالتعامل مع نوعیات صعبة

وأحیانـــــا یكـــــون زمــــالء العمـــــل ال یقـــــدمون الـــــدعم ، الجوانــــب اإلنـــــسانیة وال یقـــــدر مجهــــودات الفـــــرد
ــــزمالئهم اآلخــــرین ــــة ل ــــد نوعــــا مــــن التــــوتر فــــي العالقــــات ، االجتماعی ویثیــــرون مــــشكالت عــــدة تول

  ).٨١: ٢٠٠٥، الخضر(

  :اعیة المساندة االجتم-١٢
یــصنف ماســلو الحاجــة االجتماعیــة ضــمن الحاجــات األساســیة لإلنــسان وعلیــه یعــد عـــدم 

لــــذا فــــإن تقــــدیم الــــدعم والمــــساندة ، ًالمــــساندة االجتماعیــــة مــــصدرا مــــن  مــــصادر ضــــغوط العمــــل
یـساهم مـساهمة مباشـرة فـي مـساعدة العـاملین علــى ، االجتماعیـة داخـل أي مؤسـسة ومنهـا المدرسـة

كذلك المؤسسات تستطیع تحقیق الصحة النفسیة للعمال مـن خـالل خلـق ، یة أكبرأداء دورهم بفاعل
، وذلك بتنظیم عملیات التوجیـه الجمـاعي للعمـال، جو صالح للعمل یتصف بالروح المعنویة العالیة

  ).٦١: ٢٠٠٩، شبیر(ًومعالجة المشكالت الجماعیة أوال بأول 

  : ضعف السیطرة على العمل-١٣
دیـه الحریـة واالسـتقاللیة الكـافیتین التخـاذ قـرارات بـشأن عملـه واحـد أي أن الموظـف لـیس ل

أساتذة الجامعة لـدیهم اسـتقاللیة اكبـر فـي تحدیـد مـا هـي المـادة إلـي ، متى وأین وكیف یؤدي العمل
أمـــا العامـــل علـــى خـــط اإلنتـــاج ، واختیـــار وقـــت ومكـــان المحاضـــرة، یدرســـونها ضـــمن اختـــصاصهم

  ).٨١: ٢٠٠٥، الخضر(عمله فمقید بشكل دقیق بشكل تفاصیل 

  : تقییم األداء-١٤
ًإن تقـــویم األداء یعتبـــر فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان مـــصدرا مـــن مـــصادر ضـــغوط العمـــل لـــدى 
ـــذین یـــشرفون  المـــدیرین والمـــوظفین بمـــا یتطلبـــه مـــن اســـترجاع للمعلومـــات بخـــصوص المـــوظفین ال

یجدون أنفسهم غیـر قـادرین علـى والمدیرین ، علیهن والوقائهم المتعلقة بسلوكهم وأدائهم طوال العام
التحرر من تأثیر العالقات الشخصیة مع هـؤالء المـوظفین أو مـن ضـغوط وتوجیهـات اإلدارة العلیـا 

  ).٦٢: ٢٠٠٩، شبیر(

  : االتصال-١٥
ــــه داخــــل المؤســــسات احــــد أســــباب ضــــغوط العمــــل حیــــث أن ، یعــــد شــــكل االتــــصال وآلیات

ًن الطرفین یشكل عامال مهما فـي تخفیـف الـضغوط االتصال الواضح المبني على الثقة المتبادلة بی ً



 ٣٢

ًوان قلــة الثقــة المتبادلــة بــین المــدیر ومرؤوســیه تــؤثر ســلبا علــى كفــاءة االتــصال ، فــي بیئــات العمــل ٕ
  ).٦٢: ٢٠٠٩، شبیر(بینهما والتي تؤدي بدورها إلى خلق جو من التوتر بین الطرفین 

 ،تــم تجاهــل نوعیــة العمــلن  لكــ، هــذه هــي أهــم مــصادر ضــغوط العمــللباحــث أنیتــضح لو
  والمـــؤثرة قـــي تكـــوین الـــضغوط وكـــذلك كـــم العمـــل فنوعیـــة العمـــل مـــن العوامـــل المـــسببة للـــضغوط

   .وزیادته

 استراتیجیات التعامل مع ضغوط العمل:  
 معرفـــة شخـــصیة األفـــراد والوقـــوف علـــى مـــدى قـــدرتهم علـــى تحمـــل الـــضغوط واالســـتجابة لهـــا -١

وتحقیـق المـساندة ، ة والنفسیة عن طریق تحقیـق مطالـب العـاملینوالتخلص من أثر المؤثرات المادی
  .ٕاالجتماعیة واقامة عالقات جیدة وتشجیع الزمالة والعمل على توفیر بیئته هادئة

 أن تكــون هنــاك أهــداف واضــحة ومحــددة لعمــل األفــراد وان تكــون تلــك األهــداف واقعیــة قابلــة -٢
  .تجهیز الفرد نفسه للتعامل مع األحداثللتنفیذ باإلضافة إلى التخطیط المسبق وذلك ب

وكـذلك ،  تطویر نظم االختیـار والتعیـین وذلـك باختیـار أفـراد لـدیهم القـدرة علـى العمـل المطلـوب-٣
وخلــق نظــم عادلــة للحــوافز ، تخفــیض أعبــاء الوظیفــة مــن خــالل إعــادة تــصمیم نظــم تــدریب متطــورة

مثـــل (ظـــم المـــشاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وتنـــشیط نظـــم االتـــصال وقنواتـــه وتطبیـــق ن، وتقیـــیم األداء
واألخـــذ بأســلوب اإلدارة الدیمقراطیـــة فـــي ) وبـــرامج الــشكاوي، اللجــان وبـــرامج المــشاركة فـــي األربــاح

  ).١٧٠-١٦٩: ٢٠٠٤، العمیان(المنظمة 
 ،ویؤكد الباحث أنه بالرغم من اتخاذ كافة التدابیر التي من شـأنها التخفیـف ضـغوط العمـل

 واخــتالف الخــصائص الشخــصیة والقــدرة علــى ،لعمــل والتــوترات النفــسیة للفــردإال أن زیــادة عــبء ا
    . تؤدي في نهایة األمر إلى ضغوط شدیدة في العمل،تحمل مثل هذه الظروف والمواقف

 أبعاد ضغوط العمل :  

  هي كل اتصال لإلنسان بغیره، وهو یقوم   :)العالقات االجتماعیة(البعد االجتماعي . ١

كعالقة الجوار والتعلیم والوظیفة وعالقات البیع والشراء، والعالقات الثقافیة بنشاطه الیومي، 
النشاط اإلنساني واتساعه الذي یشمل كافة مناحي  وغیرها، وتتعدد بتعدد والفنیة والریاضیة

النشاطات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، وهي عالقات ثانویة في الروایة إال إذا تحولت إحداها 
 .قة أساسیة، كتحول عالقة الجوار أو العالقة الوظیفیة إلى صداقة أو حب أو زواجإلى عال

http://www.khammar-abdellah.art.dz/lire/livres/Les%20Rapports%20Sociaux.htm 
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هي تلك العالقة االجتماعیة التي تقوم بـین أعـضاء  األسـرة  :)العالقات األسریة(البعد األسري . ٢
 :١٩٨٥ ،عبــد الحمیــد( ى نحــو یحقــق التــوازن داخــل األســرة  علــ) األبنــاء– األم –األب (الواحــدة 

٣٢.(   
هـــي مجموعــة قواعــد ومعــاییر وعـــادات وتقالیــد یتبناهــا الفـــرد  :)منظومـــة القــیم(البعــد القیمــي . ٣

 وتتحـول بعـد تـشبع الفـرد بهـا إلـى ، تسهم في إكـسابها لألفـراد جمیـع المؤسـسات،ویرتضیها المجتمع
ر ملمـــوس عنـــد مواجهـــة موقـــف مـــا علـــى أن یكـــون اكتـــساب تلـــك القـــیم وفـــق ضـــوابط ســـلوك ظـــاه

    ).٨ :٢٠٠٧ ،بالعبید(الشریعة اإلسالمیة 
علــى أن أبعــاد ضــغوط العمــل تــؤثر علــى المحیطــین بــالفرد مــن أصـــدقائه ویؤكــد الباحــث 

یة النــشغاله  كمــا ســتتأثر العالقــات األســر،وجیرانــه وعالقاتــه االجتماعیــة التــي تتــأثر بتلــك الــضغوط
 خاصــة وأن الباحــث یعمــل فــي جهــاز الــشرطة ،المــستمر عــن البیــت واألوالد وعــن مراعــاة شــئونهم

 ومنهــا مــا هــو أمنــي أو ، التــي تتــولي التحقیــق فــي الكثیــر مــن الجــرائم،الفلــسطینیة بالمباحــث العامــة
یـصبح یــشك  وبحـسه األمنـي ، ونتیجـة سـماعه مالبـسات الحـوادث واألســباب المؤدیـة إلیهـا،أخالقـي

والمــشكلة تكمــن أنــه مــع زیــادة عــبء العمــل والــضغوط ینتقــل هـــذا  ،فــي كــل تــصرف مریــب حولــه
  ، أو جیرانــه، أو فــي أصــدقائه،ً حتــى یــصل الــشك أحیانــا فــي أهــل بیتــه،الــشك إلــى كــل مــا یــشاهده

      وهنا تكمن المشكلة 
  

 آثار لضغوط العمل: 
یرات بعـضها سـلبي والـبعض اآلخـر إیجـابي من الطبیعي أن ضغوط العمل لها مجموعة من التـأث

 ــ:وفیما یلي عرض هذه اآلثار

  :اآلثار اإلیجابیة/ ًأوال
أن العدیــد مـــن المنظمـــات أن لـــم یكـــن جمیعهـــا تنظـــر إلـــى ضـــغوط العمـــل علـــى أنهـــا شـــر 

إذ أن ، ولكــن الحقیقــة غیــر ذلــك، ًوذلــك آلثارهــا الــسلبیة علــى الفــرد والمنظمــة معــا، یجــب مكافحتــه
ًمـل آثــارا إیجابیـة مرغوبــا فیهـا إلــى جانـب الــسلبیة غیـر المرغــوب بهـالـضغوط الع ومــن تلـك اآلثــار ، ً

  :االیجابیة ما یلي
  .تحفز على العمل - ١
 .تجعل الفرد یفكر في العمل - ٢

 .یزداد تركیز الفرد على العمل - ٣

 .ینظر الفرد إلى عمله بتمیز - ٤

 .التركیز على نتائج العمل - ٥

 .النوم بشكل مریح - ٦
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 .ر عن االنفعاالت والمشاعرالمقدرة على التعبی - ٧

 .الشعور بالمتعة - ٨

 .الشعور باإلنجاز - ٩

 . تزوید الفرد بالحیویة والنشاط والثقة-١٠

 . النظر للمستقبل بتفاؤل-١١

، العمیــان( المقــدرة علــى العــودة إلــى الحالــة النفــسیة الطبیعیــة عنــد مواجهــة تجربــة غیــر ســارة -١٢
١٦٦-١٦٥: ٢٠٠٢.(  

 

 :اآلثار السلبیة/ ًثانیا
 :آثار الضغوط على المنظمة) ١

  :یمكن إیجاز اآلثار السلبیة لضغوط العمل بما یلي
تـشغیل عمــال ، الغیـاب والتوقـف عــن العمـل، تكلفــة التـأخر عـن العمــل(زیـادة التكـالیف المالیـة  - ١

  ).ٕعطل اآلالت واصالحها، إضافیین
  .تدني مستوى اإلنتاج وانخفاض جودته - ٢
  . حوادث صناعیةصعوبة التركیز على العمل والوقوع في - ٣
  .االستیاء من جو العمل وانخفاض الروح المعنویة - ٤
  .عدم الرضا الوظیفي - ٥
  .الغیاب والتأخر عن العمل - ٦
  .ارتفاع معدل الشكاوي والتظلمات - ٧
  .عدم الدقة في اتخاذ القرارات - ٨
  .سوء العالقات بین أفراد المنظمة - ٩

  . سوء االتصال بسبب غموض الدور وتشویه المعلومات-١٠
  . الوظیفي التسرب-١١
 ).٢٠٠٩:٧٢،شبیر( الشعور بالفشل -١٢

  :آثار سلوكیة) ٢
مـــن بـــین اآلثـــار التـــي تترتـــب علـــى إحــــساس الفـــرد بتزایـــد الـــضغوط علیـــه حـــدوث بعــــض 

وعــادة مــا تكــون تلــك التغیــرات إلــى األســوأ ، التغیــرات فــي عاداتــه المألوفــة وأنمــاط ســلوكه المعتــادة
ومــن أهــم تلــك التغیــرات مــا ، صیر أو األجــل الطویــلوذات آثــار ســلبیة ضــارة ســواء فــي األجــل القــ

التغیـر فـي عـادات ، فقـدان الـشهیة، اضـطراب الـوزن، اإلفراط في التـدخین، المعاناة من األرق: یلي



 ٣٥

 فــي المتبعــةوعــدم احتــرام األنظمــة والقــوانین ، العدوانیــة والتخریــب، اســتخدام األدویــة المهدئــة، النــوم
  ).١٦٦: ٢٠٠٤، العمیان(المنظمة 

  :الشعور بالنقص أو عدم الكفایة) ٣
تنــتج الــضغوط مــن شــعور الفــرد بعــدم التــوازن بــین المكافــأة التــي یحــصل علیهــا والمكافــأة 

مـن خـالل مقارنتـه ، فالفرد یعـرف مـدى نجاحـه فـي أدائـه ومـا حققـه، التي كان یتوقع حصوله علیها
وط یــأتي مــن الــضغط الــذي ویــتالزم هــذا النــوع مــن عــدم العدالــة مــع نــوع آخــر مــن الــضغ، بــاالخرن

أو بـأخرى مثـل تـرك العمـل أو ، یمارسه زمالء العمل على الفـرد بمطالبتـه بتـصحیح وضـعه بطریقـة
  ).٤٠٦: ٢٠٠١، حسن(تقدیم تظلم 

  :ضغوط نفسیة) ٤
إذ تـرتبط مـستویات ضـغط العمـل ، ًیؤثر الضغط سلبیا من خالل الحاالت النفسیة للعاملین

، وربمـــا یـــسبب ضـــغط العمـــل اإلدمـــان علـــى الكحـــول، والتعـــب المـــزمن، والقلـــق، العالیـــة باالكتئـــاب
  ).٢٩٩: ١٩٩٩، ریجیو(ویؤثر في معدالت الحوادث في بیئة العمل ، والعقاقیر المختلفة

  :آثار اجتماعیة) ٥
منهـــا الــــشعور ، تـــؤدي ضـــغوط العمـــل الحـــادة إلـــى كثیـــر مـــن اآلثـــار االجتماعیـــة الـــسالبة

د العمـل بــدون رغبـة وفــي مواقــف أخـرى دون مــستوى الكفــاءة أو ویــؤدي الفــر، بـاالغتراب فــي العمـل
  ).٧١: ٢٠٠٩، شبیر(الفعالیة المطلوبة 

 فقلیــل ،ومـن هنـا یتبـین أن اآلثـار الــسلبیة لـضغوط العمـل أكثـر بكثیــر مـن اآلثـار االیجابیـة
  وكــذلك آثــار،ًمــن ملــح الطعــام یكفــي لكــي یكــون مقبــوال ولكــن زیادتــه تــؤدي إلــي عــدم قبــول الطعــام

 وسـوء ، ولكـن كثرتهـا تـؤدي إلـى ضـعف إنتـاج العمـل، منهـا محفـز لإلبـداع والعمـللفالقلیالضغوط 
 والــشك المــستمر ، وســوء عالقتــه بهمــا، وانــشغال الفــرد عــن أسـرته وأصــدقائه،العالقـات مــع الــزمالء
  .في كل ما یرى ویسمع

  

 للضغوط كمصدر بالفرد ارتباط لها التي العناصر: 
 تغیـــرات مـــن یحـــدث فیهـــا قـــد بمـــا للـــضغط ًمـــصدرا تكـــون قـــد للفـــرد الخارجیـــة البیئـــة إن : البیئـــة-

 .واقتصادیة وقانونیة وسیاسیة اجتماعیة

 متطلباتهـا وتعـارض امـن الفـرد، توقعاتـه بـسبب الضغوط لبعض مصدرا األسرة تكون قد : األسرة-
 .والمرض وفاةال كحاالت جوهریة من تغیرات األسریة الحیاة في یحدث وما ،العمل متطلبات مع

 ًقـدرا تمثـل حیاتـه الشخـصیة فـي أحـداث إلـي آلخـر حـین مـن الفـرد یتعرض :الشخصیة  األحداث-
 .العمل إلي تأثیرها توتر ینتقل من تسببه بما األحداث وهذه النفس، ضغط و اإلثارة، من
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 هــا طبـاع فـي حیویــة وحـادة شخـصیات هنـاك إن األبحـاث بعـض وجــدت :الفـرد شخـصیة  تـأثیر-
 درجــات األشــخاص یتحمــل هــؤالء وعــادة الــزمن مــع التــسابق و الــدءوب العمــل فــي بالرغبــة تتمیــز
  .النفسي والضغط التوتر من عالیة

 إلــي الحجــم المنظمــات كبیـرة تمیـل :الرســمي التنظــیم متطلبــات مـع الفــرد شخــصیة توافــق  عـدم-
 األفـراد رغبـة مـع عـادة ذالـك رسـمیة، فیتعـارض ٕواجـراءات بلوائح المتقید البیروقراطي بالشكل األخذ

 باألنظمـــة واإلجـــراءات االلتـــزام علـــى بإجبـــارهم بحریـــة، وذالـــك والتـــصرف االســـتقاللیة فـــي العـــاملین
 ضـــغوط التعـــارض ذلـــك ویلقـــي اإلبـــداع، أو االبتكـــار أو مـــن المبـــادرة تحـــد التـــي الرســـمیة والقواعـــد

 .العاملین على نفسیة

 ویختلـف الرسـمیة عـن الـسلطة متـدرج هیكـل دبوجـو المنظمـات تتمیـز :للـسلطة الخضوع  مشاكل-
 .البعض لدي بالتوتر إلي الشعور یؤدي وهذا ،الرؤساء سلطة لنفوذ قبولهم في المرؤوسین

 ًهامـا ًدورا العمـل وزمالئـه فـي الفـرد بـین الشخصیة العالقات  تؤدي:الشخصیة العالقات  اختالل-
 كالتقــدیر واالجتماعیــة الحاجــات النفــسیة عإشــبا عنهــا تنــتج قــد العالقــات فهــذه ،العملیــة الحیــاة فــي

 تتـــصف س شـــك بـــال فإنهـــا العالقـــات اســـتغالل هـــذه أســـیئ إذا أمـــا ا، وغیـــره والـــصداقة واالحتـــرام
 مـا أو الفـرد انفـصال إلـي یـؤدي الـذي الحـد إلـي هـذه الـسمات تتعمـق وقـد ،والكراهیـة العـداء بـسمات

  ).١٥-١٤: ٢٠٠٩، أبو العال(اغتراب  حالة یشبه
ممــا ســبق أن هــذه هــي أهــم العناصــر التــي لهــا ارتبــاط بالــضغوط ولكــن تــم تجاهــل یتــضح 

التـي  ، وأیضا الوضع السیاسي واألمني الذي یعتبر مـن أهـم مـصادر الـضغوط،األصدقاء والجیران
  .تؤثر وتتأثر بها

 طرق عالج ضغوط العمل: 
  :من جانب الفرد/ ًأوال

لتــساعده فــي معالجــة مــا یعانیــه مــن هنــاك عــدة طــرق یلجــأ فیهــا الفــرد إلــى جهــة خارجیــة 
وهنـاك طـرق أخـرى یقــوم فیهـا الفـرد بنفـسه بمعالجـة الـضغوط التـي یعــاني ، الـشعور بـضغوط العمـل

: ٢٠٠٠، عبـــد البـــاقي(ویمكـــن تلخـــیص هـــذه الطـــرق بمزایاهـــا وعیوبهـــا فـــي ، منهـــا فـــي بیئـــة العمـــل
٣٠١:(  

ك یــــساعد علــــى تجنــــب  حیــــث تــــشیر بعــــض الدراســــات واألبحــــاث إلــــى أن الــــضح: الفكاهــــة-١ 
كمــا تــشیر إلــى أن بعــض الممثلــین الهــزلیین المــشهورین ، وتخفیــف الــضغوط التــي یواجههــا النــاس

  .ینتمون إلى عائالت كانت تواجه حاالت قلق وضغوط متزایدة
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وذلــــك بتـــشجیع الفــــرد علـــى االنــــضمام للجماعـــات المختلفــــة وتوثیـــق عــــرى :  شـــبكة العالقــــات-٢
بمــا یــساعد علــى تــوفیر ، بــین زمالئــه فــي العمــل وغیــرهم خــارج العمــلوالعالقــات بینــه و، الــصداقة

  .المساندة االجتماعیة له

  :من جانب المنظمة/ ًثانیا
 كثیرا ما یظهر ضغط العمل الن األفراد یقومون بأعمـال یكرهونهـا : تحسین المواءمة المهنیة-١

میولـه ومهـارات لمـا تتطلبـه مـن ناحیـة ، فربما یكون عدم مواءمـة الفـرد، أو وظائف ال یصلحون لها
لـذلك تـستطیع المؤسـسة تفـادي جـزء كبیـر مـن الـضغط للعـاملین عـن ، مصدر ضـغط كبیـر، المهنة

، طریـــق رفــــع مــــستویات مالئمـــة الفــــرد لمهنتــــه مـــن خــــالل اســــتخدام أســـالیب أفــــضل فــــي االختیــــار
  .والتعیین، واالنتقاء

ــوجیههم-٢ ــدرب العــاملین وت ــرامج ت ًملون الجــدد أكثــر الفئــات شــعورا  ربمــا یكــون العــا: تحــسین ب
ورغبـــتهم فـــي تـــرك انطبـــاع ایجـــابي لــــدى رؤســـائهم الجـــدد عـــن طریـــق إظهـــار جــــدیتهم ، بالـــضغط
ونتائج العاملین الجدد مـصدر ضـغط ، وربما یكون عدم االنسجام بین توقعات المشرفین، وكفاءتهم

  .شدید لهؤالء العمال الجدد
ینتج كثیر من الـضغط فـي بیئـة العمـل عـن وجـود  : تحسین االتصال داخل المؤسسة وتطویره-٣

، وكلمـا كانــت العالقـات المتبادلــة، أو بینـه وبــین زمالئـه، صـعوبات فـي االتــصال بـین الفـرد ورئیــسه
وذلــــك الن كثیــــر مــــن ، كانــــت معــــدالت الــــضغط ادنــــي، وأســــالیب االتــــصال بــــین العــــاملین أفــــضل

  ).٣٠٧-٣٠٥: ١٩٩٩، ریجیو(الضغط یتسبب عن سوء الفهم 
ناجحـــة فـــي مواجهـــة الـــضغوط ولكـــن تـــم تجاهـــل عنـــصر العقیـــدة التبـــین أن هـــذه الطـــرق ی
 والطمأنینــة مهمــا ة فعنــد ارتبــاط أي عمــل بــاهللا یــشعر اإلنــسان بالراحــ، العنــصر الروحــي،اإلســالمیة

   .ثل ألمر اهللا سبحانه وتعالىتكان التعب ألنه أم

 وهناك من یرى أن عالج الضغوط یتم كالتالي:  
ــــة المــــساند-١ ــــة مــــع زمالئــــه ورؤســــائه فــــي العمــــل :ة االجتماعی  أن بنــــاء الفــــرد عالقــــات ایجابی

إمــا بمـساعدته فـي حمــل ، ًحیـث یكونـون سـندا لــه عنـد حاجتـه إلـیهم، ًسـتنعكس ایجابیـا علـى نفــسیته
أو تقــدیم الــدعم المعنـــوي ، أو إرشــاده فــي كیفیـــة أداء عملــه، جــزء مــن عملــه إذا اقتـــضت الــضرورة

  ).٨٧: ٢٠٠٥، الخضر(والتشجیع الالزم 
 والهــدف هنــا أن یكتــسب الفــرد مــن خــالل الــدورات التدریبیــة أســالیب إدارة الــضغوط : التــدریب-٢

كمـــا أن بعـــضها موجـــه إلكـــساب الفـــرد مهـــارات الزمـــة ، ومـــن ذلـــك إدارة الوقـــت وتحدیـــد األولویـــات
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ام الكمبیـــوتر كالتــدریب علـــى اســتخد، بــدونها لـــن یــستطیع الفـــرد انجــاز عملـــه بــصورة فعالـــة، لعملــه
  )١٩٩٨:٢٢٨هیجان،(والبرامج الالزمة للوظیفة 

،  من المهـم أن یـشعر الفـرد بـأن منظمتـه تهـتم بـصحته وسـالمته: رفع مستوى األمن والسالمة-٣
وذات مـــستویات مقبولـــة مـــن ، لـــذا مـــن الـــضروري أن یكـــون بیئـــة العمـــل خالیـــة مـــن المـــواد الـــضارة

  ).٨٩: ٢٠٠٥، لخضرا(الحرارة والرطوبة والضوضاء واإلنارة 
بإمكـــان المنظمـــة المـــساهمة فـــي خفـــض الـــضغوط التـــي یتعـــرض لهـــا :  إعـــادة تـــصمیم العمـــل-٤

وزیــادة ، وصــراع الــدور، أفرادهـا مــن خــالل تــصمیم الوظـائف بحیــث تمنــع مــشكالت غمـوض الــدور
: ٢٠٠٥، الخــضر(واســتخدام تكنولوجیــا حدیثــة تــسهل مــن ســرعة العمــل ، أو خفــض أعبــاء العمــل

٨٩.(  
 وبیئـــة ضح مـــن خـــالل الفقـــرة الـــسابقة أن عملیـــة عـــالج الـــضغوط عملیـــة خاصـــة بـــالفردیتـــ

 تجاهــل المــسببات للــضغوط فــي هــذه  وتــم، تــم وضــع الخطــة العالجیــة فــي ضـوء ذلــكالعمـل ولــذلك
   .الخطة العالجیة

 عناصر البیئة المادیة وآثارها على العاملین:  
ي عنصر من عناصـر البیئـة ینطـوي علـى اإلضاءة لیست مسألة هندسیة فقط بل ه:  اإلضاءة-١

فاإلضاءة الجیدة مفهوم یتأثر بنـوع العمـل وقـدرات اإلنـسان وأحوالـه النفـسیة ، مضامین ومعان هامة
  .السیما إذا علمنا أن الكثیر من العاملین مصابون بعیون في اإلبصار یهملونها وال یفطنون إلیها

هـــي عامـــل یعیـــق اإلنتـــاج ویـــسبب الـــشعور ســـواء كانـــت المتقطعـــة أو المـــستمرة ف:  الـــضوضاء-٢
وذلــك ابتكــروا الحجــرات المــضادة ، وقــد تــؤدي إلــى فقــدان العامــل لــسمعه، بالــضیق والتــوتر النفــسي

  .للصوت
 لقــد دلــت التجــارب العلمیــة والمــصنعیة أن الظــروف المثلــى لكــل مــن العمــل : التهویــة والحــرارة-٣

ٕوان ارتفــاع درجتــي الحــرارة ، ٥٠ رطوبــة  درجــة مئویــة مــع درجــة٢٠الجــسمي والعمــل العقلــي هــي 
: ٢٠٠٩، علـــي والـــدلیمي(والرطوبـــة إلـــى حـــد كبیـــر یقلـــل مـــن القـــدرة علـــى بـــذل المجهـــود الجـــسمي 

١٦١-١٦٠.(  
 وتــم تجاهــل طبیعــة المكــان ،یتبــین أن هــذه بعــض العناصــر المادیــة التــي تــؤثر فــي العمــل

     . كاآلالت واألثاث داخل   المبني،دیة وطبیعة اإلمكانیات الما، ونوعیة المباني،ومساحة المباني

  ضغوط العملمؤشرات: 
  : ضغوط مباشرة-١
  .التأخر في الحضور للعمل -
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 .الغیاب وعدم المواظبة -

 .اإلهمال -

 .ارتكاب أخطاء في العمل -

 .اتخاذ قرارات غیر سلیمة -

 .االكتئاب -

 .عدم التعاون مع اآلخرین -

 .مقاومة التغییر -

 .عالقات عدائیة وسیئة مع اآلخرین -

 ).٢٧٥-٢٧٤: ٢٠٠٠، القریوتي(تبریر األخطاء واتخاذ مواقف دفاعیة غیر عقالنیة  -

  . اإلضرابات والتوقفات-
  . ارتفاع معدل دوران العمل-
ً إنتاجیة العمل أقل كما وكیفا- ً.  
  . معدل الشكاوي مرتفع-
  . نسبة الحوادث مرتفعة-
  . األعطال في اآلالت كثیرة-
  . سوء استخدام المواد-
  ).٧٣: ٢٠٠٩، شبیر(اع الوقت  ضی-
  : ضغوط غیر المباشرة-٢
  . انخفاض الروح المعنویة-
  ).تشویه المعلومات، بطء االتصال، غموض الدور( سوء االتصاالت -
  . اتخاذ قرارات خاطئة-
  . سوء العالقات في العمل-
 ).٧٤: ٢٠٠٩، شبیر( تكلفة الفرصة البدیلة -

لـى أن الفـرد یعـاني مــن ضـغط فـي العمـل وأن هــذه ویتبـین أن هـذه هـي المؤشـرات الدالــة ع
 كمــا تتــسبب لــه بكثـــرة المــشاكل مــع الـــزمالء ،المؤشــرات تــسبب عــدم انتمـــاء للفــرد داخــل المؤســـسة

 .وعدم االنصیاع ألوامر الرؤساء

 الضغوط المرتبطة بالقرارات الوظیفیة:  
علومـات المتـوافرة یتوقف اتخاذ الفـرد لمثـل هـذه القـرارات علـى وجـود بـدائل متاحـة وعلـى الم

فكـل بـدیل لـه خـصائص ایجابیـة ، عن كل بـدیل وعـن مـدى المخـاطرة التـي ینطـوي علیهـا كـل بـدیل
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وكثیـــر مـــن ، ویـــشعر الفـــرد بالــضغوط عنـــدما یكـــون علیـــه االختیــار بـــین احـــد هــذه البـــدائل، وســلبیة
كمـا أنهـم ، تهـااألفراد یتخذون قرارات وظیفیـة مـن خـالل األخـذ فـي االعتبـار للبـدائل المتاحـة فـي وق

یفكــرون فــي البــدائل األخــرى التــي قــد تظهــر أمــامهم أیــضا فهــم یتــأثرون إلــى درجــة كبیــرة بــالتزامهم 
 یـتم اتخـاذهم أنوهنـا یـشعر هـؤالء األفـراد بالـضغط الـشدید إلـى ، وبـرأي اآلخـرین فـیهم، بقرار معـین

  ).٤٠٨: ٢٠٠١، حسن(القرار 
 یؤكــد أن التــضارب ، المباحــث العامــةةبــدائروالباحــث مــن خــالل عملــه فــي جهــاز الــشرطة 

في القرارات وكثرتها تؤثر على سیر العمـل وتـسبب الكثیـر مـن الـضغوط وخاصـة ونحـن نـتكلم عـن 
   .أجهزة جدیدة بقوانین جدیدة ومتغیرة
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

 . المغایرة–دراسات تناولت المسایرة  .١
  .ملدراسات تناولت ضغوط الع .٢
  .تعقیب عام على الدراسات السابقة .٣
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  الفصل الثالث
  دراسات سابقة

  
 محـاور وذلـك نتیجـة قلـة الدراسـات ٣ بتقسیم الدراسات السابقة التي حصل علیهـا ضـمنقام الباحث

 ،علــى حــسب علمــه وقدرتــهضــغوط العمــل لــدى رجــال الــشرطة  المغــایرة و–المــسایرة التــي تناولــت 
   :والمحاور هي

 . المغایرة–اولت المسایرة دراسات تن  -
  .دراسات تناولت ضغوط العمل  -

  

  . المغایرة- دراسات تناولت المسایرة :المحور األول
  :)٢٠٠٣ (اللیلدراسة 
العالقــة بــین االتجــاه نحــو تعــاطي المخــدرات والمــسایرة وارتباطهمــا بــبعض المتغیــرات "  :بعنــوان

  ." لدى طالب وطالبات الجامعة
التحقــق مــن وجــود عالقــة بــین االتجــاه نحــو تعــاطي المخــدرات وســلوك تهـدف الدراســة إلــى   

 :المـــسایرة والفـــرق فیهمـــا لـــدى عینـــة مـــن طـــالب وطالبـــات جامعـــة أم القـــرى وفـــق المتغیـــرات اآلتیـــة
  . واالختالف في المستوى الدراسي واالقتصادي، والسكن في المدینة والقریة،الجنس

 وقــد اســتخدم كــل مــن مقیــاس ،) طالبــة٩٤ ،طــالب١٠٦( ٢٠٠وقــد بلــغ عــدد أفــراد عینــة الدراســة 
 ،)١٩٩٢( ومقیــاس المــسایرة والمغــایرة مــن إعــداد ســعید بــن مــانع ،االتجــاه نحــو تعــاطي المخــدرات

 ومعامــل االرتبــاط ، وتحلیــل التبــاین األحــادي،)ت(كمــا تــم تحلیــل بیانــات الدراســة باســتخدام اختبــار 
  .ات ودرجات االرتباط وذلك للتحقق من الفروق بین المتوسط،)بیرسون(

ًأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحـصائیا بـین االتجـاه نحـو تعـاطي المخـدرات وسـلوك 
فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین نفـس المتغیـرین وفـق متغیـرات موضـوع   كذلك عدم وجود،المسایرة
 ،ســـلوك المـــسایرة مـــا عــدا وجـــود فــروق ذي داللـــة إحــصائیة بـــین الطــالب والطالبـــات فــي ،الدراســة

ًووجـود فــرق دال إحـصائیا فــي االتجـاه نحــو تعـاطي المخــدرات بـین المقیمــین فـي المدینــة والمقیمــین 
ً إذا كـــان هـــذا االتجـــاه أكثـــر إیجابـــا ،فــي القریـــة مـــن الطلبـــة والطالبـــات لـــصالح المقیمـــین فــي القریـــة

طي المخــدرات وفــق  كــذلك أظهــرت الدراســة وجــود فــرق دال إحــصائیا فــي االتجــاه نحــو تعــا،لــدیهم
  .اختالف المستوى الدراسي لعینة الدراسة لصالح المجموعة التي تدرس في المستوى الثاني

  
  
  



 ٤٣

  :)٢٠٠٠(دراسة زكي 
ــة "  :بعنــوان ــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة االبتدائی ــدى أطف دراســة لــبعض المــشكالت الــسلوكیة ل

  ."االندفاع /  التروي ،مغایرةال/  المسایرة ،بمدنیة المنیا في ضوء متغیرات الحكم الخلقي
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین كــل مــن المــشكالت الــسلوكیة الــثالث مــن 

/  المــسایرة ، الحكـم الخلقـي: وكـل مـن المتغیــرات، الخــوف، الكـذب، العدوانیـة:موضـع الدراسـة وهــي
 وشــملت العینــة ،لیلــي حیــث اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التح،االنــدفاع/  التــروي ،المغــایرة

  .طفل في مرحلة ما قبل المدرسة) ١٠٠(
  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  .عدم وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین العدوانیة و الحكم الخلقي .١
  وجود ارتباط سالب دال إحصائیا بین العدوانیة و المسایرة لدى األطفال  .٢
 .االندفاع/  إحصائیا بین العدوانیة و الترويعدم وجود عالقة ارتباطیه دالة .٣

 .وجود ارتباط سالب دال إحصائیا بین الكذب و الحكم الخلقي .٤

هنــاك ارتباطــا ســالبا داال إحــصائیا بــین الكــذب و المــسایرة فكالمــا زادت مــسایرة الطفــل قــل  .٥
  .كذبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤

  .سات تناولت ضغوط العمل درا:ثانيالمحور ال
  :)٢٠٠٩(دراسة بنات 

ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفین في شركة االتصاالت الفلـسطینیة فـي منطقـة : " بعنوان
 ".قطاع غزة 

هــدفت الدراســة التعــرف علــى مـــستویات ضــغوط العمــل واألداء الــوظیفي وطبیعــة العالقـــة 
  .بشركة االتصاالت الفلسطینیةبین ضغوط العمل واألداء الوظیفي لدى العاملین 

 موظـف وموظفـة تـم ٢٥٠حیث بلغـت عینـة الدراسـة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
  .اختیارهم بالطریقة العشوائیة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
االمـــان ، مجــاالت النمــو والتقــدم المهنــي( یتعــرض المــوظفین لــضغوط عمــل داخلیــة ناتجـــة عــن -

  ).الهیكل التنظیمي، تقییم االداء، عدم مالئمة الدور، الوظیفي
ــــة ناتجــــة عــــن مجــــاالت - ــــضغوط عمــــل خارجی ــــسیاسیة( كمــــا یتعــــرض المــــوظفین ل ــــضغوط ال ، ال

  ).الضغوط االقتصادیة، الضغوط الثقافیة
 وجـــــود عالقـــــة ذات داللـــــة احـــــصائیة بـــــین ضـــــغوط العمـــــل الداخلیـــــة واالداء لمجـــــاالت األمـــــان -

  .وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة لباقي المجاالت، ألداءوتقییم ا، الوظیفي
ـــــة احـــــصائیة لـــــضغوط العمـــــل الخارجیـــــة واألداء لمجـــــاالت - ـــــضغوط ( وجـــــود عالقـــــة ذات دالل ال

وعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة مــع ) الــضغوط االقتــصادیة، الــضغوط الثقافیــة، الــسیاسیة
  .الضغوط االجتماعیة

  

  :)٢٠٠٩(دراسة السقا 
أثر ضغوط العمـل علـى عملیـة اتخـاذ القـرارات دراسـة میدانیـة علـى المـصارف العاملـة : " بعنوان

  ".في قطاع غزة 
فـي  اإلداریـة القیـادة تواجههـا التـي العمـل ضـغوط ابـرز علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 لهـاالمتوقعـة  واآلثـار العمـل ضـغوط مـستوى علـى التعـرف إلـى و غـزة، قطـاع فـي العاملة المصارف

المتغیـرات  بـین العالقـة معرفـة الـى وكـذلك اإلداریـة، القیـادة لـدى القـرارات اتخـاذ عملیـة علـى
  الوظیفي، المسمى العلمي، المؤهل األسرة، أفراد عدد االجتماعیة، الحالة الجنس،(الدیموغرافیة 

 .راتاتخاذ القرا وعملیة العمل ضغوط مصادر من وكل) الشهري الراتب العمر، الخبرة، سنوات

 متخذي فئة من الدراسة حیث تكون مجتمع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

 عینـة علـى الدراسـة وطبقـت فردا، ١٦٦ عددهم غزة والبالغ قطاع في العاملة المصارف في القرارات

  . فرد١١٦ من مكونة عشوائیة



 ٤٥

 :وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة

 اآلخـرین تجـاه المـسئولیة مجـال احتـل حیـث یعـد مقبـول العینـة أفـراد لـدى ملالع ضغط مستوى أن -

 .األول المركز

 كمـا .القـرارات اتخـاذ عملیـة علـى العمـل لـضغوط مقبـول بمـستوى وجـود مؤشـرات النتـائج  أظهـرت-

 مـستوى عنـد القـرارات اتخـاذ وعملیـة العمـل ضـغوط بـین إحـصائیة داللـة عالقـة ذات هنـاك أن بینـت

  .٠,٠٥ داللة
العمـل  ضـغط مـستوى عـن المبحـوثین إجابـات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق  ال توجد- 

الـوظیفي،  المـسمى العلمـي، المؤهـل األسـرة، أفـراد عـدد االجتماعیـة، الحالـة الجـنس، (إلـى تعـزى
  .الوظیفي والمسمى األسرة أفراد عدد متغیر باستثناء ،)الشهري الراتب العمر، الخبرة، سنوات

 بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال انه بینت كما .العمل ضغوط مجاالت لبعض فروق  توجد-

 الحالـة الجـنس،( إلـى تعـزى القـرارات اتخـاذ عملیـة مـستوى عـن المبحـوثین إجابـات متوسـطات
الراتـب  العمـر، الخبـرة، سـنوات الـوظیفي، المـسمى العلمـي، المؤهـل األسـرة، أفـراد عـدد االجتماعیـة،

 ).هريالش
  

  :)٢٠٠٩( شبیر دراسة
  ". بمحافظات غزة وسبل التغلب علیهاضغوط العمل لدى مدیري المدارس الحكومیة: "بعنوان

التـي تواجـه مـدیري المـدارس الحكومیـة ، هدفت الدراسة التعرف علـى درجـة ضـغوط العمـل
مـــن ومعرفـــة االختالفـــات فـــي درجـــة تقـــدیرات عینـــة الدراســـة ، بمحافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــرهم

  .لدرجة ضغوط العمل التي تواجههم، المدراء
وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن جمیـــع أفـــراد ، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي

  . مدیر ومدیرة من المدیریات التعلیمیة الستة٣٧٤مجتمع الدراسة البالغ عددهم 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ومیــة بمحافظــات غــزة لمــستوى متوســط مــن ضــغوط العمــل حیــث  یتعــرض مــدیرو المــدارس الحك-
  %.٥٣.٨١بلغت نسبته 

 ال توجــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس فـــي المجـــال الثـــاني والثالـــث والرابـــع -
  .والدرجة الكلیة، والخامس

والفــــروق كانــــت ،  توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة تعــــزى لمتغیــــر الجــــنس فــــي المجــــال األول-
  . صالح اإلناثل

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العملي فـي المجـال األول والثـاني والثالـث -
  .والدرجة الكلیة، والخامس



 ٤٦

لــصالح فئـــة ،  توجــد فــروق ذات داللـــة إحــصائیة تعـــزى لمتغیــر المؤهـــل العملــي فـــي البعــد الرابـــع-
  .حملة الماجستیر فأعلى

  . إحصائیة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة في البعد الثالث والرابع ال توجد فروق ذات داللة-
  

  :)٢٠٠٨(دراسة العمري 
  ".ضغوط العمل عند المعلمین دراسة میدانیة : " بعنوان

هــدفت الدراســة إلــى اختبــار العالقــة بــین المتغیــرات الدیموغرافیــة والمتغیــرات الوظیفیــة مــن 
  . یاض الحكومیةجهة وضغوط العمل من جهة أخرى بمدارس الر

 ٤٧٢حیــث اختیــرت عینــة عــشوائیة بلغــت ، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي
المتغیـرات الوظیفیـة ) ٢(مقیـاس ضـغوط العمـل، ) ١: (واشتملت االستبانة على ثالثة أجـزاء، معلما

) ٣(، )عـــبء العمـــل، صـــراع الـــدور، غمـــوض الـــدور، طبیعـــة العمـــل، األمـــان الـــوظیفي(للمعلمـــین 
و تــم اســتخدام االنحــدار المتعــدد ، )العمــر، الراتــب الــشهري، مــدة الخدمــة(لمتغیــرات الدیموغرافیــة ا

  .لتحلیل البیانات
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

العمــر، الراتــب الــشهري، ( وجــود عالقــة ســلبیة ذات داللــة إحــصائیة بــین المتغیــرات الدیموغرافیــة -
   .وضغوط العمل) ومدة الخدمة

عـــبء العمـــل، صـــراع الـــدور، غمـــوض الـــدور، ( وجـــود عالقـــة إیجابیـــة بـــین المتغیـــرات الوظیفـــة -
  . وضغوط العمل عند المعلمین) طبیعة العمل، األمان الوظیفي

  . تبین أن المتغیرات الوظیفیة أكثر تأثیرا على ضغوط العمل من المتغیرات الدیموغرافیة-
  

  :)٢٠٠٨(وآخرون ، دراسة الطحانیة
ضـغوط العمـل وسـبل مواجهتهـا لـدى األعـضاء العـاملین فـي االتحـادات الریاضـیة فـي : " انبعنو

  ".األردن 
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــستویات ضــغوط العمــل لــدى األعــضاء العــاملین فــي 

والتعـــرف علـــى األســـالیب التـــي یـــستخدمونها لمواجهـــة الـــضغوط ، االتحـــادات الریاضـــیة فـــي األردن
حیـــث تـــم اســـتخدام اســـتبانة ، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، التـــي یتعرضـــون لهـــا

مكونة مـن ثالثـة أجـزاء بعـد إیجـاد معـامالت الـصدق والثبـات لهـا لجمـع المعلومـات مـن أفـراد عینـة 
وقــــد تــــم تحلیــــل البیانــــات باســــتخدام البرنــــامج اإلحــــصائي ، ًعــــضوا) ١٠٦(الدراســــة البــــالغ عــــددهم 

spss ،ــــــم حــــــساب الم ــــــة، توســــــطات الحــــــسابیةحیــــــث ت ــــــات المعیاری ــــــة، واالنحراف ــــــسب المئوی ، والن
  .ومعامالت االرتباط، والتكرارات
  



 ٤٧

  :وقد أظهرت النتائج ما یلي
وأن أكثر المصادر المـسببة لـضغوط العمـل ، ً أن مستوى ضغوط العمل كان متوسطا بشكل عام-

، غمــوض الــدور، الــوظیفيالعــبء ، بحــسب ترتیبهــا التنــازلي كانــت عــدم المــشاركة فــي صــنع القــرار
  .بیئة العمل المادیة، قلة فرص التطور الوظیفي

وتعلــم مهــارات جدیــدة لمواجهــة ،  بینــت النتــائج أن الحــرص علــى تحدیــد أولویــات العمــل الیــومي-
كانـــت أهـــم األســـالیب ، ومناقـــشة المـــشكالت مـــع الـــزمالء فـــي العمـــل، المواقـــف الطارئـــة فـــي العمـــل
  .في االتحادات الریاضیة لمواجهة ضغوط العملالمستخدمة من قبل العاملین 
  :وأوصت الدراسة بما یلي

  .ضرورة إشراك العاملین في اتخاذ القرارات -
 .إفساح المجال أمام العاملین للحصول على فرص للتقدیم والرقي الوظیفي -

 

  :)٢٠٠٨(درویش السعد ودراسة 

  ".یة دراسة استكشافیة أسباب ونتائج ضغوط العمل في بیئة المراجعة السعود: " بعنوان

هــدفت الدراســة التعــرف علــى أســباب ونتــائج ضــغوط العمــل فــي بیئــة المراجعــة الــسعودیة، 
  وتأثیرها على أدائهم أو قراراتهم بترك العمل؛ وعملت الدراسة على تحقیق ذلك من خالل

 . صیاغة واختبار مجموعة من الفروض

 الوصــول إلــى إطــار نظــري شــامل واســتخدمت الدراســة المــنهج االســتقرائي النظــري بهــدف
كمـــا تـــم اســـتخدام منهـــاج وصـــفي . لموضـــوع الدراســـة، مـــن خـــالل مراجعـــة األدبیـــات ذات العالقـــة

  .تحلیلي في الجانب المیداني بغرض الوصول إلى التعمیمات المناسبة
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

بــین ضــغوط العمــل وتــسرب المــراجعین  وجــود عالقــة بــین ضــغوط العمــل وأداء المراجــع، وكــذلك -
  .من المهنة

 كـشفت نتـائج الدراسـة أن تقــدم المراجـع فـي العمـر، والخبــرة، والمركـز الـوظیفي یتـصاحب بــشعور -
ًوعلــى العكــس مــن ذلــك بالنــسبة للمــراجعین األقــل ســنا وخبــرة ومركــزا وظیفیــا؛ . أقــل بــضغوط العمــل ً

 .من المهنةحیث تؤثر ضغوط العمل على أدائهم وعلى تسربهم 
  

  :)٢٠٠٦(دراسة حیدري 
ـــة بمملكـــة البحـــرین : " بعنـــوان ـــدى مـــدراء المـــدارس االبتدائیـــة الحكومی ـــت ل أســـالیب إدارة الوق

  ".وعالقتها بضغوط العمل اإلداري المدرسي 



 ٤٨

هـــدفت الدراســـة إلـــى الوقــــوف علـــى مـــدى ممارســـة مــــدیري المـــدارس االبتدائیـــة الحكومیــــة 
وقــد اســتخدم ، وعالقتهــا بــضغوط العمــل اإلداري المدرســي، الوقــتبمملكــة البحــرین ألســالیب إدارة 

،  مــــن مــــدیر ومــــدیرة١١٥حیــــث بلغــــت عینــــة الدراســــة عــــدد ، الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي
  .صممت لهم استبانتین إلجراء هذه الدراسة

  :وقد أسفرت الدراسة عن نتائج أهمها
حــرین یمارســون أســالیب إدارة الوقــت بدرجــة إن مــدیري المــدارس االبتدائیــة الحكومیــة بمملكــة الب. ١

  .مرتفعة
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات اســـتجابات عینـــة المـــدیرین فـــي المـــدارس . ٢

فیمـا یتعلـق بدرجـة ممارسـتهم ألسـالیب إدارة الوقـت تعـزى إلـى ، االبتدائیة الحكومیة بمملكة البحـرین
  ).ارة الوقت وسنوات الخبرةالجنس وحضور دورة تدریبیة في إد(متغیرات 

إن مـستوى ضــغوط العمـل اإلداري المدرســي لــدى مـدیري المــدارس االبتدائیـة الحكومیــة بمملكــة . ٣
  .البحرین تتراوح بین متوسطة ومنخفضة

وفـي ضــوء نتـائج الدراســة خرجــت الباحثـة بعــدد مـن التوصــیات كــان مـن أهمهــا العمـل علــى تعــدیل 
  . المدارس في الالئحة التنظیمیةالمهام الفنیة واإلداریة لمدیري

  

  :)٢٠٠٤(دراسة غنام 
  . "ضغوط العمل لدى المراقب الجوي وعالقتها بسالمة الحركة الجویة: "  بعنوان

 هـدفت الدراسـة إلـى تحدیـد اهـم مـصادر ضـغوط العمـل التـي یعـاني منهـا المراقبـون :هدف الدراسـة
وعالقتهــــا بخصائــــصهم الشخــــصیة ، ودیةالجویــــون بالمطــــارات الدولیــــة فــــي المملكــــة العربیــــة الــــسع

كمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى ضـــغوط العمـــل لـــدى المـــراقبین الجـــویین محـــل ، والوظیفیـــة
  .الدراسة من خالل االعراض الجسمیة والنفسیة والسلوكیة

ً اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصــــفي الـــذي یعـــد مناســـبا الغــــراض :مـــنهج الدراســـة وأدواتــــه
وتحدیــد االطــار النظــري ، تخدم اســتخدم البحــث المكتبــي لمراجعــة أدبیــات الدراســةكمــا اســ، الدراســة

فیمـــا اســـتخدمت االســـتبانة كـــأداة لجمــع البیانـــات التـــي غطـــت مجتمـــع الدراســـة ، والدراســات الـــسابقة
  . مفردة٢١٢بالكامل والذي بلغ حجمه 

  :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة :نتائج الدراسة
اك أبعـــاد ثمانیـــة لمـــصادر ضـــغوط العمـــل مثـــل ضـــعف اإلمكانـــات المـــساندة، وعـــب أن هنـــ وجـــد -

  . وغیرهاالعمل، والعبء النفسي، وضعف الدعم االجتماعي،
ـــة إحـــصائیة فـــي مـــصادر ضـــغوط العمـــل تعـــزى للخـــصائص الشخـــصیة -  یوجـــد فـــروق ذات دالل

  .والمهنیة لدى المراقبین الجویین محل الدراسة



 ٤٩

ركــــة الجویــــة مــــن حیـــث ارتفــــاع نــــسبة حــــاالت التعــــارض الجــــوي بــــین وجـــود تهدیــــد لــــسالمة الح -
الطــائرات، ووجــود عالقــة عالیــة بــین مــستوى ضــغوط العمــل وحــاالت التعــارض الجــوي التــي تهــدد 

  .سالمة الحركة الجویة
 هنــاك مــستویات عالیــة مــن ضــغوط العمــل لــدى المــراقبین الجــویین محــل الدراســة حیــث یوضــح -

  ).٠.٤٢(وبانحراف معیاري قدره ) ١.٨٠(متوسط الدرجة المؤثر العام للضغوط أن 
  :)٢٠٠٣(دراسة جودة 

مصادر ضغوط العمل لدى الممرضین والممرضات العاملین في مستـشفیات محافظـات : " بعنوان
  ".شمال الضفة الغربیة 

هــدفت الدراســـة إلـــى التعــرف علـــى مـــصادر ضـــغوط العمــل لـــدى الممرضـــین والممرضـــات 
كمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى دور ، ت محافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــةالعـــاملین فـــي مستـــشفیا

الحالــــــة ، ســــــنوات الخدمــــــة فــــــي مهنــــــة التمــــــریض، المؤهــــــل العلمــــــي، الجــــــنس(متغیــــــرات الدراســــــة 
نـوع القــسم الـذي یعمـل بـه الممــرض ، مكـان المستـشفى، نـوع المستــشفى، مكـان الـسكن، االجتماعیـة

 عینـة الدراسـة مـن الممرضـین والممرضـات العـاملین ولتحقیق هذه األهداف اختیـرت، )أو الممرضة
ًممرضـــا ) ٢٧٦(وتكونـــت مـــن ، فـــي مستـــشفیات محافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة بـــشكل عـــشوائي

  .وممرضة
وقـد ، واستخدم الباحث استبانة قـام بتطویرهـا مـن خـالل اإلطـار النظـري والدراسـات الـسابقة

، لمحكمــین مــن ذوي الخبــرة واالختــصاصتــم التأكــد مــن صــدق االســتبانة بعرضــها علــى لجنــة مــن ا
وتأكد الباحث من ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتـساق الـداخلي حیـث وصـل معامـل ثبـات 

  ).٠.٩٠(االستبانة الكلي 
  :وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتیة

أن الدرجـــــة الكلیـــــة لمـــــصادر ضــــــغوط العمـــــل لـــــدى الممرضــــــین والممرضـــــات العـــــاملین فــــــي  -
  . محافظات شمال الضفة الغربیة كانت متوسطةمستشفیات

فـي متوسـطات مـصادر ضـغوط العمـل ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى  -
التــــي یتعـــــرض لهــــا الممرضـــــون والممرضـــــات فــــي مستـــــشفیات شـــــمال الــــضفة الغربیـــــة تعـــــزى 

مكــــان و، ونــــوع المستــــشفى، ومكــــان الــــسكن، والحالــــة االجتماعیــــة، لمتغیــــرات ســــنوات الخدمــــة
 .ونوع القسم، المستشفى

فـــي متوســـطات مـــصادر ضـــغوط ) ٠.٠٥(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى  -
العمــل التــي یتعــرض لهــا الممرضــون والممرضــات فــي مستــشفیات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى 

  .والمؤهل العملي، لمتغیرات الجنس



 ٥٠

  :)٢٠٠٢(دراسة زهران 
ئدي الطائرات السعودیین بالخطوط الجویـة العربیـة الـسعودیة الضغوط النفسیة على قا: " بعنوان

  ".وعالقتها بالتوافق االجتماعي بمحافظة جدة 
ًهــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى أكثــــر الــــضغوط النفــــسیة شــــیوعا والتــــي تواجــــه قائــــدي 

ًكمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى الفـــروق الدالـــة إحـــصائیا تبعـــا ، الطـــائرات فـــي الخطـــوط الـــسعودیة
، المؤســـسة التـــي یعمـــل فیهـــا قائـــدي الـــرحالت، المؤهـــل الدراســـي، ســـنوات الخبـــرة، الـــسن(یـــرات لمتغ

كـذلك هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـین الـضغوط النفـسیة ، ونوع العمل فـي الخطـوط الـسعودیة
  .والتوافق األسري لقائدي الطائرات في الخطوط السعودیة

مـن ) ١٤٠(ث اشتملت عینة الدراسـة علـى حی، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
وزعـــت علـــیهم أداة الدراســـة ) ٣١٠(الطیـــارین الـــسعودیین العـــاملین بـــالخطوط الـــسعودیة مـــن أصـــل 

ــــة ، عبــــارة) ٧٦(المتمثلــــة فــــي اختبــــار التوافــــق الشخــــصي االجتمــــاعي المكونــــة مــــن  ومقیــــاس البیئ
  .عبارة) ٦٠(الوظیفیة المكونة من 

  :التالیةوخلصت الدراسة إلى النتائج 
 ال تــــود فــــروق دالــــة إحــــصائیة بــــین الــــضغوط النفــــسیة والتوافــــق األســــري بــــین قائــــدي الطــــائرات -

  .السعودیین العاملین لدى الخطوط الجویة العربیة السعودیة
ً ال توجد فروق دالـة إحـصائیا فـي الـضغوط النفـسیة للطیـارین الـسعودیین العـاملین لـدى الخطـوط -

  .برةًالسعودیة تبعا لسنوات الخ
ً توجـد فـروق دالــة إحـصائیا فـي الــضغوط النفـسیة بــین قائـدي الطـائرات الــسعودیین العـاملین لــدى -

الخطــوط الجویــة العربیــة الــسعودیة المتــزوجین وغیــر المتــزوجین فــي غیــر صــالح غیــر المتــزوجین 
  .منهم

  :وفي نهایة الدراسة أوصى الباحث بما یلي
  .توفیر مناخ العمل المناسب للطیارین -
 .حث في الظروف االجتماعیة واألسریة للطیارالب -
 .حث الطیارین على التمسك بالعبادة الدائمة وذكر اهللا وتالوة القرآن الكریم -

  :)٢٠٠٢(دراسة یاركندي 

ضـــغوط العمـــل وعالقتهـــا بالقیـــادة التربویـــة ووجهـــة الـــضبط لـــدى مـــدیرات المـــدارس : " بعنـــوان
 ".بمحافظة جدة 

علــى طبیعــة العالقــة بــین تلــك المتغیــرات الهامــة التــي لهــا هــدفت الدراســة محاولــة التعــرف 
 ضــغوط العمــل، والقیــادة التربویــة، ووجهــة :دور كبیــر ومــؤثر فــي العملیــة التربویــة والتعلیمیــة وهــي



 ٥١

حیـث یعتبـر مـدیر المدرسـة مـن عناصـر اإلدارة الفعالـة، فهـو الـذي ، الضبط لـدى مـدیرات المـدارس
 الخطــة حــسب األهــداف المنــشودة، وفــي ضــوء المرحلــة المحــددة یقــود األفــراد الــذین یقومــون بتنفیــذ

ًوهـذا یتطلـب أن یكـون قائـدا تربویـا یـؤثر فـي كـل جوانـب ، كما أن علیـه أن یرشـدهم ویـوجههم ، لها
العملیـــة اإلداریـــة، ممـــا یجعـــل اإلدارة أكثـــر دینامیكیـــة وفعالیـــة، كمـــا یتطلـــب أال یعـــاني مـــن زیـــادة 

ًجهتهـــا ألن الـــضغط المرتفـــع یحـــدث آثـــارا ســـلبیة علـــى أداء الفـــرد الـــضغوط وعـــدم القـــدرة علـــى موا
ًونوعیتــــه، كمـــــا أن وجهـــــة الـــــضبط تعتبـــــر متغیـــــرا هامـــــا لتفـــــسیر الـــــسلوك اإلنـــــساني فـــــي المواقـــــف  ً

  . ًاالجتماعیة المختلفة حیث إن ذوي الضبط الخارجي أكثر تكیفا مع ضغوط العمل
مــدیرة مــن ) ٩٦(تكونــت العینــة مــن حیــث ، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي

  : واستخدمت الباحثة األدوات التالیة، مدیرات المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة
  .  مقیاس ضغوط العمل من إعداد الباحثة-
  .  إعداد محمد منیر مرسي: اختبار القیادة التربویة-
  .  مقیاس وجهة الضبط من إعداد عالء الدین كفافي-
  .  البیانات األولیة من إعداد الباحثة استبانة-

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
  . من أفراد العینة من ضغوط العمل% ٣٦.٥ تعاني -
  .من أفراد العینة من عدم قدرتهن على استخدام جوانب القیادة التربویة% ٧٩ تعاني -

  :)٢٠٠١(دراسة المطرفي 
دراســة مــسحیة علــى " وأثرهــا علــى مــستوى ضــغوط العمــل معوقــات االتــصال اإلداري : " بعنــوان

  .ضباط قوات األمن الخاصة بمدینة الریاض
، هـدفت الدراسـة التعـرف علـى أسـالیب االتـصال اإلداري الـسائدة فـي قـوات األمـن الخاصــة

كـذلك التعـرف علـى ، كما هدفت التعرف على معوقات االتـصال اإلداري فـي قـوات األمـن الخاصـة
حیـث اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصــفي ، مـل لـدى ضـباط قـوات األمـن الخاصـةمـستوى ضـغوط الع

، التحلیلي من خالل المسح الشامل على مجتمع الدراسـة المتمثـل فـي ضـباط قـوات األمـن الخاصـة
  . ضابط من قوات األمن الخاصة بمدینة الریاض٢٢٠حیث بلغت عینة الدراسة حوالي 

  :ثلت في التاليوتوصلت الدراسة مجموعة من النتائج تم   
  . أن هناك اعتماد على استخدام أسالیب االتصال اإلداري التقلیدیة-١
 أن معوقــات االتــصال اإلداري التنظیمیــة تــأتي فــي المرتبــة األولــى مــن بــین معوقــات االتــصال -٢

  .اإلداري یلیها المعوقات البیئیة ثم الشخصیة
ضــغوط العمــل یلیهــا كمیــة العمــل ثــم  أن نوعیــة العمــل تعتبــر مــن أبــرز المــصادر التــي تــسبب -٣

  .غموض الدور فصراع الدور



 ٥٢

 أن هناك عالقة إیجابیة ذات داللة إحـصائیة بـین أبعـاد معوقـات االتـصال اإلداري وبـین أبعـاد -٤
  .ضغوط العمل التي أوضحتها الدراسة

  

  :)٢٠٠٠(دراسة الزهراني 
دراسـة مـسحیة علـى "  العمل أثر المتغیرات الشخصیة والتنظیمیة على مستوى ضغوط: " بعنوان

  .ٕالقیادات اإلداریة في المدیریة العامة للجوازات واداراتها
هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مــــستوى ضــــغوط العمــــل لــــدى القیــــادات اإلداریــــة فــــي 

كمــا هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر ، ٕالمدیریــة العامــة للجــوازات واداراتهــا بالمملكــة العربیــة الــسعودیة
، ٕموغرافیة علـى مـستوى ضـغوط العمـل لـدى القیـادات اإلداریـة فـي الجـوازات واداراتهـاالمتغیرات الدی

كــذلك هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر المتغیــرات الشخــصیة وأثــر المتغیــرات التنظیمیــة علــى مــستوى 
  .ضغوط العمل لدى القیادات اإلداریة في الجوازات

مــع الدراســة مــن القیــادات حیــث تكــون مجت، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي
 منطقــــة ١٣ٕاإلداریـــة فــــي المدیریــــة العامـــة للجــــوازات واداراتهــــا بالمنــــاطق المختلفـــة والبــــالغ عــــددها 

حیــث تــم تــصمیم اســتبانة الدراســة ، قائــد إداري) ٧٠٠(وتكــون مجتمــع الدراســة مــن حــوالي ، إداریــة
ة أدبیـات البحـث المرتبطـة كأداة لجمـع البیانـات ذات صـلة بأسـئلة الدراسـة وذلـك علـى ضـوء مراجعـ

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة، بضغوط العمل والعوامل المؤثرة علیها
 ٤٥ إلـى أقـل مـن ٢٥من القیادات اإلداریة بـالجوازات العامـة تقـع أعمـارهم مـا بـین % ٨٠ هناك -

  .سنة
ت فــوق لــدیهم مــؤهال% ٨.٢٢مــن القیــادات اإلداریــة مــن حملــة المؤهــل الجــامعي و % ٦٤ أن -

  .الجامعي
، %٤١یمثلــون ) نقیــب، رائــد، مقــدم( أن القیــادات اإلداریــة مــن ذوي الرتــب العــسكریة المتوســطة -

  .فقط% ٥وذوي الرتب من عقید فأعلى 
  . سنوات٥من القیادات اإلداریة كان لدیهم سنوات خدمة بالوظیفة الحالیة أقل من % ٥٢ -

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة
  :أوجه االتفاق بین الدراسات السابقة .١

من خالل عرض مجمل للدراسات السابقة التي تـوفرت لـدى الباحـث تبـین عنایـة الدراسـات 
 ، وتأكیــدها علــى أهمیــة ســلوك المــسایرة،  وضــغوط العمــل، المغــایرة– المــسایرة :بالمواضــیع التالیــة

  . رجال الشرطة لدىوكیاتلببعض السرها یوكذلك على أهمیة ضغوط العمل وتأث
    

 :أوجه التنوع واالختالف بین الدراسات السابقة .٢

 اللیـلدراسـة  المغایرة وبعض سـلوكیات الطلبـة ك–تناولت بعض الدراسات السابقة المسایرة 
  .)٢٠٠٠(دراسة زكي وك ،)٢٠٠٣(

ــــسابقة ال واهتمــــت بعــــض ضــــغوط العمــــل وتأثیرهــــا علــــى رجــــال األمــــن كدراســــة بتنــــاول دراســــات ال
ــــى ،)٢٠٠١(المطرفــــي  ــــسابقة ضــــغوط العمــــل وتأثیرهــــا عل ــــت بعــــض الدراســــات ال  وك بینمــــا تناول

 وكدراســة حیــدري ،)٢٠٠٨( وكدراســة العمــري ،)٢٠٠٩(المعلمــین ومــدراء المــدارس كدراســة شــبیر 
  .)٢٠٠٢( وكدراسة یاركندي ،)٢٠٠٦(

شركات  أداء المــوظفین فـــي الـــ تناولـــت بعــض الدراســـات الــسابقة ضـــغوط العمـــل وتأثیرهــا علـــىكمــا
 ،)٢٠٠٩(دراسـة الـسقا وك ،)٢٠٠٩(نـات بوالمصارف والمستشفیات واالتحادات الریاضـیة كدراسـة 

 بعـض الدراسـات الـسابقة  وهنـاك،)٢٠٠٣(دراسـة جـودة  وك،)٢٠٠٨(وآخـرون ، دراسة الطحانیـةوك
 وكدراسـة غنـام ،)٢٠٠٢(زهـران  العـاملین فـي الطیـران كدراسـة ضغوط العمل وتأثیرها علىتناولت 

 وهناك دراسات تناولت أسباب ونتائج ضـغوط العمـل وتـأثیر المتغیـرات الشخـصیة علیهـا ،)٢٠٠٤(
   .)٢٠٠٨(دراسة السعد ودرویش وك ،)٢٠٠٠( الزهراني كدراسة

  

  :إفادة الباحث من الدراسات السابقة .٣

ٕ واعــداده لالســـتبانات ،تحدیـــده لمــنهج البحـــثوقــد أفـــاد الباحــث مـــن الدراســات الـــسابقة فــي 
 كمـا أفـاد مـن الدراسـات ، واستخدامه لألسالیب اإلحصائیة المناسـبة،الحالیة الدراسة دمة فيالمستخ

 وكـذلك فـي تفـسیر النتـائج ،السابقة في تحدید األسس العامـة التـي انطلـق منهـا فـي اإلطـار النظـري
    .التي تم التوصل إلیها

  

  :میز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقةما ی

 المغــایرة -ســلوك المــسایرة راســة مــن وجهــة نظــر الباحــث بتركیزهــا علــى وتمیــزت هــذه الد
رجـــال الــــشرطة  واختلفـــت كـــذلك فـــي اختیـــار عینـــة الدراســـة مـــن ،لـــدى رجـــال الـــشرطة الفلـــسطینیة

بأنهــا أول دراســة اســتخدمت  كمــا تمیــزت هــذه الدراســة ، العــاملین بــإدارة المباحــث العامــةةالفلــسطینی
كمـــا قـــدمت الدراســـة بعـــض النـــصائح لرجـــال  ،فـــي البیئـــة الفلـــسطینیة المغـــایرة –مقیـــاس المـــسایرة 
  . وعدم التأثر بمشاكل العمل والتأثیر بالحیاة الخاصة،لتحسین أدائهم ةالشرطة الفلسطینی



 ٥٤

  
  
  
  
  

 الفصل الرابع

  منهجیة البحث
 منهج الدراسة  
 مجتمع الدراسة 

 عینة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 األسالیب اإلحصائیة 

 ةخطوات الدراس 

 صدق وثبات المقیاس  
 المعالجة اإلحصائیة  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

  الفصل الرابع
  منهجیة البحث

  
الـذي مـنهج ال حیـثها الباحث في تنفیذ الدراسـة، ومـن ع لإلجراءات التي اتبً وصفاالجزءیتناول هذا 

 والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا،واألدوات عینــة الدراســة، و الدراســة، ومجتمــع اتبعــه الباحــث فــي هــذه 
   .الیب اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة النتائج، وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءاتواألس
  منهج الدراسة: ًأوال

حـاول مــن خاللــه ی ذيالتحلیلــي الــ المــنهج الوصـفيقـام الباحــث فـي هــذه الدراســة باسـتخدام 
ي تطــرح وتحلیــل بیاناتهــا وبیــان العالقــة بــین مكوناتهــا واآلراء التــ وصــف الظــاهرة موضــوع الدراســة

  .حولها والعملیات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها
وهــو المــنهج الــذي یــدرس ظــاهرة او حــدثا او قــضیة موجــودة حالیــا یمكــن الحــصول منهــا 

   )٨٣: ٢٠٠٩اآلغا واألستاذ،  (على معلومات تجیب عن اسئلة البحث دون تدخل الباحث فیها 
  

   مجتمع الدراسة:ًثانیا
رجـال الـشرطة العـاملین بالمباحـث العامـة بمحافظـات قطـاع غـزة لحالیة من یتكون مجتمع الدراسة ا

  .ًعنصرا) ٤٣٠(دهم البالغ عدو"  الجنوب- الوسطى- غزة–الشمال " 
  

  عینة الدراسة :ًثالثا
  :تألفت عینة الدراسة من عینة استطالعیة وعینة فعلیة كالتالي

) ١٠٠( مكونه من استطالعیةعلى عینة قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة  :استطالعیةعینة . أ
 المسایرة أداة بشكل عشوائي لإلجابة على اختیارهم وقد تم ًمبحوثا من العاملین بالمباحث العامة

  .وذلك لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة، ضغوط العملأداة  المغایرة و–
  : العینة الفعلیة. ب

لشرطة العاملین بالمباحث العامة موزعین ًعنصرا من أفراد ا) ٢٠٢(بلغ حجم العینة النھائیة 
  :علي المناطق كالتالي

  
  )١(جدول رقم 

  

 العدد مكان العمل
  ٥٠ محافظة الشمال

  ٣٦ غزة محافظة

  ٥٠ الوسطى محافظة

  ٣٠ خانیونس محافظة

  ٣٦ رفح محافظة
  ٢٠٢ المجموع



 ٥٦

  
  

الغ %)٥٠( أي  بنسبة  ع األصلي الب ھ ً،عنصرا) ٤٣٠( من  حجم  المجتم ا أن رى اآلغ ث ی  حی

ن " ع األصلي ) عنصر ١٠٠(إذا كان عدد عناصر المجتمع األصلي أقل م شمل المجتم ة ت فالعین

ن  ل م ات أق ع األصلي بضع مئ م المجتم ن أن )١٠٠٠(كلھ، وإذا كان حج ة یمك م العین إن حج  ف

ع  دود الرب ي ح ون ف ن %)٢٥-%٢٠(یك ضع آالف م لي ب ع األص م المجتم ان حج  وإذا ك

ع ) %١٠( فإن حجم العینة یمكن أن یكون في حدود )١٠٠٠٠-١٠٠٠( أما إذا زاد حجم المجتم

  ).١٠٢: ١٩٩٩اآلغا واألستاذ، (أو أقل %) ٥(األصلي عن ذلك فیمكن أن یكون حجم العینة 

  :وصف عینة الدراسة
الحالــــــة ، العمـــــر(وقـــــد قـــــام الباحـــــث بحـــــساب التكـــــرار والنــــــسب المئویـــــة للمتغیـــــرات الدیموجرافیـــــة 

  )مكان العمل، مجال العمل ، ساعات العمل ،   العسكریة الرتبة،المؤهل العلمي ، عیة االجتما
  

  :بالنسبة للعمر: اوال
  )٢(جدول رقم 

    العمر توزیع أفراد عینة الدراسة حسب
 النسبة المئویة العدد  العمر

٦٦.٣  ١٣٤   ٢٩-١٨  
٣٩- ٣٠  ٢٧.٧  ٥٦  
٤٩-٤٠  ٥.٤  ١١  
٥٩-٥٠  ٠.٥  ١ 

  ٠  ٠ فأكثر
وعالمجم  ١٠٠  ٢٠٢%  

  
   :بالنسبة للحالة االجتماعیة: ثانیا

  )٣(جدول رقم 
   :الحالة االجتماعیة توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

:الحالة االجتماعیة  النسبة المئویة العدد 
  ١٠.٩  ٢٢ أعزب
  ٨٨.٦  ١٧٩ متزوج
 ٠.٥  ١ مطلق
  %١٠٠  ٢٠٢ المجموع

  
  
  
  



 ٥٧

   :بالنسبة للمؤهل العلمي: ثالثا

  )٤(جدول رقم 
  المؤهل العلمي توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة العدد المؤهل العلمي
  ١١.٩  ٢٤ أقل من ثانوي

  ٤١.٦  ٨٤ ثانوي
  ٤٥.٠  ٩١ جامعي

 ١.٥  ٣ دراسات علیا
  %١٠٠  ٢٠٢ المجموع

  :بالنسبة للرتبة العسكریة: رابعا

  )٥(جدول رقم  
  عسكریةالرتبة ال توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة العدد الرتبة العسكریة
  ١٠.٩  ٢٢ شرطي

  ٣٩.٦  ٨٠ صف ضابط  
 ٤٩.٥  ١٠٠ ضابط
  %١٠٠  ٢٠٢ المجموع

  

   :بالنسبة لساعات العمل: خامسا

  )٦(جدول رقم 
  ساعات العمل توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة العدد ساعات العمل
  ٨٤.٧  ١٧١  ساعات٨

١٠.٤  ٢١   ٤٨*٢٤  
٣٦*١٢  ٥.٠  ١٠ 

  %١٠٠  ٢٠٢ المجموع

  

  

  

  

  

  



 ٥٨

  :بالنسبة لمجال العمل: سادسا

  )٧(جدول رقم  
  مجال العمل توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة العدد مجال العمل
  ٣٤.٢  ٦٩ إداري
  ١٩.٨  ٤٠ تحري
  ٢٤.٨  ٥٠ تحقیق
  ٩.٤  ١٩ عملیات
  ٣.٥  ٧ إشارة   
 ٨.٤  ١٧ غیر ذلك

جموعالم  ١٠٠  ٢٠٢%  

   :ان العملبالنسبة لمك: سابعا

  )٨(جدول رقم  
   مكان العملتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة العدد مكان العمل
  ٢٤.٨  ٥٠ محافظة الشمال

  ١٧.٨  ٣٦ غزة محافظة

  ٢٤.٨  ٥٠ الوسطى محافظة

  ١٤.٩  ٣٠ خانیونس محافظة

 ١٧.٨  ٣٦ رفح محافظة
  %١٠٠  ٢٠٢ المجموع

  
  

  الدراسة أدوات: ًرابعا
  : فروض الدراسة وهي كما یليإلختبار صحةاستخدم الباحث األدوات التالیة 

  

 )ه1414(مانع. د/  المغایرة       إعداد –مقیاس المسایرة  - ١

  مقیاس ضغوط العمل             من إعداد الباحث - ٢
 

   المغایرة –مقیاس المسایرة : ًأوال
 المغـایرة وكانـت –جموعـة مـن البحـوث فیمـا یخـص موضـوع المـسایرة قام الباحث باالطالع علـى م

سـعید علـي بـن مـانع . البحوث تفتقر لذلك المقیاس ولم یجد الباحث في هذا المجال سوى مقیاس د
سـمات المـسایرة " ًالقحطاني منشورا فـي بعـض الدراسـات الـسابقة مثـل دراسـة بـن مـانع والتـي بعنـوان

ودراســة الغامـــدي " ًمتـــأخرین دراســیا مــن الجنــسین فـــي المرحلــة الثانویــةوالمغــایرة لــدى المتفــوقین وال



 ٥٩

 أحـــداث المعاملـــة الوالدیــة وعالقتهــا بــبعض ســـمات المــسایرة والمغــایرة لــدى أســالیب" والتــي بعنــوان
  .الجانحین في المملكة العربیة السعودیة

  ـ:وصف المقیاس
  .ضیةبطریقة مر وقد قام صاحب المقیاس بحساب صدق وثبات المقیاس -

 المقیـاس علـى البیئـة الفلـسطینیة والتأكـد مـن صـدق وثبـات مقیاسـه بتطبیـق طبیـقوقد قام الباحث بت
  ــ: المباحث العامة وكانت للصدق والثبات كالتاليأفرادمن " ١٠٠"المقیاس على عینة من 

  

  :المغایرة -  لمقیاس المسایرة صدق االتساق الداخلي: أوال
ـــداخلي جـــرى التحقـــق مـــن صـــدق االتـــساق ا   علـــى عینـــة اســـتطالعیة هـــا ســـتبانة بتطبیقإللل

عینـــة الدراســـة، وتـــم حـــساب معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین ًمبحوثـــا مـــن خـــارج ) ١٠٠(مكونـــة مـــن 
الملحـق كمـا هـو مبـین الـذي تنتمـي إلیـه للبعـد سـتبانة والدرجـة الكلیـة إلافقـرات  مـن فقـرةدرجات كل 

  .)٩(رقم 
الدرجـــة الكلیـــة مقیـــاس المـــسایرة مـــع  فقـــرة مـــن فقـــرات  معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــلوقـــد اتـــضح أن

، )-٤١-٢٦-٢٤-١١-١٠-٨-٣(باستثناء الفقـرة رقـم ، )٠.٠١( دالة عند مستوى داللة لمقیاسل
  .ما وضعت لقیاسهوتقیس   صادقة األولوبذلك تعتبر فقرات البعد 

 المغـــایرة مـــع قـــرات مقیـــاس معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فأن وفــي فقـــرات المغـــایرة اتـــضح
-١٤-١٣-١٢-٢(باســتثناء الفقــرة رقـــم ، )٠.٠١(الدرجــة الكلیــة لفقراتــه دالـــة عنــد مــستوى داللـــة 

  .ما وضعت لقیاسهوتقیس  صادقة مقیاس، وبذلك تعتبر فقرات ال)٤٨-٤٣-٣٢-٣١-٢٧-١٨
  .)٩(بالملحق رقم كما هو موضح 

  

  : Reliability لمقیاس المسایرة والمغایرة  ستبانةإلا ثبات
أفـراد العینـة االسـتطالعیة أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبیقها على 

  )٩(بطریقتین وهما التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ كما هو موضح بالجدول رقم 
  )٩(الجدول 

   المغایرة بطریقة التجزئة النصفیة–ثبات مقیاس المسایرة 

 البعد
  عدد

  الفقرات

  االرتباط معامل
   قبل التعدیل

  االرتباطمعامل 
  بعد التعدیل

 ٠.٩٠ ٠.٨٣ ٤٨  مقیاس المسایرة

 ٠.٩٤ ٠.٨٩ ٤٨ مقیاس المغایرة

 ٠.٨٣ ٠.٧٢  ٩٦ الدرجة الكلیة

  .تم استخدام معادلة جتمان الن النصفین غیر متساویین* 



 ٦٠

 امالت ثبـــاتوهـــي معـــ) ٠.٨٣(كلهـــا أعلـــى مـــن  الثبـــات تیتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن معـــامال
 مــن الثبــات تطمــئن الباحــث إلــى تطبیقهــا جیــدةســتبانة تتمتــع بدرجــة إل وهــذا یــدل علــى أن اعالیــة 

  .على عینة الدراسة
  

  :طریقة ألفا كرونباخ -ب 
، وذلــك  وهــي طریقــة ألفــا كرونبــاخاســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حــساب الثبــات  

ســتبانة إل اأبعــاد مــن بعــدمــة معامــل ألفــا لكــل ســتبانة، حیــث حــصل علــى قیإلإلیجــاد معامــل ثبــات ا
  :ح ذلكوضو) ١٠(ستبانة ككل والجدول إلوكذلك ل

  )١٠(الجدول 
   المغایرة بطریقة ألفا كرونباخ–ثبات مقیاس المسایرة 

  
    
  
  
  
  
  

ســتبانة إلوهــذا یــدل علــى أن ا) ٠.٨٧ (أعلــى مــن الثبــات ت أن معــامالالــسابقیتــضح مــن الجــدول 
  .تتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة

ستبانة بالصورة النهائیة بعد التحقق من صدقها وثباتهـا لتكـون بـذلك جـاهزة لتطبیقهـا وقد خرجت اإل
  ).٣ملحق رقم  (عینة الفعلیةعلى ال

  :مقیاس ضغوط العمل: ًثانیا
  

              :وصف المقیاس
  

قام الباحث بإعداد مقیـاس ضـغوط العمـل لرجـال الـشرطة العـاملین بالمباحـث العامـة بعـد اسـتطالع 
آراء عینة منهم وبعد السماع للضغوط والمشاكل التي یتعرضون لها قام الباحـث ببلـورة  تلـك اآلراء 

ّفقرات عبر عنها من خالل المقیاس بالرغم من وفرة المقاییس لكن یعـزى ذلـك لعـدم تمكـن الباحـث ل
  . مقاییس لضغوط العمل تالئم موضوعه والعینة المستهدفة وذلك لخصوصیة عملهاإیجادمن 

  ـ:أبعاد ثالث إلىوقد قسم الباحث المقیاس 
 .البعد االجتماعي - ١

 .البعد األسري - ٢

  .منظومة القیم - ٣

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 ٨٠.. ٤٨ مقیاس المسایرة

 ٨٩.. ٤٨ مقیاس المغایرة

 ٨٧.. ٩٦ الدرجة الكلیة



 ٦١

    Validity) ضغوط العمل(مقیاس صدق ال

  : قام الباحث باحتساب صدق المقیاس باستخدام أنواع الصدق التالیة

  :صدق المحكمین. ١
المختــصین علــى مجموعــة مــن  )١ملحــق رقــم ( فــي صــورتها األولیــة ســتبانةاإلتــم عــرض   

، )٤( مجــال علــم الــنفس والــصحة النفــسیة ملحــق رقــم متخصــصین فــيالجامعــات الفلــسطینیة فــي 
 ومـدى انتمـاء الفقـرات إلـى كـل ،اإلستبانةحیث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

 وفقـــا اإلســـتبانة وتـــم تعـــدیل ، وكـــذلك وضـــوح صـــیاغتها اللغویـــةســـتبانةلإل األبعـــاد الثالثـــة مـــن بعـــد
  ).٢ملحق رقم  (لتعدیل المحكمین

  :صدق االتساق الداخلي.٢
ـــداخلي جـــرى التحقـــق مـــن صـــدق االتـــس   علـــى عینـــة اســـتطالعیة هـــا  بتطبیقلإلســـتبانةاق ال

عینـــة الدراســـة، وتـــم حـــساب معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین ًمبحوثـــا مـــن خـــارج ) ١٠٠(مكونـــة مـــن 
  .الذي تنتمي إلیهللبعد  والدرجة الكلیة اإلستبانةفقرات  من فقرةدرجات كل 
 ومنظومــة واألســري جتمــاعي االالبعــد معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات أنوقــد اتــضح 

  .)١٠(في الملحق رقم كما هو مبین ) ٠.٠١( والدرجة الكلیة لفقراته دالة عند مستوى داللة القیم 

   : لضغوط العملReliability اإلستبانة ثبات-٢
أفـراد العینـة االسـتطالعیة  وذلك بعد تطبیقها على اإلستبانةأجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات 

   .هما التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخبطریقتین و
  :Split-Half method طریقة التجزئة النصفیة-أ

 بطریقـة التجزئـة النـصفیة اإلسـتبانةتم اسـتخدام درجـات العینـة االسـتطالعیة لحـساب ثبـات   
 وكـذلك درجـة النـصف الثـاني مـن اإلسـتبانة أبعـاد مـن بعدحیث احتسبت درجة النصف األول لكل 

باسـتخدام معادلـة البعـد وذلك بحساب معامل االرتباط بین النصفین ثم جـرى تعـدیل طـول الدرجات 
  :یوضح ذلك) ١١( والجدول  (Spearman-Brown)سبیرمان براون

  
  )١١(الجدول 

  ثبات مقیاس ضغوط العمل بطریقة التجزئة النصفیة

  عدد البعد
  الفقرات

  االرتباطمعامل 
   قبل التعدیل

  االرتباطمعامل 
 التعدیل بعد 

 ٠.٩٣ ٠.٨٧ ٢٤ االجتماعيالبعـد 
 ٠.٨٧ ٠.٧٧ ١٦ األسريالبعد 
 ٠.٩١ ٠.٨٤ ٢١ القیمبعد 

 ٠.٩٣ ٠.٨٨ ٦١ الدرجة الكلیة
  .تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفین غیر متساویین* 



 ٦٢

 وهـــي معـــامالت ثبـــات) ٠.٧٧(كلهـــا أعلـــى مـــن  الثبـــات تیتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن معـــامال
 مــن الثبــات تطمــئن الباحــث إلــى تطبیقهــا جیــدة تتمتــع بدرجــة اإلســتبانةهــذا یــدل علــى أن  وعالیــة 

  .على عینة الدراسة
  :طریقة ألفا كرونباخ -ب 

، وذلــك إلیجــاد  وهــي طریقــة ألفــا كرونبــاخاســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حــساب الثبــات
 وكــذلك اإلســتبانة أبعــاد مــن بعــد، حیــث حــصل علــى قیمــة معامــل ألفــا لكــل اإلســتبانةمعامــل ثبــات 

  :یوضح ذلك) ١٢( ككل والجدول لإلستبانة
  

  )١٢(الجدول 
  ثبات مقیاس ضغوط العمل  بطریقة ألفا كرونباخ

  

وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة ) 0.84 (أعلــى مــن الثبــات ت أن معــامالالــسابقالجــدول یتــضح مــن 
  .تتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: خامسا
ســـتخدام تـــم ا اإلحـــصائي و(SPSS)لقـــد قـــام الباحـــث بتفریـــغ وتحلیـــل اإلســـتبانة مـــن خـــالل برنـــامج 

  :األسالیب اإلحصائیة التالیة
 ".Person"معامل ارتباط بیرسون  - ١

إلیجاد معامل ثبات االستبانة تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبیرمان بـروان للتجزئـة النـصفیة  - ٢
ـــــا  ـــــاط ألف ـــــساویة، ومعامـــــل ارتب ـــــصفیة غیـــــر المت ـــــة الن ـــة جتمـــــان للتجزئ ــ المتـــــساویة، ومعادل

 .كرونباخ

 .ي والنسب المئویةالتكرارات والمتوسط الحساب - ٣

 . للفروق بین متوسطات عینتین مستقلتینT.Testاختبار  - ٤

 . للفروق بین متوسطات ثالث عینات فأكثرone way anovaتحلیل التباین األحادي - ٥

 scheffاختبار شیفیه البعدي  - ٦

  

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 ٠.٧٩ ٢٤ االجتماعيالبعـد 

 ٠.٦٤ ١٦  االسريالبعد 
 ٠.٧٤ ٢١ القیمبعد 

 ٠.٨٤ ٦١ الدرجة الكلیة



 ٦٣

  
  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسیراتهاتحلیل 
  

   الدراسةأسئلة :أوال
 .األولنتائج السؤال  -

 .تائج السؤال الثانين -

   فروض الدراسة:ثانیا
 .األولنتائج وتفسیر الفرض  -

 .نتائج وتفسیر الفرض الثاني -

 .نتائج وتفسیر الفرض الثالث -

 .نتائج وتفسیر الفرض الرابع -

 .نتائج وتفسیر الفرض الخامس -

  .السادسنتائج وتفسیر الفرض  -
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  الفصل الخامس
   نتائج الدراسة ومناقشتهاتحلیل

  
 الــصورة ٕواعطــاء عــن هـذه الدراســة ومناقـشتها أسـفرت الوصـفیة التــي اإلحــصائیاتتـم عــرض نتـائج 

  .العامة للنتائج
  :أسئلة الدراسة: ًأوال

 المغایر لدى رجال الشرطة العاملین -ما مستوى السلوك المسایر: السؤال األول الذي ینص
  بالمباحث العامة بمحافظات غزة ؟

 
بحــساب المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري  قــام الباحــث ؤلولإلجابــة عــن هــذا التــسا

  )١٣(رقم  كما هو مبین في الجدول
  )١٣(الجدول 

   المغایرة-المسایرة من بعدواالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل الحسابي المتوسط 

 المقیاس الثاني
  عدد

  الفقرات
مجموع 

  االنحراف  المتوسط  االستجابات
  المعیاري

  الوزن
  سبيالن

الترتیب 
في 
  المجال

 ٢ ٠.٦٦  ١٠.٨٧  ٩٣.٦١ ١٨٩١١  ٣٥  المسایرة
 ١ ٠.٦٩  ١٢.٩٣  ١٠٢.٣١ ٢٠٦٦٨ ٣٧ المغایرة  

 
، فــي حــین بلــغ الــوزن %)٦٩(یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن الــوزن النــسبي للمغــایرة بلــغ 

  %).٦٦(النسبي للمسایرة 
  

د ذلــك المــسایرة وهــذا یوضــح میــل  المغــایرة كــسلوك اجتمــاعي جــاء أوال ثــم بعــأنویتــضح مــن ذلــك 
مــة نحــو مغــایرة مــا ال یتفــق مــع فكرهــا ومــا ال تــؤمن بــه ٠٠٠الفئــة المفحوصــة وهــي المباحــث العــا

 أن أو الخطـأ یعـالج أن لغیـره دون إتباعـه وهذه سمة طیبة بان ال یكـون الفـرد إمعـة فـي إلیهوتدعو 
  .یدعو للصواب

  ــــــ :كانت النتائج كالتالي) ٦مانظر لملحق رق(وعند حساب التكرارات للمقیاس 
  

  المسایرة: أوال
  

فقـرتین أن أعلـى تبـین ) ٦(وعند قیام الباحث بحساب التكرارات لمقیاس المسایرة انظر للملحق رقـم 
 بنكرانـه قوبلـت ولـو حتـى للجمیـل ًفاعال سأظل "والتي نصت على) 19(الفقرة  : كانتالبعدفي هذا 

 معـه طالـب "والتـي نـصت علـى)  16(الفقرة ، و%)85.2(بي قدره احتلت المرتبة األولى بوزن نس" 



 ٦٥

 " الـــشیكل فأعطــاه المحتــاج زمیلــه فقابلــه الفــسحة فــي الطعــام بعــض بــه لیــشتري فقــط واحــد شــیكل
  %).83.9( بوزن نسبي قدره الثانیةاحتلت المرتبة 

 الــزمالء عــةالجما أن أشــعر "والتــي نــصت علــى) ٨(الفقــرة : كانــتالبعــدفــي هــذا تین  فقــرأدنــىأن و
)  ٣(الفقـــرة ، و%)٤٧.٥(بـــوزن نـــسبي قـــدره الرابعـــة والثالثـــون احتلـــت المرتبـــة  " بـــي مهتمـــین غیـــر

األخیــرة احتلــت المرتبــة  " اآلخــرین حــساب علــي ولــو أریــد مــا أحقــق أن أرغــب "والتــي نــصت علــى
  %).٣٦.٢(بوزن نسبي قدره 

لیم الــدین وبالتــالي فانــه قــائم بــشكل  العمــل الــشرطي الملتــزم بتعــاأخالقیــاتوهــذه النتیجــة تتفــق مــع 
 . الملهوف ومساعدة الناس والعمل دوما بالخیر والتعود على العطاءإغاثة على أساسي

 المغایرة: ثانیا
فقـرتین أن أعلـى تبـین ) ٦(غـایرة انظـر ملحـق رقـم وعنـد قیـام الباحـث بحـساب التكـرارات لمقیـاس الم

 اآلخــرین إقنــاع بإمكانــه أن الفـرد یعتقــد "نـصت علــىوالتــي ) ٣٠(الفقــرة  : كانـتفـي مقیــاس المغــایرة
)  ٢٠(الفقـــرة ، و%)٩٢.٣(احتلـــت المرتبـــة األولـــى بـــوزن نـــسبي قـــدره "  باســـتمرار الـــرأي یبـــادلهم لـــذا

 فعـــاد ســیارتهم بهـــم تعطلــت أســرة صـــادفته الطریــق وفــي ســـیارته یقــود شــخص "والتــي نــصت علـــى
  %).٨٧.٢(نسبي قدره  بوزن الثانیةاحتلت المرتبة  " مكانهم إلیصالهم

 إثـــارة أن یعـــرف طالـــب "والتـــي نـــصت علـــى) ٣١(الفقـــرة : كانـــتالبعـــدفـــي هـــذا تین  فقـــرأدنـــىأن و
 " الحــصة طــول مــن تــضایقه بحجــة الفــصل فــي یثیرهــا ولكنــه مناســبة غیــر الفــصل فــي الــضوضاء

 ال "ىوالتـي نـصت علـ)  ٢٩(الفقـرة ، و%)٥٣(بـوزن نـسبي قـدره الـسادسة والثالثـون احتلت المرتبة 
  %).٥٠.٩(بوزن نسبي قدره األخیرة احتلت المرتبة  " علي التعرف یحاول من أجد

 العمــل الــشرطي القــائم علــى التعــاون وتقــدیم الخیــر وتجنــب أخالقیــاتهــذه النتیجــة متفقــه تمامــا مــع 
  . بهماألذى لحاقإل اآلخرینطلق بان مهامه مساعدة  المٕوایمانه اآلخرین إیذاء

مــا مــستوى ضـغوط العمــل لــدى رجـال الــشرطة العــاملین بالمباحــث :  یـنصالـسؤال الثــاني والــذي
   ."العامة بمحافظات غزة؟

متوسـط الحـسابي واالنحــراف المعیـاري كمـا هــو  قـام الباحـث باســتخدام الولإلجابـة عـن هـذا التــساؤل
  .)١٤(رقم الجدول مبین في

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

  )١٤(الجدول 
  أبعاد مقیاس ضغط العمل من بعدلنسبي لكل  واالنحراف المعیاري والوزن ا الحسابيالمتوسط

 مقیاس ضغط العمل
  عدد

  الفقرات
مجموع 

  االنحراف  المتوسط  االستجابات
  المعیاري

  الوزن
  النسبي

الترتیب 
في 
  المجال

 ٢ ٠.٥١  ١٥.٨٢  ٦١.٤٨ ١٢٤٢٠  ٢٤ البعـد االجتماعي
.٤٣  ١١.٠١٣  ٣٦.٩١ ٧٤٢٠ ١٧ البعد األسري  ٣ 

.٥٢  ١٢.٢٠  ٥٢.٠٣ ١٠٥١١ ٢٠ بعد  منظومة القیم  ١ 
 

 منظومة القـیم حـصل علـى المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي :یتضح من الجدول السابق أن البعد الثالث
 االجتماعي الذي حصل على المرتبة الثانیة بـوزن نـسبي قـدره  : ذلك البعد األولليی، %)٥٢(قدره 

  ).٤٣(بي قدره ، ثم البعد الثاني األسري و حصل على المرتبة الثالثة بوزن نس%)٥١(
وبالتالي فان العمل في جهاز الشرطة بدائرة المباحث یجعل منظومة القـیم عنـد العـاملین فیهـا اكثـر 
عرضة للتأثر وهذا یعكس حساسیة العمل المنوط بجهاز المباحث كمـا ویـدفع القـائمین علـى العمـل 

ظومـة القـیم ومتانتهـا لـدى بالمتابعة المستمرة والدائمة لسیر العمل وذلك حتى یتم المحافظة على من
  .األحداث العاملین وتجنیبهم للتأثر السلبي ببعض األشخاص

  : االجتماعياألول البعد
من مقیـاس ضـغوط العمـل انظـر  البعد االجتماعي األول وعند قیام الباحث بحساب التكرارات للبعد

 أن "ي نـصت علـىوالتـ) ٢٣(الفقـرة  : كانـتالبعـدفـي هـذا یـن ٠فقـرتأن أعلى تبین ) ٥(ملحق رقم 
)  ٢٢(الفقـرة ، و%)٧٤.٣(احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي قـدره " .طبیعة العمل الـشرطي صـعبه

 الثانیــةاحتلــت المرتبــة " بعــض التــصرفات الشخــصیة لزمالئــي بالعمــل مزعجــة "والتــي نــصت علــى
  %).٦٦.٣(بوزن نسبي قدره 

عالقـــات  إقامــة أخــشى مــن "ت علــىوالتــي نــص) ٩(الفقـــرة : كانــتالبعــدفــي هــذا تین  فقــرأدنــىأن و
الفقـــرة  و،%)٤٠.٣(بـــوزن نـــسبي قـــدره الثالثـــة والعـــشرون احتلـــت المرتبـــة  " جتماعیـــة مـــع اآلخـــرینا
بـوزن نـسبي األخیـرة احتلـت المرتبـة "  افتعل المـشاكل مـع أفـراد مجتمعـي "والتي نصت على)  ١٥(

  %).٣٥.٣(قدره 
 أن إلــى باإلضــافة وصــعوبة العمـل األعبـاءكثــرة  ضــغوط العمـل تتولــد نتیجـة أنوهـذا النتیجــة تؤكـد 

   . العكسأو االیجابي والسلبي من حیث التكیف واالندماج التأثیربیئة العمل من العاملین له 
  
  



 ٦٧

  األسري: البعد الثاني
  

 مــن مقیــاس ضــغوط العمــل انظــر األســريللبعــد الثــاني البعــد وعنــد قیــام الباحــث بحــساب التكــرارات 
 "والتــي نــصت علــى) 25(الفقــرة  :كانــتاألســري   البعــدفــيفقــرتین  أعلــى أنتبــین ) ٥(ملحــق رقــم 

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي " ازداد تشدیدي أكثر على أسرتي خـالل عملـي بجهـاز المباحـث
 بخطــر قـد یــصیب أســرتي مــن قبــل ًأفكــر دومــا "والتــي نــصت علـى)  ٢٦(الفقــرة ، و%)٦٢.١(قـدره 

  %).٥٨.٧( بوزن نسبي قدره ةالثانیاحتلت المرتبة  " اآلخرین
 " ًثقتـي بأسـرتي تهتـز أحیانــا "والتـي نـصت علــى) ٢٨(الفقـرة : كانـتالبعــدفـي هـذا تین  فقـرأدنـىأن و

 "والتـــي نـــصت علـــى)  ٣٤(الفقـــرة  و،%)٣٥.٦(بـــوزن نـــسبي قـــدره الـــسادسة عـــشر احتلـــت المرتبـــة 
  %).٢٨.٥(بوزن نسبي قدره األخیرة احتلت المرتبة  " أفكر باالنفصال عن زوجتي

 فــي عملــه أحــداث العامــل بجهــاز المباحــث نظــرا لمــا یعایــشه مــن أنوهــذه النتیجــة منطقیــة بحیــث 
 یجعله یشعر بان المجتمـع یوجـد بـه الكثیـر مـن أحیانا واألمنیة واألخالقیةتتعلق باألحداث الجنائیة 

 وعائلتـــه تهأســر علـــى األكثــر مــن شـــرهم وهــذا یدفعـــه للمحافظــة أحــداالمجــرمین والــذین ال یـــوفرون 
  .خشیة من أن یمسها أي من سوء

منظومة القیم: البعد الثالث  
للبعــد الثالــث منظومـة القــیم مــن مقیــاس ضــغوط العمــل انظــر وعنـد قیــام الباحــث بحــساب التكــرارات 

والتــي نــصت ) ٥٩(الفقــرة  : كانــتبعــد منظومــة القــیمفــي فقــرتین أعلــى تبــین أن ) ٥(للملحــق رقــم 
احتلــت المرتبــة األولــى  " بــسبب قلــة اللــوازم واحتیاجــات العمــل الــشرطيأعبــاء العمــل تــزداد  "علــى

 ًأشـعر بالـضیق عنـدما أسـلك سـلوكا "والتي نصت على)  ٥٥(الفقرة ، و%)٧٩.٤(بوزن نسبي قدره 
  %).٧٦.٢( بوزن نسبي قدره الثانیةاحتلت المرتبة  " مغایر لطبیعتي

أصـــبحت أتـــابع األفـــالم  "لتـــي نـــصت علـــىوا) ٤٧(الفقـــرة : كانـــتالبعـــدفـــي هـــذا تین  فقـــرأدنـــىأن و
الفقـرة  و،%)٥٣(بـوزن نـسبي قـدره التاسعة عشر احتلت المرتبة " والبرامج التي ال تلیق بتعالیم دیننا

بـــوزن األخیـــرة احتلـــت المرتبـــة "  للحـــدیث مـــع النـــساء ًأجـــد نفـــسي محبـــا "والتــي نـــصت علـــى)  ٤٩(
  %).٣٣.٧(نسبي قدره 

 والمعـدات وان العمـل الـشرطي اإلمكانیـاتشرطي القـائم مـن حیـث وهذه النتیجة تتفق مع الوضـع الـ
 العمـل المنـوط بـأجهزة الـشرطة وخـصوصا جهـاز المباحـث كبیـر إن فـي حـین اإلمكانیات بأقلیقوم 

  .وهذا یوجد ضغوطا في العمل تؤثر على درجة االنتماء والعطاء
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ت العلمیة وااللتزام الدیني  المؤهالأصحاب من بأنه أغلبیتهكما أن الشرطي العامل والذي یتسم 
 نهجهم بالعمل یجعلهم یشعرون أو بان القیام بسلوكیات قد ال تتفق مع فكرهم أنفمن الطبیعي 

  .بالضیق

:فروض الدراسة: ًثانیا  
  :عرض نتائج الفرض األول والذي نصه

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي ســلوك المــسایرة لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالمباحــث 
الرتبـــة ، المؤهـــل العلمـــي ، جتماعیـــة الحالـــة اإل، العمـــر(لعامـــة بمحافظـــات غـــزة تعـــزى لمتغیـــرا

  .) مجاالت العمل،عدد ساعات العمل ، العسكریة 
 Oneســلوب تحلیــل التبــاین األحــادي أولإلجابــة علــي هــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختبــار 

Way ANOVA   ١٥(م رقبین المتغیرات كما هو مبین في الجدول(  
   )١٥(جدول 

   لمتغیرات الدراسة المستقلة علي السلوك المسایر  األحاديتحلیل التباین

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المسایرة
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٧٥.٧٤٤  ٣  ٥٢٧.٢٣٢  بین المجموعات
 العمر  ١١٧.٤٧٧  ١٩٨  ٢٣٢٦٠.٤١٧  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع 

١.٤٩٦  
  

٠.٢١٧  
  

غیر دالة 
 ًیاإحصائ

  ٥٧.٦٨٣  ٢  ١١٥.٣٦٦  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ١١٨.٩٥٦  ١٩٩  ٢٣٦٧٢.٢٨٢  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع

٠.٤٨٥  
  

٠.٦١٦  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١١٨.٥٧٨  ٣  ٣٥٥.٧٣٥  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ١١٨.٣٤٣  ١٩٨  ٢٣٤٣١.٩١٣  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع

١.٠٠٢  
  

٠.٣٩٣  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٣٨.٢٢٨  ٢  ٧٦.٤٥٦  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ١١٩.١٥٢  ١٩٩  ٢٣٧١١.١٩٢  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع

٠.٣٢١  
  

٠.٧٢٦  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٤.٦٠٨  ٢  ٩.٢١٦  بین المجموعات
  ساعات العمل  ١١٩.٤٩٠  ١٩٩  ٢٣٧٧٨.٤٣٢  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع

٠.٠٣٩  
  

٠.٩٦٢  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٢٥٠.٣٦٥  ٥  ١٢٥١.٨٢٣  بین المجموعات
 مجال العمل  ١١٤.٩٧٩  ١٩٦  ٢٢٥٣٥.٨٢٥  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع

٢.١٧٧  
  

٠.٠٥٨  
  

دالة غیر
 ًإحصائیا
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المسایرة
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٧٧.٢٦٤  ٤  ٧٠٩.٠٥٤  بین المجموعات

  ١١٧.١٥٠  ١٩٧  ٢٣٠٧٨.٥٩٤  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠١  ٢٣٧٨٧.٦٤٩  المجموع 

١.٥١٣  
  

٠.٢٠٠  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 مـن أصـغر وهـى ) ١.٥١٣ – ٠.٠٣٩(المحـسوبة مـا بـین " F"یتضح مـن الجـدول الـسابق أن قیمـة 
، وهــذا یــشیر إلــى )٠.٠٥( عنــد مــستوى داللــة )٣ - ٢.٢١(الجدولیــة والتــي تتــراوح بــین " F"قیمــة 

  .عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائیة، مما یعنى قبول الفرض
 فــي تحدیـــد أساســـیا ال یلعــب دورا  انـــهأعــاله فــالعمر وبحـــسب النتیجــة الموضـــحة :بالنــسبة للعمـــر

 صــاحبت موقــف وقــرار بغــض بأنهــا اإلنــسانیةیتفــق مــع طبیعــة الــنفس ذا ة وهــالشخــصیات المــسایر
 .النظر عن مستواها العمري

  

ـــــة  - ـــــة االجتماعی ـــــسبة للحال ـــــر فـــــي تواجـــــد وبحـــــسب النتیجـــــة المـــــسبقة فبالن ـــــیس لهـــــا اث ل
تلـــــك الـــــسمات فالـــــشخص العامـــــل بجهـــــاز الـــــشرطة أیـــــا كانـــــت حالتـــــه االجتماعیـــــة تبقـــــى 

ـــــــاآلخرین ومـــــــن حیـــــــث هـــــــي مـــــــن حیـــــــثكمـــــــا ســـــــماته الشخـــــــصیة   التعامـــــــل والتـــــــأثیر ب
 .ومسایرته لما یتبنى من فكر ومعتقداستقاللیة الفكر والرأي 

  
  

 النتیجــــة تجــــدها تخــــالف أحیانــــا منطــــق التفكیــــر والعمــــل ه وهــــذالعلمــــيبالنــــسبة للمؤهــــل  -
ـــــادرین أصـــــحاب  ـــــآرائهم مب ـــــا تجـــــدهم مـــــستقلین ب ـــــشرطة المـــــؤهلین علمی حیـــــث ان أفـــــراد ال

ال تتفــــــق تتفــــــق اوعارضــــــون األفكــــــار التــــــي سایرون ویعارضــــــون یــــــأفكــــــار جیــــــدة تجــــــدهم 
 .مع مبادئهم وآرائهم

  

ــــة العــــسكریة فالنتیجــــة  - ــــسبة للرتب ــــة العــــسكریة البالن ــــان الرتب دورا فــــي  تلعــــب توضــــح ب
تحدیـــــــد الشخـــــــصیات المـــــــسایرة ومـــــــستویاتها  فالشخـــــــصیة وبغـــــــض النظـــــــر عـــــــن رتبتهـــــــا 

ـــــؤثر العـــــسكریة لكنهـــــا تحمـــــل منهجـــــا وفكـــــرا ومبـــــدأ ومعتقـــــ دا تمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا وهـــــذا ی
 .اآلخر عتفاعلها معلى 

 أهمیة الفئة المستهدفة هي من المباحث العامة والتي تلعب الرتبة العسكریة كثیرا إنكما 
مهامها خاصة وان الجمیع یعمل في ضمن تلك الدائرة الممیزة في   منأنفیها كون 

  .وأدائهاطبیعة عملها 
  

 كما موضح بالنتیجة ال تلعب دورا في تحدید یضاأ فهي ساعات العملبالنسبة  -
 طبیعة العمل إلى علیها بان تحمل تلك السمة وهذا یرجع التأثیر أوالشخصیة المسایرة 
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 فساعات ومواقیت اإلنسانیةالموكل فیه كل فئة عاملة حسب ساعات العمل والطبیعة 
  .العمل ال تحدد سمات الشخصیة وتغیر فیها

فأیضا لیس له دالله وتأثیر على مستوى سلوك المسایرة وبالتالي بالنسبة لمجال العمل 
 بنیة فأساسفإن مجال العمل ال یحدد وال یؤثر في مستوى مسایرة الشخص لذا 

 من أي مؤثرات أكثرطباعها الشخصیة هي التي تلعب دورا في تحدید مستوى سلوكها وان
  .خارجیة

  :عرض نتائج الفرض الثاني والذي نصه
ذات داللــة إحــصائیة فــي ســلوك المغــایرة لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالمباحــث توجــد فــروق 

، الرتبـة العـسكریة ، المؤهـل العلمـي ، الحالـة اإلجتماعیـة ، العمـر(العامة بمحافظات غـزة تعـزى 
  .) مجاالت العمل،عدد ساعات العمل 

 Oneاین األحــادي ســلوب تحلیــل التبــأولإلجابـة علــي هــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختبــار  

Way ANOVA   ١٦(رقم بین المتغیرات كما هو مبین في الجدول(  
  ) ١٦(جدول 

  ایر غتحلیل التباین لمتغیرات الدراسة المستقلة علي السلوك الم

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المغایرة
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٩٢.٥٠٩  ٣  ٥٧٧.٥٢٨   المجموعاتبین
 العمر  ١٦٦.٨٩٠  ١٩٨  ٣٣٠٤٤.١٩٥  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع 

١.١٥٤  
  

٠.٣٢٩  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٤٦١.٨١٩  ٢  ٩٢٣.٦٣٧  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ١٦٤.٣١٢  ١٩٩  ٣٢٦٩٨.٠٨٥  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع

٢.٨١١  
  

٠.٠٦٣  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٦٣.١٠٧  ٣  ٤٨٩.٣٢٢  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ١٦٧.٣٣٥  ١٩٨  ٣٣١٣٢.٤٠١  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع

٠.٩٧٥  
  

٠.٤٠٦  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٤٣.٩٧٠  ٢  ٨٧.٩٤٠  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ١٦٨.٥١١  ١٩٩  ٣٣٥٣٣.٧٨٣  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع

٠.٢٦١  
  

٠.٧٧١  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٩٠.٤٤٢  ٢  ٣٨٠.٨٨٣  بین المجموعات
  ساعات العمل  ١٦٧.٠٣٩  ١٩٩  ٣٣٢٤٠.٨٤٠  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع

١.١٤٠  
  

٠.٣٢٢  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 مجال العمل
 ًدالة إحصائیا  ٠.٠٠٣  ٣.٧٦٩  ٥٨٩.٨٥٣  ٥  ٢٩٤٩.٢٦٦  بین المجموعات
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المغایرة
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٥٦.٤٩٢  ١٩٦  ٣٠٦٧٢.٤٥٧  داخل المجموعات
    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع

    

  ٣٧٢.٩٣٥  ٤  ١٤٩١.٧٤١  بین المجموعات

  ١٦٣.٠٩٦  ١٩٧  ٣٢١٢٩.٩٨٢  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠١  ٣٣٦٢١.٧٢٣  المجموع 

٢.٢٨٧  
  

٠.٠٦١  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

 مــن أصـغروهــى )  ٢.٢٨ – ٠.٢٦١(المحــسوبة مـا بـین " F"تـضح مـن الجــدول الـسابق أن قیمـة ی
، وهــذا یــشیر إلــى )٠.٠٥( عنــد مــستوى داللــة )٣ - ٢.٢١(الجدولیــة والتــي تتــراوح بــین " F"قیمــة 

، ما عـدا بعـد مجـال العمـل فهنـاك .عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائیة، مما یعنى قبول الفرض
   .إحصائیةاللة عالقة ذات د

 فــي أساســیا انــه ال یلعــب دورا أعــاله فــالعمر وبحــسب النتیجــة الموضــحة :بالنــسبة للعمــر -
 صــاحبت موقــف بأنهــا اإلنــسانیة وهــذا یتفــق مــع طبیعــة الــنفس غــایرةتحدیــد الشخــصیات الم

  .وقرار بغض النظر عن مستواها العمري
  

ـــة - ـــسبة للحالـــة االجتماعی  لهـــا اثـــر فـــي تواجـــد تلـــك  وبحـــسب النتیجـــة المـــسبقة فلـــیسبالن
ــــه االجتماعیــــة تبقــــى ســــماته  الــــسمات فالــــشخص العامــــل بجهــــاز الــــشرطة أیــــا كانــــت حالت

هي من حیث التعامل والتأثیر باآلخرین ومـن حیـث اسـتقاللیة الفكـر والـرأي كما الشخصیة 
  .یتعارض مع فكره ومعتقده لما مغایرتهو

  
لف أحیانــا منطــق التفكیــر والعمــل حیــث وهــذه النتیجــة تجــدها تخـا بالنــسبة للمؤهــل العلمــي  -
 أفــراد الـــشرطة المـــؤهلین علمیــا تجـــدهم مـــستقلین بــآرائهم مبـــادرین أصـــحاب أفكــار جیـــدة تجـــدهم إن

  . مع مبادئهم وآرائهم تتفقأو  األفكار التي ال تتفق یسایرونأو یعارضون
 فــي تحدیــد  دوراتلعــب فالنتیجــة توضــح بــان الرتبــة العــسكریة ال بالنــسبة للرتبــة العــسكریة -

 ومــستویاتها  فالشخــصیة وبغــض النظــر عــن رتبتهــا العــسكریة لكنهــا غــایرةالشخــصیات الم
  ..اآلخر عتفاعلها متحمل منهجا وفكرا ومبدأ ومعتقدا تمیزها عن غیرها وهذا یؤثر على 

 فیهــا أهمیــة الفئــة المــستهدفة هــي مــن المباحــث العامــة والتــي تلعــب الرتبــة العــسكریة كثیــرا إنكمــا 
 وأدائهـا مهامها خاصة وان الجمیع یعمـل فـي ضـمن تلـك الـدائرة الممیـزة فـي طبیعـة عملهـا إن كون
 النتیجــة متفقــة مــع طبیعــة العمــل الــشرطي القــائم علــى الطاعــة وااللتــزام والتقیــد بالتعلیمــات إنكمــا 

  . والقوانینواألنظمة
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 تحدید الشخصیة  كما موضح بالنتیجة ال تلعب دورا فيأیضا العمل فهي بالنسبة ساعات -
 طبیعة العمل إلىوهذا یرجع  السلوك المغایر یتكون فیه ذلك  علیها بان التأثیر أو غایرةالم

 فساعات ومواقیت العمل ال اإلنسانیةالموكل فیه كل فئة عاملة حسب ساعات العمل والطبیعة 
  .تحدد سمات الشخصیة وتغیر فیها

  مجال العمل واختالف التخصصاتإنة  فالواضح وبحسب النتیجبالنسبة لمجال العمل  -
 العاملین بدائرة التحري أنن ییؤثر على الشخصیة العاملة من حیث اتصافها لسمة المغایرة فقد تب

 إلى وهذا یرجع )١١انظر ملحق رقم( ومن ثم المحققیناإلداریین یلیها بذلك السلوك اتصافا أكثر
 لمسایرة األكثر وطبیعتها تجعله إلیهموكلة  الاألعباءتمیز ذلك العمل في جهاز المباحث وكثرت 

  . العمل وبالنفس الوقت مغایرته لما ال یتفق مع ما یحمل من رسالة ومنهجأنظمة
  

  :عرض نتائج الفرض الثالث والذي نصه
لـــدى رجـــال الـــشرطة العـــاملین ضـــغوط العمـــل بأبعـــاده توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي 

، المؤهــل العلمــي ، الحالـة اإلجتماعیــة ، العمــر(ى لمتغیــر بالمباحـث العامــة بمحافظــات غـزة تعــز
  .) مجاالت العمل،عدد ساعات العمل ، الرتبة العسكریة 

 Oneأسـلوب تحلیـل التبـاین األحـادي  ولإلجابـة علـي هـذا الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار 

Way ANOVA   ١٧(رقم بین المتغیرات كما هو مبین في الجدول:(  
  ) ١٧(جدول 

  ضغوط العملحلیل التباین لمتغیرات الدراسة المستقلة علي ت

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  ضغوط العمل
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ٣٠٦٤.١٩٥  ٣  ٩١٩٢.٥٨٤  بین المجموعات
 العمر  ١١١٩.٨٢١  ١٩٧  ٢٢٠٦٠٤.٧٣٠  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع 
٠.١٩ ١.٦٤ 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٢١٨.٨٦٢  ٢  ٤٣٧.٧٢٤  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ١١٥٨.٣٨٢  ١٩٨  ٢٢٩٣٥٩.٥٨٩  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع
٠.٨٢٨  ٠.١٨٩ 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٢٦٤.٥٤٢  ٣  ٣٧٩٣.٦٢٦  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ١١٤٧.٢٢٧  ١٩٧  ٢٢٦٠٠٣.٦٨٨  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع
٠.٣٤٩  ١.١٠٢ 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٤٣٧.٣٥٠  ٢  ٢٨٧٤.٧٠٠  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ١١٤٦.٠٧٤  ١٩٨  ٢٢٦٩٢٢.٦١٣  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع
٠.٢٨٨  ١.٢٥٤ 

غیر دالة 
 ًإحصائیا
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  ضغوط العمل
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ٤٦٤٠.٦٤٩  ٢  ٩٢٨١.٢٩٩  بین المجموعات
  العملساعات   ١١١٣.٧١٧  ١٩٨  ٢٢٠٥١٦.٠١٥  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع
 ًدالة إحصائیا ٠.٠١٧  ٤.١٦٧

  ١٢٣٥.٦٦٦  ٥  ٦١٧٨.٣٣٢  بین المجموعات
 مجال العمل  ١١٤٦.٧٦٤  ١٩٥  ٢٢٣٦١٨.٩٨٢  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع
٠.٣٧٤  ١.٠٧٨ 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٢٠١.٧٥٠  ٤  ٤٨٠٧.٠٠٠  بین المجموعات

  ١١٤٧.٩١٠  ١٩٦  ٢٢٤٩٩٠.٣١٤  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠٠  ٢٢٩٧٩٧.٣١٣  المجموع 

٠.٣٨٤  ١.٠٤٧ 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

وهى )  ١.٦٤ – ٠.١٨٩(ما بین للمتغیرات المحسوبة " F"یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
، وهذا )٠.٠٥( عند مستوى داللة )٣ - ٢.٢١(الجدولیة والتي تتراوح بین " F" من قیمة أصغر

، ما عدا بعد مجال .یشیر إلى عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائیة، مما یعنى قبول الفرض
  .إحصائیةالعمل فهناك عالقة ذات داللة 

  
 بضغوط التأثرفي  ال یلعب دورا  انهعالهأ فالعمر وبحسب النتیجة الموضحة :بالنسبة للعمر

یرى الباحث وهذه النتیجة ،)١٩٩٨  ودراسة  عودة٢٠٠٩دراسة السقا (وهذا یتفق مع  العمل
متفقة مع المنطق حیث األقل عمرا من العاملین بالمباحث العامة حیاتهم االجتماعیة انها غیر 

ب والتي یكون فیه االنفعاالت عالیة أكثر تأثرا بطبیعة عملهم وهذا یرجع لطبیعة مرحلة الشبا
  .المستوى مع قلة الخبرة والحكمة والقدرة على فصل البیئات والشخصیات

في حین إننا نرى أن األعمار األخرى اقل تأثرا وبالتالي فان العمر مهم جدا في توزیع األدوار 
تقرار النفسي وعدم خاصة إذا لزم في طبیعة العمل الخبرة والحكمة واالس بها والتأثرالوظیفیة 

  .االندفاع والتهور والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة للموقف
  

ً طبیعیـــــة ومتفقـــــة تمامـــــا فإنهـــــاوبحـــــسب النتیجـــــة المـــــسبقة بالنـــــسبة للحالـــــة االجتماعیـــــة  -
ـــــث  ـــــة أنمـــــع المنطـــــق حی ـــــیس لهـــــا عالقـــــة بالحالـــــة االجتماعی لكـــــن  ضـــــغوط العمـــــل الـــــشرطي ل
ــــ ــــة ی ــــة االجتماعی ــــد عمــــل ال تناســــبها وهــــذا یتــــضح مــــع إذاصبح لهــــا اثــــر الحال  التقــــت مــــع مواعی

 .متغیر ساعات العمل وعالقته بضغوط العمل
 

  
  

ـــــــي - ـــــــسبة للمؤهـــــــل العلم ـــــــة مـــــــع دراســـــــات  وهـــــــذه النتیجـــــــة طبیعیـــــــة بالن  أخـــــــرى ومتفق
ـــــسقا ( ـــــر المتعلمـــــین تجـــــدهم اكـــــر  )١٩٩٨ ودراســـــة عـــــودة ٢٠٠٩كدراســـــة ال ـــــر مـــــن غی فكثی
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 عامـــــــل بالـــــــضرورة تكیفـــــــا وبالتـــــــالي فـــــــان المؤهـــــــل العلمـــــــي لـــــــیس كثـــــــروأانـــــــدماجا فـــــــي عملهـــــــم 
 . بضغوط العملالتأثر في أساسي

 والقـــــدرة األحـــــداث فـــــي التعامـــــل مـــــع ومرونـــــة حكمـــــة أكثـــــرفـــــالمتعلم یكـــــون وربمـــــا یجـــــد الـــــبعض 
 األفـــــق أصــــحاب مــــن غیـــــره مــــن المتعلمـــــین  أكثـــــرعلــــى التكیــــف معهـــــا والتغلــــب علـــــى عوائقهــــا 

ــــــضیق والتفكیــــــ ــــــر المتعلمــــــین لهــــــا دور واضــــــح إنر المحــــــدود كمــــــا والــــــصدر ال ــــــرة عنــــــد غی  الخب
  .في التعامل مع ضغوط العمل

  

ًمتفقـــــة تمامـــــا مـــــع الطبیعـــــة اإلنـــــسانیة حیـــــث أن بالنـــــسبة للرتبـــــة العـــــسكریة فالنتیجـــــة  -
ـــــــأثیره بغـــــــض  ـــــــه ت ـــــــي العمـــــــل الـــــــشرطي ل ضـــــــغوط العمـــــــل وصـــــــعوبته وخـــــــصوصیته وخاصـــــــة ف

ــــــة ان ١٩٩٤دراســــــة الــــــشایع (یتفــــــق مــــــع  أیــــــضا وهــــــذا النظــــــر عــــــن الرتبــــــة العــــــسكریة   الدال
خاصــــــة أننــــــا نعمــــــل عــــــن فئــــــة تعمــــــل ، )الرتبــــــة العــــــسكریة ال عالقــــــة لهــــــا بــــــضغوط العمــــــل

بالمباحــــث العامــــة فالمــــسئولیات فیهــــا علــــى الجمیــــع واحــــدة والــــدور الــــذي یقومــــون فیهــــا مــــشترك 
 ان ومكمــــــل لآلخــــــر بغــــــض النظــــــر عــــــن الرتبــــــة العــــــسكریة مــــــع العلــــــم أن الواضــــــح مــــــن العینــــــة

ـــــة جـــــدا وهـــــذا یجعـــــل للرتبـــــة العـــــسكریة ال دور لهـــــا نظـــــر  ـــــضباط والـــــصف ضـــــابط عالی ـــــسبة ال ن
  .لشبه تساویها عند العینة

  
ســاعات العمــل لــه عالقــة بالــضغوط  أنویتــضح مــن الجــدول  ســاعات العمــلبالنــسبة  -

تـــأثرا بالمقیـــاس علـــى صـــعید األبعـــاد الثالثـــة العـــاملین  األكثـــر أنالعمـــل وحودثهـــا  حیـــث 
ـــه داللـــة أن العـــاملین بتلـــك الفتـــرة أكثـــر اطالعـــا علـــى مهـــام ســـاعة٤٨-٢٤م بنظـــا  وهـــذا ل

المباحـــث خـــالل یـــوم كامـــل وبالتـــالي یكونـــون أكثـــر تـــأثرا  وتعرضـــا لـــضغوط العمـــل علـــى 
 ســاعات ٨مــستوى األبعــاد الثالثــة فــي حــین أن العــاملین بنظــام الفتــرة الــصباحیة فقــط أي 

لــة وهــو انــه یمــضي ســاعات محــدودة فــي عملــه اقــل تــأثرا وتعرضــا لــضغوط العمــل لــه دال
وبــاقي وقتــه یقــضیه مــع أســرته وأقرانــه وبالتــالي یحقــق التــوازن الحیــاتي بــین بیئتــه العملیــة 

  )١١انظر ملحق رقم ( والمهنیة دون إحداث أي اضطراب 
  

 العمـل وهــذا وأبعـاد  واضـح بــضغوطوتـأثر  ومكـان العمــل فلـیس لهمـا داللــة بالنـسبة لمجـال العمــل
 مـــع طبیعــة العمـــل الــشرطي القـــائم علــى التكیـــف مــع العمـــل بغــض النظـــر عــن مكانـــه أیــضافــق یت

 وبالتـالي هنـاك جاهزیـة ألخـرىومجاله الن طبیعة اعلم الشرطي قائم على التدویر الدوري من فترة 
  .لللتغییر والتبدیواستعداد مسبق 

  )٧(األبعاد الثالث لضغوط العمل بالنسبة للمتغیرات انظر ملحق رقم 
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  : والذي نصهالرابععرض نتائج الفرض 
توجد فروق ذات داللــة إحصائیــة في السلوك المسایر لدى العاملین في المباحث العامة بین 

  مرتفعي ومنخفضي الضغوط؟
كمـا هـو مبـین فـي " T. test"وللتحقق من صـحة هـذا  الفـرض قـام الباحـث بـإجراء اختبـار 

 ):١٨(الجدول رقم 
  
  )١٨(جدول 

  بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطالمسایر السلوك  في سمات T-Testاختبار نتیجة 

 المتوسط العدد فئات المتغیر المتغیر
االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "ت"قیمة 

  ٦.٠٢٥  ٧٩.٨٣٦٧  ٤٩ منخفض
 ٢٣.١٢ ٥.٨١٦  ١٠٧.٣٠  ٥٠ مرتفع المسایرة

  دال  
  إحصائیا

  
  ١.٦٦) = ٠.٠٥(عند مستوى داللة الجدولیة " ت"یمة ق

  
الجدولیـــة فـــي " ت"المحـــسوبة اكبـــر مـــن قیمـــة " ت"یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن قیمـــة 

ث السلوك المسایر، وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحـصائیة  ضغوط حی لصالح مرتفعي ال
  ).١٠٧.٣٠(بلغ المتوسط الحسابي 

لـــضغوط تجـــدهم  مرتفعـــي اإن النتیجـــة طبیعیـــة ومنطقیـــة فـــي العمـــل الـــشرطي حیـــث هوهـــذ
 تحمــال للمـسئولیة والحــرص مـنهم علــى مـسایرة ومجــاراة واألكثـرلتزامـا وحرصــا علـى العمــل  إاألكثـر

 األخالقیــة والبنیــة اإلســالمي ولعــل التوجــه بیئــة العمــل لتحقیــق النظــام واالتــزان والحفــاظ علــى قوتــه
ئـد القـران تجعلهـم التي تتمتع بها عناصـر الـشرطة فـي قطـاع غـزة كـون اغلـبهم ممـن تربـوا علـى موا

  .كذلك
  

: والذي نصهالخامسعرض نتائج الفرض   
توجد فروق ذات داللــة إحصائیــة في السلوك المغایر لدى العاملین في المباحث العامة بین 

  مرتفعي ومنخفضي الضغوط؟
كمـا هـو مبـین "  T. test"وللتحقـق مـن صـحة هـذا  الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار 

 ):١٩(في الجدول رقم 

  )١٩(جدول 
  بین مرتفعي ومنخفضي الضغوطایر غالمالسلوك  في T-Testنتیجة اختبار 

 المتوسط العدد فئات المتغیر المتغیر
االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "ت"قیمة 

  ٩.٣٦٠  ٨٦.٤٣١  ٥١ منخفض
 دال احصائیا ١٩.٣ ٦.٨١٩  ١١٨.٢٠  ٤٩ مرتفع المغایرة

  
  ١.٦٦) = ٠.٠٥(ستوى داللة عند مالجدولیة " ت"یمة ق
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الجدولیـــة فـــي " ت"المحـــسوبة اكبـــر مـــن قیمـــة " ت"یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن قیمـــة 
ث السلوك المغایر، وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة  صالح مرتفعي الضغوط حی ل

  ).١١٨. ٢٠(بلغ المتوسط الحسابي 
ن مرتفعـــي الـــضغوط یكونـــون أ وهـــذه النتیجـــة طبیعیـــة ومنطقیـــة فـــي العمـــل الـــشرطي حیـــث

خالقیـات أ یتنـافى مـع أوحرص على العمل وحرصهم یـدفعهم للتعلیـق دومـا علـى مـا هـو خـاطئ ألا
 ارعوجــاج وتحــسین المـــسدهم دومــا هـــم مــن یحــاولوا تعــدیل اإلومبــادئ ونظــام المهنــة وبالتــالي تجــ

 وحـــسن  األمانــةالــشرطي الموجــود والــذي یحمــل هــموكمــا ذكرنــا آنفــا یرجــع ذلــك لطبیعــة العنـــصر 
  . وشعوره بالمسئولیةأدائها

: والذي نصهسادسعرض نتائج الفرض ال  
 لدى رجال الشرطة العاملین  وضغوط العمل هل توجد عالقة بین السلوك المسایر والمغایر

  العامة ؟بالمباحث
جــة تتمتـع بدر ات المـسایرة والمغــایرة بـین فقــرالعالقــة أن)٢٠(بجــدول رقـم كمـا هــو مبـین وقـد اتــضح 

 كمـا أنـه یوجـد عالقـة بـین المـسایرة وضـغوط العمـل عنـد مـستوى % ٥٧ إلـىارتباط عالیـة وصـلت 
  .%٠.٠١دالله 

  .أما المغایرة فال یوجد عالقة دالة إحصائیا مع ضغوط العمل
 المغــایرة تبـین وجــود عالقـة دالــه مـع ضــغوط العمـل عنــد مـستوى داللــه –وبالدرجـة الكلیــة للمـسایرة 

٠.٠١%.   

  )٢٠(جدول 
  

  ضغوط العمل المغایرة المسایرة  
Person correlation  ٠.٣٧  % **٥٦.٨**  

  مستوى الداللة
 المسایرة  ٠.٠٠  ٠.٠٠ ١

  ٢٠٢  ٢٠٢  ٢٠٢  العدد
Person correlation  ٠.٠٦٥ % **٥٦.٨  

 ٠.٠٠  مستوى الداللة

١  
 المغایرة  ٠.٣٦

  ٢٠٢  ٢٠٢ ٢٠٢ العدد
Person correlation  ٠.٠٦٥  **٠.٣٧  

  ٠.٣٦  ٠.٠٠٠  مستوى الداللة
١  

  ضغوط العمل
  ٢٠٢  ٢٠٢  ٢٠٢  العدد

  ضغوط العمل  والمغایرةالمسایرة  
Person correlation  ٢٣ ١** %  

 المغایرة- المسایرة  ٠.٠٠١    مستوى الداللة
  ٢٠٢  ٢٠٢  العدد



 ٧٧

Person correlation  ١  % **٢٣  
  ضغوط العمل   ٠.٠٠١  مستوى الداللة

  ٢٠٢ ٢٠٢ العدد
  .%٠.٠١االرتباط عند مستوى داللة عند ** 

  

المــسایرین أكثــر تعرضــا وتحمـال لــضغوط العمــل وكثــرة األعمــال علــیهم یجعلهــم  أنوهـذا یــدل علــى 
  .أكثر مسایرة للعمل والتزاما بأنظمته وتعلیماته عن غیرهم

ب لهــم  لمــا یــسبمفــي حــین أن المغــایرین اقــل تــأثرا لــضغوط العمــل وذلــك لرفــضهم وعــدم انــصیاعه
  . فهم اقل تأثرا بضغوط العمل عن غیرهميالضیق وما یخالف أرائهم ومعتقداتهم وبالتال

 المغـــایرة تبــین وجـــود عالقــة مـــع ضـــغوط العمــل وهـــذا ال شـــك –وبحــساب الدرجـــة الكلیــة للمـــسایرة 
یوضـــح أن حتـــى المغـــایرین یكــــون أحیانـــا ســـلوكهم نــــاتج عـــن كثـــرة األعبــــاء الملقـــاه علـــى عــــاتقهم 

  .على سیر العمل بالشكل السلیم وما یحقق أهداف المؤسسة التي ینتمون إلیهاولحرصهم 
  

  :تفسیر عام لنتائج الدراسة
 المغــایرة وضــغوط العمــل لــدى رجــال الــشرطة –المــسایرة " بعــد إجــراء الدراســة والتــي عنوانهــا 

فــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات ظهـــرت النتـــائج " العــاملین بالمباحـــث العامـــة فـــي محافظـــات غـــزة 
  ــــــــــــــــــ:لتالیةا

مــستوى المغـــایرة لـــدى العـــاملین بالمباحــث العامـــة یعـــد مرتفعـــا عــن مـــستوى المـــسایرة وهـــذا  -
 إبــداءیعــود لطبیعــة التربیــة والثقافــة والشخــصیة العاملــة بجهــاز المباحــث والتــي تقــوم علــى 

 والمعتقــدات  واالنتقــاد البنــاء وحریــة التعبیــر وتعــدیل الخطــأ ومــا الیتفــق مــع المبــادئالــرأي
 . والنظمواألسس

 البعـد الثالـث منظومــة القـیم یـأتي بالمــستوى أنمـستوى ضـغوط العمــل بأبعـاده حیـث لــوحظ  -
 وهـذا یعكـس األسـري بالمستوى الثـاني یلیـه البعـد یأتي البعد االجتماعي أن في حین األول

ل  قــضایا وعمــل دائــرة المباحــث تــؤثر علــى منظومــة القــیم لــدى الــشخص العامــطبیعــة أن
وهــذا یعــود لحــساسیة وخطــورة عمــل جهــاز المباحــث وانــه یــؤثر  األخــرى األبعــاد مــن أكثــر

 .على الشخص إن لم یكن أكثر یقظة

ـــة إحـــصائیا فـــي ســـلوك المـــسایرة تعـــزىال توجـــد فـــرو - ـــة االجتماعیـــة -للعمـــر(ًق دال  – للحال
لــدى  ) مجــال العمــل– لمكــان العمــل - لــساعات العمــل- للرتبــة العــسكریة-للمؤهــل العلمــي

 عوامـــل أن إلـــىویرجـــع ذلـــك رجـــال الـــشرطة العـــاملین بالمباحـــث العامـــة بمحافظـــات غـــزة 
 .أخرى تؤثر في إیجاد ذلك السلوك عند الشخص كبنیة الشخصیة وتنشئتها
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ـــة االجتماعیـــة  -للعمـــر( المغـــایرة تعـــزي ســـلوكًال توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي -  –للحال
وهــذا یعـــود إلـــى أن )  لمكــان العمـــل-العمـــل لــساعات - للرتبــة العـــسكریة-للمؤهــل العلمـــي

ٕعوامـــل أخـــرى أكثـــر تـــأثیرا فـــي تحدیـــد وایجـــاد ذلـــك الـــسلوك كمجـــال العمـــل الـــذي أظهـــرت 
لـصالح العـاملین بمجـال  )٠.٠٥(عنـد مـستوى داللـة نتائجه انه یوجد فروق دالـه إحـصائیا 

، ارة وغیــر ذلــك التحـري یلــیهم اإلداریــین ثــم التحقیـق ثــم العملیــات ثــم العـاملین بمجــال اإلشــ
غــزة وهــذا یعــود لطبیعــة عمــل لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالمباحــث العامــة بمحافظــات 

تلــك الــدائرة وعالقتهــا وضــرورة تمیــز شخــصیة العــاملین  فیهــا وقوتهــا تجعلهــم أكثــر مغــایرة 
بالمواقف التي تحتاج لذلك ونظـرا لعملهـم المیـداني وتخـالطهم المباشـر مـع فئـات كبیـرة مـن 

 . تحدیدا لحاجیات العمل بعیدا عن النظم والقوانین الثابتهأكثرور تجدهم الجمه
 

ـــــة إحـــــصائیا فـــــي ضـــــغوط العمـــــل  -  للحالـــــة - تعـــــزي للعمـــــر( بأبعـــــادهًال توجـــــد فـــــروق دال
عـــدا  ) لمكـــان العمـــل- لمجـــال العمـــل - للرتبـــة العـــسكریة- للمؤهـــل العلمـــي–االجتماعیـــة 

لـصالح العــاملین بنظــام  دالـة إحــصائیا متغیـر واحــد وهـو ســاعات العمـل حیــث یوجـد فــروق
ـــیهم العـــاملین بنظـــام ٤٨*٢٤ لـــدى ، ســـاعات یومیـــا ٨ یلـــیهم العـــاملین بنظـــام ٣٦*١٢ یل

وهـذا یرجـع إلـى أن الـذین رجال الـشرطة العـاملین بالمباحـث العامـة بمحافظـات قطـاع غـزة 
ولیة وأكثـر یقضون أوقات طویلة ببیئة العمل أكثر تأثرا بضغوط العمل وأكثر تحمـال للمـسئ

شــعورا بالتعــب ویتعـــاملوا مــع قـــدر كبیــر مـــن القــضایا تجعلهــم أكثـــر تــأثرا عـــن غیــرهم مـــن 
 . الخارجي لهمعالذین یقضون أوقات بسیطة ومن ثم یعودون ألسرهم وللمجتم

لـــدى العـــاملین فـــي الـــسلوك المغـــایر   وًتوجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي الـــسلوك المـــسایر -
 .ي الضغوطالمباحث العامة  لصالح مرتفع

 مـــسئولیة العمـــل ومـــن یـــشعرون بأعبائـــه أكثـــر ومحتملـــيوهـــذا لـــه داللـــه أن مرتفعـــي الـــضغوط 
مسایرة وحرصا على حسن سیر العمل باإلضافة إلى أنهم األكثـر رفـضا لمـا قـد یخـالف أنظمـة 

  .العمل ویعیق سیره بطریقة سلیمة وصحیحة
یوجـــد عالقـــة بـــین الـــسلوك  وضـــغوط العمـــل بینمـــا ال توجـــد عالقـــة بـــین الـــسلوك المـــسایر -

مباحــث العامــة بمحافظــات لــدى رجــال الــشرطة العــاملین بالعنــد المغــایر وضــغوط العمــل 
قطــاع غــزة ویــدل ذلــك إلــى أن المــسایرین اقــل رفــضا وأكثــر التزامــا وتحمــال للعمــل وأعبائــه 

 .من غیرهم من المغایرین
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  :التوصیات
  

لعمل الشرطي وخاصة عند جهاز المباحث  اتأثیرات هذه الدراسة لالطالع واستكشاف جاءت
 معرفة إلى اإلضافة واالجتماعي والقیم األسريى تو الشخصیة للعالمین فیها بالمسالحیاةعلى 

 إلى فقد تم الوصول ٕواجراءاتهامستوى السلوك المسایر والمغایر لدیهم ومن خالل وصف الدراسة 
ن التوصیات التي تترقي بالعمل  الباحث بوجوب الخروج بمجموعة مرأىنتائج ومن خاللها 
  ــــــــ:اآلتيالشرطي على النحو 

  

 مـن حیـث ترتیـب األولـى بالمرتبـة وتـأتي تـأثرا أكثـر نظرا الن منظومة القـیم لـدى رجـال المباحـث -
 علــى رجـال الــشرطة عامــة ودائــرة المباحــث خاصــة بالمتابعــة نالقــائمی ضــغوط العمــل نوصــي أبعـاد

 الــسلبي التــأثر أو العاملــة للمحافظــة علــى تلــك المنظومــة مــن االهتــزاز الدائمــة والمــستمرة للعناصــر
 والتوجیــه والتواصــل باإلرشــاد بطــرق مختلفــة ســواء كانــت وأصــالتهاوالمحافظــة علــة متانتهــا وقوتهــا 

 متانـــة األكثــرعــة العملیـــة المباشــرة ومعالجــة القـــصور والمحاســبة وانتقــاء العناصـــر ب المتاأوالــدیني 
 .للعمل في ضمن تلك الدائرة الخبرات وأصحاب

 رجـــال أمـــام الـــصعاب والعقبـــات  بتـــذلیلبـــاألخصالحكومـــة الفلـــسطینیة ووزارة الداخلیـــة  نوصـــي -
الــشرطة فــي المباحــث وغیرهــا وتــوفیر مــا یلــزم لهــم مــن احتیاجــات ولــوازم وتــوفیر العناصــر الكافیــة 

نـة والمحافظــة علــى جــودة  صــورة ممكبأفــضلللعمـل لیتــسنى لرجــل الـشرطة القیــام بمهامــه وواجباتـه 
جمعـت علـى  العینـة إأنالعمل ولكـي یقـدم للمـواطن خدمـة عاجلـة وكافیـة تحقـق لـه غرضـه خاصـة 

ة لــمهـام العمـل الـشرطي بـدائرة المباحـث صـعبة وان االحتیاجــات واللـوازم غیـر كافیـة ویرجـع ذلـك لق
زة وتحتـاج لجهـد ومتابعـة  والمهام المكلفة بها كبیرة وصعبة وممیـاألعباء إنعدد العاملین في حین 

 .وهذا یتطلب جهدا مضاعفا وعناصر عاملة كافیة، حثیثة 

بتنمیــة روح العمـــل  األمنیـــة األجهــزة والتوجیــه الـــسیاسي وقیــادات واإلرشــاددائــرة التعبئـــة  نوصــي -
 األفــــضل علــــى التعــــاون والمحبــــة والعمــــل علــــى انتقــــاء األنفــــس وتربیــــة اآلخــــرینالجمــــاعي وتقبــــل 
 وذلـــك لكـــي یتــسم العمـــل وتتـــسم ٕوادارتــهلخبـــرة العلمیــة والعملیـــة للقیـــام علــى العمـــل واالكــفء وذو ا

 والــسلوكیات المزعجــة األخطــاءالمؤســسة بالعــدل واالســتقرار والتعــاون والعمــل الــدائم علــى معالجــة 
 لیـسیر العمـل بالـشكل بـأول أوالعند بعض العاملین والتـي تكـون سـببا فـي خلـق كثیـر مـن المـشاكل 

 .السلیم

 العمــل إطــار الالرســمیة خــارج األنــشطةبتكثیــف  والعالقــات العامــة فیهــا األجهــزةقیــادات نوصــي  -
والتواصــل االجتمــاعي مــع بیئــة العمــل وتبــصیر العــاملین بمهــارة فــصل الحیــاة العملیــة عــن الحیــاة 

 رجـل المباحـث یتعامـل مـع طبقـة أن سـلبا خاصـة تتأثر حتى ال اإلمكان  قدر واألسریةاالجتماعیة 
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 ألسـرته بالعمـل واحتكاكـه مـع تلـك الفئـة تـأثرهیا من الناس من ناحیة السلوك وخشیة من ان ینقل دن
 بــالخبرات ٕوامــداده ســلبا یجــب تنمیــة مهــارة فــصل البیئــات وتنــوع الــسلوك وتتــأثروبیئتــه االجتماعیــة 

 .والمهارات والدورات الالزمة لذلك

 خوفـه وتـشدیده علـى أصـبحاحـث عظـم رجـال المبم أن على المقیاس دل أن نرى نناحیث إ
 . بعد عمله بالمباحثأكثرسرته أ

 مهام العمل حسب القـدرات والكفـاءات والتخـصص لیتحقـق الرضـا الـوظیفي عنـد   نوصى بتوزیع-
 علـى تنمیـة قـدرات الـشرطیة التأكیـدالعاملین ویتوافق طبیعة عملهم مـع مـا یمتلكـون مـن قـدرات مـع 

 .بمختلف مجاالتها

المحافظــــة علــــى التــــشریعات  األمنیــــة األجهــــزةالفلــــسطینیة والمــــشرفین علــــى نوصــــي الحكومــــة  -
سمة مــــع عاداتنــــا والـــضوابط الــــشرطیة وان تكــــون تعلیماتهـــا تتفــــق مــــع تعـــالیم شــــرعنا الحنیــــف ومتـــ

  .ق االنسجام والمسایرة مع تلك التعلیماتوتقالیدنا لكي یتف
ة ویقومــون بــدور لــه شــان  رســالأصــحاب أنهــم نوصـي بــضروریة تبــصیر رجــال المباحــث خاصــة -

 یتعــاملون مــع ســلوكیات البــشر بــشكل مباشــر بتعلــیمهم مهــارات حــسن االتــصال أنهــمكبیــر خاصــة 
 وطـرق بأشـكال المـراد ٕوایـصال  والقدرة علـى فهـم الشخـصیات وتحلیلهـا باآلخرین والتأثیروالتواصل 

  .مختلفة
 وعلــوم شــرطیة تأهیــللــزم مــن  بمــا یٕوامــدادهم علــى متابعــة عناصــرهم األمــر وأولــيحــث المــدراء  -

  .وغیرها للحفاظ على الهدف الذي وضعوا من اجله
التركیـــز والمحافظـــة علـــى العالقـــة بـــین الـــرئیس فـــي العمـــل ومرؤوســـیه وان یكـــون الرؤســـاء فـــي  -

  .بأول أولالعمل على اطالع بما یجري من قبل العناصر 
والمباحـــث خاصـــة لـــضمان   عامـــة الـــشرطةألفـــرادهیـــة  والتوجیاإلرشـــادیةز علـــى البـــرامج التركیـــ -

  . لهمواألسريتحقیق التكیف االجتماعي والقیمي والنفسي 
 وقلــة خبــراتهم أوضــاعهم ومراعــاةالتركیــز علــى العــاملین فــي ســن العــشرینات وغیــر المتــزوجین  -

  .ومتابعتهم بما یضمن لهم وللعمل السالمة
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 :االقتراحات
 تحتـاج إلثـراء نظـري والوقـوف ألنهاخص العمل الشرطي إجراء المزید من البحوث المسحیة التي ت

  ـــ:على مشكالتهم وحاجیاتهم ومحاولة وضع الحلول المناسبة وذلك
 واألمن الشرطیة الخاصة كالمباحث باألجهزة بحوث ودراسات على العاملین إجراء -

" المجرمین "  من الفئات الدنیا من الناسإال ال یتعاملون أنهمالداخلي ومكافحة المخدرات خاصة 
 .ومعرفة احتیاجاتهم والعمل على تلبیتها

تزوید دور المالحظة على الدراسات والبحوث التي تجري في مجال العمل الشرطي  -
 . وقدرات العمل الشرطيآلیات في حل المشاكل وتطویر اإلسهامواالستفادة منها في 

 واألجهزةاحث جراء دراسات للكشف عن مستوى المهارات التي یمتلكها رجال المبإ -
 .أخرى مرحلة عمریة إلى ومدى تطورها من مرحلة عمریة األمنیة

 العاملین بالعمل الشرطي على المستوي تأثر وبحوث توضح وتبین مدى تدراساجراء إ -
 .آخر مجال عمل إلى ومن مجال عمل ألخرىالشخصي النفسي واالجتماعي والقیمي من فترة 

 الشرطة بین مجتمعین الفلسطیني أجهزةل جراء دراسات للكشف عن الفروق في عمإ -
 السیاسیة والمجتمعیة واالقتصادیة التي تتمیز بها فلسطین عن األوضاع ودور آخرومجتمع 

  .غیرها
 العمل الشرطي أهداف العلمي في تحقیق التأهیلجراء دراسات توضح وتبین دور إ -

لعمل من واقع الخبرة وتقادم متالك المهارات العملیة من الواقع العلمي ومقارنة ذلك باإومدى 
  .السنین

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  

  المصادر والمراجع: 

  :المصادر: أوال  -
 .القرآن الكریم .١

 :المراجع: ثانیا-
عملیات تحمـل الـضغوط فـي عالقتهـا بعـدد مـن المتغیـرات النفـسیة  ):١٩٩٤(لطفـي ، إبراهیم .٢

  .العدد الخامس، ثةالسنة الثال، جامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربویة، لدى المعلمین 
معوقـــات التوافـــق النفــــسي االجتمـــاعي لـــدى المـــسنین فــــي  ):٢٠٠٩(ســـامي ، أبـــو اســـحق .٣

  .٥٥عدد ، ١٥مجلد ، مجلة مستقبل التربیة العربیة، محافظة خان یونس

التوافـــق النفـــسي واالجتمـــاعي للمكفـــوفین الیمنیـــین فـــي  ):٢٠٠٤( عبـــد المـــنعم ،أبـــو زجلیـــة .٤
  .الیمن،جامعة صنعاء، غیر منشورة، رسالة ماجستیرمحافظة صنعاء

أسالیب الرعایـة فـي مؤسـسات رعایـة األیتـام وعالقتهـا بـالتوافق  ):٢٠٠٢( أنیس ،أبو شماله .٥
 .  الجامعة اإلسالمیة غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،النفسي واالجتماعي

أثـر المتغیـرات الشخــصیة والتنظیمیـة فـي ضــغط العمـل الیـومي لــدى  ):٢٠٠٩(أحمـد صـالح  .٦
، مركــز خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة، دراســة مطبقــة علــى قطــاع الرعایــة الــصحیة، المهنیــین

  .٨ص، جامعة الفیوم
 في مدینـة اإلداریاتمصادر ضغوط العمل التنظیمیة لدى المشرفات  :)٢٠٠٦(أمل الشامان  .٧

 .٣٢-٣٠ص، ٢٦ع، رسالة التربیة وعلم النفس، الریاض في ضوء بعض المتغیرات

 ،مقدمــة فــي تــصمیم البحــث العلمــي: )٢٠٠٩(محمــود حــسن ،  خلیــل واألســتاذإحــسان،األغــا .٨
 .٨٣ص ، ٢ط ، فلسطین، غزة، مكتبة آفاق 

القیم التربویة المتضمنة فـي القـصص ضـمن النـشاط ): ٢٠٠٧( شیخة بنت عبـد اهللا ،بالعبید .٩
 ،منـشورة رسـالة ماجـستیر غیـر ،غیر المنهجي بالمرحلة االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة

 . المملكة العربیة السعودیة،جامعة أم القرى

،   بـــسوء التوافـــق النفـــسي االجتمـــاعيمفهـــوم الـــذات وعالقتـــه ):٢٠٠٩(ســـعاد ، البــشر .١٠
  .٢العدد ، ١٠المجلد ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة

ًسمات المسایرة والمغـایرة لـدى المتفـوقین والمتـأخرین دراسـیا  :)١٩٩٤( سعید ،بن مانع .١١
 ، العــدد الثــامن، الــسنة الــسادسة، مجلــة جامعــة أم القــرى،لجنــسین فــي المرحلــة الثانویــةمــن ا

 .المملكة العربیة السعودیة
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ـــي شـــركة  : )٢٠٠٩( عبـــد القـــادر،بنـــات .١٢ ضـــغوط العمـــل وأثرهـــا علـــى أداء المـــوظفین ف
ـــة قطـــاع غـــزة ـــي منطق ـــسطینیة ف ـــصاالت الفل الجامعـــة ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، االت

 .غزة، اإلسالمیة
مصادر ضغوط العمل لدى الممرضین والممرضـات العـاملین فـي ): ٢٠٠٣(یحیى ، جودة .١٣

، جامعـة النجـاح، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، یات محافظات شمال الضفة الغربیـة مستشف
  .نابلس

ـــ .١٤ ـــي المنظمـــات): ٢٠٠٥(وروبـــرت بـــارون ، د جرینبـــرججیرال ـــسلوك ف دار المـــریخ ، إدارة ال
 .٢٦٧-٢٥٧ص، عودیةالس، للنشر والتوزیع

ـــي منظمـــات  ):٢٠٠٤ (حـــریم، حـــسین .١٥ ـــراد والجماعـــات ف ـــسلوك التنظیمـــي ســـلوك األف ال
 .٢٩٩-٢٨٤ص، عمان، مكتبة الحامد، األعمال

أســالیب إدارة الوقــت لــدى مــدراء المــدارس االبتدائیــة الحكومیــة ): ٢٠٠٦(بتــول ، حیــدر .١٦
، لـة العلـوم التربویـة والنفـسیةمج،  بمملكة البحرین وعالقتهـا بـضغوط العمـل اإلداري المدرسـي

 .١العدد ، ٧المجلد 

ــة- البیئــة-الوراثــة(الــسلوك االجتمــاعي  :)٢٠٠٠( لنــدا ،دافیــدوف .١٧  ) الــروابط االجتماعی
  . القاهرة، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، فؤاد وآخرون،مراجعة أبو حطب

لفلـسطینیین العائـدین التوافـق النفـسي واالجتمـاعي لـدي الطلبـة ا): ١٩٩٧(دخان، نبیل  .١٨
، رســـالة ماجـــستیر غیـــر مـــن الخـــارج فـــي المرحلـــة اإلعدادیـــة وعالقتـــه بتحـــصیلهم الدراســـي

 .غزة،منشورة، الجامعة اإلسالمیة

، الــدار الجامعیــة للطبــع والنــشر والتوزیــع، الــسلوك فــي المنظمــات ):٢٠٠١(ة حــسن راویــ .١٩
 .٤٠٣-٤٠١ص، مصر

مكتبـة شـروق ، نفس الـصناعي والتنظیمـيالمـدخل إلـى علـم الـ ):١٩٩٩(رونالدي ریجیو  .٢٠
 .٣٠٥-٢٩٠ص، األردن، للطباعة والنشر والتوزیع

دراســة لــبعض المــشكالت الــسلوكیة لــدى أطفــال مرحلــة مــا قبــل  :)٢٠٠٠( وســیمة،زكــي .٢١
 ،المغــایرة/  المــسایرة ،المدرســة االبتدائیــة بمدنیــة المنیــا فــي ضــوء متغیــرات الحكــم الخلقــي

 . جامعة المنیا،اجستیر غیر منشورة رسالة م،االندفاع/ التروي 

  . عالم الكتب، القاهرة،٢ ط،الصحة النفسیة والعالج النفسي :)١٩٨٢( حامد ،زهران .٢٢
الــضغوط النفــسیة علــى قائــدي الطــائرات الــسعودیین بــالخطوط ): " ٢٠٠٣(علــي ، زهـران .٢٣

جــستیر رســالة ما، "الجویــة العربیــة الــسعودیة وعالقتهــا بــالتوافق االجتمــاعي بمحافظــة جــدة 
  .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، غیر منشورة

  . القاهرة،، درا متبولي للنشر٦ ط،علم النفس االجتماعي: )٢٠٠٠(زهران، حامد  .٢٤
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أثــر المتغیــرات الشخــصیة والتنظیمیـة علــى مــستوى ضــغوط " ):٢٠٠٠(صـالح ، الزهرانـي .٢٥
رســالة ، ٕازات واداراتهــا دراســة مــسحیة علــى القیــادات اإلداریــة فــي المدیریــة العامــة للجــو"العمــل 

قـــسم ، معهــد الدراســـات العلیــا، أكادیمیــة نـــایف العربیــة للعلــوم األمنیـــة، ماجــستیر غیــر منـــشورة
  .العلوم الشرطیة

، مكتبـة جریـر، سلسلة العمل بـذكاء، إدارة الضغوط من أجل النجاح ):١٩٩٩(سارا جربر  .٢٦
 .٥ص، السعودیة، ١ط

نتـائج ضـغوط العمـل فـي بیئـة المراجعـة أسباب و:)١٤٢٧(مـراد ، صالح و درویش،السعد .٢٧
 .١ع، ٢٢م، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة دراسة استكشافیة

أثــر ضـغوط العمــل علـى عملیــة اتخـاذ القــرارات دراسـة میدانیــة  ):٢٠٠٩( میـسون ،الـسقا .٢٨
، الجامعــة اإلســالمیة، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، علــى المــصارف العاملــة فــي قطــاع غــزة

 .غزة
ـــدى العـــاملین ص): ٢٠٠١(محمـــد ، ســـالمة .٢٩ ـــالتوافق النفـــسي ل ورة الـــسلطة وعالقتهـــا ب

  .كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  بالدولة
أنمــاط ضــغوط العمــل لــدى القیــادة األمنیــة الوســطى العاملــة فــي  :)١٩٩٤(احمد ،الـشایع .٣٠

المركـــز العربــــي ، ر غیـــر منـــشورةرســـالة ماجــــستی، بعـــض األجهـــزة األمنیــــة بمدینـــة الریـــاض
 .الریاض، برنامج القیادة األمنیة، المعهد العالي للعلوم األمنیة، للدراسات األمنیة

ضغوط العمل لـدى مـدیري المـدارس الحكومیـة بمحافظـات غـزة  : )٢٠٠٩( محمـد ،شبیر .٣١
 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، وسبل التغلب علیها

مجلـــة ثقافیـــة ،  مجلــة الـــشرطة،مقـــال حــول مهـــام إدارات الـــشرطة :)١٩٩٦(على،شــریم .٣٢
إدارة التوجیـه ،  تـصدر عـن المفوضـیة العامـة للـشرطة،شهریة متخصـصة فـي شـئون الـشرطة

 .٦ع، السیاسي والمعنوي
 الــسنة ، مجلــة التربیــة،المــسایرة والمغــایرة وأثرهــا فــي التربیــة :)١٩٩٧( عایــدي ،شــعبان .٣٣

  . األمارات العربیة،١٤٣-١٤٢-١٤١ العدد ،١٨

أسـباب ونتـائج ضـغوط العمـل فـي بیئـة المراجعـة  :)٢٠٠٨(ومراد درویش ، صالح السعد .٣٤
 .٧٥-٧١ص، ١ع، ٢٢م، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، دراسة استكشافیة، السعودیة

ــساني فــي المنظمــات ):٢٠٠٠(صــالح الــدین عبــد البــاقي  .٣٥ الــدار الجامعیــة ، الــسلوك اإلن
 ).٣٠١-٢٧٨ص، مصر،  والتوزیعللطبع والنشر

ـــدى األعـــضاء  ):٢٠٠٨(وآخـــرون ، زیـــاد، الطحاینـــة .٣٦ ضـــغوط العمـــل وســـبل مواجهتهـــا ل
مجلـد ، الجامعـة الهاشـمیة، مجلـة كلیـة التربیـة،  ت الریاضـیة فـي األردنالعاملین فـي االتحـادا

  .٢العدد ، ٢٠
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ائف أثـــر اضـــطرابات مـــا بعـــد الـــصدمة علـــى كفـــاءة بعـــض الوظـــ ):٢٠٠٤(إیمـــان ، طــه .٣٧
مجلـة دراسـات عربیـة فـي ،  الجتماعي لدى عینة من المصدومینالمعرفیة والتوافق النفسي ا

  .٢عدد ، ٢مجلد ، علم النفس
ــر اإل :)١٩٩٠( ســید ،الطــواب .٣٨ ــدى عینــة مــن تالمیــذ المرحلــة المــسایرة والتفكی بتكــاري ل

 . مصر،اإلسكندریة ،٢ ع ،٣ مجلد ، مجلة كلیة التربیة،اإلعدادیة

الضغوط النفسیة لدى المعلمین والمعلمات في مـدارس  :)١٩٩٩( وآخرون  سید،الطواب .٣٩
 ، الـسنة الخامـسة عـشر، حولیـة كلیـة التربیـة،دولة قطر في ضوء بعض العوامـل الدیموجرافیـة

  . جامعة قطر الدوحة،العدد الخامس عشر
خبیــر بأمانــة المنظمــة العربیــة للــدفاع ، وظیفــة رجــل الــشرطة :)٢٠٠٠(عز الــدین،طویــق .٤٠

 .الرباط، جتماعياال
ى ضـباط  العالقة بین التقاعد والتوافق النفسي واالجتماعي لد ):١٩٨٩(سعود ، العامر .٤١

  .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  القوات المسلحة السعودیة
 الـــدار ،العالقــات األســریة للمـــسنین وتــوافقهم النفــسي): ١٩٨٥( محمــد نبیـــل ،عبــد الحمیــد .٤٢

 . مصر،فنیة للطباعة والنشرال

السمات الممیزة لسلوك المـسایرة والمغـایرة لمعلمـي مرحلـة  :)١٩٨٧( عبد الهادي ،عبده .٤٣
ـــة كلیـــة التربیـــة، وعالقتهـــا بالتفاعـــل الـــسلوكي لـــدیهم)الحلقـــة األولـــى(التعلـــیم األساســـي   ، مجل

 . مصر، ع الخامس،جامعة طنطا

ـــنفس االجتمـــاعي : )١٩٨٧( الـــسید ،عثمـــان .٤٤  الجـــزء الثـــاني ت المـــسایرة ،التربـــويعلـــم ال
  . القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة،والمغایرة

ـــنفس، جامعـــة الكویـــت، علـــم الـــنفس التنظیمـــي): ٢٠٠٥(عثمـــان الخـــضر  .٤٥ ، قـــسم علـــم ال
 .٨٩-٧٤ص، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع

ـــد المعلمـــین دراســـة میدانیـــة، ) ٢٠٠٨(عیـــد،العمري .٤٦ جامعـــة الملـــك ، ضـــغوط العمـــل عن
 .السعودیة، سعود

ظـاهرة االحتـراق النفـسي وعالقتهـا بـضغوط العمـل لـدى معلمـي  ):١٩٩٨(یوسف ، عودة .٤٧
جامعـــة ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة،  نویـــة الحكومیـــة فـــي الـــضفة الغربیـــةالمـــدارس الثا

  .نابلس، النجاح
ي وعالقتهـــا بـــسالمة الحركــــة ضـــغوط العمـــل لـــدى المراقــــب الجـــو )٢٠٠٤(غنام،ســـعید .٤٨

كلیــة الدراســات ، جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة، ة ماجــستیر غیــر منــشورةرســال، الجویــة
 .الریاض، العلیا قسم العلوم اإلداریة

  .جامعة أم القرى التربیة اإلسالمیة وتحدیات العصر )٢٠٠٧(عبد الرحمن ،الفاضل  .٤٩
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ائـل دار و، علم النفس اإلداري وتطبیقاته في العمـل، )٢٠٠٩(وأحمد الدلیمي ، كریم علي .٥٠
 .١٦١-١٦٠ص، ١ط، للنشر

  . مصر، هجر للطباعة والنشر،٣ ط ،الصحة النفسیة :)١٩٩٠( عالء الدین ،كفافي .٥١
العالقــة بــین االتجــاه نحــو تعــاطي المخــدرات والمــسایرة  :)٢٠٠٣( محمــد جعفــر ،اللیــل .٥٢

 مـج ، مجلـة جامعـة الملـك سـعود،وارتباطهما ببعض المتغیرات لـدى طـالب وطالبـات الجامعـة
 .٣٨٠ – ٣٤٥ ص ،)١(وم التربویة والدراسات اإلسالمیة  العل،١٦

مكتبــــة الجامعــــة ، ســــلوك المنظمــــة وســــلوك الفــــرد والجماعــــة، )٢٠٠٣(ماجــــد العطیــــة  .٥٣
 .٣٧٣-٣٧١ص، غزة، اإلسالمیة

جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم ، مركــز الدراســات والبحــوث، )٢٠٠٤(مجلــة األمــن والحیــاة  .٥٤
 .٥٨ص، األمنیة

ــــضغوط اإل .)١٩٩١(محــــسن الخــــضیري  .٥٥ ــــالجال ــــة الظــــاهرة واألســــباب والع ــــة .داری  مكتب
 ٢ص، مدبولي

رسـالة ماجـستیر ، ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظیمـي). ٢٠٠٩(   محمد أبو العال .٥٦
 .١٥-١٤ص، غزة، الجامعة اإلسالمیة، غیر منشورة

 دراسـة للـسلوك اإلنـساني الفـرد والجمـاعي، السلوك التنظیمـي، )٢٠٠٠(محمد القریـوتي  .٥٧
 .٢٧٥-٢٧٢ص، غزة، مكتبة الجامعة اإلسالمیة، في المنظمات المختلفة

ضــغوط العمــل لــدى مــدیري المــدارس الحكومیــة بمحافظــات غــزة ، )٢٠٠٩(محمــد شــبیر  .٥٨
 .٧٣-٦١ص، غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، وسبل التغلب علیها

دار وائـــل للنـــشر ،  األعمـــالالـــسلوك التنظیمـــي فـــي منظمـــات، )٢٠٠٢(محمـــود العمیـــان  .٥٩
 .١٦٧-١٦٠ص، األردن، ١ط، والتوزیع

عمـــادة البحـــث ، الـــسلوك التنظیمـــي فـــي منظمـــات األعمـــال، )٢٠٠٤(محمـــود العمیـــان  .٦٠
 .١٧١-١٦٠ص، ٢ط، الجامعة األردنیة، العلمي

معوقـــات االتـــصال اإلداري وأثرهـــا علـــى مـــستوى ضـــغوط " ):٢٠٠١(ســـلیمان ، المطرفـــي .٦١
رســالة ماجــستیر ، علــى ضــباط قــوات األمــن الخاصــة بمدینــة الریــاض دراســة مــسحیة "العمــل 

قــــسم العلــــوم ، معهــــد الدراســــات العلیــــا، أكادیمیــــة نــــایف العربیــــة للعلــــوم األمنیــــة، غیـــر منــــشورة
  .الشرطیة

أثــر اسـتخدام اإلحــصاءات النفـسیة فــي تـدریس وحــدة  ):٢٠٠٥(عبـد الحمیـد ، المنـشاوي .٦٢
 طـالب المرحلـة عي على تنمیة الوعي النفسي لدىعن الشخصیة والتوافق النفسي واالجتما

  .جامعة طنطا، منشورات كلیة التربیة، الثانویة العامة 
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التوافـــق النفـــسي واالجتمـــاعي لـــدي طـــالب الثانویـــة العامـــة ): ٢٠٠٦(منـــصور، ســـامي .٦٣
 رسـالة ماجـستیر ،القاطنین في المناطق الـساخنة بمحافظـة رفـح وعالقتـه بـسمات الشخـصیة

 .كلیة الصحة العامة،غزة.معة القدسغیر منشورة، جا

ــة الــصم وضــعف "): ٢٠١٠(عوشــة ، المهیــري .٦٤ التوافــق االجتمــاعي والنفــسي لــدى الطلب
ـــة المتحـــدة  ـــسمع فـــي دولـــة اإلمـــارات العربی جامعـــة ، المجلـــة الدولیـــة لألبحـــاث التربویـــة، ال

  .٢٧العدد، اإلمارات المتحدة
دة التربویــة ووجهــة الــضبط لــدى ضــغوط العمــل وعالقتهــا بالقیــا)  ٢٠٠٣(هــانم یاركنــدي .٦٥

مجلة فـصلیة محكمـة تعنـى بالدراسـات ، رسالة الخلیج العربي، مدیرات المدارس بمحافظة جدة
 .٨٩ع، التربویة والثقافة العامة

 مركــز ،ضــغوط العمــل مــصادرها ونتائجهــا وكیفیــة إدارتهــا) ١٩٩٨(هیجان،عبــد الــرحمن  .٦٦
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  :األجنبیة المراجع :ًثانیا
67. Baron. R.behavior in Organization. Boston: Allyan and Bacon.        

                                               2nd  ed. 1986  
68. Daley. M. R. " Burnout. Smoldering Problem in protective 
services " Soeial work , 1979. P P. 325 – 379. 
 
69. Kyriacou. C. and sutcliffe. J. A model of teacher stress. Educ. 
studies. 4.1. (a) 1978. 
 
70. Taylor, Shelley E. Anne Peplau Letitia and  David O. Sears.  Social  
Psychology.  10th  ed. Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, 2000. 

  
71. Luthans, Fred (1992). Organizational Behavior, 6th ed. N.y: 
McGraw-Hill Inc. 
 

 

  

 
  :المواقع اإللكترونیة

72.www.moqatel.com,  ھـ٢٦/٤/١٤٣٢  
73.http://uqu.edu.sa/page/ar/83146,   ھـ٣/٢/١٤٣٣  
74.http://uqu.edu.sa/page/ar/163507, ھـ٣/٢/١٤٣٣   
75.http://www.islamstory.com ھـ٣/٢/١٤٣٣   
76.http://uqu.edu.sa/page/ar/83146 -http://www.shamela.ws ھـ٣/٢/١٤٣٣   

  
  
  



 ٨٨

  
  
  

  
  المالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٩

  )١(ملحق رقم 
  

  .ه/المحترم.....................................................     .  :ه/سیادة الدكتور 
  

  ،،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  

علــم / ًنحــیطكم علمــا بــأن الباحــث بــصدد إعــداد رســالة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي التربیــة 
  :النفس تخصص صحة نفسیة بعنوان

  
 المغــــایرة وضــــغوط العمــــل لــــدى رجــــال الــــشرطة العــــاملین بالمباحــــث العامــــة –المــــسایرة " 

  "بمحافظات غزة 
  :وأدوات الدراسة هي

فـــي المملكـــة العربیــــة " .هــــ١٤١٢"عـــداده بــــن مـــانع  وقـــام بإ: مقیـــاس المـــسایرة والمغـــایرة-
الـــسعودیة بهـــدف الحـــصول علـــى تقـــدیر كمـــي لمـــا یدركـــه المـــستجیب علـــى المقیـــاس مـــن الـــسمات 

  .الجزئیة لكل من سلوك المسایرة والمغایرة
  
 "وهو من إعداد الباحث   " : ضغوط العمل ولها ثالث البعاد-

  .البعد االجتماعي
   .البعد األسري

  .لقیممنظومة ا
  

  ـ:وقد عرف الباحث محور إستبانة ضغوط العمل
 هــي اســتجابت الفــرد إلــى المــؤثرات الخارجیــة وتفاعلهــا مــع خــصائص الفــرد الذاتیــة :ضــغوط العمــل

  .وطبیعة عمله وفي هذه الدراسة بالدرجة التي یحصل علیها المفحوص في المقیاس المعد لذلك
  ـ:ابعاد ضغوط العمل

 وهــو یقـــوم بـــأداء أعمالـــه بـــشكل ، كـــل االتــصاالت بـــین اإلنـــسان وغیـــرههـــي :العالقــات االجتماعیـــة
 وعــدم تــأثیر ، وعالقاتــه أثنــاء البیــع أو الــشراء، وجیرانــه، وأصــدقائه،یــومي كعالقتــه بزمالئــه بالعمــل
   .طبیعة عمله على تلك العالقات

  
 ،احــدة كزوجتــههــي تلــك العالقــة االجتماعیــة التــي تقــوم بــین أعــضاء األســرة الو: العالقــات االســریة

  . وعدم تأثیر طبیعة عمله على تلك العالقات أثناء ممارسة حیاته بشكل طبیعي، وأقاربه،وأوالده
  



 ٩٠

 هــي مجموعــة قواعــد ومعــاییر وعــادات وتقالیــد المنبثقــة مــن العقیــدة ویتبناهــا الفــرد :منظومــة القــیم
ول لـــسلوك ظـــاهر  وتتحـــ، وتـــسهم فـــي ترســـیخها لألفـــراد المؤســـسات المتنوعـــة،ویرتـــضیها المجتمـــع

   . وعدم تأثیر طبیعة العمل على تلك القیم،ملموس
  

  
  

  فیھ لــــذا یرجى من سیادتكم التكرم باالطالع على فقرات مقیاس ضغوط العمل وإبداء الرأي 
   

  :                                                                                      الباحث
  خةزھیر بسام مال

  
  

  ـــــ:مقیاس ضغط العمل بأبعاده الثالث
  

موافق   العبارة  الرقم
  بشدة

غیر   متردد  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

            .أشعر بالمسئولیة الملقاة على عاتقي بالعمل كبیرة  ١
  

            .أشعر بالضیق عندما أسلك سلوكا مغایر لطبیعتي  ٢

            .أشعر بأن ساعات عملي كبیرة  ٣

سي فــي العمــل یــضایقني ممــا یزیــد مــن إرهــاقي فــي رئیــ  ٤
  .العمل

          

یضایقني ما ألقاه من صعوبات في التعامـل مـع مـن هـم   ٥
  .أعلى مني رتبة

          

            .یضایقني طبیعة العمل الشرطي الذي اعمل فیه  ٦

اشعر أن طبیة عملي ال تمنحني مـا اسـتحقه مـن تقـدیر   ٧
  .من قبل زمالئي

          

نزعــاج بــسبب عــدم مقــدرتي علــى انجــاز مــا اشــعر باال  ٨
  .یطلب مني

          

أعبــاء العمــل تــزداد نظــرا لقلــة اللــوازم واحتیاجــات العمــل   ٩
  .الشرطي

          

احتكاكي بمشاكل المـواطنین واطالعـي علیهـا تـسبب لـي   ١٠
  .اإلزعاج والضیق

          

            .تضایقني بعض التصرفات الشخصیة لزمالئي بالعمل  ١١

ــبعض المــضایقات مــن قبــل أشــكو مــن   ١٢ ــرار تعرضــي ل تك
  .زمالئي ورؤسائي بالعمل

          

            .افقد صبري عندما أجد العراقیل أمامي أثناء العمل  ١٣

            .یضایقني عدم تعاون زمالئي فینا یخص عملي  ١٤



 ٩١

            .اشعر بان مسئولي بالعمل یبحث دوما عن أخطائي  ١٥

            .اسبنياشعر بان مهنتي كرجل مباحث ال تن  ١٦
  

اشــعر بــان بعـــض الــضباط والمـــدراء بالعمــل یمارســـون   ١٧
  .ضغطا على من ال یسایرهم

          
  
  

  

  ــــــــــــــــــ:البعد االجتماعي لضغوط العمل
  

ــشرطة مــن اقــل   ١٨ ــي ال ــة رجــل المباحــث ف ــان مهن أشــعر ب
  .المهن من حیث التقدیر االجتماعي

          

            . یحترمنيأشعر بان المجتمع یخافني وال  ١٩

أرى أن عملي بجهـاز المباحـث اثـر سـلبا علـى عالقـاتي   ٢٠
  .االجتماعیة مع الغیر

          

            .اشعر بان الناس یتجنبوني خشیة التقاط أخطائهم  ٢١

اشـعر بــان زمالئــي فــي أجهـزة الــشرطة األخــرى ینعتــوني   ٢٢
  .بصفات اكرهها

          

 یجعلني قلیـل اشعر بان اآلخرین ینظرون لي بان عملي  ٢٣
  .دین وخلق

          

مــن خــالل عملــي اشــعر بــان المجتمــع غابــة خالیــة مــن   ٢٤
  .األخالق

          

            .دوما أظن باآلخرین السوء والخطأ  ٢٥

            .بعد فترة من عملي أصبحت افقد الثقة باآلخرین  ٢٦

            .أرى أن أفراد المجتمع ذئاب بزى آدمیین  ٢٧

ماعیة مـع اآلخـرین خـشیة مـن ارفض إقامة عالقات اجت  ٢٨
  .أن یكونوا سیئین

          

            .أفكر دوما باالنتقال والعیش بعیدا عن محیطي  ٢٩

            .تراودني دوما أفكار سلبیة عن اآلخرین  ٣٠

            .ینتابني الشك بأخالق وامن اآلخرین  ٣١

            أصبح أسلوبي مع اآلخرین یتسم بالهجوم   ٣٢

            .خرین یتسم باإلتهامأصبح أسلوبي مع اآل  ٣٣

            .أعامل أفراد المجتمع بلغة التحقیق  ٣٤

            .ال استطیع الفصل بین عملي والمجتمع الخارجي  ٣٥
  

            .افتعل دوما المشاكل مع أفراد مجتمعي  ٣٦
  

  ــــــــــــــــ:البعد األسري لضغوط العمل
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 ازداد حرصـــي أكثـــر علـــى أســـرتي خـــالل عملـــي بجهـــاز  ٣٧
  .المباحث

          

            .أفكر دوما بخطر قد یصیب أسرتي من قبل اآلخرین  ٣٨

أتمنى أن ال یكون لـي أطفـال إنـاث خـشیة مـن تعرضـهم   ٣٩
  .لمشاكل بالمستقبل

          

            .ثقتي بأسرتي تهتز أحیانا  ٤٠

            .أفكر دوما بفصل وسائل االتصال المرئیة عن بیتي  ٤١

            .یعد عملي بالمباحثتزداد مراقبتي ألسرتي   ٤٢

            .أرى أن عالقتي بزوجتي تضطرب أحیانا  ٤٣

دوما اتصل على بیتـي أثنـاء تواجـدي بالعمـل لالطمئنـان   ٤٤
  .علیهم

          

ــــت   ٤٥ ــــي للتوجــــه للبی أحــــاول دومــــا االســــتئذان مــــن عمل
  .لالطمئنان علیهم

          

            .أفكر باالنفصال عن زوجتي  ٤٦

            .ة بعد عملي بالمباحثأفكر بالزواج ثانی  ٤٧

            .تقع مشاكل بیني وبین أهل بیتي دوما  ٤٨

أجــد أن طبیعـــة عملـــي تـــؤثر ســـلبا علـــى معـــاملتي مـــع   ٤٩
  .أسرتي

          

            .مشاكلي مع أهل بیتي یكون  سببها عملي  ٥٠

            .انشغالي الدائم بالعمل سبب لي مشاكل مع زوجتي  ٥١

            علني أهمل أوالدي انشغالي الدائم بالعمل ج  ٥٢

            .انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل احتیاجات أهلي  ٥٣

  
  ـــــ:منظومة القیم وضغوط العمل

  
  

ـــشغالي بالعمـــل یجعلنـــي أتكاســـل عـــن أداء صـــلواتي   ٥٤ ان
  .بمواعیدها

          

            .أرى أن عملي اثر على مستوى تدینني  ٥٥

جــــرمین اثــــر علــــى تعــــاملي الــــدائم مــــع الــــشاذیین والم  ٥٦
  .شخصیتي

          

اشعر باني أصبحت أتلفظ ببعض األلفاظ التي كنت أجرم   ٥٧
  .لفظها

          



 ٩٣

أصــبحت أتـــابع األفـــالم والبـــرامج التـــي ال تلیـــق بتعـــالیم   ٥٨
  .دیننا

          

            .أشاهد صور المتبرجات من النساء وكأنه أمر عادي  ٥٩

            .أجد نفسي محبا للحدیث مع النساء  ٦٠

            .اشعر بان الكذب شئ ال بد منه  ٦١

            .أمارس الكذب بعملي أحیانا وأكون مضطرا لذلك  ٦٢

            .اشعر بان مفهوم الصدق أصبح غائبا  ٦٣

ــاملهم مــع   ٦٤ ــأثروا تــأثرا ســلبیا جــراء تع بعــض أصــدقائي ت
  .المجرمین

          

اهتمــامي بالجوانــب اإلیمانیــة والجهادیــة قــل بعــد عملــي   ٦٥
  .ثبالمباح

          

تعــــرض بعــــض زمالئــــي بالعمــــل للفــــتن جــــراء عملهــــم   ٦٦
  .بالمباحث

          

            .أخطأت بحق نفسي ودیني أثناء عملي  ٦٧

            .اشعر بأنني ظلمت الكثیر من الناس جراء عملي  ٦٨

  
  

                            الباحث                                                                                             
  زھیر بسام مالخة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

  )٢(ملحق رقم 
  

  
 

 
 
 

 
 
 
  

  .المحترم    أخي الشرطي والضابط العامل بالمباحث العامة 
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

 المغـــایرة وضـــغوط العمـــل لـــدى رجـــال الـــشرطة –المـــسایرة (یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة بعنـــوان 
  )العاملین بالمباحث العامة في محافظات غزة

سیة مـن الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة ونحـن علـى ثقـة للحصول على درجـة الماجـستیر فـي الـصحة النفـ
بأنــك ســـتجیب علــي المقـــاییس دون مجاملــة وستتـــصف إجابتــك بالدقـــة والموضــوعیة المنطلقـــة مـــن 
شــعوركم العــالي بالمــسئولیة تجــاه وطــنكم وعملكــم وحرصــكم علــى المــساهمة بتطــویره، حــاول أن ال 

  .مات ستكون في موضع السریة التامةتترك أي عبارة دون اإلجابة عنها، مع العلم بأن المعلو
حیث نأمل من خالل هذه اإلجابـات الخـروج بتوصـیات تـساعد علـى تطـویر العمـل الـشرطي بـشكل 

  .عام وجهاز المباحث بشكل خاص
  

  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم 
  
  

  
                                                               الباحث

                              زهیر بسام مالخة                  
  
  



 ٩٥

  
  

  بیــــــــانات عـامــــــــــــــة: ًأوال
  

  .أمام ما یناسبك) X(فیما یلي مجموعة من العبارات أرجو منك وضع عالمة 
  

  ).(        فأكثر )( ٥٩-٥٠      )( ٤٩-٤٠    )( ٣٩- ٣٠    )(  ٢٩-١٨ :العمر-

  ).(      مطلق )(    متزوج )(زب أع:  الحالة االجتماعیة-

  ).(    دراسات علیا )(    جامعي )(   ثانوي )( أقل من ثانوي :المؤهل العلمي-

  ).(     ضابط )(صف ضابط  ؟؟؟      )(  شرطي :الرتبة العسكریة-

  ).( ٣٦*١٢          )(  ٤٨*٢٤        )( ساعات ٨ :ساعات العمل-

  ).(     غیر ذلك )(     إشارة   )(    عملیات )(   تحقیق )(   تحري )( إداري :مجال العمل-

  . )(    رفح )(     خانیونس ()    الوسطى )(      غزة )( الشمال:مكان العمل محافظة-



 ٩٦

  مقیاس ضغط العمل: ًثانیا

  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غیر   متردد  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            .ن من حیث التقدیر االجتماعيقل المهأالمباحث من رجل مهنة  .١
            .المجتمع یخافني وال یحترمني .٢

٣. 
 على عالقاتي االجتماعیة مع ًثر سلباأعملي بجهاز المباحث 

  .خریناآل
          

            .الناس یتجنبوني خشیة التقاط أخطائهم .٤
            .كرههاأزمالئي في أجهزة الشرطة األخرى ینعتوني بصفات  .٥
            .بعدني عن الدینن عملي یأ بیعتقد اآلخرون .٦
            .ن المجتمع غابة خالیة من األخالقأشعر بأمن خالل عملي  .٧
            .واالنحرافأظن في اآلخرین السوء  .٨
            .جتماعیة مع اآلخریناعالقات  إقامة أخشى من .٩

            . عن محیطيً باالنتقال والعیش بعیداًأفكر دوما١٠
             یتسم بالهجوم أصبح أسلوبي مع اآلخرین١١
            .باالتهامأصبح أسلوبي مع اآلخرین یتسم ١٢
            .أعامل أفراد المجتمع بلغة التحقیق١٣
            .ال استطیع الفصل بین عملي والمجتمع الخارجي١٤
            .افتعل المشاكل مع أفراد مجتمعي١٥
            .رئیسي في العمل یضایقني١٦
            .م أعلى مني رتبة في التعامل مع من هة صعوبجد أ١٧

١٨
 على من ال ًن بعض الضباط والمدراء بالعمل یمارسون ضغطاأشعر بأ

 .یسایرهم
          

            .یضایقني عدم تعاون زمالئي فیما یخص عملي١٩
            . عن أخطائيًن مسئولي بالعمل یبحث دوماأشعر بأ٢٠
           . تعرضي لبعض المضایقات من قبل زمالئي ورؤسائي بالعملریتكر٢١
           .بعض التصرفات الشخصیة لزمالئي بالعمل مزعجة٢٢
            .طبیعة العمل الشرطي صعبه٢٣
            .أحصل على ما استحقه من تقدیر من قبل زمالئي ال٢٤
            .ازداد تشدیدي أكثر على أسرتي خالل عملي بجهاز المباحث٢٥
            . بخطر قد یصیب أسرتي من قبل اآلخرینًأفكر دوما٢٦
            .تمنى أن ال یكون لي أطفال إناثأ٢٧
            ً.ثقتي بأسرتي تهتز أحیانا٢٨



 ٩٧

            . وسائل االتصال عن بیتيقطع بًأفكر دوما٢٩
            .عد عملي بالمباحثبتزداد مراقبتي ألسرتي ٣٠
            ً.أرى أن عالقتي بزوجتي تضطرب أحیانا٣١
            . علیهمعلى بیتي أثناء تواجدي بالعمل لالطمئنانًدوما اتصل ٣٢
             . االستئذان من عملي للتوجه للبیت لالطمئنان علیهمًدائماأحاول ٣٣
            .أفكر باالنفصال عن زوجتي٣٤
            .أفكر بالزواج ثانیة بعد عملي بالمباحث٣٥
            .بیني وبین أهل بیتيباستمرار تقع مشاكل ٣٦
            . على معاملتي مع أسرتيًأجد أن طبیعة عملي تؤثر سلبا٣٧
            .مشاكلي مع أهل بیتي یكون  سببها عملي٣٨
            .انشغالي الدائم بالعمل سبب لي مشاكل مع زوجتي٣٩
            انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل أوالدي ٤٠
            .انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل احتیاجات أهلي٤١
            .عیدها بمواةصالالانشغالي بالعمل یجعلني أتكاسل عن أداء ٤٢
            .يثر على مستوى تدینأأرى أن عملي ٤٣
            .على شخصیتيًسلبا ثر أتعاملي الدائم مع الشاذیین والمجرمین ٤٤
            .المسئولیة الملقاة على عاتقي في العملبثقل أشعر ٤٥
            .ني أصبحت أتلفظ ببعض األلفاظ التي كنت أجرم لفظهاأشعر بأ٤٦
           . والبرامج التي ال تلیق بتعالیم دینناأصبحت أتابع األفالم٤٧

            .طبیعيأشاهد صور المتبرجات من النساء وكأنه أمر ٤٨
  

            . للحدیث مع النساءًأجد نفسي محبا٤٩
            .ال بد منه ضروري ون الكذبأشعر بأ٥٠
            .شعر بالذنبأن أ دون ًأمارس الكذب بعملي أحیانا٥١
            . جراء تعاملهم مع المجرمینًابعض أصدقائي تأثروا سلبی٥٢
            .اهتمامي بالجوانب اإلیمانیة والجهادیة قل بعد عملي بالمباحث٥٣
            . تعرض بعض زمالئي بالعمل للفتن جراء عملهم بالمباحث٥٤
            . مغایر لطبیعتيًأشعر بالضیق عندما أسلك سلوكا٥٥
           .ن مهنتي كرجل مباحث ال تناسبنيأشعر بأ٥٦
           .فقد صبري عندما أجد العراقیل أمامي أثناء العملأ٥٧
            . كبر من قدرتي على اإلنجازأما یطلب مني ٥٨
            .أعباء العمل تزداد بسبب قلة اللوازم واحتیاجات العمل الشرطي٥٩
            .أخطأت بحق نفسي ودیني أثناء عملي٦٠
            . شعر بأنني ظلمت الكثیر من الناس جراء عمليأ٦١



 ٩٨

  المغایرة – المسایرة مقیاس: ُالثثا
  

فق التالیة والعبارات المواقف علي موافقتك مدي ما م
موا

 
اما

تم
ً 

فق
موا

 
 إلي

 حد
بیر

ك
 

 غیر
فق

موا
 

 إلي
 حد

بیر
ك

 

 غیر
فق

موا
 

 علي
الق

إلط
ا

 

     له القتراضها ذهب ولكنه شيء معه یكن ولم النقود بعض صدیقه من طلب صدیق ١

     اآلخرین لمشاعر مراعاة دون عال بصوت دیوالرا سماع تعود شخص ٢

     باالستحسان تقابل اآلخرین من جیدة أعمال صدور ٣

     یهمني ال لتصرفاتي اآلخرین نقد ٤

     علیه أكافأ أن فأحب ًعمال عملت إذا ٥

     اآلخرین حساب علي ولو أرید ما أحقق أن أرغب ٦

     واجهز بعد لها ًمهمال ابنها اعتبرت أم ٧

     إخوته بین كذلك یكون أن ویرید لهم قائدا أقرانه بین یعتبر شخص ٨

     یسایرها لم إذا أسراره تفشي سوف ألنها للجماعة الفرد ینقاد ٩

     أسرارها كشف یحاول من عزل الجماعة حق من لیس ١٠

     لك نقدا فیها كان ولو حتى نظرهم وجهه تحترم أن علیك اآلخرین حق من ١١

     منها الهروب من خیر المشكلة في رأسك تضع أن ١٢

     مفضل شيء المجموعة في اندماجك سرعة ١٣

     بي مهتمین غیر الزمالء الجماعة أن أشعر ١٤

     األخیار إال أجالس ال فإنني لذا" جلیسه من المرء" ١٥

     عنه متناعباال اآلخرین ینصح ال انه غیر التدخین أضرار یعرف شخص ١٦

     مناسب غیر عمل العامة االجتماعیة الحیاة عن االنعزال إن ١٧

     الغرباء مع الحدیث في صعوبة أجد ما كثیرا ١٨

     علیها اإلجابة مني تقتضي اآلخرین أسئلة معرفة ١٩

     اآلخرین أسئلة علي اإلجابة مصلحتي من لیس ٢٠

     ريتفكی علي المجتمع قضایا تهیمن ٢١

     أهدافنا لتحقیق جدیدة خطوات في التفكیر من أفضل سبقونا من خطوات إتباع ٢٢

     یخطئون عندما لآلخرین العذر التماس علینا ٢٣



 ٩٩

     تریده ما تسمعهم أن المهم ٕوانما لآلخرین تستمع أن المهم لیس ٢٤

٢٥ 
 فأعطـاه المحتـاج زمیلـه قابلـهف الفـسحة فـي الطعام بعض به لیشتري فقط واحد شیكل معه طالب

     الشیكل

     أوقاتهم یستغلون وزمالؤه النت أو التلفاز علي أوقاته معظم یقضي طالب ٢٦

     جید شيء عملك تجاه اآلخرین مشاعر معرفة ٢٧

     اآلخرین أرضي فلن عملت مهما ٢٨

     بنكرانه قوبلت ولو حتى للجمیل ًفاعال سأظل ٢٩

     أخذت ما مقابل أعطي أن مني مطلوب لیس ٣٠

     المدرسة عن غیابه كثرة الحظ عندما بدراسته مهتم غیر طالبه أحد اعتبر مدرس ٣١

     المعاملة نفس إخوته یعامله أن توقع والده وفاه وبعد والده من وحنان بلطف یعامل كان شخص ٣٢

     الجماعة مصلحة فیه لما أعضائها آراء علي تؤثر أن للجماعة یحق ٣٣

      لها ًمصلحا نفسه یضع من عزل الجماعة حق من لیس ٣٤

     عني سیئة فكرة لآلخرین یكون أال یهمني ٣٥

     بالجبن یفسر قد االذى علي صبرك ٣٦

      أشیاء من المجموعة به تقوم لما بسرعة أستجیب ٣٧

     فراغي وقت معه أقضي من أجد ال ٣٨

      ًدائما زمالئه یقوله ما یوافق فإنه ولذا رحمة الجماعة مع الموت أن الفرد یعتقد ٣٩

     السرقة إلي یلجأ یجدها وال نقود إلي یحتاج عندما انه غیر حرام السرقة أن یعرف شخص ٤٠

     لي ممتع االجتماعیة واألنشطة الحفالت حضور ٤١

     المجتمع في الشأن وأصحاب المسئولین مع التحدث في صعوبة أجد ٤٢

     أفضل عنه بالعدول فإقناعه خطأ علي ًمصرا ًشخصا نري عندما ٤٣

     لنفسي بمعلوماتي االحتفاظ حقي من ٤٤

      نحبه ال من انجازات تجاهل المعقول من لیس ٤٥

      للنقاش تطرح قضیة لكل صحیح واحد حل هناك ٤٦

     مني أكبر هو من نصائح عن التغاضي علي یجب ٤٧

     ما نقاش في عنها تدافع التي آرائك عن التنازل الخطأ من ٤٨

     أقرانهم من أقل یظهروا ال حتى إخوته علي لیصرف نفسه علي یبخل أخ ٤٩



 ١٠٠

     اآلخرین مراعاة دون تعجبه التي الطریقة بحسب یعیش أن منا واحد كل حق من ٥٠

      الرحلة في ایجابي دور يل یكون أن یجب رحلة في زمالئي مع خرجت إذا ٥١

     للنفس وظلم لهم مغالطة اآلخرین مجاملة ٥٢

     ًغدا آخذ حتى الیوم أعطي ٥٣

     صعب شيء أملك عما تنازلي ٥٤

     له أخ والدة بعد له أسرته بإهمال أحس األطفال أحد ٥٥

     ومطالبها أسرته عن ًمسئؤال فیه أصبح الذي الوقت في الزمالء مع ًمنشغال الفرد بقاء ٥٦

٥٧ 
 مــصلحة فــي ذلــك ألن بــه یقتنــع لــم ولــو حتــى بــه المكلــف بالــدور القیــام الجماعــة عــضو علــي

     للجماعة

     هوایاتها یمارس ال الذي العضو عزل الزمالء جماعة حق من لیس ٥٨

     الماضي في بها قاموا التي باألخطاء اآلخرین تذكیر عدم یستحسن ٥٩

     بتوجیهي لآلخرین أسمح لن ٦٠

     الزمالء مع أقضیها التي تلك اإلطالق علي أوقاتي أمتع ٦١

     أسراري لهم أفشي مخلصین أصدقاء لي لیس ٦٢

     فیه التفكیر دون بقوله یأخذ ولذا زمالؤه أحد في الطالب یثق ٦٣

     الحاجة وقت لآلخرین یتوسط ولكنه مرفوضة الوساطة یعتبر شخص ٦٤

     منهم تعلمك یعني اآلخرین مع تفاعلك ٦٥

     ًأحیانا اآلخرین مقابلة تجنب أحاول ٦٦

     سلبي عمل اآلخرین جانب إلي وقوفك عدم ٦٧

     التالمیذ لبقیة یشرح والمدرس انتظاري وقتي ضیاع من ٦٨

     مفید شيء الحدیثة المخترعات علي االطالع ٦٩

     أخطائها عن البحث من ًبدال ماتالتعلی تنفیذ علینا ٧٠

     نظري وجهه یفهم ال دام ما ًمعذورا خطأ علي یفهمني من اعتبر ٧١

     لآلخرین متاعب من األمر في كان مهما بدأه ما یواصل الناس بعض ٧٢

      مكانهم إلیصالهم فعاد سیارتهم بهم تعطلت أسرة صادفته الطریق وفي سیارته یقود شخص ٧٣

     بنفسه یستیقظ حتى نومه من إیقاظه عدم حوله ممن یطلب شخص ٧٤

     المرور إشارة یقطعون أو الطرقات في النفایات یرمون الناس أري عندما أنزعج ٧٥



 ١٠١

     ذلك أغضبهم لو حتى تصرفهم بسوء الزمالء أصارح ٧٦

     األخذ من خیر العطاء ٧٧

     حقي من ممكنة طریقة بأي النجاح عن البحث ٧٨

     السالم علیه یرد لم ألنه األیام من یوم في صدیقه علي صدیق غضب ٧٩

     أبنائهم علي الجیران آباء یصرف كما علیه یصرف أن أبیه من یتوقع ابن ٨٠

     علیها توافقه ال المجموعة دامت ما أفكاره عن یتنازل أن الفرد علي ٨١

     والمناقشة الكالم في أسلوبها یستخدم ال الذي الفرد عزل للجماعة یحق ال ٨٢

     الرسمیة الجهات طریق عن حلها من خیر بالتفاهم الناس بین المشاكل حل ٨٣

     المجازفة من مألوفة طرق استخدام من بد ال تنجح لكي ٨٤

     المجموعة من تعلمته مما التخلص بمكان الصعوبة من ٨٥

     علي التعرف یحاول من أجد ال ٨٦

     باستمرار الرأي یبادلهم لذا اآلخرین إقناع بإمكانه أن الفرد یعتقد ٨٧

٨٨ 
 تـضایقه بحجـة الفـصل فـي یثیرهـا ولكنـه مناسبة غیر الفصل في الضوضاء إثارة أن یعرف طالب

 الحصة طول من
    

     به المحیطین من ًمحبوبا الشخص یكون أن األفضل من ٨٩

     الناس من مجموعة حضور في ًویالط التحدث أستطیع ال ٩٠

      الفردیة المذاكرة من فائدة أكثر الجماعیة المذاكرة ٩١

     الیوم عالم في التعاون المفید من لیس ٩٢

     أشتریه لن كنت ٕوان حتى الجدید عن أسمع أن أحب ٩٣

     نفسي إلي محبب الماضي في ما كل ٩٤

     تحقیقه یمكن ناآلخری من تتوقعه ما كل لیس ٩٥

     الصریحة الواضحة اآلراء إال أسمع أن أحب ال ٩٦
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  )٣(ملحق رقم 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
  

  .المحترم    أخي الشرطي والضابط العامل بالمباحث العامة 
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

 المغـــایرة وضـــغوط العمـــل لـــدى رجـــال الـــشرطة –المـــسایرة (یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة بعنـــوان 
  )العاملین بالمباحث العامة في محافظات غزة

ي الـصحة النفـسیة مـن الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة ونحـن علـى ثقـة للحصول على درجـة الماجـستیر فـ
بأنــك ســـتجیب علــي المقـــاییس دون مجاملــة وستتـــصف إجابتــك بالدقـــة والموضــوعیة المنطلقـــة مـــن 
شــعوركم العــالي بالمــسئولیة تجــاه وطــنكم وعملكــم وحرصــكم علــى المــساهمة بتطــویره، حــاول أن ال 

  .م بأن المعلومات ستكون في موضع السریة التامةتترك أي عبارة دون اإلجابة عنها، مع العل
حیث نأمل من خالل هذه اإلجابـات الخـروج بتوصـیات تـساعد علـى تطـویر العمـل الـشرطي بـشكل 

  .عام وجهاز المباحث بشكل خاص
  

  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم 
  
  

  

                                           
  
  

        
  



 ١٠٣

  
  عـامــــــــــــــةبیــــــــانات : ًأوال

  

  .أمام ما یناسبك) X(فیما یلي مجموعة من العبارات أرجو منك وضع عالمة 
  

  ).(        فأكثر )( ٥٩-٥٠      )( ٤٩-٤٠    )( ٣٩- ٣٠    )(  ٢٩-١٨ :العمر-

  ).(      مطلق )(    متزوج )(أعزب :  الحالة االجتماعیة-

  ).(    دراسات علیا )(    جامعي )(ي    ثانو)( أقل من ثانوي :المؤهل العلمي-

  ).(     ضابط )(صف ضابط  ؟؟؟      )(  شرطي :الرتبة العسكریة-

  ).( ٣٦*١٢          )(  ٤٨*٢٤        )( ساعات ٨ :ساعات العمل-

  ).(     غیر ذلك )(     إشارة   )(    عملیات )(   تحقیق )(   تحري )( إداري :مجال العمل-

  . )(    رفح )(     خانیونس ()    الوسطى )(      غزة )( الشمال:محافظةمكان العمل -
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  مقیاس ضغط العمل: ًثانیا

  العبارة  الرقم
موافق 
  متردد  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

            .قل المهن من حیث التقدیر االجتماعيأالمباحث من رجل مهنة  .١
            .المجتمع یخافني وال یحترمني .٢
            .خرین على عالقاتي االجتماعیة مع اآلًثر سلباأعملي بجهاز المباحث  .٣
            .الناس یتجنبوني خشیة التقاط أخطائهم .٤
            .كرههاأزمالئي في أجهزة الشرطة األخرى ینعتوني بصفات  .٥
            .بعدني عن الدینن عملي یأیعتقد اآلخرون ب .٦
            .خالیة من األخالقن المجتمع غابة أشعر بأمن خالل عملي  .٧
            .واالنحرافأظن في اآلخرین السوء  .٨
            .جتماعیة مع اآلخریناعالقات  إقامة أخشى من .٩

            . عن محیطيً باالنتقال والعیش بعیداًأفكر دوما١٠
            أصبح أسلوبي مع اآلخرین یتسم بالهجوم ١١
            .باالتهامأصبح أسلوبي مع اآلخرین یتسم ١٢
            .امل أفراد المجتمع بلغة التحقیقأع١٣
            .ال استطیع الفصل بین عملي والمجتمع الخارجي١٤
            .افتعل المشاكل مع أفراد مجتمعي١٥

          .رئیسي في العمل یضایقني١٦
  
  
  

            . في التعامل مع من هم أعلى مني رتبةة صعوبجد أ١٧

١٨
 على من ال ً ضغطان بعض الضباط والمدراء بالعمل یمارسونأشعر بأ

 .یسایرهم
          

            .یضایقني عدم تعاون زمالئي فیما یخص عملي١٩
            . عن أخطائيًن مسئولي بالعمل یبحث دوماأشعر بأ٢٠
           . تعرضي لبعض المضایقات من قبل زمالئي ورؤسائي بالعملریتكر٢١
           .بعض التصرفات الشخصیة لزمالئي بالعمل مزعجة٢٢
            .ل الشرطي صعبهطبیعة العم٢٣
            .أحصل على ما استحقه من تقدیر من قبل زمالئي ال٢٤
            .ازداد تشدیدي أكثر على أسرتي خالل عملي بجهاز المباحث٢٥
            . بخطر قد یصیب أسرتي من قبل اآلخرینًأفكر دوما٢٦
            .أتمنى أن ال یكون لي أطفال إناث٢٧



 ١٠٥

            ً.ثقتي بأسرتي تهتز أحیانا٢٨
            . وسائل االتصال عن بیتيقطع بًأفكر دوما٢٩
            .عد عملي بالمباحثبتزداد مراقبتي ألسرتي ٣٠
            ً.أرى أن عالقتي بزوجتي تضطرب أحیانا٣١
            .على بیتي أثناء تواجدي بالعمل لالطمئنان علیهمًدوما اتصل ٣٢
             .ن علیهم االستئذان من عملي للتوجه للبیت لالطمئناًدائماأحاول ٣٣
            .أفكر باالنفصال عن زوجتي٣٤
            .أفكر بالزواج ثانیة بعد عملي بالمباحث٣٥
            .بیني وبین أهل بیتيباستمرار تقع مشاكل ٣٦
            . على معاملتي مع أسرتيًأجد أن طبیعة عملي تؤثر سلبا٣٧
            .مشاكلي مع أهل بیتي یكون  سببها عملي٣٨
            . بالعمل سبب لي مشاكل مع زوجتيانشغالي الدائم٣٩
            انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل أوالدي ٤٠
            .انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل احتیاجات أهلي٤١
            . بمواعیدهاةصالالانشغالي بالعمل یجعلني أتكاسل عن أداء ٤٢
            .نيثر على مستوى تدیأأرى أن عملي ٤٣

            .على شخصیتيًسلبا ثر أ مع الشاذیین والمجرمین تعاملي الدائم٤٤

            .المسئولیة الملقاة على عاتقي في العملبثقل أشعر ٤٥
            .ني أصبحت أتلفظ ببعض األلفاظ التي كنت أجرم لفظهاأشعر بأ٤٦

           .أصبحت أتابع األفالم والبرامج التي ال تلیق بتعالیم دیننا٤٧

            .طبیعي النساء وكأنه أمر أشاهد صور المتبرجات من٤٨
  

            . للحدیث مع النساءًأجد نفسي محبا٤٩
            .ال بد منه ضروري ون الكذبأشعر بأ٥٠
            .شعر بالذنبأن أ دون ًأمارس الكذب بعملي أحیانا٥١
            . جراء تعاملهم مع المجرمینًبعض أصدقائي تأثروا سلبیا٥٢
            .هادیة قل بعد عملي بالمباحثاهتمامي بالجوانب اإلیمانیة والج٥٣
             .تعرض بعض زمالئي بالعمل للفتن جراء عملهم بالمباحث٥٤
            . مغایر لطبیعتيًأشعر بالضیق عندما أسلك سلوكا٥٥
           .ن مهنتي كرجل مباحث ال تناسبنيأشعر بأ٥٦
           .فقد صبري عندما أجد العراقیل أمامي أثناء العملأ٥٧
             .كبر من قدرتي على اإلنجازأ ما یطلب مني٥٨
            .أعباء العمل تزداد بسبب قلة اللوازم واحتیاجات العمل الشرطي٥٩



 ١٠٦

            .أخطأت بحق نفسي ودیني أثناء عملي٦٠
             .شعر بأنني ظلمت الكثیر من الناس جراء عمليأ٦١
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  المغایرة – المسایرة مقیاس: ُالثثا
  

 التالیة والعبارات فالمواق علي موافقتك مدي ما م

فق
موا

 
اما

تم
ً 

فق
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 إلي

 حد
بیر

ك
 

 غیر
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موا
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 حد

بیر
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 غیر
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موا
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إلط
ا

     له القتراضها ذهب ولكنه شيء معه یكن ولم النقود بعض صدیقه من طلب صدیق ١ 

     علیه أكافأ أن فأحب ًعمال عملت إذا ٢

     اآلخرین حساب علي ولو أرید ما أحقق أن أرغب ٣

     زواجه بعد لها ًمهمال ابنها اعتبرت أم ٤

     یسایرها لم إذا أسراره تفشي سوف ألنها للجماعة الفرد ینقاد ٥

     منها الهروب من خیر المشكلة في رأسك تضع أن ٦
     مفضل شيء المجموعة في اندماجك سرعة ٧

     بي مهتمین غیر الزمالء الجماعة أن أشعر ٨

     عنه باالمتناع اآلخرین ینصح ال انه غیر التدخین أضرار رفیع شخص ٩

     مناسب غیر عمل العامة االجتماعیة الحیاة عن االنعزال إن ١٠

     الغرباء مع الحدیث في صعوبة أجد ما كثیرا ١١

     علیها اإلجابة مني تقتضي اآلخرین أسئلة معرفة ١٢
     اآلخرین أسئلة علي اإلجابة مصلحتي من لیس ١٣

     تفكیري علي المجتمع قضایا تهیمن ١٤

     أهدافنا لتحقیق جدیدة خطوات في التفكیر من أفضل سبقونا من خطوات إتباع ١٥

 المحتـاج زمیله فقابله الفسحة في الطعام بعض به لیشتري فقط واحد شیكل معه طالب ١٦
 الشیكل فأعطاه

    

     جید شيء لكعم تجاه اآلخرین مشاعر معرفة ١٧

     اآلخرین أرضي فلن عملت مهما ١٨

     بنكرانه قوبلت ولو حتى للجمیل ًفاعال سأظل ١٩

     أخذت ما مقابل أعطي أن مني مطلوب لیس ٢٠

     المدرسة عن غیابه كثرة الحظ عندما بدراسته مهتم غیر طالبه أحد اعتبر مدرس ٢١

 نفس إخوته یعامله أن توقع والده وفاه وبعد لدهوا من وحنان بلطف یعامل كان شخص ٢٢
 المعاملة
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     الجماعة مصلحة فیه لما أعضائها آراء علي تؤثر أن للجماعة یحق ٢٣

      لها ًمصلحا نفسه یضع من عزل الجماعة حق من لیس ٢٤

     عني سیئة فكرة لآلخرین یكون أال یهمني ٢٥

     نبالجب یفسر قد االذى علي صبرك ٢٦

      أشیاء من المجموعة به تقوم لما بسرعة أستجیب ٢٧

     فراغي وقت معه أقضي من أجد ال ٢٨

      ًدائما زمالئه یقوله ما یوافق فإنه ولذا رحمة الجماعة مع الموت أن الفرد یعتقد ٢٩
     المجتمع في الشأن وأصحاب المسئولین مع التحدث في صعوبة أجد ٣٠

     أفضل عنه بالعدول فإقناعه خطأ علي ًمصرا ًشخصا رين عندما ٣١

     لنفسي بمعلوماتي االحتفاظ حقي من ٣٢

      نحبه ال من انجازات تجاهل المعقول من لیس ٣٣

      للنقاش تطرح قضیة لكل صحیح واحد حل هناك ٣٤

     ما نقاش في عنها تدافع التي آرائك عن التنازل الخطأ من ٣٥

     أقرانهم من أقل یظهروا ال حتى إخوته علي لیصرف نفسه علي یبخل أخ ٣٦

     اآلخرین مراعاة دون تعجبه التي الطریقة بحسب یعیش أن منا واحد كل حق من ٣٧

      الرحلة في ایجابي دور لي یكون أن یجب رحلة في زمالئي مع خرجت إذا ٣٨

     للنفس وظلم لهم مغالطة اآلخرین مجاملة ٣٩

     ًغدا آخذ حتى الیوم أعطي ٤٠

     صعب شيء أملك عما تنازلي ٤١

     له أخ والدة بعد له أسرته بإهمال أحس األطفال أحد ٤٢

     ومطالبها أسرته عن ًمسئؤال فیه أصبح الذي الوقت في الزمالء مع ًمنشغال الفرد بقاء ٤٣

 فــي ذلــك ألن بــه یقتنــع لــم ولــو حتــى بــه المكلــف بالــدور القیــام الجماعــة عــضو علــي ٤٤
 للجماعة مصلحة

    

     هوایاتها یمارس ال الذي العضو عزل الزمالء جماعة حق من لیس ٤٥

     الماضي في بها قاموا التي باألخطاء اآلخرین تذكیر عدم یستحسن ٤٦

     فیه التفكیر دون بقوله یأخذ ولذا زمالؤه أحد في الطالب یثق ٤٧

     الحاجة وقت لآلخرین یتوسط ولكنه مرفوضة الوساطة یعتبر شخص ٤٨
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     منهم تعلمك یعني اآلخرین مع تفاعلك ٤٩

     سلبي عمل اآلخرین جانب إلي وقوفك عدم ٥٠

     التالمیذ لبقیة یشرح والمدرس انتظاري وقتي ضیاع من ٥١

     مفید شيء الحدیثة المخترعات علي االطالع ٥٢

     أخطائها عن البحث من ًبدال التعلیمات تنفیذ علینا ٥٣

     نظري وجهه یفهم ال دام ما ًمعذورا خطأ علي یفهمني من اعتبر ٥٤

     لآلخرین متاعب من األمر في كان مهما بدأه ما یواصل الناس بعض ٥٥

 إلیـصالهم فعـاد سـیارتهم بهـم تعطلـت أسـرة صـادفته الطریـق وفـي سـیارته یقود شخص ٥٦
  مكانهم

    

     بنفسه یستیقظ حتى نومه من إیقاظه عدم حوله ممن یطلب شخص ٥٧

     األخذ من خیر العطاء ٥٨

     حقي من ممكنة طریقة بأي النجاح عن البحث ٥٩

     علیها توافقه ال المجموعة دامت ما أفكاره عن یتنازل أن الفرد علي ٦٠

     والمناقشة الكالم في أسلوبها یستخدم ال الذي الفرد عزل للجماعة یحق ال ٦١

     الرسمیة الجهات طریق عن حلها من خیر بالتفاهم الناس بین المشاكل حل ٦٢

     المجازفة من مألوفة طرق استخدام من بد ال تنجح لكي ٦٣

     المجموعة من تعلمته مما التخلص بمكان الصعوبة من ٦٤

     علي التعرف یحاول من أجد ال ٦٥
  باستمرار الرأي یبادلهم لذا اآلخرین إقناع بإمكانه أن الفرد یعتقد ٦٦

 

  
 

   

  الفصل في یثیرها ولكنه مناسبة غیر الفصل في الضوضاء إثارة أن یعرف طالب ٦٧
 الحصة طول من تضایقه بحجة 

     
 

     به المحیطین من ًمحبوبا الشخص یكون أن األفضل من ٦٨

     الناس من مجموعة حضور في ًطویال التحدث أستطیع ال ٦٩

     الیوم عالم في التعاون المفید من لیس ٧٠

     أشتریه لن كنت ٕوان حتى الجدید عن أسمع أن أحب ٧١
     نفسي إلي محبب الماضي في ما كل ٧٢

     تحقیقه یمكن اآلخرین من تتوقعه ما كل لیس ٧٣

  



 ١١٠

  )٤(ملحق رقم 
  لجنة المحكمین

  
  الجامعة  االسم  م

  مشرف مركز االرشاد النفسي بالجامعة االسالمیة- أستاذ مشارك  سمیر رمضان قوته. د  ١
  أستاذ مساعد  انور عبد العزیز العبادسة. د  ٢

  رئیس قسم علم النفس بالجامعة االسالمیة 
  أستاذ مساعد بالصحة النفسیة الجامعة االسالمیة  عبد الفتاح عبد الغني الهمص. د  ٣
  أستاذ مساعد بالصحة النفسیة الجامعة االسالمیة  االغاعاطف عثمان . د  ٤
  أستاذ مساعد بالصحة النفسیة الجامعة االسالمیة  نبیل كامل دخان. د  ٥
  قسم علم النفس جامعة األقصى  عون محیسن. د  ٦
  قسم علم النفس جامعة االزهر   محمد جواد الخطیب. د  ٧
  إلسالمیةقسم علم النفس في الجامعة ا  نعیم العبادلة.د  ٨
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  )٥(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٢

  )٦(ملحق رقم 
   مقیاس ضغط العمل:المقیاس األول

  )٢٠٢ =ن ( في المحور  االجتماعي:البعد األولمن فقرات التكرارات لكل فقرة 

 غیر موافق متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م
غیر 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 الترتیب النسبي

١. 
قل المهن من حیث التقدیر أالمباحث من رجل مهنة 

 20 44.95 33.2 39.6 3.5 16.8 6.9  .االجتماعي

 8 52.872 16.8 37.6 15.8 23.8 5.9  .المجتمع یخافني وال یحترمني .٢

٣. 
 على عالقاتي االجتماعیة ًثر سلباأعملي بجهاز المباحث 

 6 57.326 13.9 34.2 13.9 27.7 10.4  خرینمع اآل

 5 59.406 11.4 31.7 16.3 26.7 10.9  .الناس یتجنبوني خشیة التقاط أخطائهم .٤

٥. 
زمالئي في أجهزة الشرطة األخرى ینعتوني بصفات 

 22 41.386 38.1 35.6 11.4 10.9 4  .كرههاأ

 9 52.772 25.7 28.7 8.4 30.2 6.9  .بعدني عن الدینن عملي یأیعتقد اآلخرون ب .٦

٧. 
ن المجتمع غابة خالیة من أشعر بأمن خالل عملي 

 7 55.34 12.4 36.6 18.3 27.2 5.4  .األخالق

 15 47.228 20.3 43.6 19.3 13.4 3.5  .واالنحرافأظن في اآلخرین السوء  .٨

 23 40.396 35.1 41.1 12.4 9.4 2  .جتماعیة مع اآلخریناعالقات  إقامة أخشى من .٩

 17 47.128 31.7 34.2 10.9 13.4 9.9  . عن محیطيً باالنتقال والعیش بعیداًأفكر دوما.١٠

 21 44.752 25.7 41.6 16.3 15.8 0.5  أصبح أسلوبي مع اآلخرین یتسم بالهجوم .١١

 14 47.326 19.8 45.5 14.4 18.8 1.5  .باالتهامرین یتسم أصبح أسلوبي مع اآلخ.١٢

 18 45.554 24.8 44.6 14.4 10.9 5.4  .أعامل أفراد المجتمع بلغة التحقیق.١٣

 16 47.128 29.7 34.2 13.4 16.3 6.4  .ال استطیع الفصل بین عملي والمجتمع الخارجي.١٤

 24 35.346 45 41.6 7.4 3.5 2.5  .افتعل المشاكل مع أفراد مجتمعي.١٥

 19 45.05 32.2 40.6 6.9 10.4 9.9  .رئیسي في العمل یضایقني.١٦

 13 47.822 20.8 46.5 12.4 13.4 6.9  . في التعامل مع من هم أعلى مني رتبةة صعوبجد أ.١٧

١٨.
ً ن بعض الضباط والمدراء بالعمل یمارسون ضغطاأشعر بأ

 4 64.158 7.9 26.2 15.8 37.1 12.9 .على من ال یسایرهم

 3 65.446 7.9 25.2 11.4 42.6 12.9  .ضایقني عدم تعاون زمالئي فیما یخص عمليی.١٩

 11 48.316 17.8 46 17.8 13.4 5  . عن أخطائيًن مسئولي بالعمل یبحث دوماأشعر بأ.٢٠

٢١.
 تعرضي لبعض المضایقات من قبل زمالئي ریتكر

 12 48.218 17.3 45 20.8 12.9 4 .ورؤسائي بالعمل



 ١١٣

 غیر موافق متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م
غیر 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 الترتیب النسبي

 2 66.238 5.4 22.3 15.3 49.5 7.4 .خصیة لزمالئي بالعمل مزعجةبعض التصرفات الش.٢٢

 1 74.356 5.9 13.4 6.4 51.5 22.8  طبیعة عمل الشرطي صعبة.٢٣

 10 51.188 12.4 46.5 17.8 19.3 4  .أحصل على ما استحقه من تقدیر من قبل زمالئي ال.٢٤
  
  

  )٢٠٢ =ن  ( في المحوراألسري :البعد الثانيالتكرارات لكل فقرة من فقرات 
 

غیر  متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

١. 
ازداد تشدیدي أكثر على أسرتي خالل عملي بجهاز 

 1 62.178 10.4 27.2 14.4 37.1 10.9  .المباحث

 2 58.712 10.4 12.7 15.8 35.1 5.9  . بخطر قد یصیب أسرتي من قبل اآلخرینًأفكر دوما .٢

 14 36.732 51.5 29.2 6.9 8.9 3.5  .أتمنى أن ال یكون لي أطفال إناث .٣

 16 35.644 48.5 36.1 6.9 5.4 3  ً.ثقتي بأسرتي تهتز أحیانا .٤

 15 36.732 45 38.1 7.9 5.9 3  . وسائل االتصال عن بیتيقطع بًأفكر دوما .٥

 4 48.712 30.2 31.2 9.4 23.3 5.9  .عد عملي بالمباحثبتزداد مراقبتي ألسرتي  .٦

 8 41.692 37.6 32.7 13.4 14.9 1.5  ً.أرى أن عالقتي بزوجتي تضطرب أحیانا .٧

٨. 
على بیتي أثناء تواجدي بالعمل لالطمئنان ًدوما اتصل 
 20.3 33.7 10.9 29.2 5.9  .علیهم

53.366 3 

٩. 
 االستئذان من عملي للتوجه للبیت لالطمئنان ًدائماأحاول 
 41.6 39.6 11.9 5.9 1   .علیهم

37.03 13 

 17 28.514 69.8 21.3 6.9 0.5 1.5  .أفكر باالنفصال عن زوجتي.١٠

 11 38.614 46.5 31.2 8.9 9.4 4  .أفكر بالزواج ثانیة بعد عملي بالمباحث.١١

 12 37.326 40.1 43.1 8.4 6.9 1.5  .بیني وبین أهل بیتيباستمرار تقع مشاكل .١٢

 10 40.496 35.6 42.6 8.4 10.4 3  .املتي مع أسرتي على معًأجد أن طبیعة عملي تؤثر سلبا.١٣

 9 40.792 36.1 37.6 14.4 9.9 2  .مشاكلي مع أهل بیتي یكون  سببها عملي.١٤

 5 49.9 19.8 40.1 15.3 20.3 4.5  .انشغالي الدائم بالعمل سبب لي مشاكل مع زوجتي.١٥

 6 45.248 28.2 39.1 14.4 14.9 3.5  انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل أوالدي .١٦

 7 45.742 25.7 41.6 3.9 15.8 3  .انشغالي الدائم بالعمل جعلني أهمل احتیاجات أهلي.١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٤

  )٢٠٢ =ن ( في المحور  منظومة القیم:البعد الثالثالتكرارات لكل فقرة من فقرات 
 

غیر  متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

١. 
 ةصالالانشغالي بالعمل یجعلني أتكاسل عن أداء 

 31.7 34.7 12.9 15.3 5.4  .بمواعیدها
45.644 13 

 12 46.732 24.3 42.6 13.9 13.9 5.4  .نيثر على مستوى تدیأأرى أن عملي  .٢

٣. 
على ًسلبا ثر أتعاملي الدائم مع الشاذیین والمجرمین 

 32.7 43.1 13.4 9.4 1.5  .شخصیتي
40.792 17 

 3 72.178 5.9 19.3 11.4 14.7 28.7  .المسئولیة الملقاة على عاتقي في العملبثقل أشعر  .٤

٥. 
ني أصبحت أتلفظ ببعض األلفاظ التي كنت أجرم أشعر بأ

 23.3 30.3 18.8 22.8 5  .لفظها
51.188 9 

 19 53.05 47 40.1 5.9 4.5 2.5  .أصبحت أتابع األفالم والبرامج التي ال تلیق بتعالیم دیننا .٦

 18 37.722 44.6 35.6 8.4 9.4 2  .طبیعيأشاهد صور المتبرجات من النساء وكأنه أمر  .٧

 20 33.708 50.5 40.1 5.4 1 3  . للحدیث مع النساءًأجد نفسي محبا .٨

 16 43.268 36.6 32.7 13.4 12.4 5  .ال بد منه ضروري ون الكذبأشعر بأ .٩

 30.2 28.2 16.3 21.8 30.5  .شعر بالذنبأن أ دون ًأمارس الكذب بعملي أحیانا.١٠
48.02 10 

 5 61.188 10.4 25.7 19.8 35.6 8.4  . جراء تعاملهم مع المجرمینًبعض أصدقائي تأثروا سلبیا.١١

١٢.
اهتمامي بالجوانب اإلیمانیة والجهادیة قل بعد عملي 

 19.8 38.1 13.9 21.8 6.4  .بالمباحث
51.386 8 

١٣.
ن جراء عملهم تعرض بعض زمالئي بالعمل للفت

 5.9 17.8 15.3 44.1 16.9   .بالمباحث
69.604 4 

 2 76.238 5 11.9 6.9 49.5 26.7  . مغایر لطبیعتيًأشعر بالضیق عندما أسلك سلوكا.١٤

 15 44.752 25.2 48.5 10.4 8.9 6.9 .ن مهنتي كرجل مباحث ال تناسبنيأشعر بأ.١٥

 6 56.93 10.9 35.6 19.8 25.2 8.4 .فقد صبري عندما أجد العراقیل أمامي أثناء العملأ.١٦

 7 54.258 14.9 37.1 17.3 23.3 7.4   .كبر من قدرتي على اإلنجازأما یطلب مني .١٧

١٨.
أعباء العمل تزداد بسبب قلة اللوازم واحتیاجات العمل 

 5 9.9 12.4 28.7 44  .الشرطي
79.406 1 

 14 45.446 24.8 44.6 14.4 11.4 5  .أخطأت بحق نفسي ودیني أثناء عملي.١٩

 11 47.722 21.8 40.6 19.3 13.9 4.5   .شعر بأنني ظلمت الكثیر من الناس جراء عمليأ.٢٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  )٧(ملحق رقم 
  )٢٠٢ =ن ( وكذلك ترتیبها في المحور  المسایرة:البعد األولالتكرارات لكل فقرة من فقرات 
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١. 
 ولكنه شيء معه یكن ولم النقود بعض صدیقه من طلب صدیق

 12 71.535 13.4 22.8 28.2 35.6 له القتراضها ذهب

 18 67.822 11.4 34.2 26.2 28.2 علیه أكافأ أن فأحب ًعمال عملت إذا .٢

 35 36.2625 66.3 25.7 4.5 3.5 آلخرینا حساب علي ولو أرید ما أحقق أن أرغب .٣

 27 58.045 25.2 35.1 21.8 17.8 زواجه بعد لها ًمهمال ابنها اعتبرت أم .٤

 31 50.495 33.2 41.1 16.3 9.4 یسایرها لم إذا أسراره تفشي سوف ألنها للجماعة الفرد ینقاد .٥

 24 63.615 21.8 23.8 32.7 21.8 منها الهروب من خیر المشكلة في رأسك تضع أن .٦

 8 79.58 5.9 12.4 39.1 42.6 مفضل شيء المجموعة في اندماجك سرعة .٧

 34 47.525 33.7 48.5 11.9 5.9 بي مهتمین غیر الزمالء الجماعة أن أشعر .٨

٩. 
 اآلخرین ینصح ال انه غیر التدخین أضرار یعرف شخص

 33 48.515 41.1 35.6 11.4 11.9 عنه باالمتناع

 9 77.7225 10.9 14.4 27.7 47 مناسب غیر عمل العامة االجتماعیة یاةالح عن االنعزال إن .١٠

 29 53.96 26.2 44.1 17.3 12.4 الغرباء مع الحدیث في صعوبة أجد ما كثیرا .١١

 21 65.7175 12.9 32.2 34.2 20.8 علیها اإلجابة مني تقتضي اآلخرین أسئلة معرفة .١٢

 19 66.7075 13.4 30.2 32.7 23.8 اآلخرین أسئلة علي اإلجابة مصلحتي من لیس .١٣

 14 71.1625 7.9 24.3 43.1 24.8 تفكیري علي المجتمع قضایا تهیمن .١٤

١٥. 
 جدیدة خطوات في التفكیر من أفضل سبقونا من خطوات إتباع

 32 50 32.2 45.5 12.4 9.9 أهدافنا لتحقیق

١٦. 
 في الطعام بعض به لیشتري فقط واحد شیكل معه طالب

 2 83.925 5.9 6.9 35.1 2.2 الشیكل فأعطاه المحتاج زمیله فقابله الفسحة

 5 81.1875 3 12.9 40.6 43.6 جید شيء عملك تجاه اآلخرین مشاعر معرفة .١٧

 11 75.125 7.9 20.3 35.1 36.6 اآلخرین أرضي فلن عملت مهما .١٨

 1 85.2725 3 8.4 33.2 55.4 بنكرانه قوبلت ولو حتى للجمیل ًفاعال سأظل .١٩

 20 66.585 14.9 30.7 27.7 26.7 أخذت ما مقابل أعطي أن يمن مطلوب لیس .٢٠

٢١. 
 كثرة الحظ عندما بدراسته مهتم غیر طالبه أحد اعتبر مدرس

 16 71.04 8.4 30.2 30.2 31.2 المدرسة عن غیابه

٢٢. 
 والده وفاه وبعد والده من وحنان بلطف یعامل كان شخص

 17 68.935 6.4 33.7 37.6 22.3 المعاملة نفس إخوته یعامله أن توقع

٢٣. 
 مصلحة فیه لما أعضائها آراء علي تؤثر أن للجماعة یحق

 4 82.055 3 12.9 37.1 47 الجماعة

 13 71.1625 11.9 20.3 39.1 28.7 لها ًمصلحا نفسه یضع من عزل الجماعة حق من لیس .٢٤



 ١١٦

  .م

  الفقرة
  
  
 

فق
موا

 
اما

تم
ً 

فق
موا

 
 إلي

 حد
بیر

ك
 

 غیر
فق

موا
 يإل 

 حد
بیر

ك
 

 غیر
فق

موا
 

 علي
الق

إلط
ا

بي 
نس

ن ال
وز

ال
  

یب
لترت

ا
  

 3 83.7875 7.9 7.9 32.3 59.9 عني سیئة فكرة لآلخرین یكون أال یهمني .٢٥

 22 64.8525 16.3 27.7 36.1 19.8 بالجبن یفسر قد الذىا علي صبرك .٢٦

 15 70.7925 8.4 24.8 42.1 24.8 أشیاء من المجموعة به تقوم لما بسرعة أستجیب .٢٧

 30 50.8675 29.7 45.5 16.3 8.4 فراغي وقت معه أقضي من أجد ال .٢٨

٢٩. 
 ما یوافق فإنه ولذا رحمة الجماعة مع الموت أن الفرد یعتقد

 28 57.055 23.8 41.1 18.3 16.8 ًدائما هزمالئ یقوله

٣٠. 
 في الشأن وأصحاب المسئولین مع التحدث في صعوبة أجد

 26 59.405 19.9 38.1 26.7 15.3 المجتمع

 6 80.94 5.9 9.9 38.6 45.5 أفضل عنه بالعدول فإقناعه خطأ علي ًمصرا ًشخصا نري عندما .٣١

 10 75.8675 9.4 18.3 31.7 40.6 لنفسي بمعلوماتي االحتفاظ حقي من .٣٢

 7 79.58 7.9 12.4 33.2 46.5 نحبه ال من انجازات تجاهل المعقول من لیس .٣٣

 23 64.11 14.9 36.1 26.7 22.3 للنقاش تطرح قضیة لكل صحیح واحد حل هناك .٣٤

 25 59.9 18.3 20.3 42.6 18.3 ما نقاش في عنها تدافع التي آرائك عن التنازل الخطأ من .٣٥

  )٢٠٢ =ن ( وكذلك ترتیبها في المحور المغایرة :البعد الثانيفقرة من فقرات التكرارات لكل 
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١. 
 أقل یظهروا ال حتى إخوته علي لیصرف نفسه علي یبخل أخ

 22 69.555 10.9 25.2 38.6 25.2 أقرانهم من

 ایجابي دور لي یكون أن یجب رحلة في زمالئي مع خرجت إذا .٢
 6 84.2825 4.5 8.9 31.7 55 الرحلة في

 32 59.1575 21.8 43.6 21.8 12.9 للنفس وظلم لهم مغالطة اآلخرین مجاملة .٣

 28 65.965 16.8 29.7 26.2 27.2 ًغدا آخذ حتى الیوم أعطي .٤

 16 72.7725 9.9 21.3 36.6 32.2 صعب ءشي أملك عما تنازلي .٥

 20 71.41 5 23.8 52 19.3 له أخ والدة بعد له أسرته بإهمال أحس األطفال أحد .٦

٧. 
 فیه أصبح الذي الوقت في الزمالء مع ًمنشغال الفرد بقاء

 34 55.94 18.8 51 17.8 12.4 ومطالبها أسرته عن ًمسئؤال

٨. 
 لم ولو حتى به المكلف بالدور القیام الجماعة عضو علي

 13 78.3425 5 16.3 39.1 39.6 للجماعة مصلحة في ذلك ألن به یقتنع

٩. 
 یمارس ال الذي العضو عزل الزمالء جماعة حق من لیس

 18 71.7825 9.9 20.8 41.6 27.7 هوایاتها

١٠.
 في بها قاموا التي باألخطاء اآلخرین تذكیر عدم یستحسن

 11 79.085 6.9 13.4 36.1 43.6 الماضي
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 10 79.7025 18.3 55.4 15.3 10.9 فیه التفكیر دون بقوله یأخذ ولذا زمالؤه أحد في الطالب یثق.١١

١٢.
 وقت لآلخرین یتوسط ولكنه مرفوضة الوساطة یعتبر شخص

 33 57.1775 22.3 39.1 26.2 12.4 الحاجة

 8 81.1875 3.5 13.9 37.1 45.5 منهم تعلمك یعني اآلخرین مع تفاعلك.١٣

 12 78.96 6.9 12.9 37.6 42.6 سلبي عمل اآلخرین جانب إلي وقوفك عدم.١٤

 31 62.7475 17.8 36.6 22.3 23.3 التالمیذ لبقیة یشرح والمدرس انتظاري وقتي ضیاع من.١٥

 3 87.1275 3 8.4 25.7 62.9 مفید شيء الحدیثة المخترعات علي االطالع.١٦

 21 71.1625 8.4 26.7 36.6 28.2 أخطائها عن البحث من ًبدال التعلیمات تنفیذ علینا.١٧

١٨.
 وجهه یفهم ال دام ما ًمعذورا خطأ علي یفهمني من اعتبر

 17 72.4 8.9 17.8 48 25.2 نظري

١٩.
 متاعب من األمر في كان مهما بدأه ما یواصل الناس بعض

 30 64.8525 10.9 39.6 28.7 20.8 لآلخرین

٢٠.
 بهم تعطلت أسرة صادفته الطریق وفي سیارته یقود شخص

 2 87.2525 3.5 5.4 29.7 61.4 مكانهم إلیصالهم فعاد ارتهمسی

٢١.
 یستیقظ حتى نومه من إیقاظه عدم حوله ممن یطلب شخص

 24 68.44 7.9 31.7 39.1 21.3 بنفسه

 5 85.6425 2.5 9.9 30.2 57.4 األخذ من خیر العطاء.٢٢

 19 71.6575 10.4 27.7 26.7 35.1 حقي من ممكنة طریقة بأي النجاح عن البحث.٢٣

٢٤.
 توافقه ال المجموعة دامت ما أفكاره عن یتنازل أن الفرد علي

 27 66.46 13.4 30.7 32.7 23.3 علیها

٢٥.
 الكالم في أسلوبها یستخدم ال الذي الفرد عزل للجماعة یحق ال

 23 69.43 11.4 28.2 31.7 28.7 والمناقشة

٢٦.
 طریق عن حلها من خیر بالتفاهم الناس بین المشاكل حل

 7 82.92 5 7.9 37.6 49.5 الرسمیة الجهات

 15 75.3725 5.4 19.3 43.6 31.7 المجازفة من مألوفة طرق استخدام من بد ال تنجح لكي.٢٧

 26 66.7075 7.4 35.1 4.6 16.8 المجموعة من تعلمته مما التخلص بمكان الصعوبة من.٢٨

 37 50.99 24.8 53.5 14.9 6.9 علي التعرف یحاول من أجد ال.٢٩

٣٠.
 الرأي یبادلهم لذا اآلخرین إقناع بإمكانه أن الفرد یعتقد

  باستمرار
 

34.2 42.6 19.3 4 92.325 1 

٣١.
 ولكنه مناسبة غیر الفصل في الضوضاء إثارة أن یعرف طالب

 36 53.095 34.7 30.7 22.3 12.4 الحصة طول من تضایقه بحجة الفصل في یثیرها

 4 86.7575 2.5 9.4 26.7 61.4 به نالمحیطی من ًمحبوبا الشخص یكون أن األفضل من.٣٢

 25 67.6975 7.9 31.7 42.1 18.3 الناس من مجموعة حضور في ًطویال التحدث أستطیع ال.٣٣

 35 54.8275 25.7 41.6 20.3 12.4 الیوم عالم في التعاون المفید من لیس.٣٤
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 9 80.1975 3.5 11.9 45 39.6 أشتریه لن كنت ٕوان حتى الجدید عن أسمع أن أحب.٣٥

 29 65.3475 8.9 42.1 27.7 21.3 نفسي إلي محبب الماضي في ما كل.٣٦

 14 78.2175 5 14.4 43.6 37.1 تحقیقه یمكن اآلخرین من تتوقعه ما كل لیس.٣٧

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ١١٩

  
  )٨(ملحق رقم 

  األبعاد الثالث لضغوط العمل بالنسبة للمتغیرات
  البعد األول البعد االجتماعي

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  ماعيالبعد االجت
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ٧٧٦.٨٤١  ٣  ٢٣٣٠.٥٢٢  بین المجموعات
 العمر  ٢٤٢.٥٤٥  ١٩٨  ٤٨٠٢٣.٩٣٣  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع 

٣.٢٠٣  
  
  

٠.٠٢٤  
  
  

 ًدالة إحصائیا

  ٨٨.٤٩٥  ٢  ١٧٦.٩٩٠  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ٢٥٢.١٤٨  ١٩٩  ٥٠١٧٧.٤٦٦  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع

٠.٣٥١  
  

٠.٧٠٤  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٣٤٩.٤١٨  ٣  ١٠٤٨.٢٥٥  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ٢٤٩.٠٢١  ١٩٨  ٤٩٣٠٦.٢٠٠  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع

١.٤٠٣  
  

٠.٢٤٣  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٢٥٨.٩٦٤  ٢  ٥١٧.٩٢٧  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ٢٥٠.٤٣٥  ١٩٩  ٤٩٨٣٦.٥٢٨  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع

١.٠٣٤  
  

٠.٣٥٧  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٠٩٨.٧٥١  ٢  ٢١٩٧.٥٠٢  بین المجموعات
  ساعات العمل  ٢٤١.٩٩٥  ١٩٩  ٤٨١٥٦.٩٥٤  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع

٤.٥٤٠  
  

٠.٠١٢  
 ًدالة إحصائیا  

  ٢٥٤.٢٢٢  ٥  ١٢٧١.١٠٩  بین المجموعات
 مجال العمل  ٢٥٠.٤٢٥  ١٩٦  ٤٩٠٨٣.٣٤٧  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع

١.٠١٥  
  

٠.٤١٠  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٣٦٥.٩٧٣  ٤  ١٤٦٣.٨٩١  بین المجموعات

  ٢٤٨.١٧٥  ١٩٧  ٤٨٨٩٠.٥٦٤  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠١  ٥٠٣٥٤.٤٥٥  المجموع 

١.٤٧٥  
  

٠.٢١١  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  
  البعد الثاني البعد األسري لضغوط العمل

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البعد األسري
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٤١.٣٦٦  ٣  ٤٢٤.٠٩٨  بین المجموعات
 لعمرا  ١٢١.٠٠٢  ١٩٧  ٢٣٨٣٧.٤٦٤  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع 

١.١٦٨  
  
  

٠.٣٢٣  
  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٣٤.١١٥  ٢  ٦٨.٢٢٩  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ١٢٢.١٨٩  ١٩٨  ٢٤١٩٣.٣٣٣  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع

٠.٢٧٩  
  

٠.٧٥٧  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا



 ١٢٠

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البعد األسري
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ١٤٤.٢٥٠  ٣  ٤٣٢.٧٥١  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ١٢٠.٩٥٨  ١٩٧  ٢٣٨٢٨.٨١٢  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع

١.١٩٣  
  

٠.٣١٤  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٤٧.٥١١  ٢  ٩٥.٠٢٢  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ١٢٢.٠٥٣  ١٩٨  ٢٤١٦٦.٥٤٠  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع

.٣٨٩  
  

٠.٦٧٨  
  

غیر دالة 
 ًحصائیاإ

  ٣٦١.٧٤٤  ٢  ٧٢٣.٤٨٨  بین المجموعات
  ساعات العمل  ١١٨.٨٧٩  ١٩٨  ٢٣٥٣٨.٠٧٤  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع

٣.٠٤٣  
  

٠.٠٥٠  
 ًدالة إحصائیا  

  ٢٢٠.٠١٥  ٥  ١١٠٠.٠٧٥  بین المجموعات
 مجال العمل  ١١٨.٧٧٧  ١٩٥  ٢٣١٦١.٤٨٧  داخل المجموعات

    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع

١.٨٥٢  
  

٠.١٠٤  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٢٦٤.٨٦٦  ٤  ١٠٥٩.٤٦٣  بین المجموعات
  ١١٨.٣٧٨  ١٩٦  ٢٣٢٠٢.٠٩٩  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠٠  ٢٤٢٦١.٥٦٢  المجموع 

٢.٢٣٧  
  

٠.٠٦٦  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  
  البعد الثالث بعد منظومة القیم لضغوط العمل

  
منظومة القیم لضغوط 

  العمل
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین

  الحریة
متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ٣٠٧.٩٢٨  ٣  ٩٢٣.٧٨٣  بین المجموعات
 العمر  ١٤٦.٥٧١  ١٩٨  ٢٩٠٢٠.٩٧٤  اتداخل المجموع

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع 

٢.١٠١  
  
  

٠.١٠١  
  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٧.٥٨٠  ٢  ١٥.١٦١  بین المجموعات
  الحالة االجتماعیة  ١٥٠.٤٠٠  ١٩٩  ٢٩٩٢٩.٥٩٧  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع

٠.٠٥٠  
  

٠.٩٥١  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٢٦٦.٢٤٠  ٣  ٧٩٨.٧١٩  بین المجموعات
 المؤهل العلمي  ١٤٧.٢٠٢  ١٩٨  ٢٩١٤٦.٠٣٨  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع

١.٨٠٩  
  

٠.١٤٧  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ١٩٣.٨٠٠  ٢  ٣٨٧.٥٩٩  بین المجموعات
 الرتبة العسكریة  ١٤٨.٥٢٨  ١٩٩  ٢٩٥٥٧.١٥٨  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع

١.٣٠٥  
  

٠.٢٧٤  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٣٢٦.٥٣٤  ٢  ٦٥٣.٠٦٨  بین المجموعات
   العملساعات  ١٤٧.١٩٤  ١٩٩  ٢٩٢٩١.٦٩٠  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع

٢.٢١٨  
  

٠.١١١  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا



 ١٢١

منظومة القیم لضغوط 
  العمل

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
قیمة  "ف"قیمة   المربعات

 مستوى الداللة الداللة

  ٩٢.٥٨٠  ٥  ٤٦٢.٩٠١  بین المجموعات
 مجال العمل  ١٥٠.٤١٨  ١٩٦  ٢٩٤٨١.٨٥٧  داخل المجموعات

    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع

٠.٦١٥  
  

٠.٦٨٨  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  ٥١.٩٨٣  ٤  ٢٠٧.٩٣٢  بین المجموعات

  ١٥٠.٩٤٨  ١٩٧  ٢٩٧٣٦.٨٢٦  داخل المجموعات

  
  

  مكان العمل
    ٢٠١  ٢٩٩٤٤.٧٥٧  المجموع 

٠.٣٤٤  
  

٠.٨٤٨  
  

غیر دالة 
 ًإحصائیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٢

  )٩(ملحق رقم 
   للمقیاسمع الدرجة الكلیةایرة مقیاس المسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  
معامــــــــل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 دال ٠.٢٥  .١

 دال ٠.٣٣  .٢

 د.غ ٠.٠٥  .٣

 دال ٠.٤٠  .٤

 دال ٠.١٩  .٥

 دال ٠.٢٤  .٦

 دال ٠.٣٩  .٧

 د.غ ٠.١٧  .٨

 دال ٠.٣٢  .٩

 د.غ ٠.٠٠٤ .١٠

 د.غ ٠.١٣ .١١

 دال ٠.٢٥ .١٢

 دال ٠.٣٢ .١٣

 دال  ٠.٢٣ .١٤

 دال ٠.٣٨ .١٥

 دال ٠.٢٣ .١٦

 دال ٠.٢٢ .١٧

 الد ٠.٥٥ .١٨

 دال ٠.٤٤ .١٩

 دال ٠.٣٠ .٢٠

 دال ٠.٥٦ .٢١

 دال ٠.٢٩ .٢٢

 دال ٠.١٨ .٢٣

 د.غ ٠.١١ .٢٤

 دال  ٠.٢٣ .٢٥

 د.غ ٠.١٤ .٢٦

 دال ٠.٢٥ .٢٧



 ١٢٣

  
معامــــــــل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 دال ٠.٢٦ .٢٨

 دال ٠.٣٤ .٢٩

 دال ٠.٢٨ .٣٠

 دال ٠.٤٣ .٣١

 دال ٠.٢٩ .٣٢

 دال ٠.٢٩ .٣٣

 دال ٠.٢٧ .٣٤

 دال ٠.٢٢ .٣٥

 دال ٠.٢٧ .٣٦

 دال ٠.٣٩ .٣٧

 دال ٠.٢٨ .٣٨

 دال ٠.٢٠ .٣٩

 دال ٠.١٥ .٤٠

 د.غ ٠.١٢ .٤١

 دال ٠.٣٢ .٤٢

 دال ٠.٣٢ .٤٣

 دال ٠.٣٠ .٤٤

 دال ٠.٢٣ .٤٥

 دال ٠.١٨ .٤٦

 دال  ٠.١٧ .٤٧

 دال ٠.١٩ .٤٨

  
   للمقیاسمع الدرجة الكلیةمقیاس المغایر معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  
معامــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 دال ٠.٢٦  .١

 د.غ ٠.٠٦  .٢

 دال ٠.٢٤  .٣

 دال ٠.٢٦  .٤

 دال ٠.٤٧  .٥

 دال ٠.٣٤  .٦



 ١٢٤

  
معامــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 دال ٠.٣٠  .٧

 دال ٠.٢٤  .٨

 دال ٠.٤٨  .٩

 دال ٠.٣١  .١٠

 دال ٠.٤٢  .١١

 د.غ ٠.٠٨  .١٢

 د.غ ٠.١١  .١٣

 د.غ  ٠.٠٩  .١٤

 دال ٠.٤١  .١٥

 دال ٠.٤٧  .١٦

 دال ٠.٢٧  .١٧

 د.غ ٠.١٦  .١٨

 دال ٠.٣٠  .١٩

 دال ٠.٣٠  .٢٠

 دال ٠.٣٠  .٢١

 دال ٠.٤٤  .٢٢

 دال ٠.٤١  .٢٣

 دال  ٠.٢٨  .٢٤

 دال ٠.٣٧  .٢٥

 دال ٠.٣٩  .٢٦

 د.غ ٠.١٤  .٢٧

 دال ٠.٠٣  .٢٨

 دال ٠.٢٣  .٢٩

 دال ٠.٣٤  .٣٠

 د.غ ٠.١٤  .٣١

 د.غ ٠.٠٧  .٣٢

 دال ٠.٢٠  .٣٣

 دال ٠.٢٥  .٣٤

 دال ٠.٤٢  .٣٥

 دال ٠.٣٢  .٣٦

 دال ٠.٤٥  .٣٧

 دال ٠.٢٤  .٣٨

 دال ٠.٣٥  .٣٩

 دال ٠.٣٢  .٤٠

 دال ٠.٣١  .٤١

 دال ٠.٣٢  .٤٢

 د.غ ٠.١٤  .٤٣

 دال ٠.٢٦  .٤٤



 ١٢٥

  
معامــــــــــــــــــــل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 دال ٠.٤٠  .٤٥

 دال ٠.٢٥  .٤٦

 دال ٠.٤٨  .٤٧

 د.غ ٠.١٦  .٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 ١٢٦

  )١٠(الملحق رقم 
  مقیاس ضغوط العمل

  
   للبعد مع الدرجة الكلیة االجتماعي البعدعامل ارتباط كل فقرة من فقرات م

معامل   .م
 االرتباط

 مستوى الداللة

٠.٥١ .١ 0.000 
٠.٤٩ .٢ 0.000 
٠.٥٨ .٣ 0.000 
٠.٥٨ .٤ 0.000 
٠.٥١ .٥ 0.000 
٠.٤٠ .٦ 0.000 
٠.٣٧ .٧ 0.000 
٠.٢٩ .٨ 0.000 
٠.٣٣ .٩ 0.000 

٠.٥٤ .١٠ 0.000 
٠.٦٧ .١١ 0.000 
٠.٦٨ .١٢ 0.000 
٠.٧٤ .١٣ 0.000 
٠.٥٢ .١٤ 0.000 
٠.٥٦ .١٥ 0.000 
٠.٥٦ .١٦ 0.000 
٠.٦٠ .١٧ 0.000 
٠.٤٩ .١٨ 0.000 
٠.٣٩ .١٩ 0.000 
٠.٧٢ .٢٠ 0.000 
٠.٧٠ .٢١ 0.000 
٥٠ .٢٢ 0.000 
٠.١٧ .٢٣ 0.000 
٠.٣٩ .٢٤ 0.000 

  
  الكلیة للبعد مع الدرجة األسري البعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 
معامل 
 مستوى الداللة  االرتباط

٠.٤٠ .١ 0.000 
٠.٤٣ .٢ 0.000 
٠.٤٩ .٣ 0.000 
٠.٥٤ .٤ 0.000 
٠.٦٩ .٥ 0.000 
٠.٧٤ .٦ 0.000 
٠.٦٩ .٧ 0.000 
٠.٥٤ .٨ 0.000 
٠.٥٥ .٩ 0.000 

٠.٣٥ .١٠ 0.000 
٠.٦٣ .١١ 0.000 
٠.٧٣ .١٢ 0.000 
٠.٧٧ .١٣ 0.000 
٠.٦٧ .١٤ 0.000 
٠.٥٨ .١٥ 0.000 
٠.٦٢ .١٦ 0.000 
٠.٥٣ .١٧ 0.000 



 ١٢٧

  
   للبعدمع الدرجة الكلیةقیم ال بعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

٠.٥٩ .١ 0.000 
٠.٦٧ .٢ 0.000 
٠.٦٦ .٣ 0.000 
٠.٣٥ .٤ 0.000 
٠.٧٤ .٥ 0.000 
٠.٦٨ .٦ 0.000 
٠.٦٨ .٧ 0.000 
٠.٦٣ .٨ 0.000 
٠.٦٧ .٩ 0.000 

١٠٠.٦٤ 0.000 
١١٠.٦٠ 0.000 
١٢٠.٦٦ 0.000 
١٣٠.٤٤ 0.000 
١٤٠.٢٨ 0.000 
١٥٠.٥٠ 0.000 
١٦٠.٤٩ 0.000 
١٧٠.٣٣ 0.000 
١٨٠.٢٧ 0.000 
١٩٠.٣٧ 0.000 
٢٠٠.٤٤ 0.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  )١١(ملحق رقم 
  

  :الفرض االول  لـ مجال العمل في Scheffeاالختبار البعدي 
 غیر ذلك إشارة عملیات تحقیق تحري إداري المتوسط  العدد مجال العمل 

 69 إداري
93.5217

4 1 0.51 1.00 0.93 0.94 0.98 

 0.42 0.50 0.26 0.50 1.00  97.925 40 تحري
 0.99 0.96  1.00   93.16 50 تحقیق

 19 عملیات
90.2631

6    1.00 1.00 1.00 

 7 إشارة
88.7142

9     1.00 1.00 
البعد األول  

 المسایرة
 1      91 17 غیر ذلك 

  
  :لفرض الثاني  لـ مجال العمل في اScheffeاالختبار البعدي 

 غیر ذلك إشارة عملیات تحقیق تحري إداري المتوسط  العدد مجال العمل 
 0.10 0.64 0.18 0.89 1.00 1 105.029 69 إداري

 0.12 0.63 0.20 0.89 1.00  105.425 40 تحري
البعد 
: الثاني

 102 50 تحقیق  المغایرة  
  1.00 0.67 0.91 0.50 

 1.00 1.00 1.00    96 19 عملیات 

 7 إشارة 
95.8571

4     1.00 1.00 

 17 غیر ذلك 
94.6470

6      1.00 

  
    لـ ساعات العمل في الفرض الثالث Scheffe االختبار البعدي 

  

  ساعات٨  المتوسط  العدد ساعات العمل 
24-48 
 36-12 ساعة

 0.396184 0.0323 1 147.7882 170  ساعات8
24-48 
 0.909369 1   168.1905 21 ساعة

 
الدرجة 
 1     162.6 10 36-12 الكلیة

  
  


