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 ملخص الدراسة:
ما هو أثر الظروف الفيزيقية على ظهور بعض االضطرابات  الدراسة الحالية إلى معرفة هدفت   

 الظروف النفسية والتنظيمية لدى العاملين في المؤسسات الصناعية الوطنية، ولقد تم تحديد

 واالكتئاب القلق النفسية فقد تم  حصرها في أما االضطرابات والضوضاء، الحرارة في: الفيزيقية

 في حين تم حصر االضطرابات المهنية في العالقات االجتماعية دوران العمل، التسيب المهني
 االغتراب المهني.

ولقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي السببي المقارن لكونه المناسب لهذه 
 الضطرابات النفسية ومستوىالدراسة، حيث قام الطالب الباحث بإجراء مقارنة في مستوى ا

حيث كانت المجموعة األولى تعمل في ورشات  العمال من بين مجموعتين المهنية االضطرابات
، وعينة تعمل في ورشات ذات مستوى حرارة 08مرتفع وكان عدد أفرادها  ذات مستوى ضوضاء

عادية وعدد  ، والمجموعة الثانية تعمل في ورشات ذات ظروف عمل08مرتفع وكان عدد أفرادها 
 : كاآلتي، ولقد كانت نتائج الدراسة 088أفرادها 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االضطرابات النفسية القلق واالكتئاب لصالح  -

 العمال للذين يعملون في ورشات ذات مستوى حرارة أو ضوضاء مرتفع.
االجتماعية لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اضطراب العالقات  -

 العمال الذين يعملون في ورشات ذات مستوى حرارة أو ضوضاء مرتفع.
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دوران العمل لصالح العمال الذين يعملون في  -

ورشات ذات مستوى ضوضاء مرتفع، في حين لم تكن هناك فروق بين المجموعتين في مستوى 
 لحرارة المرتفعة.دوران العمل بالنسبة ل

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التسيب المهني لصالح العمال الذين يعملون  -
عمل عادية )مقارنة بأفراد العينة التي تعمل في ضوضاء أو حرارة  في ورشات ذات ظروف

 مرتفعة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب المهني لصالح العمال الذين  -

 يعملون في ورشات ذات ظروف عمل عادية.
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Résume: 

La présente étude visait à examiner l'impact des conditions physiques sur 

l'émergence d'un certain nombre de problèmes (troubles) psychologiques et 

organisationnels chez des travailleurs exerçant dans des entreprises industrielles 

nationales. Les conditions physiques retenues dans notre travail regroupent la 

température (ambiante) et le bruit; et les troubles psychologiques ont été limités à 

l'anxiété et la dépression; tandis que les problèmes professionnels comportent les 

relations sociales, la rotation dans le travail, le relâchement professionnel, et 

l'aliénation professionnelle. 

Dans la présente étude, nous avons adopté la méthode descriptive comparative 

jugée approprié à notre sujet de recherche, où il était question de comparer les 

différents niveaux de problèmes psychologiques et professionnels entre deux 

groupes de travailleurs. Le premier groupe subdivisé en deux sous-groupes : dans le 

premier sous-groupe (n= 80) les participants travaillent dans des ateliers où le niveau 

de bruit est considéré comme élevé ; alors que dans le 2ème sous-groupe (n= 60) les 

participants travaillent dans les ateliers à température ambiante élevée. Cependant, 

les membres du second groupe contrôle (n=   ) travaillent dans des ateliers où les 

conditions physiques de travail sont jugées normales. Les résultats de cette étude 

montrent la présence de:  

  - Différences statistiquement significatives entre les deux groupes de travailleurs, 

au niveau des troubles psychologiques (l'anxiété et la dépression), au profit du 

groupe de participants qui travaillent dans des conditions caractérisées par des 

niveaux élevés de température et de bruit. 

  - Différences statistiquement significatives entre les deux groupes de travailleurs au 

niveau des problèmes de relations sociales, au profil des participants qui travaillent 

dans des conditions caractérisées par des niveaux élevés de température et de bruit. 

   - Différences statistiquement significatives au niveau de la rotation de travail, entre 

le 2ème groupe (contrôle) et les participants du 2ème groupe qui travaillent dans des 

ateliers où le niveau de bruit est élevé, tandis qu’avec le sous-groupe de participants 

qui travaillent dans les ateliers à température ambiante élevée, cette différence avec 

le groupe contrôle tend à disparaitre.  

    - Différences statistiquement significatives au niveau de relâchement professionnel 

au profit du groupe de participants qui travaillent dans des conditions normales en 

comparaison avec le 2ème groupe de participants qui travaillent dans des conditions 

de bruit et de température élevés. 

    - Différences statistiquement significatives entre les deux groupes de travailleurs 

au niveau de l'aliénation professionnelle, au profit des participants qui travaillent 

dans des conditions physiques normales. 

Ces résultats ont été discutés à la lumière des études précédentes revues dans la 

partie théorique et les hypothèses formulées dans notre travail de recherche.  
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 عرفانشكر و
 بسم اهلل والحمد هلل الذي سخر لنا األسباب إلتمام أعمالنا 

 الدكتور نور الدين بوعلي : المحترم فكان السبب في إتمام هذا العمل أستاذي
الذي تتلمذت على يده، ثم أكمل جميله بقبوله اإلشراف على هذا العمل 

ن اهلل رجوا مأاليه بجزيل الشكر والعرفان و م قدأت وعليه فمن باب الواجب أن
 في ميزان حسناته. صبره علي  له لزالتي و بقتأن يجعل جهده و 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الرجل الخلوق المتواضع المعطاء الذي أخذته 
منه مبادئ علم النفس التنظيمي وتعلمت منه قبل هذا الخلق والتواضع 

 الدكتور بغول زهير. :أستاذي المحترم
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوعات
 أ ملخص الدراسة باللغة العربية

 ب ملخص الدراسة باللغة الفرنسية
 ج شكر وعرفان

 د فهرس المحتويات
 ه فهرس الجداول 
 ح فهرس األشكال

 80 مقدمة

 الجانب النظري
 الفصل األول: الفصل المنهجي

 80 اشكالية الدراسة

 00 أوال: فرضيات الدراسة

 01 ثانيا: تحديد مصطلحات الدراسة 

 00 ثالثا: أهمية وأهداف الدراسة

 01 رابعا: الدراسات السابقة

 20 خامسا: التعقيب على الدراسات السابقة

 الظروف الفيزيقية الفصل الثاني:
 20 مدخل

 20 أوال: الضوضاء

 00 ثانيا: الحرارة

 08 ثالثا: اإلضاءة

 00 رابعا: التهوية

 10 االهتزازات خامسا:

 10 سادسا: االشعاعات



 ه

 081 سابعا: العوامل الكيمياوية

 000 ثامنا: نتائج الظروف غير الصحية في بيئة العمل

 000 خالصة الفصل

 : االضطرابات المهنيةالثالثالفصل 

 000 مدخل

 000 أوال: مفهوم االضطراب المهني

 001 ثانيا: النظريات المفسرة لالضطرابات المهنية

 020 ثالثا: أسباب االضطرابات المهنية

 010 رابعا: مؤشرات االضطراب المهني 

 011 خامسا: تقنيات معالجة االضطرابات المهنية في المنظمة

 011 خالصة الفصل

 واالكتئاب القلق :الرابعالفصل 
 008 مدخل

 000 أوال: القلق 

 000 مفهوم القلق -1

 001 للقلقالنظريات المفسرة  -2

 011 أسباب القلق -3

 010 مستويات القلق -4

 011 أنواع اضطراب القلق -5

 011 أعراض القلق -6

 080 تشخيص القلق -7

 082 عالج القلق -8

 081 ثانيا: االكتئاب

 080 مفهوم االكتئاب -1

 081 النظريات المفسرة لالكتئاب -2

 001 أسباب االكتئاب -3



 و

 008 االكتئابأنواع  -4

 002 أعراض االكتئاب -5

 000 تشخيص االكتئاب -6

 020 عالج االكتئاب -7

 021 خالصة الفصل

 الجانب الميداني
 الفصل الخامس: الدراسة االستطالعية

 010 مجاالت الدراسة أوال:

 012 المنهج المستخدمثانيا: 

 012 أدوات جمع البياناتثانيا: 

 010 السيكومترية ألدوات الدراسة الخصائص ثالثا: 

 الفصل السادس: الدراسة األساسية
 011 أوال: مجاالت الدراسة

 018 ثانيا: األدوات االحصائية

 010 ثالثا: عرض النتائج

 011 رابعا: تفسير النتائج

 000 خامسا: اقتراحات وتوصيات

 018 سادسا: حدود الدراسة

 082 قائمة المراجع

 280 المالحق
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة العنوان الرقم
 00 نتائج دراسة لجان التهوية األمريكية 11

 10 ن العمل واألماكن المغلقةكالحد المسموح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أما 12

 12 مدة التعرض للضوضاء المسموح بها طبقا لشدة الضوضاء الصادرة 13

 12 الطرقات المسموع بها وشدة الضوضاء الصادرة عنها نوع 14

شدة الضوضاء ومدة التعرض حسب ما هو وارد في جدول المنظمة  بين العالقة 15
 الدولية للعمل

11 

 10 مستويات الضوضاء وما يقابلها من مدة التعرض المسموح بها 16

 10 مستويات الصوت المسموعة تبعا لمسافة االتصال 17

 10 الضوضاء التي تؤثر في صحة العامل مستويات  18

 10 الحد األعلى المتعارف عليه عالميا لتعرض الفرد العامل للضوضاء 10

 11 تأثير شدة مستوى الصوت على اإلنسان  11

 10 مقياس ضعف السمع 11

 00 األجهزة المستعملة وقدرة كل واحدة منها على خفض درجة الضوضاء  12

 11 الفيزيولوجية عند التعرض لإلجهاد الحراريالدالالت  13

 08 العالقة بين درجة الحرارة الفعالة ونوع العمل 14

 02 درجة انعكاس الضوء على األسطح حسب لونها 15

 02 تأثير ألوان الضوء على األداء 16

 01 أثر األنواع المختلفة من اإلضاءة في الكفاية البصرية أثناء القراءة المتواصلة 17

 01 من األعمال كما حددها ليوكش وموس لمجموعة المناسبة المستويات 18

 12 مخاطر التعرض االهتزاز 10

 088 المحددات العالمية لإلشعاعات 21

 082 اضرار تعرض جسم اإلنسان لإلشعاع 21

 081 درجة التركيز المأمونة لبعض المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة 22

 000 األمراض المهنية ومسبباتها 23



 ح

 011 تصنيف جماعة الطب العقلي األمريكية ألنواع القلق: 24

 082 الفرق بين القلق والخوف العادي 25

 001 النموذج المعرفي االجتماعي في االستهداف لالكتئاب 26

 001 المالمح المشتركة بين العجز المتعلم واالكتئاب 27

 000 العقلي األمريكي الضطرابات المزاج ومنها االكتئابتصنيف دليل الطب  28

 010 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية األولىنتائج تطبيق اختبار "ت"  20

 010 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثانيةنتائج تطبيق اختبار "ت"  31

 010 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثالثةنتائج تطبيق اختبار "ت"  31

 012 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الرابعةنتائج تطبيق اختبار "ت"  32

 012 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الخامسةنتائج تطبيق اختبار "ت"  33

 011 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية السادسةنتائج تطبيق اختبار "ت"  34

 011 السابعةفيما يتعلق بالفرضية الجزئية نتائج تطبيق اختبار "ت"  35

 011 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثامنةنتائج تطبيق اختبار "ت"  36

 010 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية التاسعةنتائج تطبيق اختبار "ت"  37

 010 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية العاشرةنتائج تطبيق اختبار "ت"  38

 011 بالفرضية الجزئية الحادية عشرفيما يتعلق نتائج تطبيق اختبار "ت"  30

 011 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثانية عشرنتائج تطبيق اختبار "ت"  41
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 فهرس األشكال
 

 الصفحة العنوان الرقم
 10 العالقة بين الضوضاء وبعد المسافة 11

 001 هرم "ماسلو" للحاجات 12

 028 نظرية الحاجاتالعوامل المؤثرة في سلوك العمال حسب  13

 008 نموذج خصائص األعمال كما قدمه "هاكمان" 14

 000 ساسية لعملية االستقطابالجوانب األ 15

 000 العالقة بين الفرد والمنظمة في االستقطاب 16

 001 الترتيب النموذجي لمراحل االختيار 17

 001 مراحل عملية التدريب 18

 011 األداءمعايير تصميم وسائل قياس  10

 001 تصنيف أعراض االكتئاب 11

 
 
 



  

 مقدمة:

ّالبشريةتعرّ  ّالموارد ّّف ّرؤساءّأنهاعلى ّالمنظمة ّفي ّيعملون ّالذين ّالناس ّجميع
ّّوّمرؤوسينّو ّفيها ّّأعمالهاّوّكافةّوظائفهاّألداءالذينّجرىّتوظيفهم ّتنظيميةفيّظلّثقافة

ّالخططّوّ،السلوكّتضبط ّمن ّّاإلجراءاتّوّوالسياساتّاألنظمةّوّبمجموعة ّتنظم ّأداءالتي
ّّوّمهامهم ّالمستقبليةّاستراتيجيتهاّأهدافّوّتحقيقّرسالتها سبيل في المنظمة لوظائفتنفيذهم

ّتتمثلّفيّرواتبّاتمنّالمنظمةّتعويض البشرية الموارد لقاءّذلكّتتقاضىّو ّأجورّوّمتنوعة
ّللمنفعةّو ّتبادل ّعملية ّفي ّوظيفية ّبينهمّمزايا ّّا،هنبيّوّتتم ّتقدم ّالبشرية للمنظمةّفالموارد

فيّّوّأهدافهاجلّتحقيقّأجهدّمنّّرات،ّمهارات،بخّومساهماتّعلىّشكلّمؤهالتّعلميةّ
المواردّّوّ،خدماتّمتنوعةّوّمعنويةّعلىّشكلّرعايةّوّتعويضاتّمالية على مقابلّذلكّتحصل

 المعداتّوهيّوّأسّالمالرّلّاألساسيفهيّالمحركّّاإلنتاجّوّعناصرّالعمل أهم من هي البشرية

عنّوضعّّةتسويقهّوهيّالمسؤولّوّرقابةّجودتهّوّتصنيعهعلىّ تشرفّوّجّوالمنت تصمم التي
المواردّالبشريةّّأهميةولقدّزادتّّ،تحقيقهاّإلىمنظمةّ كل تسعى التيّواالستراتيجياتّاألهداف

ّمنظماتّالقرنّالواحد ّالتيّتبنتها ّالشاملة ّالجودة ّإدارة مفادّّوّالعشرينّوّمعّظهورّمنهجية
ّ ّالمنهجية ّالمنظمةّنأهذه ّيعتمدانّعلىّرضّوّبقاء ّمنّّىاستمراريتها المستهلكّالذيّيزيد

منّخاللّمواردّّإالالزبونّالّيكونّوالّيتحققّّىرضّوّالبقاءّوّيضمنّلهاّاالستمرارّوّأرباحها
ّمدربة ّالمستوىّوّمؤهلةّوّبشرية ّعالية ّبشكلّجيدّوّذاتّكفاءة ّإنتاجّهاحيثّبإمكانّ،محفزة

 فعاليةّالمنظمةّأن سبقّنستخلص مماّوّ،الزبون هذا يرضيان سعرّوّخدمةّبجودةّوّتقديمّسلعةّو

ّعلىّكفاءةّاأساسّيعتمدّبشكلّكبيرّ،زبائنهاّةّعاليةّتحققّرضىيكمنّفيّتقديمّسلعةّبجود
ّالتيّتمثلّالعنصرّّوّجودةّو ّالبشرية ّمواردها ّالمضافةّلجميعّّاألهمجهد الذيّيخلقّالقيمة

فأهميةّدورّالمواردّالبشريةّحقيقةّواقعةّتقربهاّمنظماتّّ،المنظمةفيّمواردهاّلجميعّالمواردّ
التيّتنفقّعلىّحمايةّالمواردّالبشريةّفيّّاألموالّإلىالعشرين،ّفأصبحّينظرّّوّالقرنّالواحد
ّعائدّوّبيئةّعملها ّله ّاستثمارا ّاهتمامّ،تحفيزها ّتهتم ّالمنظماتّالحالية ّبالمّوّافنجد ردّابالغا

ّ ّمجموعة ّعلى ّتعتمد ّفهي ّالتقنياتالبشرية ّتهدفّّوّمن ّّإلىالتي ّفراداألاستقطابّأفضل
ّكذلكّالعملّقدرّالمستطاعّعلىّتطويرّقدراتهمّعنّطريقّعملياتّالتدريبّوّلشغلّوظائفها



  

العملّّوّأهدافهااحترامّّوّأدائهمعنّطريقّبرامجّتحفيزيةّتشجعّالعمالّعلىّتحسينّّوّالتأهيلّو
ّتحقيقها ّكّ،على ّالمنظماتّعلى ّتعتمد ّنذلك ّمنّّوّالصحةّإدارةظم ّللحد ّالمهنية السالمة

الهادفةّالتيّتهدفّّاإلجراءاتمجموعةّمنّّبإتباعذلكّّوّالمخاطرّالمتعلقةّبالعمل،ّوّاألخطار
ّالمهنيةّالمتمثلةّفيّحوادثّالعملّاألخطارلحمايةّالعاملينّفيّمواقعّالعملّالمختلفةّمنّ

صاباتّو ّبينّالفردّذاتّالصلةّبالمهنةّمعّالسعيّلتّاألمراضّوّالعملّا  وفيرّعالقةّايجابية
ّالعملّالف ّبه،ّخاصةّفيّبعضّالصناعاتّالتيّتكونّيالعاملّوعملهّوبيئة ّالمحيطة زيقية

ّضّر ّكواجهة ّالسيئة ّالفيزيقية ّالظروف ّالكيماويةفيها ّالصناعات ّمثل ّلها مصانعّّوّورية
ّالضوضاءّفيّمستوياتّمرتفعةّمنّاألفرادغيرهاّحيثّيعملّفيهاّّوّاألجرّوّالحديدّوّاالسمنت

ثيرّالبالغّللظروفّالفيزيقيةّتأالفيّهذاّالصددّعلىّّأجريتلقدّأكدتّالبحوثّالتيّّوّالحرارةّو
الخطيرةّّمراضاألبمجموعةّمنّّاإلصابةعنهاّّصحةّالجسميةّللعاملينّحيثّينجرّ العلىّ

بالصممّالمهنيّفيّالوظائفّالتيّيعملّفيهاّّاإلصابةّوّمثلّالتسممّفيّالصناعاتّالكيماوية
التيّتتمّفيّّاألعمالبسرطاناتّالجلدّفيّّاإلصابةّوّفيّمستوياتّضوضاءّمرتفعةّاألفراد

ّمرتفعةمستوياتّ ّالفرديةّوّ،حرارة ّالطرقّالعلمية ّاستخدام ّالهندسيةّوّرغم الطبيةّّوّالجماعية
تأثيراتهاّعلىّّإلىّباإلضافةنهّلمّيستطيعّالحدّمنّخطورةّهذهّالموادّأّأنللوقايةّمنهاّإالّ

ّا ّّ،لجسميةالصحة ّّأيضاتؤكد ّالتي ّّأجريتالبحوث ّعلى ّالمجال ّهذا الظروفّّأنفي
ّمعدلّحوادثّالعمل، ّفيّزيادة ّمباشرة ّعالقة ّلها ّالّوّالفيزيقية ّّمما المتصفحّّأنشكّفيه

لمّنقلّمعظمهاّّنإغلبهاّأّنأفيّالعملّفإنهّسيجدّّالفيزيقيةللبحوثّالتيّتناولتّالظروفّ
قامتّبدراسةّتأثيرّهذهّالظروفّعلىّّ-لبّالباحثاالطعلمّّعلىّحد–فيّالجزائرّخاصةّ

تأثيراتهاّعلىّالجانبّالنفسيّللعامل،ّّأهملتّوّالمهنيةّالعضويةّاألمراضّوّالجانيّالجسمي
ّالجانب ّهذا ّعلى ّالضوء ّلتسليط ّكمحاولة ّالدراسة ّجاءتّهذه ّالبحوثّّوّوعليه ّمن كغيره

ّتناولّاألكاديمية ّالموضوعّمنّخاللّجانبينّج سيتم جانبّتطبيقيّحيثّّوّانبّنظريهذا
ّاإلشكاليةهيّالفصلّالتمهيديّحيثّيتمّفيهّطرحّّوّفصولّأربعة على تحتويّالجانبّالنظري

ّالدراسةّأهدافّوّأهميةتبيانّّباإلضافةتحديدّمصطلحاتّالبحثّّوّطرحّفرضياتّالدراسةّو
الفصلّالثانيّفقدّتمّفيهّعرضّالظروفّّأماالدراساتّذاتّالصلةّبموضوعّالبحث،ّعرضّّو



  

ّالحّر ّالفيزيقية ّ،الضوضاء، ّاالهتزازات،اإلشعاعارة ّعلىّصحةّّوّاألثريةّوّاالغبرةّ، تأثيراتها
ّّوّالعاملين ّمنها، ّالوقاية ّالثالثّّأماطرق ّالطالبّالباحثّاالضطراباتّّفتناولالفصل فيه
ّالقلقّالتيّوّالنفسية ّفي ّّوّحصرها ّحيث ّمنها منّمجموعةّأورداالكتئاب ّلكل ّالتعارف

الفصلّالرابعّفلقدّتمّفيهّعرضّمفهومّّأماالعالج،ّّوّطرقّالتشخيصّوّالنظرياتّالمفسرةّلهاّو
ّالنظرياتّالمفسرةّلهاّ.ّوّأسبابهاّوّالمهنيةّاالضطرابات

ّأدواتّوّمجاالتهاّوّالجانبّالميدانيّفلقدّيتمّفيهّعرضّخطواتّالدراسةّاالستطالعيةّأما
ّّوّالدراسة ّّالسيكومترية،خصائصها ّعرضّالدراسة ّيتعلقّاألساسيةثم ّما ّتطبيقّوكل ّبعد

ّتفسيرها.ّوّعرضّللنتائجّوّيرتبطّبهاّمنّمجاالتهاّو
ّّ
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 اشكالية الدراسة:
ّالعالقاتّ ّالصناعيّوكثافة ّإلىّالمجتمع فيهّّةاالجتماعيإنّمشاكلّوتعقيداتّالتحول

ّوواجباتهمّّقيخل ّحقوقهم ّإلى ّنظرتهم ّفي ّوتغير ّالعمل، ّنحو ّالعاملين ّاتجاهات ّفي تغيرا
ّاإلنتاجيةّ ّاستحالتّكفاءتهم ّإشباعها ّيتم ّورغباتّإنّلم ّكثيرة ّحاجاتّنفسية وتظهرّلديهم
واستثارتّبينهمّاضطراباتّالشخصيةّالتيّتؤديّإلىّاضطراباتّالعملّوزيادةّتكاليفهّونشوءّ

والعماليةّالتيّبدورهاّتحولّدونّجدوىّاستثمارّالقوىّالعاملةّفيّكثيرّّةاالجتماعيالمشاكلّ
منّالمنشآتّفتحققّالكفايةّاإلنتاجيةّفيّأيّمصنعّيجبّإنّيتمتعّفيهّالعاملونّبالصحةّ
النفسيةّوالجسميةّمعا،ّهذاّألنّالصحةّالنفسيةّتحققّللفردّالتوافقّمعّبيئةّالعملّوتساعدهّ

ّاألزماتّالنفسي ّيحسّإحساساّعلىّمواجهة ّتجعله ّكما ّحياته ّفي ّعليه ّعادة ّتطرأ ّالتي ة
ايجابياّيساعدهّعلىّرفعّكفايتهّاإلنتاجيةّورفعّالروحّالمعنويةّوهذاّماّيزيدّمنّالتركيزّعلىّ
ّمكتبّ ّحددها ّالتي ّهي ّالعلمية ّالحقيقة ّهذه ّولعل ّحوادثّالعمل ّمن ّنسبة ّوبأقل اإلنتاج

ّاتفاقياته ّإحدى ّحيثّينصّفي ّالدولي ّالعمالّّالعمل ّبصحة ّالعناية ّعلىّضرورة الدولية
ّالمرضيّ ّالداخليّواالضطرابّالنفسيّوالتوتر ّالصراع ّالعاملّمن ّوذلكّألنّخلو النفسية

ّيضمنّلهّالسالمةّأثناءّالعملّويضمنّالكفايةّالمرجوة.
ّمنّالمرضّالنفسيّفحسبّّ ّليسّأنّيكونّالعاملّمجردا ّالنفسية ّبالصحة والمقصود

ّ ّاألفراد ّمن ّوالّفكثير ّالعادية ّاألزمات ّمواجهة ّيمكنهم ّال ّبأمراضّنفسية ّالمرضى غير
ّ ّالنمو ّفي ّاختالالت ّعلى ّشخصيتهم ّالحتواء ّوذلك ّايجابيا، ّشعورا ّاالجتماعييشعرون

ّوتحقيقّ(  , ص     )ناصر, ّسبقّتسعىّالمؤسساتّإلىّصياغةّرؤيتها ّمما ،ّوانطالقا
ساسيّمنّإنشائهاّاذّتعملّعلىّإتباعّالرسالةّالتيّقامتّمنّأجلهاّوالتيّتمثلّالغرضّاأل

 االستراتيجياتّالمختلفةّفيّسبيلّتحقيقّذلك،ّحيثّيتطلبّمجموعةّمنّالمدخالتّتتمثل

اآلالت،ّواألموال،ّالموادّوالمعلوماتّوتعتبرّالمواردّالبشريةّمنّأهمّتلكّ البشرية، الموارد في
مجهوداتهاّّرّجلّ تحاولّإنّتسخّ المدخالتّوأكثرهاّتأثيراّعلىّالمؤسساتّلذاّفإنّالمؤسساتّ

نّنجاحّأيّمؤسسةّيقاسّبمدىّتأهيلّ ومختلفّوسائلهاّمنّأجلّتعزيزّرضاّالعاملينّبهاّوا 
الطاقةّالكامنةّلدىّالموظفينّلتجسدّذلكّفيّمستوياتّراقيةّمنّاألداءّمماّيضمنّللمؤسسةّ



  

صحةّنفسيةّّتحقيقّاألهدافّالمسطرة،ّوالبحثّعنّالطرقّالمناسبةّلتحقيقّالرضاّوضمان
ومهنيةّللعاملين،ّبمعنىّآخرّتسعىّالمؤسساتّإلىّتطويرّالموردّالبشريّوالحفاظّعليهّعنّ
طريقّعملياتّتخطيطّوتوجيهّّوتنظيمّومتابعةّاألفرادّالعاملينّحيثّيعتبرّالموردّالبشريّ

ّمنّأهمّالمواردّالتيّيصعبّالحصولّعليهاّبسهولة.
ّ ّالمورد ّعلى ّالحصول ّبصعوبة ّتتوافقّويقصد ّأفراد ّعلى ّالحصول ّالمناسب، البشري

ّالموارد ّأن ّوعلىّاعتبار ّمتطلباتّالعمل، ّمع ّاستثماريّ إمكانياتهم ّهيّرأسّمال البشرية
ّالمواردّ ّإدارة ّفتظهر ّوالعمل ّالمنظمة ّلنجاح ّاستراتيجي ّبعد ّذو ّألنه ّوتطويره يجبّتنميته

تامةّلألفرادّومساعدتهمّعلىّأداءّالبشريةّبالشكلّالذيّيعملّعلىّتوجيهّالعنايةّوالرعايةّال
أعمالهمّبأحسنّصورةّوبماّيبرزّنشاطهمّالمتميزّواألفكارّوالطاقاتّاإلبداعيةّومحصلةّذلكّ
ّتنافسيةّفيّعالمّاألعمالّواإلنتاجّ ّقدرة ّيوفرّلها ّبما هوّتحقيقّمصلحةّوأهدافّالمنظمة

ّبقاءهاّوكيانها،ّولقدّتطورّمفهومّتطويرّالمواردّا لبشريةّمنّخاللّمراحلّمماّيضمنّلها
ّالبشريّ ّبالمورد ّباالهتمام ّالبدايات ّأول ّكانت ّحيث ّالزمن ّمن ّطويلة ّفترة ّضمن متعددة

ّللعمل ّالعلمية ّاإلدارة ّحركة ّمع ّأدائه ّالحركة6168ّ-6581)ّوتطوير ّحيثّركزتّهذه )
"ّعلىّمبدأّالعقابّوالثوابّمنّخاللّوضعّخططّعلميةّتعتمدّعلىّرو تايلالتيّكانّيقودهاّ"

ّبشكلّأ ّالواجبّتناسبها ّالزمنّمنّاألمور ّالعاملينّواعتبارّعامل ّفيّاختيار سسّمحددة
ّالتركيزّبشكلّمباشرّعلىّتحقيق ّفتم ّاألعمال، مستوىّعالّمنّاإلنتاجّبغضّّدقيقّمع

عنّتحقيقّمستوياتّجيدةّمنّأهدافّوطموحاتّالعاملينّوكردّفعلّلمغاالةّحركةّالنظرّ
حسابّتطويرّأداءّالعاملينّعلىّّهتمامّبزيادةّاإلنتاجّعنّطريقاإلدارةّالعلميةّللعملّفيّاال

الجوانبّاإلنسانيةّوالنفسية،ّظهرتّحركةّالعالقاتّاإلنسانيةّوالتيّتعودّأصولهاّإلىّأعمالهاّ
ّفيّّ"إلتون مايو" ّإلكتريك ّويسترن ّبمصانع ّأجراها ّالتجارب ّمن ّمجموعة ّعن الناجمة

اساتّإلىّأنّالسببّفيّزيادةّاإلنتاجّلمّ(ّحيثّخلصتّهذهّالدّر6111-6191هاوثزونّ)
نماّنتيجةّللعالقاتّبينّاألفراد،ّفهذهّالنظريةّظهرتّمعّظهورّالعديدّ يكنّسببهّالظروفّوا 
منّالمشكالتّاإلنسانيةّوالعوائقّالتنظيميةّالناتجةّعنّتطبيقّمبادئّحركةّاإلدارةّالعلميةّ

ّ ّالقرن ّبداية ّففي ّ"92ّللعمل، ّّ"إلتون مايوقدم ّلبرامجّنظريته ّاألولى ّالخطوة ّتعد التي



  

ّبالمنظمات ّالبشرية ّبالعناصر ّواالهتمام ّاإلنسانية ّتعد العالقات العالقاتّ نظرية حيث
نظريةّتالمسّواقعّاإلنسانّفيّالعملّحيثّتنطلقّمنّكونّاإلنسانّيجب6192ّّاإلنسانيةّ

أهدافهّحيثّّأنّيعاملّمعاملةّإنسانيةّتحافظّعلىّكرامتهّوتلبيّاحتياجاتهّمنّأجلّتحقيق
إلىّأنّالعالقاتّاإلنسانيةّهيّقلبّالتنظيمّواعتبرهاّمنّالوسائلّالتيّّ"إلتون مايويشيرّ"

ّيؤديّ ّمما ّكفاءتهم ّزيادة ّوبالتالي ّالمعنوية ّروحهم ّمن ّونرفع ّاألفراد ّنحث ّأن ّيمكن بها
ّالجانبّاإلنسانيّكون ّإلىّزيادةّمعدالتّاإلنتاج،ّفهيّتركزّعلىّكيفيةّمراعاة ّبالضرورة

ّوركزت ّأساسّالمنظمة ّهم ّأجلّاألفراد ّمن ّإرضائهم ّكيفية قدرّ أكبر على الحصول على
ممكنّمنّاإلنتاجيةّوأثبتتّذلكّمنّخاللّاألرقامّالعاليةّفيّاإلنتاجّمماّحثّمجموعةّكبيرةّ
منّالباحثينّلخوضّمجالّالعالقاتّوالعنصرّاإلنسانيّفيّالعملّاإلداريّولعلّمنّأبرزّ

ّ ّلحفت ّالتي ّ"التجارب ّ"ّ"إلتون مايوبتجارب ّقدمه ّماسلوما  هرم وضع حيث6181ّ"

 حيثّترتبّهرم أخرى، الحاجاتّاإلنسانيةّوقالّاإلنسانّكلماّأشبعّحاجةّانتقلّإلىّحاجة

ّالنفسّ "ماسلو" ّتحقيقّالذاتّومعرفة ّالذاتّثم ّتأكيد ّمنّحاجة ّعكسيّبحيثّابتدأ باتجاه
ّواألمنّ ّاالنتماء ّحاجة ّتليها ّثم ّللتعلم ّاإلدراكية ّالحاجة ّثم ّومن ّالجمالية ّالحاجات وتلتها

ّ ّوالسكن ّوالمالبس ّالغذاء ّالوظائفية ّالحاجات ّتتوقفّّ،(14, ص3002)الصرفي,وأخيرا ولم
ّالنظري ّهذه ّعند ّالنظرياتاألبحاث ّعديد ّبعدها ّتعاقبت ّبل  دمج حاولت التي والدراسات ة

العنصرّالبشريّمعّالوظيفةّالتنظيميةّومناطقّالتأثيرّوالتأثرّفيّشخصياتهم،ّحيثّأدرجّ
ّنظرية) ّمنّالنظرياتّوالتيّمنّأهمها ّالعديد ّالصدد ّ"y.xفيّهذا ّلماك غريغور( "6112ّ

فرادّومدىّتأثيرّالمكافأةّفيّالعملّمنّخاللّوالتيّتركزّعلىّأسلوبّالثوابّوالعقابّبينّاأل
فهمّالعالقةّبينّالدافعيةّوفلسفةّالطبيعةّالبشريةّواختيارّاألسلوبّالمناسبّلدفعهّمنّخاللهاّ
ووضعّميزانّلقياسّالعقابّوالثواب،ّفكلماّكانّالموظفّأكثرّإنتاجيةّوعطاءّاتجهّللجانبّ

ّااليجابيّوالعكسّيحدثّكلماّأخطأ.
ّ ّبالموردوزاد ّلتصنيفّّاالهتمام ّوأنظمة ّحيثّوضعتّبرامج ّالنظرية ّهذه البشريّبعد

ّبعدّ ّالموظفينّخاصة ّوشؤون ّالبشرية ّالموارد ّإلدارة ّالمنظمة وتوصيفّالوظائفّوالقوانين
ظهورّمدرسةّإدارةّاألفرادّفيّالسبعيناتّمنّالقرنّالماضيّوالتيّنادتّبضرورةّالجمعّبينّ



  

ّا ّإلدارة ّالسابقة ّتخطيطّالنظريات ّبأنها ّتعني ّاألفراد ّإدارة ّأن ّاعتبار ّعلى ّالبشري لمورد
ّالعناصرّ ّأفضل ّاجتذاب ّيضمن ّبما ّالمنظمة ّفي ّالبشري ّالعنصر ّورقابة ّوتوجيه وتنظيم
وتنميةّقدراتهمّوتهيئةّالظروفّالمالئمةّالستخراجّأفضلّطاقاتهمّبماّيحققّأهدافّالمنظمةّ

ّوأهدافّالعاملين.
لقولّبأنّالموردّالبشريّفيّالمنظمةّأخذّاالهتمامّالكبيرّمنّانطالقاّمماّسبقّيمكنّاّ

ّبالشك ّالمورد ّاستثمارّهذا ّالسبلّالتيّمنّخاللها ّإيجاد ّإذّطرفّالباحثينّفحاولوا لّالجيد
ّالمؤسساتّ ّمعظم ّأن ّالبشريّوالبحثّعنّنجد ّالعنصر ّأداء ّتحسين ّحول ّجهودها تركز

ّالم ّهذا ّكون ّوالئه ّبتعزيز ّالكفيلة ّلتحقيقّمختلفّالطرق ّاألساسي ّالعمود ّالبشريّهو ورد
ّعلىّإيجادّ ّالمؤسسةّفيّمدىّقدرتها الثروةّوالقيمةّأليّمؤسسة،ّويمكنّمعرفةّنجاحّهذه

يجابيةّالسبلّالكفيلةّلتهيئةّالظروفّالمناسبةّلعمالهاّمنّخاللّمجموعةّمنّالسلوكياتّاال
ّفيّأدبيات ّالنفسّالتنظيميّبالتوافقّالمهنّالتيّيعبرّعنها ّاألخيرّعلم يّحيثّيعرفّهذا

علىّأنهّالحالةّالعاطفيةّااليجابيةّالناتجةّعنّتقييمّالفردّلوظيفتهّأوّماّيحصلّعليهّمنّ
،ّفوجودّموردّبشريّراٍضّعنّعملهّيحققّللمؤسسةّ(312, ص3002, سامي)تلكّالوظيفةّ

ّماّيلي:ّ
ّيؤديّإلىّارتفاعّاإلنتاجيةّوتحسنّفيّمستّوّ- ياتّاألداءّارتفاعّمستوىّالفعاليةّمما

ّمماّيؤديّإلىّخفضّتكاليفّاإلنتاج.
ّارتفاعّمستوىّالوالءّلدىّاألفرادّمماّيمكنّالمؤسسةّمنّتحقيقّأهدافها.ّ-

أماّفيّحالةّحدوثّالعكسّأوّعدمّالرضاّتظهرّلدىّالعاملينّفيّالمؤسسةّمجموعةّ
رةّداخلّمنّالسلوكاتّغيرّمرغوبّفيهاّيطلقّعليهاّباالضطراباتّالمهنيةّتمسّجوانبّكثي

ّعلىّالمستوىّالعالئقيّّو ّفنجدّاضطرابا ّفتكونّعالقةّّاالجتماعيالمؤسسة داخلّالمؤسسة
ّباإلدارةّ ّالعمال ّعالقة ّتسوء ّكما ّبينهم، ّالتعاون ّوعدم ّبالفتور ّتتم ّبينهم ّفيما العمال

ّوتظهر ّالشكاويّوغيابّ هذه والمشرفين، ّكثرة ّالمؤشراتّأهمها ّمن السلوكاتّفيّمجموعة
ونّوعدمّاإلحساسّباالنتماءّماّينعكسّبالسلبّعلىّأداءّالفردّفيّالعمل،ّومنّالثقةّوالتعا

ثمّعلىّاألداءّفيّالمؤسسةّوتظهرّلدىّاألفرادّرغبةّفيّتركّالمؤسسةّواالنتقالّلمؤسسةّ



   

أخرىّأوّماّيعرفّفيّأدبياتّعلمّالنفسّالعملّبزيادةّمعدلّاالنتقالّبينّالعمالّمنّمهنةّ
ىّأخرىّوهذاّماّيدلّعلىّعدمّرضاّالعاملّفيّعملهّوشكلّمنّإلىّأخرىّأوّمنّمؤسسةّإل

أشكالّعدمّاالستقرارّالذيّبدورهّأيضاّيؤثرّبشكلّسلبيّعلىّنماءّالمؤسسة،ّحيثّيمكنّ
حصرّأسبابّزيادةّمعدالتّدورانّالعملّفيّأيّمؤسسةّفيّإحساسّالعاملّبعدمّمالئمةّ

 وجود عدم ماّفيّحالة،ّأةاالجتماعياّالسائدّفيّالمنظمة،ّكذلكّنقصّالمزايّاالجتماعيالجوّ

ّأخرّيتمثلّفيّالتغي بّ مناصب ّنجدّالعاملّيسلكّسلوكا أخرىّأوّفرصّعملّأخرىّفإننا
ّعنّعدمّ ّناتج ّتوتر ّدفاعّضد ّأنه ّالنفسيّعلى ّالتحليل ّنظر ّوجهة ّمن ّإليه الذيّينظر
ّوالروحّالمعنويةّ ّالنفسية ّإلىّحالته ّالتيّتسيء ّظروفّالعمل ّاتجاه ّبالراحة ّالعامل شعور

التجهيزاتّوالموادّالتيّتضرّالعاملّكماّينظرّللتغيبّعلىّالمتدهورة،ّباإلضافةّإلىّمجموعّ
السائدّفيّالمؤسسة،ّكماّيعبرّالعمالّعنّّاالجتماعيأنهّمظهرّمنّمظاهرّقياسّالمناخّ

العمالّبالتسيب،ّوالذيّيعرفّعنّأنهّتخليّاستيائهمّتجاهّالمناخّالعامّالسائدّفيّمؤسستهمّ
كلياّوعدمّبذلّالجهدّالمتوقعّفينتجّعنهّتدنيّفيّّوانصرافهمّعنّقيامّأداءّواجباتهمّجزئياّأو

ّقبلّ ّالخروج ّأو ّللعمل ّالمحددة ّاألوقات ّفي ّالعمال ّحضور ّلعدم ّنتيجة ّالكفاءة مستوى
ّلنقصّ ّنتيجة ّوالقوانين، ّلألوامر ّاالنصياع ّوعدم ّالمنصب همال ّوا  ّلذلك ّالمحددة المواعيد

ّوالش ّالتظلمات ّدرجة ّزيادة ّإلى ّذلك ّويؤدي ّلديهم، ّالفردّالدوافع ّإحساس ّنتيجة كاوى
ّمنحىّسلوكيّوا ّتأخذ ّوقد ّفيّالمؤسسة تالفّبالالعدالة ّيتمثلّفيّتخريبّاآلالتّوا  ضح

،ّنتيجةّشعورّالعاملّبالعجزّ(410, ص4891)أبو النيل,اإلنتاجّوالتباطؤّفيّأداءّأعمالهمّ
ّيصطلحّع ّما ّوهو ّالرضا ّوعدم ّوالتشاؤم ّالمعاييرّوغيابّمعنىّالعمل ّوفقدان ليهّوالرؤية

ّ ّالمهني ّإلىّ(41ص, 3002 ,)بن زاهيباالغتراب ّأيضا ّبالضرورة ّيؤدي ّالدافعية ّفغياب ،
العملّالتيّهيّعبارةّعنّمجموعّاألضرارّالبدنيةّساتّسلوكيةّتتمثلّفيّزيادةّحوادثّانعكا

ّ ّالعمل ّحادث ّجراء ّمن ّالعامل ّالفرد ّتصيب ّالتي ،ّ(118, ص3002, )مؤيدوالنفسية
ّوجود ّيفترضون ّكانتّّفالباحثون ّكلما ّحيث ّالعمل ّوحوادث ّالرضا ّبين ّعكسية عالقة

ّإلىّاالرتفاعّوهذاّ ّحوادثّالعمل ّمعدل ّيميل ّكلما ّمنخفضة ّلدىّالعمال مستوياتّالرضا
ّنتيجةّقلةّالتركيزّواالنتباهّفيّالعمل.



   

ّإلىّاضطراباتّنفسيةّّ ّيتعداها نما ّوا  ّسالفا ّتمّذكره والّيتوقفّحجمّاالضطراباتّعما
ّمستمرةّ ّحركة ّفيّحالة ّمتكاملة ّعنّبنية ّعبارة ّكونّالفرد تتمثلّفيّالقلقّواالكتئابّهذا
ّالبعض،ّويعدّالقلقّمنّالخبراتّذاتّاألهميةّالمركزيةّفيّالصحةّ ّببعضها تتأثرّأجزاؤها

تّوجهاتّالنظرّالمختلفةّفيّتفسيرّمفهومّالقلقّعندّاألفرادّوذلكّنتيجةّالنفسيةّولقدّتضارب
ّالمحركّ ّعلىّأنه ّأخرىّحيثّيعتبرّمنّجهة ّمنّجهة ّوتعقيده ّذاته ّفيّحد ّالمفهوم ثراء
األساسيّلسلوكّسوي،ّكماّأنهّالمحركّاألساسيّلكلّسلوكّمرضيّفاالستعدادّللقلقّليسّ

نماّهوّوسيلةّ للتوافقّهذاّفيّالحالةّاإلتزانية،ّأماّإذاّخرجتّعنّبالضرورةّدليلّالشذوذّوا 
 المعيارّالمحددّللسواءّنتيجةّللتطرفّوالشدةّأصبحّالقلقّمفهومّمرتبطّباالضطراب،ّفالقلق

ّاالطمئنانّ في األساسية المشاعر أحد هو ّوعدم ّبالخطر ّكاإلحساس ّالنفسّالبشرية تكوين
ّ ّمتعددة ّأعراضّجسمية ّالداخلي ّاإلحساس ّهذا ّالناحيةّويرافق ّمن ّالجسم ّبتكوين ترتبط

الكيميائيةّوالعضويةّوترتبطّأسبابهّبتلكّالتعقيداتّالنفسيةّواآلالمّواإلحباطاتّالتيّيتعرضّ
ّ ّالنفسي. ّوالتوتر ّبالتهديد ّبالشعور ّأعراضه ّوتتمثل ّتواجده ّمكان ّفي ّاإلنسان )صبرة, لها

تّفيّمكانّالعملّوبالتاليّيمكنّالقولّبأنّالتعرضّلمجموعةّالصدما،ّ(401, ص3001
ّلألعراضّالتيّ ّونتيجة ّأيضا ّسبق ّومما ّاضطرابّالقلق، ّإلىّظهور ّيؤدي ّأن ّشأنه من
ّيؤثرّعلىّالمنظمة،ّوماّ ّوانتباههّمما ّستحدّمنّكفايتهّوتركيزه تظهرّلدىّالمصابّفإنها
ّالتيّ ّالنفسية ّالحاالت ّومن ّالوحيد ّالنفسي ّاالضطراب ّليس ّالقلق ّأن ّإليه ّاإلشارة تجدر

الذيّّاالكتئابوقدرتهّعلىّالعملّاضطرابّّتهتحدّمنّفعاليّفرادّوالتيّمنّشأنهاتصيبّاأل
ّ ّالزملة ّمفهوم ّالتيّيطلقّعليها ّمنّاألعراضّالحركية ّمجموعة ّاإلكتئابيةيعرفّعلىّأنه

ّاألعراضّ ّأن ّشكلّّتختلفّاإلكتئابيةحيث ّالبعضّعلى ّلدى ّتظهر ّفقد ّآلخر ّفرد من
جسمانيةّوأمراضّبدنيةّّيعلىّشكلّشكاّوّوكذلكّ،النفسأحاسيسّقاسيةّمثلّاللومّوتأنيبّ

ويعبرّالبعضّاآلخرّعنهاّباليأسّوالتشاؤمّوالمللّالسريعّّ،الحدودّبينهماّبصورةّقدّالّتعرف
،ّ(41ص ,4899 )عبد الستار,منّالحياةّوربماّتجتمعّهذهّاألعراضّمعاّفيّشخصّواحدّ

محزنةّوالخبراتّاألليمةّوسوءّالتوافقّوالظروفّالّاالنفعاليويمكنّحصرّاألسبابّفيّالتوترّ
ّأوّّاالنسحابأيضاّشكالّمنّأشكالّّاالكتئابويكونّ المكبوتّوعليهّّالعدوانووجودّالكره



   

خاصةّإذاّهّاألعراضّلدىّشخصّمعينّمنّشأنهاّانّتعيقّأداءهّفيّالعملّذفإنّوجودّه
ّىّانجازّاألعمال،عدمّالقدرةّعلّفيّجميعّالمستويات،ّالرضاعدمّّذكرناّاألغراضّالتالية:

ّ.(408-440ص ,3040 )معمرية,ّزضعفّالتركيتّانخفاضّفيّمفهومّالذاّسرعةّالتعب،
ّمثلّّ ّمثلها ّنسبية ّمسألة ّأنها ّعلى ّالنفسية ّالصحة ّالحديثّعن ّيمكن ّالعموم وعلى

وجودّمالجسميةّالمختلفةّيكادّالّيكونّّالوظائفالجسميةّفكماّأنّالتوافقّالتامّبينّّالصحة
فإنّالصحةّّ،التوافقّهيّالتيّتبرزّحالةّالمرضّعنّحالةّالصحة هذا اختاللولكنّدرجةّ

اّفاصالّبينّالصحةّالنفسيةّوالمرضّالنفسيّبمعنىّآخرّأنّالنفسيةّالّتعنيّأنّهناكّحدّ 
نجاخّالفردّفيّالتوافقّأمرّنسبيّكماّأنّانعدامّاألمنّالداخليّللفردّمسألةّنسبيةّوعلىّهذاّ

ّيتمت ّالفرد ّحاولّاألساسّفإن ّولقد ّتوافقه ّالداخليّوحسن ّتوافقه ّعلىّقدر ّنفسية عّبصحة
ّفيّالتوافقّالمهنيّلدىّالعاملينّحيثّ ّالعواملّالمؤثرة ّأهم ّالنفسّالصناعيّتحديد علماء

منّالظروفّالتيّتؤديّإلىّموقفّمعينّبماّيتضمنهّّوشروطّالّمنّجملةّهأنّ"بارسونزايرىّ"
ّفتحديد ّواجتماعية ّمادية ّعنّالعملّاستوجبتّالعواملّّأبعاد ّللرضا إجراءّدراساتّالمكونة

ّلكافة ّالموضوعّمعمقةّوشاملة ّالعواملّالتيّّ،جوانبّهذا ّاختلفتّالدراساتّفيّتحديد وقد
ّالعملتكوّ  ّعن ّبالرضا ّالشعور ّمجموعها ّفي ّ"ّ،ن ّفرومحيثّيرى "ّ ّالرضا ّفيهّأن تتحكم

 مجموعة محصلة الرضاّهونّإفّالبعضّأوّبتعبيرّآخر جوانبّمختلفةّللعملّترتبطّببعضها

ّ،نمطّاإلشرافّ،ساعاتّالعملّ،فرصّالترقية،ّألجرّومحتوىّالعملمنّالعناصرّتتمثلّفيّا
ؤثرةّحيثّتعتبرّالظروفّالفيزيقيةّللعملّمنّأهمّالعواملّالمّ،وظروفّالعملّ،جماعةّالعمل

ّاألفراد ّلدى ّالرضا ّدرجة ّفي ّالظروف، ّأن ّمستفيضة ّدراسات ّبعد ّالعلماء ّاكتشف ّوقد
ّالعاملينّحيثّتعتبرّمنّ ّفيّتشكيلّسلوكّوأداء ّكبيرا ّتلعبّدورا تذبذبّّأسبابالفيزيقية

العملّعنّّثناءأوعدمّاستقرارهاّوقدّكشفتّالمالحظةّمنّقربّلتصرفاتّالعاملينّّإنتاجيتهم
اتّجوهريةّومتباينةّمنّقسمّإلىّآخرّومنّفردّإلىّآخرّوقدّأرجعواّهذهّاالختالفاتّاختالف

ّالعملّودرجةّ ّألعباء ّومدىّتحملهم ّبينهم فيّأولّاألمرّإلىّتفاوتّطاقاتّالعاملينّفيما
اإلحساسّباإلجهادّالذهنيّوالعضليّلدىّكلّمنهمّورسمواّلذلكّخطوطاّبيانيةّتكشفّعنّ

نّهذهّالمالحظةّإلىّأنّكميةّاإلنتاجّتختلفّمنّعملّآلخرّمنحنىّالعملّوقدّخلصواّم



   

ّإلىّ ّللوصول ّدراساتهم ّفي ّالزاوية ّهذه ّعلى ّوركزوا ّتكرارها، ّومدى ّالعمل ّنمطية حسب
ّمنّ ّبحال ّبأهمية ّتقل ّال ّالمادية ّالظروف ّأن ّلهم ّتبين ّحيث ّالعمل ّألداء ّالسبل أفضل

ّةّالتيّتعطىّللعواملّاألخرى.األحوالّعنّالعواملّاألخرى،ّيتطلبّإعطاؤهاّذاتّالعناي
ّاإلضاءةّّ ّدرجة :ّ ّمنها ّنذكر ّالعوامل ّمن ّالكثير ّيشمل ّبالظروفّالفيزيقية واإلحاطة

ّالعاملّمنّخاللّالكثيرّمنّالدراساتّحيثّتبينّلبعضّالعلماءّأنّ حيثّتمّمعالجةّهذا
ّاإلضا ّوزالت ّطبيعية ّبإضاءة ّالصنع ّزود ّإذا ّالتعب ّيقل ّكما ّيزداد ّأن ّيمكن ءةّاإلنتاج

"ّ ّبه ّقام ّالدراساتّما ّومنّهذه ّو"هيسالمتوهجة ّحيثّثبتّأنّالتغيراتّفيّهاندرسون" "
اإلضاءةّينتجّعنهاّمباشرةّفروقّفيّاإلنتاجّعندّالعمال،ّحيثّأنّزيادةّاإلضاءةّالصناعيةّ

شمعةّفيّنفسّالمساحةّيؤديّإلىّازديادّاإلنتاج92ّّمنّخمسّشمعاتّفيّكلّقدمّإلىّ
ّ ّفي69.8بمقدار ّعيونّّ%ّهذا ّفي ّتحدثّتوتر ّسيئة ّتحتّشروطّضوئية ّالعمل مقابل

"ّحيثّقامّبإجراءّعددّمنّاالختباراتّالدقيقةّعلىّاألداءّإلتون مايوالعمال،ّوكذلكّدراسةّ"
البشريّفيّحاالتّاإلضاءةّالمختلفةّلتحديدّالمستوىّاألقلّمنّاإلضاءة،ّهذاّباإلضافةّإلىّ

"ّحيثّلوكيتشفيّالعملّوالتيّنذكرّمنهاّدراسةّ"ّعديدّالدراساتّالتيّتناولتّتأثيرّالضوء
ّالدراساتّالتيّ ّمن ّهناكّأيضا ّكما ّاإلضاءة ّازدياد ّفيّاإلنتاجّمع ّتزايد ّهناك أثبتتّأن

ّتناولتّتأثيرّألوانّالضوءّعلىّاألداء.
ّالعاملّاآلخرّمنّالعواملّالفيزيقيةّالتيّحظيتّباهتمامّودراساتّالعلماءّالتهويةّّ أما

المعدالتّالمناسبةّتؤديّ عن أنّزيادةّالحرارةّوالرطوبة أكدتّالدراسات حيث ة،الحراّر ودرجات
وجدّأنّلكلّعملّمنّاألعمالّدرجةّحرارةّخارجيةّمثلىّفاألعمالّ أمراضّجسمية،ّولقد إلى

%،ّكماّتؤثرّاألحوال82ّفهرنهايتّمعّرطوبةّبنسبةّقدرها51ّّالعقليةّتتطلبّدرجةّحرارةّ
ّفيّإنتاجّالعاملّ ّ"الجوية ّوجد ّفقد ّغالس فرايردو ونشاطه، ّفي6181ّّ" ّأجراها فيّدراسة

ّأنّتحسينّشروطّالتهويةّيؤديّإلىّزيادةّفيّاإلنتاجّبنسبةّاستمان كوداكشركةّ" "1ّ،%
قدمّفيّالدقيقةّيؤديّالى615ّّوفيّصناعةّالنسيجّوجدّإنّزيادةّسرعةّحركةّالهواءّإلىّ



   

وثّلجانّالتهويةّبالمدنّاألمريكيةّأنّالحرارةّراحةّالعمالّوالزيادةّفيّكفايتهم،ّكماّبينتّبح
ّالمرتفعةّوالهواءّالراكدّيسببانّالضررّللعملّالبدني.

ّالعواملّّ ّأهم ّمن ّتعتبر ّحيث ّالضوضاء ّعامل ّفهو ّالثالث ّيخصّالعامل ّفيما أما
المؤثرةّفيّسيرورةّالعمليةّاإلنتاجيةّحيثّتعرفّالضوضاءّعلىّأنهاّالصوتّغيرّالمرغوبّ

العملّأوّبتعبيرّأخرّهيّمجموعةّاألصواتّالضارةّوالغيرّمرغوبّفيهاّفيّّفيهّفيّبيئة
"ّ ّتجارب ّدلت ّولقد ّسلبية، ّانعكاسات ّإلى ّتؤدي ّوالتي ّالمالحظةّليردالبيئة ّخالل ّمن "

اإلستبطانيةّشعورّالعمالّبالضيقّوالمللّحينماّيعملونّفيّالضوضاءّكماّأشارتّالتجاربّ
%ّوزيادة1ّّلنسيجّإلىّإنّهناكّزيادةّفيّاإلنتاجّبمقدارالتيّأجريتّفيّانجلتراّفيّمصانعّا
ّ ّبمقدار ّالعاملين ّلدى ّالكفاية ّتخفضّنسبية5.8ّفي ّألنها ّاألذن ّواقيات ّاستعملت %ّإذا

ّاإلطارّأجريتّدراساتّعلىّأثرّتقليلّالضوضاءّعلى82ّالضوضاءّبنسبةّ %ّوفيّهذا
ّبحواليّ ّاآلالت ّتخفضّضوضاء ّواقياتّلألذن ّيستعملن ّنسيج ّعاملة ّعشرة ّإحدى إنتاج

ّ ّدرجاتّأيّمن ّّبلديس11ّعشرة ّبهاّّديسبل55ّإلى ّقام ّالتي ّالدراسة ّكشفتّهذه ولقد
%ّفيّحالةّاستعمالّواقياتّاألذنّمماّيدل6ّ"ّعنّتحسنّفيّاإلنتاجّبنسبةّادمز"ّو"وستن"

علىّتأثيرّالضوضاءّفيّالقدرةّاإلنتاجيةّوالكفايةّالمهنيةّللعمالّوخاصةّتلكّاألعمالّالتيّ
وعةّمنّالعواملّاألخرىّالتيّمنّشأنهاّأنّتتطلبّالكثيرّمنّالتركيز،ّكماّأنّهناكّمجم

ّالصناعيّ ّالنفس ّعلم ّأدبيات ّفي ّيعرفّاصطالحا ّفيما ّوتندرج ّالعمال ّإنتاج ّعلى تؤثر
ّالدراساتّإلىّأنّتعرضّالعمالّفيّ ّحيثّتشير ّاالهتزازات، ّبينها ّمن بالظروفّالفيزيقية

ّع ّضارة ّتأثيرات ّتؤثر ّاآللي ّوالتحميل ّالنقل ّصناعة ّمثل ّالصناعات ّصحةّبعض لى
العاملين،ّحيثّيتعرضّالعمالّالهتزازاتّبحيثّيهتزّجسمّالعاملّباهتزازّاآلالتّمماّيؤديّ
ّفيّ ّوزيادات ّبالتعب ّالشعور ّإلى ّوتؤدي ّالعصبية ّالطاقة ّمن ّكبير ّقدر ّاستهالك إلى
ّالفيزيقيّلمكانّ ّيلعبّالتصميم ّكما ّالداخلية اضطراباتّالجهازّالعصبيّونشاطّاألعضاء

إنناّ»"ّشرشل سيرونستوناّفيّخلقّجوّمناسبّللعملّوهذاّماّيعبرّعنهّ"العملّدوراّكبيّر
ويضافّإلىّماّسبقّعاملّالتلوثّبالموادّالكيماويةّّ،«نشكلّمبانيناّوبعدّذلكّتشكلناّهي

والتيّتكونّنتيجةّلتصاعدّاألحماضّفيّبعضّالصناعاتّالكيميائيةّباإلضافةّإلىّالتلوثّ



   

ّأجرا ّدراسة ّففي ّوالدخان، ّ"باألتربة ّموجرها ّثاني6118ّّ" ّلغاز ّتعرضّالعمال ّأن وجد
ّإلىّ ّيؤدي ّبدوره ّوهذا ّوأمراضّالقلب ّالدموية ّاألوعية ّتصل ب ّالى ّيؤدي ّالكربون كبريت

ّظهورإحداثّتغي ّأو ّواضطرابّ أو عصبية أعراض راتّفيّالعملياتّالعقلية نقصّالذاكرة
ّهانينانولقدّوجدتّ"الحالةّاالنفعالية،ّ لةّتسممّبغازّثانيّكبريتيدّفلنداّفيّحاّفي6115ّ"

ّعلىّبعضّالجوانبّالنفسيةّ ّالضابطة ّوبينّالمجموعة ّبينهم ّإحصائية ّدالة الكربونّفروقا
ّعلىّمدىّتأثيرهاّ ّمقتصرا ّكان ّبالظروفّالفيزيقية، ّسبقّنالحظّأنّاالهتمام ّمما انطالقا

هناكّعالقةّأكدتّمعظمّالدراساتّأنّ حيث فقط ولوجيّواألدائيّللعاملينعلىّالجانبّالفيزي
بينّالظروفّالفيزيقيةّالتيّتعتبرّمنّأهمّمكوناتّالمنظمةّخاصةّتلكّالمنظماتّالصناعيةّ
ّيؤديّإلىّصدورّأصواتّمرتفعةّ ّمما ّكبيرة ّتشتغلّبطاقة ّعلىّآالتّضخمة التيّتعتمد
وكذلكّدرجاتّحرارةّمرتفعةّوصحةّالعمالّالفيزيولوجيةّوقدراتهمّعلىّاإلنتاجّولكنّماّلفتّ

ّ ّهذهّانتباه ّتأثير ّأهملوا ّأنهم ّإال ّالنفسّبالظروفّالفيزيقية ّعلماء ّاهتمام ّرغم ّأن الطالب
الظروفّعلىّالجانبّالنفسي،ّوالذيّيعتبرّمنّأهمّالجوانبّالتيّيجبّعلىّإدارةّالمواردّ

عملّمناسبّمنّشأنهّأنّيحافظّعلىّالصحةّالنفسيةّ جو بخلق وذلك بها البشريةّاالهتمام
هذهّالدراسةّاإلجابةّعنّالسؤالّالتالي:ّماّأثرّالظروفّالفيزيقيةّعلىّللعاملينّوعليةّجاءتّ

ّظهورّبعضّاالضطراباتّالنفسيةّوالتنظيميةّلدىّالعاملينّفيّالمؤسساتّالصناعية؟
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



   

 فرضيات الدراسة أوال:
ّ:عنهاّاثنيّعشرةّفرضيةّوهيّكاآلتيملّهذهّالدراسةّعلىّفرضيةّعامةّوتندرجّشت

 العامة :الفرضية   -4
ّفيّ ّالعاملين ّلدى ّوالتنظيمية ّالنفسية ّاالضطرابات ّظهور ّدرجة ّذاتّفي ّفروق توجد

ّيةّجيدةّ)عادية(ّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّظروفّفيزيقيةّسيئة.قظروفّفيزي
 الفرضيات اإلجرائية :   -3

 ّداللةّاحصائيةّفيّمستوىّدرجةّاالكتئابّبينّالعمالّالذينّيعملونّتوجدّفروقّذات
ّعادية.ّعملّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةفيّ

 ّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّدرجةّالقلقّبينّالعمالّالذينّيعملونّفي
 بيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.

 ّبينّالعمالّالذينّّةاالجتماعيمستوىّالعالقاتّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفي
يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ

 عادية.
 ّإ ّداللة ّذات ّفروق ّبينتوجد ّالمهني ّاالغتراب ّمستوى ّفي ّالذينّّحصائية العمال

يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ
 عادية.
 ّلونّالعمالّالذينّيعمّبينتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّدورانّالعمل

 مرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية. ضوضاء مستوى ذات فيّبيئةّعمل
 ّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّالتسيبّالمهنيّبينّالعمالّالذينّيعملونّتوجد

 فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.
 إحصائيةّفيّمستوىّدرجةّاالكتئابّبينّالعمالّالذينّيعملونّ داللة ذات فروق توجد

 وبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.ّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفع
 مستوىّدرجةّالقلقّبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّّيتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّف

 بيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.



   

 ّالعم ّبين ّالمهني ّاالغتراب ّمستوى ّفي ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّالذينّتوجد ال
ّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارة

 عادية.
 ّبينّالعمالّالذينّّةاالجتماعيتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّالعالقات

ّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارة
 عادية.
 ّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّدورانّالعملّبينّالعمالّالذينّيعملون

 فيّبيئةّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.
 إحصائيةّفيّمستوىّالتسيبّالمهنيّبينّالعمالّالذينّيعملونّ داللة ذات توجدّفروق

 وبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية.فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّ
 ثانيا: تحديد مصطلحات الدراسة 

ّيحتويّهذاّالبحثّعلىّثالثةّأنواعّمنّالمتغيراتّيتمّتحديدهاّكماّيليّ:
 :الظروف الفيزيقية -6

هاّفيّهذهّوهيّالظروفّالطبيعيةّالمحيطةّبالعاملّأثناءّأدائهّلعملهّولقدّتمّتحديدّ
 ّ:والحرارةالضوضاءّبّالدراسة

ّ:ّهيّمجموعّاألصواتّالمرتفعةّالموجودةّفيّبيئةّالعملّوالمستمرةّلمدةالضوضاءّ -ّأ
 بلّكماّحددتهاّمنظمةّالعملّالدولية.ديس12ّساعاتّوالتيّتفوقّدرجة5ّّ

ّالحرارة  -ّب ّعن ّالناتجة ّالعمل ّمكان ّفي ّالمحسوسة ّالحرارة ّدرجة ّوهي ّمصادرّ: كل
ّم.°12وتكونّفيّالظروفّالعاديةّأقلّمنّّالهواء،ّاآلالت،ّالشمس،ّالعمل،ّبيئةّفيّالحرارة
ّ:ّوقدّتمّتحديدهاّفيّ:االضطرابات النفسية  -9
ّيسببّلهّحالةّمنّ:ّوهوّحالةّمنّالخوفّالغامضّالشديدّيصيبّالقلق -ّأ الفردّمما

 واأللم،ّمماّيجعلهّمتوتراّوفاقداّللثقةّوتصاحبهّأعراضّجسميةّمثلّبرودةّاألطرافالضيقّ



   

ّالنومّّالتعب وحاالت والمعدة والتنفس القلب خفقان واضطراب العرق وتصبب واضطراب
 والصداعّوآالمّالظهرّوالمفاصل.

ّهواالكتئاب -ب ّالحزنّّ: ّمشاعر ّمثل ّالمزاج ّفي ّمحدد ّتغير ّتتضمن ّانفعالية حالة
ّوانخفاضّفيّمستوياتّتقد ّالالمباالة، ّوالرغبةّفيّالهروبّيالوحدة، ّالذات، ّولوم رّالذات،

ّختفاءّوالموتّوانخفاضّفيّمستوىّالنشاطّالعامّكاضطراباتّالنومّواألكل.واال
 :االضطرابات المهنية  -1
ّلعملهّّ ّأدائه ّأثناء ّالعاملّفيّالمنظمة ّبها ّالتيّيقوم ّالسلوكاتّالسلبية وهيّمجموعة

والتيّتعبرّعنّسوءّتوافقهّوعدمّرضاهّعنّالعملّوقدّتمّتحديدهاّفيّهذهّالدراسةّفيّأربعّ
ّمستوياتّكاآلتيّ:

ّبينّّ:ةاالجتماعيالعالقات  -أ ّمجموعةّالتوتراتّالتيّتظهرّداخلّالتنظيم ّبها ويقصد
ّتتمثلّألفرادّحا تعاونّوالجفاءّفيّالعالقاتّفيّعدمّالثقةّواليثّيأخذّمجموعةّمنّاألبعاد

 .بينهمّمابينّالعمالّواإلدارةّبكلّمستوياتهاّوكذلكّبينّالزمالءّفي
:ّويقصدّبهّشعورّالعاملينّفيّالمؤسسةّالتيّيعملونّفيهاّبأنهاّاالغتراب المهنيّ-ب

ّ.مّجدّمنخفضةجعلّمستوياتّالوالءّلديهمّمماّيطموحهلمّتعدّالمكانّالمناسبّإلشباعّ
ملّلعملهّقبلّالموعدّالمحددّللخروج،ّأوّتركّا:ّويقصدّبهّتركّالعالتسيب المهني -ج

أعمالّأخرىّغيرّرسميةّوكذلكّالوصولّّفي العمل أوقات استغالل منصبهّأثناءّالخدمةّأو
ّالمتكررّإلىّمكانّالعملّمتأخرا.

ّويقصددوران العملّ-د ّأوّّ: ّأخرى ّمؤسسة ّفي ّللعمل ّاالنتقال ّفي ّالعامل ّرغبة به
ّاالنتقالّمنّمنصبّآلخرّداخلّنفسّالمنظمة.

 أهمية وأهداف الدراسةثالثا: 
ّتكمنّأهميةّهذهّالدراسةّفيّ:

ّ-طراباتّالنفسيةّ)القلقمدىّتأثيرّالظروفّالفيزيقيةّعلىّظهورّبعضّاالضمعرفةّّ-
ّاالكتئاب(.



   

-ّّ ّالتنظيميةّمعرفة ّاالضطرابات ّبعض ّظهور ّعلى ّالفيزيقية ّالظروف ّتأثير مدى
ّدورانّالعمل(.ّ-التسيبّالمهنيّ-االغترابّالمهنيّ-ّةاالجتماعي)العالقاتّ

-ّّ ّ)الضوضاء ّالفيزيقية ّالظروف ّمستوى ّالمؤسساتّّ-معرفة ّداخل ّالسائدة الحرارة(
ّالوطنية.
ّالمؤسساتّالوطنية.معرفةّمستوىّالصحةّالنفسيةّلدىّالعاملينّفيّّ-
ّمعرفةّمدىّتحقيقّالعمالّداخلّالمنظماتّالوطنيةّلمستوياتّالتوافقّالمهني.ّ-
إثراءّالمكتبةّالوطنيةّفيّهذاّالجانبّحيثّتعتبرّمثلّهذهّالدراساتّقليلةّعلىّحدّّ-

ّعلمّالطالبّالباحث.
يميةةةّحيةةثّأغفلةةتّالدراسةةاتّعلةةىّالناحيةةةّالنفسةةيةّوالتنظ الفيزيقيةةة الظةةروف أثةةر دراسةةةّ-

بدراسةةةةةةّتةةةةةأثيرّالظةةةةةروفّالفيزيقيةةةةةةّعلةةةةةىّالجوانةةةةةبّالجسةةةةةديةّّهةةةةةذاّالجانةةةةةبّواكتفةةةةةتالسةةةةةابقّ
ّواألداء.والفيزيولوجيةّ

 رابعا: الدراسات السابقة
 :دراسات تناولت عدة متغيرات -4
عالقةةةةّحةةةوادثّالعمةةةلّ"بعنةةةوانّّ(:9269)ّدراسةةةة لةةةونيس علةةةي وصةةةحراوي عبةةةد اهّ-

دراسةةةّتشخيصةةيةّقةةدمهاّالباحثةةانّفةةيّالملتقةةىّالةةدوليّّ"قيةةةّفةةيّالبيئةةةّالمهنيةةةبةةالظروفّالفيزي
حولّالمعاناةّفيّالعمةلّالمةنظمّمةنّطةرفّجامعةةّورقلةة،ّالجزائةر،ّانطلقةتّالدراسةةّمةنّطةرحّ
الباحثةةانّللتسةةاؤلّاآلتةةي:ّهةةلّهنةةاكّعالقةةةّبةةينّالعوامةةلّالفيزيقيةةةّوحةةوادثّالعمةةلّفةةيّالبيئةةةّ

ّلدراسةّكاآلتيّ:المهنية؟ّفكانتّفرضياتّا
ّ:ّللظروفّالفيزيقيةّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّالفرضية العامةّ-
ّ:ّالفرضيات الجزئيةّ-
ّلإلنارةّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّ-
ّللغبارّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّ-
ّلألرضيةّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّ-



   

ّللضوضاءّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّ-
ّللتهويةّعالقةّبوقوعّحوادثّالعملّفيّالبيئةّالمهنية.ّ-

عامةل82ّّأجريتّالدراسةّبشركةّاإلسمنتّبعينّكبيرةّفيّسةطيفّعلةىّعينةةّتتكةونّمةنّ
ثّتةةمّالتركيةةزّعلةةىّعمةةالّمتواجةةدينّفةةيّبيئةةةّمهنيةةةّتتضةةمنّتةةمّاختيةةارهمّبشةةكلّقصةةدي،ّحيةة

وقةدّاسةةتخدمّّّمتغيةراتّالدراسةةّوتةمّاالعتمةةادّعلةىّالمةنهجّالوصةةفيّالتحليلةيّفةيّهةةذهّالدراسةة
ّعبارة،ّأماّنتائجّالدراسةّفكانتّكاآلتيّ:98ّّالباحثانّاستبيانّيتضمنّ

فيمةاّيخةصّالفرضةيةّاألولةةىّفكانةتّمحققةة،ّحيةثّبةةينّاسةتجاباتّأفةرادّالعينةةّاألهميةةةّّ-
الكبيةةةةرةّلعنصةةةةرّاإلنةةةةارةّكعامةةةةلّأساسةةةةةيّومهةةةةمّللعامةةةةلّبالدرجةةةةةّاألولةةةةىّألداءّعملةةةةةهّأيّأنّ

ّالفرضيةّمحققة.
أنّتواجةةدّّامةةنّالعمةةالّأكةةدّوّ%15أممةةاّالفرضةةيةّالثانيةةةّفلقةةدّوجةةدّالباحثةةانّأنّنسةةبةّّ-

ألتربةةةةّفةةةيّمكةةةانّالعمةةةلّيةةةؤثرّبشةةةكلّكبيةةةرّعلةةةىّالعامةةةلّحيةةةثّتحجةةةبّعنةةةهّالرؤيةةةاّالغبةةةارّوا
وتعرضةةةهّألمةةةراضّتنفسةةةيةّمتعةةةددة،ّممةةةاّيرفةةةعّمةةةنّنسةةةبةّاحتماليةةةةّالوقةةةوعّفةةةيّحةةةوادثّالعمةةةلّ

ّوبالتاليّفالفرضيةّالثانيةّمحققة.
ّوبالنسةةبةّللفرضةةيةّالثالثةةةّفقةةدّكانةةتّاسةةتجاباتّالعةةاملينّتؤكةةدّوبنسةةبةّكبيةةرةّأنّمكةةانّ-

العملّلهّأهميةّكبيرةّودورّأساسيّفيّتحقيقّأداءّجيدّللعاملّباإلضافةّإلىّأنهاّمتغيةرّهةامّ
ّفيّالوقوعّفيّحوادثّالعملّوبالتاليّفإنّالفرضيةّمحققةّ.

مةةةةنّالعينةةةةةّّ%15ّأمةةةةاّبالنسةةةةبةّللفرضةةةةيةّالرابعةةةةةّفهةةةةيّمحققةةةةةّأيضةةةةاّكةةةةونّأنّنسةةةةبةّّ-
المةّالعاملّحيثّتؤثرّالضوضةاءّعلةىّالمدروسةّترىّأنّزيادةّحدةّالضوضاءّيؤثرّعلىّس

ّحاسةّالسمعّالتيّتعتبرّحاسةّأساسيةّفيّالوقايةّمنّالحوادث.
أمةةاّالفرضةةيةّالخامسةةةّالمتعلقةةةّبالتهويةةةّفكانةةتّاسةةتجاباتّاألفةةرادّتصةةبّفةةيّأنّهةةذاّّ-

العامةةةةلّمهةةةةمّجةةةةداّإلبعةةةةادّالعامةةةةلّعةةةةنّأيّضةةةةغوطاتّفيزيقيةةةةةّتةةةةؤثرّعلةةةةىّالجانةةةةبّالنفسةةةةيّ
بالعامةةلّإلةةىّارتكةةابّأخطةةاءّوالوقةةوعّفةةيّحةةوادثّعمةةلّممةةاّيةةدلّعلةةىّّوالجسةةميّممةةاّيةةؤدي

ّتحققّالفرضية.



   

ولقةةدّتوصةةلتّهةةذهّالدراسةةةّفةةيّالنهايةةةّإلةةىّأنةةهّللظةةروفّالفيزيقيةةةّعالقةةةّبوقةةوعّحةةوادثّ
ّ.(122-113ص ,3043, صحراوي )لونيس ,ّ.العمل
 :الضوضاءدراسات تناولت   -3
ّ(3004)ّدراسة ميالميد وجماعتهّ- ّتوصلت: ّالتعرضّّحيث ّأن ّإلى دراستهم

لمستوياتّمرتفعةّمنّالضوضاءّتتفاعلّمعّدرجةّتعقدّالمهمةّوتؤديّإلىّالزيادةّفيّارتفاعّ
ّالمهنيّوقدّخلصّّ،ضغطّالدم وجماعتهّإلىّأنّّ"ميالمد"كماّتنعكسّعلىّمستوىّالرضا

ّالتعرضّلمستوياتّمنّالضوضاءّأوّتعقدّالمهمةّكلّلوحدهّتبقىّمؤشراتّضعيفةّللداللة
ّتعقّ  ّفإن ّذلك ّمن ّالعكس ّوعلى ّالزمن ّعبر ّالدموي ّالضغط ّتغيرات ّالعاملّعلى ّمهمة د

أظهرتّتأثيراّذوّداللةّإحصائيةّعندّالجمعّبينّالضوضاءّالمزمنةّوالضغطّالدمويّعبرّ
ّلمستوياتّّ،الزمن ّالمتعرضين ّالعمال ّلدى ّالمهني ّالرضا ّمستويات ّارتفاع ّالحظوا بنما

أماّالعاملينّفيّالمهنّ ضغطّالدمّعبرّالزمن، ضئيلةّفيّمنخفضةّمنّالضوضاءّوتغيرات
ّالمهنيّونسبةّعاليةّفيّتغيراتّ البسيطةّفقدّكانتّاستجاباتهمّمنخفضةّفيّمقياسّالرضا

ذويّ ضغطّالدم،ّوقدّاستخلصّالباحثونّفيّاألخيرّبأنّالعمالّذويّالمهنّالبسيطةّبخالف
ّلضوضاءياتّمعتدلةّمنّاالمهنّالمعقدةّيمكنهمّاالستفادةّمنّالتعرضّلمستّو

 .(81, ص3003)حمو بوظريفة, 
ّاسةةةةّلهةةةاّبمركةةةبّالسةةةياراتّالصةةةناعية:ّلقةةةدّتوصةةةلتّفةةةيّدّر(4888)ّدراسةةةة بةةةالشّ-

وهةوّمةاّأثةرّعلةىّمتوسةطّدرجةةّّ،أغلبّالعمةالّالمعرضةينّلضوضةاءّمرتفعةةّبالصةممّةباصإ
العصةةابيةّلةةديهمّوكةةذلكّإحساسةةهمّبالضةةيقّواالنزعةةاجّمقارنةةةّببةةاقيّالعمةةالّكمةةاّأنهةةمّيعةةانونّ

ّمنّأعراضّفيزيولوجيةّوسيكولوجيةّمنهاّ:
ّ%12,11صداعّّ-
ّ%58.18سهولةّاإلثارةّّ-
ّ%622تعبّأثناءّالعملّّ-
ّ%51.68تعبّعصبيّّ-
ّ%52.59توترّعصبيّّ-



   

ّ%12.95النومّصعوباتّفيّّ-
ّ%85.81ارتفاعّفيّدقاتّالقلبّّ-
ّ%52.59اإلحساسّبالعزلةّفيّمحيطّالعملّّ-
ّ%52.15مظاهرّالخوفّوعدمّاألمانّّ-
ّ%19.15عدمّاالنتباهّإلىّأخطارّمحيطّالعملّّ-
ّ%52.15قلقّمتزايدّأثناءّالعملّّ-
ّ%622تثاقلّجسميّفيّنهايةّالعملّّ-
ّ%58.12االنزعاجّلسماعّأدنىّصوتّّ-
ّ%52.15التشاجرّمعّأفرادّاألسرةّّ-
:ّحيةةثّهةةدفتّإلةةىّالتعةةرفّعلةةىّمةةدىّتةةأثيرّالتعةةرضّ(4883)دراسةةة ميالمةةد وجةةرين -

بةةةينّّيلّوالغيةةةابّالمرضةةةمةةةللضوضةةةاءّالصةةةناعيةّعلةةةىّأعةةةراضّالقلةةةقّالنفسةةةيةّوحةةةوادثّالع
58ّالعمالّوالعامالتّحيثّتمّتعريضّالعاملينّلمستوياتّمنخفضةّمةنّالضوضةاءّأقةلّمةنّ

وفةيّدراسةةّّديسةبل58ّوالعاليةةّأكثةرّمةنّّديسبل51ّإلى51ّّومستوياتّمتوسطةّمنّّديسبل
ّمقارنةّبينّالعاملينّوالعامالتّوجدّماّيليّ:

التعةةةةةرضّلضوضةةةةةاءّمرتفعةةةةةةّبالنسةةةةةبةّللعمةةةةةالّيةةةةةؤثرّعلةةةةةىّمسةةةةةتوىّرضةةةةةاهمّالمهنةةةةةيّّ-
ّباإلضافةّإلىّالتهيجّوسرعةّاالنفعال.

زيةةةةادةّنسةةةةبةّالشةةةةكاوىّالجسةةةةميةّوالقلةةةةقّّأمةةةةاّبالنسةةةةبةّللعةةةةامالتّفةةةةالتعرضّيةةةةؤديّإلةةةةىّ-
ّواالكتئابّحيثّبدتّبوضوحّبنسبّعاليةّعندّالنساء.

ّفيّالحوادثّ- ّزيادة ّالجنسين المرضي والغياب وجود  ,3003)عبد الهادي, ّ.لكلّمن
 (11-11ص

دراسةةةّأثةةرّالضوضةةاءّفةةيّبيئةةةّالعمةةلّ"بعنةةوانّ(:4899ّ) غريةةب عبةةد الفتةةا دراسةةة ّ-
قطةةاعّاالتصةةاالتّّ-علةىّبعةةضّالمتغيةةراتّالنفسةيةّللعةةاملينّ)بصةةالةّحركةةةّالتلغةرافّالةةدوليّ

قدمتّفيّالمؤتمرّالسابعّلعلمّالةنفسّفةيّمصةرّوكةانّهةدفهاّهةوّدراسةةّأثةرّّ"الدوليةّبمصر(
نفسةيةّللعةاملينّلغةرافّالةدوليّبمصةرّعلةىّالحالةةّالتالضوضاءّفةيّبيئةةّعمةلّصةالةّحركةةّال



   

ولقةةةدّاختةةةارّالباحةةةثّثةةةالثّمتغيةةةراتّنفسةةةيةّكمؤشةةةرّعلةةةىّالحالةةةةّالنفسةةةيةّوهةةةيّالقلةةةق،ّمركةةةزّ
ّخارجي(ّاالكتئاب،ّوانطلقّالباحثّمنّثالثّفرضياتّوهيّكاآلتيّ:-الضبطّ)داخلي

الّتوجدّفروقّدالةّإحصائياّبينّالعاملينّفةيّبيئةةّالضوضةاءّالعاديةةّوبةينّالعةاملينّّ-6
ّوضاءّالمرتفعةّفيّّمستوىّالقلقّ.فيّبيئةّالض

الّتوجدّفروقّدالةّاحصائياّبينّالعاملينّفةيّبيئةةّالضوضةاءّالعاديةةّوبةينّالعةاملينّّ-9
ّفيّبيئةّالضوضاءّالمرتفعةّفيّمركزّالضبط.

الّتوجدّفروقّدالةّاحصائياّبينّالعاملينّفةيّبيئةةّالضوضةاءّالعاديةةّوبةينّالعةاملينّّ-1
ّفيّمستوىّاالكتئاب.ّفيّبيئةّالضوضاءّالمرتفعة

إنةةاث(ّتةةمّاختيةةارهم5ّّذكةةورّو15ّفةةردّ)11ّطبقةةتّالدراسةةةّعلةةىّمجمةةوعتينّتتكةةونّمةةنّّ
بطريقةةةّعشةةوائيةّمةةنّمجموعةةاتّالعمةةلّالتةةيّتنتمةةيّإليهةةاّكةةلّمنهةةا،ّواسةةتخدمّمةةنهجّالمقارنةةةّ
ازّالبيئيةةّواألسةةلوبّاالحصةائيّاختبةةارّ"ت"ّلداللةةّالفةةروق،ّوتةمّاسةةتخدامّاألدواتّالتاليةة:ّجهةة

معياريّلقياسّمستوىّالضوضةاءّحيةثّحةددّبيئةةّالعمةلّالعاديةةّلمسةتوىّضوضةاءّيتةراوحّمةاّ
أمةةاّبيئةةةّالعمةةلّالمرتفعةةةّالضوضةةاءّفكةةانّمسةةتوىّالضوضةةاءّيتةةراوحّمةةاّّديسةةبل11ّ_81بةةينّ
ّوكانتّنتائجّالدراسةّكاآلتيّ:ّديسبل59ّو52بينّ
ّ.2.28صائيةّعندّمستوىّمستوىّالقلقّلهّداللةّإحّمستوىّفيداللةّ ذات هناكّفروقّ-
ّالفرقّبينّمتوسطّالمجموعتينّفيّمتغيرّمركزّالضبطّليسّلهّداللةّاحصائية.ّ-
الفرقّبينّمتوسطّالمجموعتينّفيّمتغيرّاالكتئابّلهّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّّ-

2,28.ّ
ّا ّالباحثّعلىّاألدواتّالتاليةولقد ّعتمد ّالضبطّلروترّ-: ّبيكّّ-مقياسّمركز قائمة

ّالصريح.ّالقلقّمقياسّجانيتّتايلورّلقياسّ-لقياسّاالكتئابّ
إلةةىّأنّالضوضةةاءّتةةؤثرّعلةةىّكةةلّمةةن4892ّّوجماعتةةهّّ"فةةان ديجيةةك"ولقةةدّتوصةةلّّ-

مستوىّاليقظةّواالنتباهّوحتىّإنّاستطاعّالفردّالقيامّبأداءّمهمةّمعرفيةّفقدّتكونّهناكّآثةارّ
يولوجيةةةةّأوّالسةةةيكولوجيةّلالسةةةتجابةّلمطالةةةبّاضةةةافيةّأخةةةرىّبمةةةاّفيهةةةاّانخفةةةاضّالكفةةةاءةّالفيّز

ّواإلصابةّبالتعبّبعدّاالنتهاءّمنّالمهمة.



   

:ّحيثّتوصلّإلىّأنّالضوضاءّتعطةلّاألداءّعنةدماّتكةونّ(4823)دراسة براجدون ّ-
حيةةثّأوردّأنةةهّفةةيّالحةةاالتّالتةةيّيفةةوقّفيهةةاّمسةةتوىّالضوضةةاءّّ،غيةةرّمتوقعةةةّأوّغيةةرّعاديةةة

ددّاألخطاءّبحيثّيخفقّالعامةلّفةيّمالحظةةّالظةواهرّغيةرّالمتوقعةةّيكثرّفيهاّعّديسبل12ّ
ّخاصةّفيّالمهامّواألعمالّالتيّتتطلبّاالنتباهّالمستمر.

قةةةامّبتجربةةةةّتوصةةةلّمةةةنّخاللهةةةاّإلةةةىّأنّاألفةةةرادّّن " هوكةةةاي"أ"بةةةولتن"  فةةةيّحةةةينّأوردّ-
الةةذينّيكةةونّلةةديهمّمسةةتوىّمةةنّاليقظةةةّنتيجةةةّقيةةامهمّبعملهةةمّتحةةتّظةةروفّتتميةةزّبالضوضةةاءّ

عةةةةادةّمةةةةاّيلجةةةةؤونّإلةةةةىّمحاولةةةةةّالتعةةةةويضّعةةةةنّتةةةةأثيرّّ،ويحسةةةةونّأنّأداءهةةةةمّقةةةةدّبةةةةدأّيتةةةةأثر
ّنّبه.يقومّولعناصرّالجدّهامةّفيّالعملّالذيّالضوضاءّوذلكّبالتركيزّعلىّا

دراستينّتوصلّفيّاألولّإلىّأنهّمنّالبديهيّأنّالعاملّّ(:4822)كما أجرى ليرد ّ-
ّالمنطقةّفيّعمليتينّقياسّحجمّه واءّيستهلكّطاقةّوأنّالعضويةّتحاولّتعويضّالطاقة

 على فوقّاألنفّوالفمّدونّأنّيؤثرالذيّيكمنّجمعهّعنّطريقّأنبوبّخاصّيوضعّالزفيرّ

ّهو للهواء العامل استنشاق ّعمالّ كما ّالدراسة ّموضوع ّوكان ّفيها، ّيعمل ّالتي ّالغرفة في
منّقبلّوبعدّالتحكمّبالظروفّيعملونّمدةّمعينةّمنّالزمنّعلىّاآللةّالكاتبةّبعدّأنّأعدتّ

التجريبيةّتبينّبعدّمقارنةّالطاقةّالمستهلكةّأنّماّصرفّمنّطاقةّمعّوجودّالضوضاءّيزيدّ
ّالهدوءّوذلكّألداءّنفسّالعمل. يسوده فيّجو صرف ما علىّ%92ّبمقدار

وفيّدراسةّثانيةّكانتّفيهاّشدةّدرجاتّالضوضةاءّمتفاوتةةّوجةدّأنّهنةاكّعالقةةّطرديةةّ
سةةاعة1,8ّّيكفةةيّتعةةرضّالفةةردّلمةةدةّّهعةةددّاألخطةةاءّكمةةاّأنةةّوزيةةادةبةةينّمسةةتوىّالضوضةةاءّ

ّيؤديّإلىّنقصّفيّاإلنتاجّنتيجةّتأثيرهاّعلىّالجهازّالعصبي.
علةةةةىّمجمةةةةوعتينّمةةةةنّالعمةةةةالّتتكةةةةونّكةةةةلّ:ّ(4819أدامةةةةس )وفةةةةي دراسةةةةة أجراهةةةةا  -

(ّعمةةالّيعملةةونّفةةيّصةةناعةّالنسةةيج،ّيتعرضةةونّلضوضةةاءّتقةةدرّبةةة62ّمجموعةةةّمةةنّعشةةرةّ)
الصوتّتخفضّالضوضةاءّبمقةدارّّتحيثّقامّبإعطاءّألحدىّالمجموعتينّكاتماّديسبل11ّ

وتّقةةةدّزادّالصةةةّتبعةةةدّعةةةامّالحةةةظّأنّالمجموعةةةةّالمسةةةتفيدةّمةةةنّكاتمةةةاّديسةةةبل(62ّعشةةةرةّ)
ّالصوت.تّمقارنةّبإنتاجّالمجموعةّالتيّلمّتستفدّمنّكاتماّ%69ّإنتاجهاّبأكثرّمنّ



   

ّعدةّتجاربّتوصلّخاللهاّإلىّالنتائجّالتاليةّ:ّ(4822)ويسنر وقدّأجرىّّ-
أدىّإلةىّانخفةاضّفةيّّديسةبل98ّانخفاضّمسةتوىّالضوضةاءّفةيّإحةدىّالورشةاتّبةةّّ-

ّ.ّ%82عددّاألخطاءّاإلنتاجيةّبنسبةّ
سةاعدّالعمةالّعلةىّاآللةةّالراقنةةّفةيّخفةضّّديسةبل98ّانخفاضّمسةتوىّالضوضةاءّبةةّّ-

ّ.ّ%12ّمستوىّأخطائهمّبنسبةّ
إلةةىّزيةةادةّاإلنتةةاجّّديسةةبل92ّوفةةيّورشةةةّللتجمةةعّأدىّانخفةةاضّمسةةتوىّالضوضةةاءّبةةةّّ-
ّ.%12بنسبةّ
حيةثّأشةارتّتجربةةّّ:عةن الةرو  المعنويةة وظةروف العمةل "سبنسةر"و "فلتون"دراسة ّ-

ّفلتونّوسبنسرّعلىّأنّالضوضاءّوظروفّالعملّالسيئةّلشيئينّهامين:
طيةةةةةرةّواألخةةةةةذّبعةةةةةينّخيجةةةةةبّاالهتمةةةةةامّباالختيةةةةةارّالمناسةةةةةبّلألفةةةةةرادّألداءّاألعمةةةةةالّالّ-

ّاالعتبارّالقدرةّالفرديةّوالقدرةّعلىّالعملّفيّجماعة.
يجبّتقييمّمعنويةاتّالعامةلّقبةلّالتنبةؤّبةأنّالظةروفّالسةيئةّللعامةلّتةؤديّإلةىّخفةضّّ-

ّالروحّالمعنوية.
أجريتّهذهّالدراسةّفيّقاعدةّتينكرّالجويةّبأوكالهوماّبالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّحيةثّ

فيّبعةضّالورشةاتّّديسبل612ّيعملّالعاملونّفيّبيئةّتصلّمستوياتّالضوضاءّفيهاّإلىّ
وقةةةةدّقامةةةةتّالتجربةةةةةّعلةةةةىّّديسةةةةبل692ّإلةةةةى52ّّتتةةةةراوحّفةةةةيّورشةةةةاتّأخةةةةرىّبةةةةينّّفةةةةيّحةةةةين

فةردّحيةثّتعمةةلّالمجموعةةّالتجريبيةةّفةيّضوضةةاء622ّّمجمةوعتينّتتكةونّكةلّمجموعةةةّمةنّ
فكانةتّّديسبل51ّبينماّتعملّالمجموعةّالضابطةّفيّضوضاءّتقلّعنّّديسبل661ّتساويّ

فكانةةتّّ،األخةرىّمةةاّعةداّدرجةةةّالضوضةاءكلتةاّالمجموعتةانّتمتةةازانّبةنفسّالشةةروطّوالظةروفّ
حّنتائجّالدراسةةّارتفةاعّالةروحّالمعنويةةّلةدىّالمجموعةةّالتجريبيةةّفةيّحةينّتةنخفضّدرجةةّالةرّو

وضةوحّّ،ّحيةثّأرجةعّسةببّالحصةولّعلةىّهةذهّالنتةائجّإلةىالمعنويةّلدىّالمجموعةّالضةابطة
لمشةرفينّفةيّالتفاصةيلّالهدفّلدىّأفرادّالمجموعةّالتجريبيةّمماّيخلقّلهةمّدافةعّعةدمّتةدخلّا

التعليمةةاتّفقةةطّواحسةةاسّالعامةةلّبةةأنّظةةروفّالعمةةلّ)الضوضةةاء(ّجةةزءّمةةنّّبإعطةةاءويكتفةةونّ
عملهّفيّحينّأنّأفرادّالمجموعةّالضةابطةّعملهةمّفةرديّوتكةراريّوالّيتطلةبّمجهةودّتعةاونيّ



   

عكسةةةيّالمجموعةةةةّالتجريبيةةةةّبمعنةةةىّآخةةةرّأنّالسةةةببّيعةةةودّإلةةةىّأنّالةةةروحّالمعنويةةةةّالّتحةةةددّ
نماّبإدراكّالعملّلهذهّالظروفبظّر ّ.(9ص ,3002, )جوادي وفّالعملّّوا 

 تناولت التهوية والحرارة  اتدراس -2
درسّناولةةتّعالقةةةّالحةةرارةّبحةةوادثّالعمةةلّالتةةيّتّ(4833)دراسةةة "أيسةةون وفرنةةون" ّ-

الباحثةةانّالعالقةةةّبةةينّدرجةةةّالحةةرارةّوبةةينّالحةةوادثّفةةيّبيئةةةّالعمةةلّفاتضةةحّمنهةةاّوجةةودّعالقةةةّ
بةةةينّدرجةةةاتّالحةةةرارةّالمرتفعةةةةّوبةةةينّمعةةةدالتّالحةةةوادثّلةةةدىّمجموعةةةاتّمةةةنّعمةةةالّّواضةةةحة

ّالمصانعّحيثّوجدّأنهّكلماّارتفعتّدرجةّالحرارةّارتفعتّحوادثّالعمل.
 (4824نشةةةرت فةةةي عةةةام )ّ"وريةةةز"و"بيةةةدفور" و"قرنةةةون" وفةةيّدراسةةةةّأخةةةرىّقةةةامّبهةةةاّّ-

ترتفةةعّمعةةدالتّالحةةوادثّّوّاتضةةحّأنّالتطةةرفّفةةيّدرجةةاتّالحةةرارةّيةةؤثرّفةةيّمعةةدلّالحةةوادث،
لةةةدىّكبةةةارّالسةةةنّأكثةةةرّمنةةةهّلةةةدىّالعمةةةالّصةةةغارّالسةةةنّفةةةيّحةةةينّتقةةةلّالفةةةروقّعنةةةدّالةةةدرجاتّ

ّ(12ص ,4828, )فرجالمناسبةّمنّالحرارةّفيّحوادثّالعملّلدىّالمجموعتين.ّ
:ّحيةةةةثّاسةةةتنجتّبحوثهةةةةاّإلةةةىّأنّالحةةةةرارةّدراسةةةة لجةةةةان التهويةةةةة بالمةةةةدن األمريكيةةةةّ-

الراكةةةدّيسةةةببانّالضةةةررّللعمةةةلّالبةةةدنيّولقةةةدّتةةةمّتلخةةةيصّتةةةأثيرّدرجةةةةّالحةةةرارةّالمرتفعةةةةّوالهةةةواءّ
ّوحركةّالهواءّفيّالعملّالبدنيّوبالتاليّفإنّاإلنتاجّمنّخاللّالجدولّالتاليّ:

 ( يمثل نتائج دراسة لجان التهوية األمريكية04جدول رقم )
درجة حرارة 
 انخفاض اإلنتاج نسبة اإلنتاج نوع الهواء )فهرنهيت(

 بب الهواء الراكدبس
اإلنتاج بسبب    انخفاض

 الحرارة المرتفعة
ّ-ّ- %622ّنقي15ّ

ّ-5,1ّّ%16,6ّراكد15ّ

61,5ّّ-ّ%58,9ّنقي58ّ
5,1ّ61,8ّّ%51,9ّراكد58ّ

عةةةنّمشةةةكلةّالتهويةةةةّقةةةامواّفيهةةةاّبتشةةةغيلّالمةةةراوحّّ:وآخةةةرين "وايةةةتي لةةة"وفةةةي دراسةةةة ّ-
الكهربائيةّلمدةّسةتةّأسةابيعّبهةدفّدراسةةّتةأثيرّحركةةّالهةواءّعلةىّاإلنتةاجّفةيّمصةنعّالنسةيجّ



   

خةةاللّشةةهورّالصةةيفّفوجةةدّأنّاإلنتةةاجّارتفةةعّبالنسةةبةّلكةةلّسةةاعةّمةةنّالعمةةلّمقارنةةةّباإلنتةةاجّ
ّقبلّتشغيلّالمراوح.

لّالعقلةةيّأوضةةحتّالتجةةاربّأنةةهّيكةةونّفةةيّحةةاالتّالجةةوّوبالنسةةبةّلتةةأثيرّالتهويةةةّالعمةةّ-
فهرنهيتّوالجوّالراكدّبنفسّكفاءةّالجةوّالمثةاليّوهةو51ّّ(ّوالجوّالحارّدرجةّ%52الرطبّ)

باإلضةةافةّإلةةىّذلةةكّّ،%82فهرنهيةةتّونسةةبةّرطوبةةةّتبلةةغ15ّّهةةواءّمتحةةركّفةةيّدرجةةةّحةةرارةّ
المضةةبوطةّضةةروريةّأكثةةرّللعمةةلّفمةةعّأنّالجةةوّقةةدّيةةؤثرّفةةيّالحالةةةّالمزاجيةةةّإالّأنّالتهويةةةّ

ّ.(922-923, ص3001)أبو النيل, ّيالبدنيّمنهاّإلىّالعملّالعقل
 تناولت اإلضاءة : اتدراس -1
وتعتبةةرّهةةدهّالدراسةةةّذاتّاألهميةةةّّ(:4823-4832) دراسةةة التةةون مةةايو وزمةةالء ّ-

نّإلةىّاالهتمةامّالكبيرةّفيّالفكرّاإلداريّوالتنظيميّكونّنتائجهاّوجهتّفكرّالعلمةاءّواإلداريةي
بجانبّالعالقاتّاإلنسانيةّالذيّكانّمهمالّفيّالدراساتّاألخرىّخاصةّفةيّفةروضّالنظريةةّ

ّ.الكالسيكيةّ)اإلدارةّالعلميةّللعمل(
حيثّأجريتّهذهّالدراسةّللكشفّعنّالعالقةّبينّظروفّالعملّالماديةّواإلنتاجّولقدّ

األجور،ّاءة،ّفتراتّالراحة،ّنظامّدفعّيّاإلضهّو،ّمتغيراتّلدراسته1ّقامّالتونّمايوّبتحديدّ
ّ ّاألمريكية ّبالشركة ّفي ويسترنأجريت ّإلىّ إلكتريك ّالعمال ّقسم ّحيث ّهاوثزون مصنع

ّقامّ مجموعتين ّفيّالبداية ّتجريبيةّوأخرىّضابطة، ّاحداهما متساويتينّفيّجميعّالنواحي،
فالحظّأنّاإلنتاجّمتساويّفيّكلتاّّالمجموعتينّفيّمستوىّإضاءةّواحدّالتونّمايوّبوضع

ّتركّ ّبينما ّالتجريبية ّللمجموعة ّاإلضاءة ّبتحسين ّقام ّالثانية ّالتجربة ّوفي المجموعتين
ّالثانية ّّالمجموعة ّنتائج ّفكانت ّسيء ّإضاءة ّمستوى ّلمستوىّفي ّعالقة ّال ّأن الدراسة

ّاإلضاءةّفيّزيادةّاإلنتاجّبلّخلصّإلىّالنتائجّالتالية:
ّفيماّبينهم. رسمية غير إلىّتكوينّتنظيماتّإنتاجيةّواحدة وحدة عاملينّفيال األفراد ميلّ-
ّتأثرّتصرفاتّاألفرادّداخلّالتنظيمّباإلطارّالذيّترسمهّلهمّالجماعة.ّ-
ّتلعبّالحوافزّالمعنويةّدوراّفيّتحفيزّاألفرادّللعمل.ّ-



   

نمةةةةاّتةةةةرتبطّباّ- ّةاالجتماعيةةةةلطاقةةةةةّعةةةةدمّارتبةةةةاطّزيةةةةادةّالجهةةةةدّللفةةةةردّبالبيئةةةةةّالفيزيولوجيةةةةةّوا 
ّالسائدةّفيّالتنظيم.ّةاالجتماعيعنّنمطّاإلشرافّوالعالقاتّكالشعورّبالرضاّ

سلوكّاألفرادّفيّحيثّتكونّالجماعاتّونمطّالعالقاتّ على تأثير الرسميةّللقيادةّغيرّ-
 .(422, 3040)ربيع, بينهمّ

عةةنّعالقةةةّاإلضةةاءةّبحةةوادثّالعمةةلّحيةةثّذكةةرّفةةيّدراسةةتهّّ:(4822)دراسةةة فرنةةون ّ-
كةافيّالغيةرّعنّمجموعةةّمةنّمهةنّمختلفةةّأنّمعةدلّالحةوادثّفةيّظةروفّالضةوءّالصةناعيّ

عةةنّمعةةدلّالحةةوادثّفةةيّالضةةوءّالطبيعةةيّللنهةةارّكمةةاّوجةةدّأنّمهةةنّمعينةةةّّ%98تزيةةدّبمقةةدارّ
ذهّالظةةروف،ّوكانةةتّنتةةائجّأبةةدتّتةةأثراّأكبةةرّمةةنّغيرهةةاّفيمةةاّيتعلةةقّبمعةةدلّالحةةوادثّبهةةاّفةةيّهةة

حيثّبينةتّهةذهّالدراسةةّأيضةاّأن6192ّّ"ّفلورنس"ّو"جولد ماركهذهّالدراسةّمؤيدةّلدراسةّ"
ّ.(12, ص4828, )فرج الحوادثّتزدادّعندّخفوتّضوءّالنهار

 :التعرض للملوثاتتناولت  اتدراس -1
ّ"ّبعنوانّ:(4882)دراسة محمد نجيب الصبوة ّ- ّالكيميائي واالضطراباتّالتلوث

دراسةّعلىّالعمالّالمنتجينّالذينّيعملونّفيّّىأجّرّ"النفسيةّوالعصبيةّلدىّعمالّالصناعة
الدوارّبمصرّحيثّيتعرضّّرمصانعّغزلّالحريرّالصناعيّونسجهّفيّمصانعّاسكوّوكف

ّلمادةّ ّالكيميائية ّالتفاعالت ّعن ّالناتج ّالكاربوني ّالكابريتور ّأوكسيد ّثاني ّلنجار العاملون
ّالعنصرّبينّالدّحوالنسيجّحيثّيكونّالّزلغال ملغّفيّالمتر5ّّو8ّمسموحّللتعرضّلهذا

مّرصدهاّلتعرضّالعمالّإلنتاجية،ّفيّحينّالقراءاتّالتيّتالمكعبّفيّهواءّغرفّالعملّا
ملغّكحدّأقصىّوفيّورشات611ّّو11ّملغّكحدّأدنى،16ّّو5ّالورشاتّبينّّفيّبعض

ّأدنى18ّو61ّأخرىّتراوحتّبينّ ّاألقصىّيتراوحّبينّّنمنّحيّملغّكحد 59ّكانّالحد
ّأجريتّالدراسةّعلىّمجموعتينّمنّالعمالّالمعرضينّعددهم628ّّو عامل51ّّملغّوقد

ّ ّالثانية ّثاني51ّّوالمجموعة ّلمادة ّيتعرضون ّال ّلعمال ّضابطة ّمجموعة ّمع ّأيضا عامال
ّال ّالطوب ّبشركة ّالكربون ّالمجمّركبريتور ّأفراد ّعدد ّكان ّحيث ّمصر ّبمدينة وعةّملي

وقدّقامّالباحثّفيّهذهّالدراسةّبتثبيتّالعمرّوالتعليمّومستوىّالذكاءّّ،عامل51ّالضابطةّ



   

ّإلىّمجموعةّ"وكسلر" باختبار ّباإلضافة ّاالنتباهّ من للراشد ّكتركيز ّالعقلية اختباراتّالقدرة
ّالنفسي ّواألداء ّالمفهوم ّوتكوين ّاختباراتّحركي-والذاكرة ّمن ّمجموعة ّإلى ّباإلضافة ،

نتائجّالدراسةّةّوالنشاطّالعامّواالكتئابّوقدّكشفتّيللذهانّاالستعدادةّالتيّتقيسّالشخصي
ّالجوان ّفيّكافة ّإحصائية ّفروقّذاتّداللة ّاالختباراتّبعنّوجود ّكافة  التي التيّتقيسها

نشاطّةّبمتوسطاتّالمجموعتينّإلىّتدهورّالنتائجّالخاص أشارت كما المجموعتين على طبقت
ّ ّالقدراتّالعقلية ّلدىّوسرعة ّاالنفعالية ّوحاالتها ّوسماتّالشخصية ّالحركي ّالنفسي األداء

 .المجموعةّالتجريبية
ّ(4892)مصطفى العتيق دراسة أحمد  - ّبعنوان ّبعادمّ": ّللتلوث ّالنفسية اإلثارة

ّتتعرضّّ"سمنتاإل ّعلىّمجموعتين ّحيثّأجريتّالدراسة ّالعربية ّمصر ّبجمهورية بحلوان
ّاالسمنتّوعددإ ّلعادم ّ)حداهما ّال82ّها ّومجموعة ّللصناعاتّالهندسية ّالمعصرة ّبشركة )

ّسمنتّبشركةّالمعاديّللصناعاتّالهندسيةّ.تتعرضّلعادمّاإل
سمنتّمنتوجّبخوالطّإسمنتّالذيّتنفثهّمداخنّمصانعّاإل تراب سمنتاإل بعادم ويقصد

ّمنّ ّالعادم ّوينتجّهذا ّاالحتراقّومركباتّكيميائية ّلصناعة ّاألولية سمنتّاإلاحتراقّالمواد
ّداخلّاألفران.
ّ ّقام ّمنّاالختباراتّالتيّتقيسّالقدراتّّ"أحمد مصطفى العتيق"ولقد بتطبيقّمجموعة

ّ:،ّلقدّكانتّنتائجّالدراسةّكاآلتيالسيكوسوماتيةالنواحيّالعصابيةّالعقليةّوالقدراتّالحركيةّّو
ّّانخفاضّ- ّالقدأداء ّعلى ّاالسمنت ّتتعرضّلعادم ّالتي ّعنالمجموعة ّالعقلية ّرات

تتعرضّوذلكّبالنسبةّلإلدراكّالمكانيّوالتفكيرّاالستدالليّوكذلكّاألمرّالّ المجموعةّالتي
ّبالنسبةّللقدراتّالحركية.

ارتفاعّفيّالنواحيّالعصابيةّكالعصبية،ّالقلق،ّاالكتئابّوالحساسية،ّالشك،ّالخوفّّ-
ّاألعراضّالسيكوسوماتيةّلدىّالمجموعةّالتيّّتتعرضّلعادمّاالسمنت.ّ

للتعرضّلغازّحيثّقامتّبدراسةّالنتائجّالسيكولوجيةّّ(:4821) سة ألفت حقيدرا -
ّ ّالكربون ّكبرتيد ّالحريرّثاني ّبشركة ّالعمال ّمن ّمجموعة ّعلى ّالدراسة ّهذه ّأقيمت حيث
ّ:إلىّثالثّمجموعاتحيثّكانتّعينةّالدراسةّمقسمةّ، الدوارّبمصر الصناعيّبمدينةّكفر



   

ّمجموعةّضابطةّلمّتتعرضّللغازّ-
ّسنوات(1ّ-1مجموعةّحديثةّالتعرضّ)منّّ-
ّسنوات(62ّمجموعةّطويلةّالتعرضّ)أكثرّمنّّ-

التةذكر،ّّ(ّاختبةاراّسةيكولوجياّللشخصةية،ّالةذكاء،ّالقةدرات92)ّواستخدمتّالباحثةّعشرين
ّوالتركيز.

ّولقدّكانتّنتائجّالدراسةّكاآلتيّ:
مجموعةّالضابطةّالتيّّطويلةّالتعرضّوبين التجريبية وجودّفروقّدالةّبينّالمجموعةّ-

الوظائفّالعقليةّلدىّالمتعرضينّّأشارتّهذهّالفروقّإلىّتدهورّفيولقدّّلمّيتعرضّللغاز
أيضاّأنّالمرضّكانتّالفروقّدالةّكماّوجدتّالعصابيةّكاالكتئابّوتوهمّّوبالنسبةّللميول

ّارتّالمتعرضين ّعلى ّفزيادة ّجسمية ّشكاوي ّمن ّّباكيعانون ّالهضمية ّأجهزتهمّووظائفهم
ّتضطربّعملياتهمّالعقليةّويعانونّمنّاألرقّواالنهاكّواالنقباض.ّووالعصبيةّّالدورية
عالقةةةّظةةروفّالعمةةلّبةةأمراضّ"بعنةةوانّّ(:4823)دراسةةة محمةةود السةةيد أبةةو النيةةل ّ-

:ّهةلّالعوامةلّالدراسةةّاإلجابةةّعةنّالسةؤالّاآلتةيحيةثّكةانّالهةدفّمةنّهةذهّّ"الجهازّالتنفسي
أمةراضّالجهةازّالتنفسةيّأمّالعوامةلّالنفسةية؟ّوذلةكّبالكشةفّعةنّّالمهنيةّتلعبّدوراّكبيةراّفةي

وأتربةةةةةّّداللةةةةةّالفةةةةروقّفةةةةيّعةةةةددّمرضةةةةىّالجهةةةةازّالتنفسةةةةيّبةةةةاإلداراتّالتةةةةيّتتعةةةةرضّلغةةةةازات
ركةّالحديةةدّوالصةةلبّبحلةةوانّفةةيّمصةةرّ،ّحيةةثّقةةامّبدراسةةتهّفةةيّشةةواإلداراتّالتةةيّالّتتعةةرض

ةّالطبيةةةةّبالشةةةركةّخةةةاللّعةةةدةّسةةةنواتّصةةةةّبةةةالترددّعلةةةىّالعيةةةادحيةةةثّقةةةامّبجمةةةعّالبيانةةةاتّالخا
متتاليةّقصدّتحليلهاّاحصائياّومقارنةّنسةبّتوزيةعّاألمةراضّلةدىّالعةاملينّفةيّاإلداراتّالتةيّ

تسةةةببّأمةةةراضّالجهةةةازّّأنّيتعةةةرضّالعةةةاملونّبهةةةاّألتربةةةةّوغةةةازاتّتتضةةةمنّمةةةوادّمةةةنّشةةةأنها
هةذهّاألتربةةّوالغةازاتّولدىّالعاملينّفيّاإلداراتّالتيّالّيتعرضّالعةاملونّبهةاّإلةىّالتنفسي،ّ

للتكةةرارات9ّّّامةةنّجهةةةّأخةةرىّولحسةةابّداللةةةّالفةةروقّبةةينّالفئتةةينّالسةةابقتينّاسةةتخدمّمقيةةاسّكةة
األصةةليةّحيةةثّوجةةدّبةةأنّهنةةاكّفةةروقّذاتّداللةةةّإحصةةائيةّبةةينّتكةةراراتّعةةددّالمتةةرددينّفةةيّ

خةرىّوأعقبّهذهّالدراسةّبدراسةّأ2.26ّاإلداراتّالتيّتتعرضّوالتيّالّتتعرضّعندّمستوىّ
علىّالتقريرّالسنويّللسنةّالتاليةةّفةيّنفةسّالشةركةّبةينّنفةسّالمجمةوعتينّمةنّاإلداراتّحيةثّ



   

وجةةدّارتفةةاعّعةةددّمرضةةىّالجهةةازّالتنفسةةيّعلةةىّالعيةةادةّالطبيةةةّبالشةةركةّفةةيّاإلداراتّالتةةيّالّ
تتعةةرضّألتربةةةّوغةةةازاتّعةةنّالعةةددّفةةةيّاإلداراتّالتةةيّيتعةةرضّالعةةةاملونّبهةةاّألتربةةةّوغةةةازاتّ

وأعقةةةبّذلةةةك2.26ّّوهةةةيّدالةةةةّعنةةةدّمسةةةتوى61.1ّّالمحسةةةوبةّتسةةةاوي9ّّاقيمةةةةّكةةةحيةةةثّكانةةةتّ
بتحليلّثالثّفيّنفسّالشركةّحيثّوجدّأنّالعددّفيّاإلداراتّالتيّالّيتعرضّفيهةاّالعةاملونّ

غةازاتّحيةثّكانةتّألتربةّوغازاتّأعلىّمنهّفيّاإلداراتّالتيّيتعرضّفيهاّالعاملونّألتربةةّّو
ّ.2.29ّوهيّدالةّعند8.1ّ=9ّّقيمةّكا

وانطالقةةاّمةةنّالنتةةائجّالسةةابقةّاسةةتنتجّأنّهنةةاكّدورّالعوامةةلّالنفسةةيةّفةةيّأمةةراضّالجهةةازّ
ّأكثرّمنّدورّالعواملّالفيزيقية.ّالتنفسي
ضةطراباتّالعالقةةّنةوعّالصةناعةّبا"بعنةوانّّ(:4823) محمود السيد أبةو النيةل دراسةّ-

انطلقةةةتّهةةةذهّالدراسةةةةّمةةةنّ"ّحيةةةثّكورنةةةلفةةةيّضةةةوءّاالسةةةتجابةّعلةةةىّقائمةةةةّ"ّ"السيكوسةةةوماتية
التةةةالي:ّهنةةاكّفةةةروقّذاتّداللةةةّإحصةةةائيةّبةةينّاسةةةتجاباتّالمرضةةىّالسيكوسةةةوماتيينّّالفةةرض

باختالفّالظةروفّالفيزيقيةةّالخاصةةّبالعمةلّحيةثّتمةتّهةذهّالدراسةةّفةيّشةركتينّمةنّنةوعينّ
مختلفةينّمةةنّحيةةثّاإلنتةةاجّوالصةناعةّوظةةروفّالعمةةلّلكةةلّمنهةا،ّحيةةثّتتمثةةلّالشةةركةّاألولةةىّ

يّشةةةركةّالحديةةةدّوالصةةةلبّحيةةةثّيتعةةةرضّالعةةةاملونّفيهةةةاّأثنةةةاءّعمليةةةةّاإلنتةةةاجّإلةةةىّتصةةةاعدّفةةة
الكثيةةرّمةةنّاألتربةةةّوالغةةازاتّمثةةلّالسةةليكونّوثةةانيّأوكسةةيدّالكربةةونّكمةةاّيتعةةرضّالعةةاملينّفةةيّ
األمةةاكنّواألقسةةامّالمختلفةةةّلةةدرجاتّحةةرارةّمرتفعةةةّأمةةامّأفةةرانّالصةةهرّوالتسةةخينّكمةةاّيتعةةرضّ

ّجةّعنّاآلالتّوأجهزةّضغطّالهواء.لضوضاءّعاليةّنات
النصرّلصناعةّالسياراتّتتخلصّعمليةّاإلنتاجّبهاّفيّأماّالشركةّالثانيةّفهيّشركةّ

ارةّأتربةّأوّغازاتّأوّدرجاتّحرارةّعاليةّوماّتجدرّاإلشذهّالشركةّبالنقاءّحيثّالّتتخللهّه
ترقيةّحيثّطبقّقائمةّالاألجورّوساعاتّالعملّوطرقّ نظام في إليهّفإنّالشركتينّمتساويتين

ّعلىّكورنل" ّعلى" ّبالشركتينّبناء ّعلىّالِمحكاتّّعينة التيّحددهاّالفحصّالطبيّوبناء
ّالباحثّلألطباءّاألخصائيينّفيّالشركتينّحيثّكانتّنتائجّالدراسةّكاآلتيّ:

وجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّالمرضىّالسيكوسوماتيينّعلةىّاختبةاراتّالخةوفّّ-
وعةةدمّوجةةودّفةةرقّبةةينّالمجمةةوعتينّفةةيّاألعةةراضّالمعديةةة،ّالحساسةةيةّوالشةةك،ّعلةةىّالصةةحةّّو



   

الخةةةوفّوعةةةدمّالكفايةةةة،ّاالكتئةةةاب،ّالعصةةةبيةّوالقلةةةق،ّأعةةةراضّالتةةةنفسّوالةةةدورةّالدمويةةةة،ّالفةةةزعّ
ّفيّالصحةّالنفسيةّللعاملينّبها.تؤثرّبمعنىّأنّظروفّالعملّالقاسيةّ

 تعقيب على الدراسات السابقة:ال -2
اسةةتعراضّالدراسةةاتّالسةةابقةّالتةةيّتناولةةتّموضةةوعّالظةةروفّالفيزيقيةةةّللعمةةلّمةةنّخةةاللّ

نالحةةةظّأنّللظةةةروفّالفيزيقيةةةةّاألثةةةرّالسةةةلبيّعلةةةىّالعةةةاملينّمةةةنّناحيةةةةّاألداءّواإلنتةةةاجّومةةةنّ
ّالناحيةّالصحيةّالجسميةّوالنفسيةّفلقدّخلصتّالدراساتّالسابقةّإلىّالنتائجّالتاليةّ:

أعراضّالقلقّالنفسيةّوكذلكّيةّالسيئةّيؤديّإلىّظهورّ_ّأنّالعملّفيّالظروفّالفيزيق
ّحوادثّ ّبين ّوالغيابّالمرضى ّمالالعمل ّوهذا ّعمال ّوجرين ّميالمد ّدراسة ّتؤكده 6119ّا
ّ ّالفتاحغريبّودراسة ّهناك6155ّّعبد ّالتعرضّللضوضاءّّحيثّأكدتّبأن ّبين عالقة
ّكم النفسية المتغيرات بعض وظهور ّأنّالتعرضّللضوضاءّللعاملينّفيّاالكتئابّوالقلق، ا

أيضاّيؤديّإلىّارتفاعّضغطّالدمّوينعكسّعلىّمستوىّالرضاّالمهنيّوهذاّماّأكدتهّأيضاّ
،ّكماّيؤديّإلىّتعطلّأداءّالعاملينّبمعنىّأنّالعملّفيّبيئة9226ّدراسةّميالمدّوجماعتهّ

ّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّيحدّمنّقدراتّالعملّويؤثرّسلباّعلىّطاقتهّاإلنتاجية
تؤثرّعلىّمستوىّ"ّعلىّاعتبارّأنّالضوضاءّديجيك"ائيةّكماّوردّفيّدراسةّ"هوكاي"ّوواألد

أن6185ّّكماّأظهرتّدراسةّ"أدامس"ّّ،اليقظةّواالنتباهّمماّيؤديّإلىّتزايدّعددّاألخطاء
ّ"ف ّدراسة ّوفي ّالعصبي ّالجهاز ّعلى ّتؤثر ّالروحّلالضوضاء ّعلى ّتؤثر ّ"سبنسر" ّو وتن"

أماّفيماّيخصّالتعرضّللملوثاتّالكيميائيةّداخلّمكانّالعملّفقدّأجريتّالمعنويةّللعاملينّ
ائجّيتعرضونّللملوثاتّحيثّخلصتّنت ال وعمال عدةّدراساتّمقارنةّبينّعمالّيتعرضون

ّ:الدراساتّالسابقةّإلىّماّيلي
وسةةماتّ،ّوسةةرعةّاألداءّالنفسةةيّالحركةةيّ،التعةةرضّللملوثةةاتّيةةؤثرّعلةةىّالقةةدراتّالعقليةةة

فةةيّحةينّتوصةةلتّدراسةةةّأحمةةد6115ّّهةةذاّمةةاّأكدتةهّدراسةةةّمحمةةدّنجيةبّالصةةبوةّالشخصةيةّّو
إلةةةةىّأنّالتعةةةةرضّللملوثةةةةاتّيةةةةؤديّإلةةةةىّانخفةةةةاضّالقةةةةدراتّالعقليةةةةة6185ّّمصةةةةطفىّالعتيةةةةقّ

وارتفاعّفيّالنواحيّالعصابيةّكالقلقّواالكتئابّوظهورّاألعراضّالسيكوسةوماتيةّكمةاّتناولةتّ
(ّمقارنةةةّبةةينّالعمةةالّالةةذينّتعرضةةواّلمةةدةّطويلةةة6151ّالدراسةةاتّالسةةابقةّ)دراسةةةّألفةةتّحقةةيّ



   

والةةذينّلةةمّيتعرضةةواّلمةةدةّطويلةةةّللتلةةوثّوخلصةةتّإلةةىّأنّالتعةةرضّالطويةةلّيةةؤديّإلةةىّتةةدهورّ
ّفيّالوظائفّالعقليةّوالميولّالعصابيةّكاالكتئاب.

كمةةاّتناولةةتّالدراسةةاتّأيضةةاّعالقةةةّالظةةروفّالفيزيقيةةةّبحةةوادثّالعمةةلّحيةةثّأكةةدتّجميةةعّ
التيّتناولتّهذاّالموضوعّعندّوجةودّعالقةةّبةينّالظةروفّالفيزيقيةةّوحةوادثّالعمةلّالدراساتّ

ّوخلصتّإلىّماّيليّ:
دراسةة6199ّّدراسةةّ"أيسةورن"ّوّ"فرنةون"ّّهناكّعالقةّبينّاإلضاءةّوحةوادثّالعمةلّ-ّّ

ّ.6116فرنونّسيدّنوردّ
تفعةةةّأدىّذلةةكّمّرّهنةةاكّعالقةةةّبةةينّاإلنتةةاجّوارتفةةاعّدرجةةةّالحةةرارةّفكلمةةاّكانةةتّالحةةرارةّ-

ّ.دراسةّلجانّالتهويةّبالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةإلىّنقصّاإلنتاج،ّ
،ّدراسةةّلةونيسّعلةيّصةحراويّعبةدّا ّكمةاّعالقةّبينّاإلضةاءةّوحةوادثّالعمةلّهناكّ-

األرضةةيةّ،ّ:ّالغبةةاربةةينّالمتغيةةراتّالفيزيقيةةةّالتاليةةةأكةةدتّهةةذهّالدراسةةةّأيضةةاّبةةأنّهنةةاكّعالقةةةّ
ّوالوقوعّفيّحوادثّالعمل.الضوضاء،ّالتهويةّ

الفيزيقيةةّفةيّمنحةىّّفيّحينّنجدّدراسةّمحمةودّالسةيدّأبةوّالنيةلّأنةهّقةامّبدراسةةّالظةروف
آخةةرّحيةةةثّقةةةامّبدراسةةةةّأيّالعوامةةةلّأكثةةةرّتةةةأثيراّفةةةيّأمةةةراضّالجهةةةازّالتنفسةةةيّحيةةةثّخلصةةةتّ

ّ.دراستهّإلىّأنّالعواملّالنفسيةّأكثرّتأثيراّمنّالعواملّالفيزيقية
نتائجهةةاّتختلةةفّعةةنّنتةةائج6119ّّّ-6195ّاسةةةّ"إلتةةونّمةايو"ّوزمةةالؤهّفةيّحةةينّنجةةدّدّرّ

اتّاألخةةرىّالدراسةةاتّالسةةابقةّالتةةيّتةةمّاستعراضةةهاّفةةيّهةةذهّالدراسةةةّحيةةثّعلةةىّعكةةسّالدراسةة
أنةةةهّلةةيسّهنةةةاكّعالقةةةّبةةةينّالظةةةروفّالفيزيقيةةةّ:ّاإلضةةةاءة،ّوزيةةةادةّتوصةةلّ"إلتةةةونّمةةايو"ّإلةةةىّ

ّاإلنتاج.
ّالدراساتّالسابقةّنالحظّأيضاّماّيليّ:ومنّخاللّاستعراضّنتائجّ

جةلّالدراسةاتّتقريبةاّتناولةتّمتغيةرّواحةدّمةنّالمتغيةراتّالفيزيقيةةّفةيّالبيئةةّالمهنيةةّمةاّّ-
عةةةداّدراسةةةةّلةةةونيسّعلةةةيّوعبةةةدّا ّصةةةحراويّالتةةةيّتناولةةةتّعةةةدةّمتغيةةةراتّتتمثةةةلّفةةةيّالغبةةةارّ

ّوالضوضاءّواألرضيةّوالتهويةّواإلنارة.



   

اعتمةةدتّفةةيّمعظمهةةاّالمةةنهجّالسةةببيّالمقةةارنّوذلةةكّبمقارنةةةّعينةةةّتعمةةلّفةةيّظةةروفّّ-
فيزيقيةةةةّجيةةةدةّوأخةةةرىّتعمةةةلّفةةةيّظةةةروفّفيزيقيةةةةّسةةةيئةّمةةةاّعةةةداّدراسةةةةّلةةةونيسّعلةةةيّوعبةةةدّا ّ
صةةحراويّالتةةيّاعتمةةدتّعلةةىّالمةةنهجّالوصةةفيّالتحليلةةيّودراسةةةّ"إلتةةونّمةةايو"ّالتةةيّاعتمةةدتّ

ّعلىّالمنهجّالتجريبي.
الدراسةةةاتّعلةةةىّاسةةةتخدامّعةةةدةّأدواتّلقيةةةاسّالمتغيةةةراتّالتابعةةةةّوخاصةةةةّتلةةةكّّاعتمةةةدتّ-

ّالدراساتّالتيّتناولتّالظروفّالفيزيقيةّباالضطراباتّالنفسية.
ّّ
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ّّمدخل:
ّ ّمن ّنوع ّصنع ّالفرد ّمحاولة ّأنه ّعلى ّالمهني ّبيئتهّّالموائمةيعرفّالتوافق ّوبين بينه

المهنية،ّوهذاّالتالؤمّالّيتمّإالّبتوفرّمجموعةّمنّالمعطياتّالمساعدةّعلىّذلكّويصنفهاّ
ّعلماءّالنفسّالمهنيّغالباّإلىّمعطياتّماديةّونفسيةّوتنظيمية.

تّفيّاللّيؤديّبالضرورةّإلىّوجودّاختالعمفعدمّوجودّمعطياتّمالئمةّومناسبةّفيّال
ّداخلّالم ّاألفراد ّفالظروفّالتيّتحيطّبناّحياة ّكبيرّفيّإنجازهم، ّيؤثرّإلىّحد نظمةّمما

ّاإليجابّوبمعنىّأخرّسلوكّ ّبالسلبّأو ّسوءا ّفيّعملنا ّتؤثر ّما ّشيء ّبأداء ّقيامنا أثناء
ّصفاتّ ّمن ّاألولى ّالمجموعة ّتتكون ّالمتغيرات ّمن ّمجموعتين ّلتفاعل ّنتاج ّهو العامل

ّواستعدادات ّقدراته ّمثل ّنفسه، ّالعامل ّبعضّنماذجّومواصفات ّإلى ّباإلضافة ّومهاراته، ه،
ّالعقل ّالعادات ّمثل: ّاستجابته ّفي ّواالنفعالية ّوآراية ّبالنسبةّئاتجاهاته ّأما ّومعتقداته، ه

العواملّفإنهاّتتمثلّفيّبعضّالمواصفاتّالمميزةّلموقفّّللمجموعةّالثانيةّمنّالمتغيراتّأو
ّويطلقّعلىّهذه ّمنّالبيئة، ّنوعّمحدد ّبوصفه لمواصفاتّاصطالحّظروفّاّالعملّنفسه

 .( 21, ص4899 غريب,)العملّ

المهنيّعلىّأنّهناكّثالثّمجموعاتّمنّهذهّالظروفّوهيّ علمّالنفسعلماءّّويتفق
ّبينماّ ّوالحرارة، ّالتهوية ّالضوضاء، ّاإلضاءة، ّمنها: ّونذكر ّ)الفيزيقية( ّالطبيعية الظروف
يتمثلّالنوعّالثانيّمنّالظروفّبالعواملّالمتصلةّبالوقت،ّكساعاتّالعملّوأوقاتّالراحةّأماّ

ّلموقفّالعمل.ّةاالجتماعيمظاهرّالنوعّالثالثّمنّظروفّالعملّفيتمثلّفيّال
لقدّتناولتّالعديدّمنّجهودّالعاملينّفيّمجالّعلمّالنفسّالصناعيّاألنواعّالثالثةّمنّ
ّبالمواصفاتّ ّتتصل ّالمعلوماتّالتي ّتوافر ّإلى ّأدى ّمما ّبالبحثّوالدراسة، ظروفّالعمل

ّللعمل ّوأكثرّمصدراّ بها تتصف أنّوالتيّيجبّ،المسيرة بيئةّالعملّلكيّتكونّأكثرّإنتاجا
ّمريحّ ّالغير ّالعمل ّأنّمكان ّفكرة ّمقاومة ّالمشكوكّفيه ّللعمالّوأصبحّمن ّالنفسية للراحة

ّويؤديّإلىّنقصّفيّاإلنتاجّ ّضارا ّتأثيرا ّمعدلّالحوادثّّويؤثر ّاألخطاءّوزيادة لىّزيادة ا 
ّومعدالتّدورانّالعملّواالغتراب.



   

"ّفيّجورج إلتون مايوتّالتيّتناولتّظروفّالعملّهيّدراسةّ"ولعلّأهمّهذهّالدراسا
(ّ ّبين ّهذه6195ّ-6191المدة ّفي ّجانب ّأهم ّكان ّحيث ّاألمريكية، ّالمتحدة ّبالواليات )

"ّفيّأحمد أبادواإلنتاج.ّأماّالدراسةّالثانيةّفهيّدراسةّ"ّاالضاءةالدراساتّدراسةّالعالقةّبينّ
ّهذهّالدراساتّأساليبّإدارةّالعملناولتّالهندّفيّخمسيناتّالقرنّالعشرينّحيثّت

ّدراسةّ ّإلى ّالباحثين ّانصراف ّفي ّالسبب ّكانتا ّأنهما ّالدراستين ّهاتين ّأهمية وتكمن
ّأوّ ّالروحّالمعنوية ّأو ّمثلّالدافعية ّعلىّاإلنتاجّسواءّكانتّعواملّنفسية العواملّالمؤثرة

ّ.(422ص ,3000 )شحاتة, العواملّالماديةّمثلّالحرارةّوالرطوبةّوالضوضاء
ّتجدرّ ّثالثّأنواعّمنّالمحكاتّّالبهوما اإلشارةّأنّعلماءّالنفسّالصناعيّقدّحددوا

ّوالحالةّ ّالفيزيولوجية ّالحالة ّاألداء، ّوهي: ّوقياسّظروفّالعمل ّمقارنة ّفي ّتستخدم والتي
ّالنفسيةّللعاملّباإلضافةّإلىّاستخدامّمحكّرابعّوهو:ّحوادثّالعمل.

ّال ّهذا ّخالل ّسيتم ّالعموم ّفيّوعلى ّالفيزيقية ّالظروف ّلمفهوم ّعرضّمفصل فصل
ّوالتهوية،ّاالهتزازات.ّثلّالضوضاء،ّالحرارةالعمل:ّم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



   

 الضوضاءأوال: 
ّمستوىّ  ّيكون ّأن ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّفي ّالفيدرالية ّالسلطات ّحددت لقد

ّ ّحدود ّفي ّالمصنع ّفي ّ"12ّالضوضاء ّويقدر ّشولتزديسبل ّبين ّمن ّأنه "21ّّ 61ّإلى
ماليينّعاملّفيّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّيتعرضونّللضوضاءّالعاليةّفيّالمصانعّمماّ

ديسبلّوهوّالحدّالمقررّمنّالسلطاتّالفيدراليةّويعودّالسببّفيّذلكّإلىّأن12ّّيتجاوزّ
ّالصادرةّ هناكّاآلالتّالمعتمدة ّالضوضاء ّدرجة ّمن ّالحد ّيمكن فيّبعضّالصناعاتّال
"ّأنّاألشخاصّالذينّيتعرضونّلضوضاءّعاليةّشولتزصميمها،ّويذكرّ"منهاّوذلكّنتيجةّلت

 ديسبل(ّيعانونّمنّتأذيّالسمعّوزيادةّضرباتّالقلبّوارتفاعّضغطّالدم662ّ-18)بينّ
ّ(.29ص, 3000)شحاتة, 

إلىّأنّالضوضاءّلهاّأضرارّعلىّالعمالّتشيرّ"ّأنّالعديدّمنّالبحوثّشولتزويؤكدّ"
ّتؤثرّعلىّ ّأنها ّالّتؤثرّبشكلّمباشرّوبخاصة األذنّوالتوترّالعصبيّوغيرّذلكّإالّأنها

ّي نما ّوا  ّالمحركّاألساسيّللعمليةّذالعاملّكونّهّتأثراإلنتاجّبّتأثرعلىّاإلنتاج، ّاألخير ا
ّالصوتّ ّعلىّالمدىّالطويلّوتعرفّالضوضاءّعلىّأنها ّوالضوضاءّتؤثرّفيه اإلنتاجية،

ّالعمل ّبيئة ّفي ّالمرغوبّفيه ّلجزئياتّالصوتّاّوّ،غير ّتحركاتّموجهة ّعن ّعبارة لعالي
الهواءّوهذهّالتحركاتّتسببّذبذباتّصغيرةّولكنّتكونّسريعةّفيّضغطّالهواءّويمكنّأنّ

ّدائمالتعرضّلل يسبب ّأو ّوقتيا ّالسمع ّفقدان ّاألعصابّوحصولّضوضاء ّفي ّتهيجا ّأو ا
ّاإلجهاد،ّوتتحددّدرجةّاإلصابةّبالضوضاءّفيّموقعّالعملّبماّيلي:

 اء.درجةّضوض -
 مجالّالشرود. -
 مدةّالتعرض. -
 .ّ(322ص ,3040)غازي: االستعدادّالشخصيّ -

ّيليّشرحّ ّفيما ّسيتم ولفهمّأكثرّعنّالضوضاءّوعواملهاّوأضرارهاّوطرقّالوقايةّمنها
ّمفصلّلها:

ّ



   

 تعريف الضوضاء: -4
ّهو أنّنعرف إلدراكّمعنىّالضوضاءّبشكلّالصحيحّعليناّ أوالّفالصوتّ الصوت ما

بحدّذاتهّنوعّمنّأنواعّالطاقةّصادرةّعنّحركةّتذبذبّتموجيةّفيّوسطّماّ)كالهواءّوالماءّ
ّمن ّالطاقة ّلهذه ّوالبد ّأشكالّّوالحديد( ّمن ّالصوت ّويصدر ّالسمع ّحاسة ّعلى ّتؤثر أن

مختلفةّمنهاّاالهتزازاتّالمنظمةّكالموسيقىّمثال،ّومنهاّالتموجاتّالغيرّمنتظمةّالتيّتحدتّ
ّ.(02ص,4890 )جميل,تفيدّهذهّاألخيرةّماّيعرفّلغوياّبالضوضاء.ّاّّودويّ 
خةةةارجيّعلةةةىّاألذنّفيسةةةببّاإلحسةةةاسّبالسةةةمع،ّويمكةةةنّالصةةةوتّعلةةةىّأنةةةهّمةةةؤثرّّويعةةةرفّّّ

القةةةولّبةةةأنّكةةةلّجسةةةمّمهتةةةزّيشةةةكلّمصةةةدراّللصةةةوت،ّألنّاهتةةةزازّالجسةةةمّيةةةؤديّإلةةةىّاهتةةةزازّ
يةةةعّاالتجاهةةةات،ّوتعةةةرفّهةةةذهّموجةةةاتّتنتشةةةرّفةةةيّجمحولةةةهّعلةةةىّشةةةكلّّالهةةةواءّمةةةنّجزيئةةةات
الصةةةةوتّتمامةةةةاّعنةةةةدماّيتوقةةةةفّالجسةةةةمّالمهتةةةةزّعةةةةنّبالموجةةةةاتّالصةةةةوتية،ّوينقطةةةةعّّالموجةةةةات
ّاالهتزاز.

اعتبةةةارّكةةةلّصةةةوتّضوضةةةاء،ّفالصةةةوتّلةةةهّصةةةفةّّالّيمكةةةنّأنةةةهّمةةةاّتجةةةدرّاإلشةةةارةّإليةةةه
خلّمجموعةةّأصةواتّعاليةةّوحةادةّوغيةرّمرغوبةة،ّاأماّالضوضةاءّفهةيّتةدّاالنتظامّوالتناسق،

عنةةةدماّترتفةةةعّشةةةدةّّوتصةةةبحّهةةةذهّالضوضةةةاءّمةةةادةّللتلةةةوثّويطلةةةقّعليهةةةاّالتلةةةوثّالضوضةةةائي
 ثيرّعلةةىّصةةحتهّسةةلباالضوضةةاءّإلةةىّدرجةةةّإزعةةاجّاإلنسةةانّوالتشةةوي ّعلةةىّتفكيةةرهّبةةلّوالتةةأ

وينتقةةةلّ, (20-38ص, 3000 ,)شةةةحاتةواألمةةةراضّالنفسةةةيةّوالعضةةةويةّوغيرهةةاّ بةةةالتوتر فيصةةاب
ميةةةلّفةةةيّالسةةةاعة522ّّالهةةواءّبسةةةرعةّواحةةةدةّوهةةةيّّالصةةوتّعلةةةىّشةةةكلّموجةةةاتّصةةةوتيةّفةةةي

بشةةةةرطّأنّيكةةةةونّالوسةةةةطّالةةةةذيّتنتشةةةةرّفيةةةةهّذاّضةةةةغطّثابةةةةتّوتتغيةةةةرّسةةةةرعةّانتشةةةةارّالذبةةةةذباتّ
أنّّرىلةةذلكّنةةّالصةةوتيةّمةةعّتغيةةرّالوسةةطّوتكةةونّالسةةرعةّأكبةةرّكلمةةاّكةةانّالوسةةطّأكثةةرّتماسةةكا

ءّوفةةةيّالمةةةوادّم/ّثةةةاّفةةةيّالمةةةا6192ّم/ثةةةاّتصةةةلّإلةةةى112ّسةةةرعةّالصةةةوتّالتةةةيّتبلةةةغّحةةةواليّ
ويقةةاسّتةةرددّالصةةوتّبعةةددّالذبةةذباتّفةةيّ ،(29ص ,4882 ,)الفقةةىم/ثةةا8122ّّالصةةلبةّتصةةلّ

92ّو92ّتتراوحّبةينّالتيّكلّثانية،ّمعّالعلمّأنّأذنّاإلنسانّتتحسسّبمدىّكبيرّلألصواتّ
ألفّهرتزّأوّذبذبةّفيّالثانية،ّويمكنّالتنبؤّبمدىّقدرةّهذهّالضوضاءّعلةىّإزعةاجّالعةاملينّ

ّالمصانعّوفقّالدالئلّالتاليةّ.فيّ



   

 شدة األصوات: - أ
 المرتفعةّكلماّزادّارتفاعهاّزادّإزعاجها. -
 هرتزّفماّفوق.6822ّمنّحواليّّالعاليةّالطبقة،ّابتداءّ  -
 المتقطعةّوغيرّالمنتظمة،ّوكلماّازدادتّعشوائيةّالضوضاءّزادّإزعاجها. -
ّّثابتالصادرةّعنّمنبعّ - ّإدراكنا ّازدادّعدم ّفكلما لمصدرّالصوتّازدادّأوّمتحرك،

 اإلزعاج.
ّذلكّّالغير متوقعة: -ب ّهو ّتعريفّللضوضاء ّأهم ّالصوتّولعل ّاختراقّحاجز مثل

ّذلكّ" ّيبرز ّكما ّلها، ّبالنسبة ّالسيكولوجي ّالفعل ّأالن بلالتعريفّالذيّيعبرّعنّرد منّ"
ّ ّوالخبير ّالعالمية ّالصحة ّعنّمنظمة ّكتابه ّفي ّقال ّوقد ّالمهنية، ّللصحة االستشاري

ّالصوتّالذيّيعدّأوّيعاملّعلىّأنهّمزعج،ّوليسّ ّالضوضاءّبأنها الضوضاءّ"لقدّعرفوا
ّالصوت ّشدة ّاإلزعاجّمع ّتتناسبّدرجة ّمنّالضروريّأن ّسياراتّالسباقّقدّ، فضوضاء

تكونّلطيفةّبالنسبةّلسائقها،ّلكنهاّتكادّتصيبّبالجنونّمنّيعيشونّقربّمسارها،ّفموقفّ
 (.22-21, ص4821 ,)بيرالند"ّالعقلّوالبيئةّلهاّأهميةّكبرى

ّالضوضاء ّ يف وتعرف ّعلى ّالعمل ّمستوياتمكان ّفيه ّتصل ّالذي ّالمكان ّذلك ّانه
ّشولتزوكتاباتّّوماك كورمكّكثر،ّوذلكّاعتماداّعلىّقوائم(ّديسبلّفأ52الضوضاءّإلىّ)

ّ.برول وكاجيروقائمةّ
وهذاّيرجعّإلىّولقدّأخذّالتعرضّالمهنيّللضوضاءّاهتماماّمتزايداّمنذّسنواتّمضتّ

ّعدةّعواملّمنها:
مّالمهنيّوالذيّيصنفّعلىّأنهّإصابةّمنّمانتشارّالمرضّالمهنيّالمعروفّبالص -

 إصاباتّالعمل.
 تجميعّكميةّمنّالمعلوماتّعنّالضوضاءّوأثرهاّعلىّالعمال. -
 تعرضّأعدادّمتزايدةّمنّالعمالّللضوضاءّفيّبيئةّالعمل. -



   

ّ ّالكثير ّفي ّمشكلة ّأصبحت ّفالضوضاء ّالمن ّصناعة ّمنها ّنذكر نسيجّالصناعات
ّ.(323ص ,3040 ,)غازي.الخّوالمحاجر،ّوصناعةّاإلسمنت..

"ّأنّفريمان"ّو"ليرد"ّو"مورجاننتائجّدراساتّوتجاربّقامّبهاّكلّمنّ"ّتكماّأنهّقدّبين
العملّفيّالضوضاءّيكلفّأكثرّمنّناحيةّاستنفاذّالطاقةّوالجهد،ّمنّالعملّفيّجوّهادئ،ّ

"ّعلىّشعورّالعمالّبالضيقّوالمللّليردفيّتجاربّ"ّاإلستبطانيةفقدّدلتّحاالتّالمالحظةّ
حينماّيعملونّفيّضوضاء،ّولقدّبينتّالتجاربّالتيّأجريتّفيّإنجلتراّفيّصناعةّالنسيجّ

ّ ّاإلنتاج ّأن ّبمقدار ّ%11يزيد ّبمقدار ّاإلنتاجية ّالكفاية ّتزداد ّكما ّاستعملت9%ّّ، حينما
ّاق)ّو ّبحوالي ّالضوضاء ّشدة ّتضيق ّلألذن( ّالعاملّ%82يات ّشعور ّمن ّتزيد ّبالتالي ،

ّ(.922ص, 3001 ,)أبو النيلباالرتياحّ
ّالمعاصرّوقدّبدأتّ يعتبرّالتلوثّالضوضائيّمنّمشكالتّالبيئةّالعظمىّفيّعالمنا

بشكلّكبيرّمنذّقيامّالثورةّالصناعية،ّأوّبتعبيرّأخرّفإنّأكبرّمصدرّللضوضاءّّبالتطور
المصنعّوعليهّيمكنناّأنّنجزمّبأنّاألشخاصّالذينّيعيشونّفيّتلكّالمصانعّ هو فيّالعالم

ّيعيشونّأسيرينّالمؤثراتّالتكنولوجيةّوهمّ ّفهم ّمنها، ّأكثرّاألشخاصّتضررا ّهم )العمال(
ّألص واتّغيرّمرغوبةّومتداخلةّالّتؤديّإلىّمعنىّواضحّوتزيدّأكثرّاألشخاصّتعرضا

ديسبل،ّمماّيؤثرّعلىّنمطّحياتهمّوتسببّأضرارّكثيرةّلهمّمنهاّماّهو52ّّمعدالتهاّعلىّ
ّنفسي،ّوماّهوّعصبيّوماّهوّفيزيولوجي.

 أنواع الضوضاء: -3
لقونّمنهاّويمكنّالباحثونّالضوضاءّوفقاّللتنازالتّالمختلفةّالتيّينطّيصنفغالباّماّّ

ّحسبّالمصدر،ّقوةّالتأثيرّواالستمرارّوأكثرّالتصنيفاتّتداوالّماّيلي:حصرهاّفيماّيلي:ّ
بصفةّعامةّوأقلهاّضرارّهذاّالنوعّأقلهمّخطراّعلىّاإلنسانّ:ّويعتبرّالضوضاء المؤقتة -أ

ّ ّهو ّابصحته، ّمثل ّالضوضاء ّلمصدر ّمحدودة ّالتعرضّلفترة ّعن  لتعرضّألصواتناتج

التعرضّلضوضاءّعاليةّلفتراتّمحدودة،ّكتلكّالصادرةّعنّاألماكنّالمزدحمةّ أو تالطلقا
 أوّداخلّالمصانعّوالورشاتّنتيجةّأصواتّالماكيناتّواآلالت.



   

ّثمّ ّالنوعّمنّالضوضاءّضعفّفيّالسمعّلفترةّمحدودة وينتجّعنّالتعرضّلمثلّهذا
بّطولّالمدةّالتيّتعرضّيعودّبعدّذلكّإلىّحالتهّاألولىّخاللّعدةّدقائقّأوّساعاتّحس

ّلهاّوقربهّمنّمصدرّهذهّالضوضاء.
ن العمل كيوضح الحد المسمو  به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أما (03جدول رقم )

 واألماكن المغلقة:

الحد األقصى المسمو  به لشدة  تحديد نوع المكان والنشاط الرقم
 الضوضاء المكافئة )ديسبل(

26ّ
29ّ
ّ
21ّ
ّ
21ّ
28ّ

ّساعات(25ّالدوريةّ)أماكنّالعملّ
أماكنّالعملّالتيّتتعديّسماعّإشاراتّصوتيةّ

ّوحسنّسماعّالكالم
حجراتّالعملّلمتابعةّوقياسّضبطّالتشغيلّ

ّبمتطلباتّعالية
ّحجراتّالعملّلوحداتّالحواس

ّحجراتّاألعمالّالذهبيةّالتيّتتطلبّتركيزّقوي

ّديسبل12ّ
ّديسبل52ّ

ّ
ّديسبل15ّ

ّ
ّديسبل52ّ
ّديسبل12ّ

 القيمّالمعطاةّمبنيةّعلىّأساسّعدمّالتأثيرّفيّحاسةّالسمعمالحظة: 
  .أقصى مدة تعرض للضوضاء 

تتحددّأقصىّمدةّتعرضّللضوضاءّمسموعّبهاّبأماكنّالعمل،ّمثل:ّالمصانع،ّالور ،ّ
علىّمنسوبّشدةّالضوضاءّالتيّيتعرضّلهاّاإلنسان،ّوبناءّعلىّذلكّيجبّأالّتزيدّشدةّ

ّساعات.25ّديسبلّخاللّمدةّعملّفيّاليومّلمدةّ(12ّالضوضاءّالمكافئةّعنّ)
ديسبل(ّفإنهّيجبّتقليل12ّّأماّفيّحالةّارتفاعّمنسوبّشدةّالضوضاءّالمكافئةّعنّ)

ّتي:آلمدةّالتعرضّكلماّزادتّشدةّالضوءّطبقاّللجدولّا
ّ
ّ
ّ
ّ



   

( يوضح مدة التعرض للضوضاء المسمو  بها طبقا لشدة الضوضاء 02جدول رقم )
 الصادرة:

 مدة التعرض للضوضاء )ساعة( منسوب شدة الضوضاء)ديسبل( الرقم
26ّ
29ّ
21ّ
21ّ
28ّ

12ّ
622ّ
628ّ
662ّ
668ّ

21ّ
29ّ
26ّ
6/9ّ
6/1ّ

  ساعات25ّحددتّساعاتّالعملّفيّاليومّبةّمالحظة: 
ّللتعرضّالمباشرّضوضاء متقطعة -ب ّنتيجة ّويكون ّفسيولوجية، ّأضرار ّتنتجّعنه :

الصادرةّعنّذويّالديناميتّفيّجرّالمحاجرّّلمصدرّأوّأكثرّمنّمصادرّالضوضاءّكتلك
ّهذهّ ّإلى ّالتعرض ّيؤدي ّحيث ّالصناعات، ّبعض ّفي ّالمستخدمة ّالثقيلة ّالمطارق أو
األصواتّالناجمةّعنّمثلّهذهّاآلالتّإلىّأضرارّفيزيولوجيةّمثلّإصابةّاألذنّالوسطىّ

ّيؤد ّقد فيّّيّإلىّحدوثّثقببسببّموجاتّالضغطّالتيّتصاحبّتفجيرّالديناميتّمما
ّذنّيسببّصممّدائمّباألذنّأوّتلفّأعصابّحسيةّبهاّ.طبلةّاأل

 الطرقات المسموع بها وشدة الضوضاء الصادرة عنها نوع( يوضح 01جدول رقم )

شدة الصوت )الضوضاء(  عدد الطرقات المسمو  بها خالل فترة العمل اليومي الرقم
 الصادرة عنها )ديسبل(

26ّ
29ّ
21ّ
21ّ
28ّ

122ّ
6222ّ
1222ّ
62222ّ
12222ّ

698ّ
612ّ
698ّ
692ّ
668ّ

ّتتوقفّمالحظة:  ّمنّالمطارقّالثقيلة ّالصادرة ّالمتقطعة ّالتعرضّللضوضاء فيّحالة
 .مدةّالتعرضّحسبّشدةّالضوضاءّالصادرةّطبقاّلهذاّالجدول



   

ّالضوضاء ّبينّطرقةّوالتيّ الصادرة وتعد ّكانتّالفترة ّإذا عنّالمطارقّالثقيلةّمتقطعة
إنّأكثرّأماّإذاّكانتّالفترةّأقلّمنّذلكّفتعدّضوضاءّمستمرة،ّكذلكّفتليهاّهيّثانيةّأوّ

ّ ّوالمناطق ّالمحاجر ّفي ّالتامّالعاملين ّالسمع ّلفقدان ّيتعرضون ّالمتفجرات، ّتستخدم التي
ّبصفةّدائمةّبسببّتدميرّالشعيراتّالسمعيةّالدقيقةّباألذنّالداخلية.

ّعنّطريقّالتعرض المزمنّ -ّج ّوينشأ ّوالمستمرّ: لمصدرّأوّأكثرّمنّالتعرضّالدائم
وعادةّماّيحدثّللذينّيتعرضونّيومياّلضوضاءّعاليةّومستمرةّكأعمالّ مصادرّالضوضاء،

ّوأصواتّ ّاإلسمنت ّوخالطات ّوالجرارات ّالحفر ّآلالت ّاستخدامهم ّنتيجة ّوالتشييد البناء
ّالمطارقّوغيرها.

فيّبيئةّالعملّبالنسبةّللضوضاءّيختلفّالمسموحّبهاّماّتجدرّاإلشارةّإليهّبأنّالحدودّّو
ديسبلّلمدةّثمانية12ّّمنّدولةّإلىّأخرىّفمثالّفيّبريطانياّالحدّاألعلىّالمسموحّبهّهوّ

25ّديسبلّلمدةّعمل58ّّساعاتّعملّيومياّأماّفيّالسويدّفالحدّاألعلىّالمسموحّبهّهوّ
ّساعاتّيومياّوكذلكّالحالّبالنسبةّلمعظمّالدولّالعربية.

شدةّالضوضاءّّتللتعرض،ّفكلماّزاد بها المسموح والمدة الضوضاء شدة بين قةعال هناك
بمقدارّمعينّيجبّأنّنقللّساعاتّالتعرضّبمقدارّيتناسبّمعّهذهّالزيادةّولكنّحتىّهذهّ
ّاألمريكيةّالحدّاألعلىّ العالقةّنختلفّمنّدولةّإلىّأخرىّفمثالّنجدّفيّالوالياتّالمتحدة

ّالمسمّو ّّحللضوضاء ّهو 12ّّبه ّوأن ّعمل ّساعات ّثمانية ّلمدة ّيمثل18ّّديسبل ديسبل
ولذلكّفإنّالمدةّالمسموحّبهاّللتعرضّهيّأربعّساعاتّيوميا،ّبينماّفيّّ،ديسبل12ّضعفّ

11ّديسبلّأيضاّولكنّالرقم12ّّبريطانياّالحدّاألعلىّللضوضاءّالمسموحّبهاّللتعرضّهوّ
ّساعاتّعمل:21ّوحّبهاّللتعرضّهيّديسبلّوعليهّفالمدةّالمسم12ّّديسبلّيمثلّضعف

ّ
ّ
ّ
ّ



   

شدة الضوضاء ومدة التعرض حسب ما هو وارد  بين يوضح العالقة (01)جدول رقم 
 في جدول المنظمة الدولية للعمل:

 مستوى الصوت بالديسبل المدة المسمو  بها في اليوم الرقم
26ّ
29ّ
21ّ
21ّ
28ّ
21ّ
25ّ
25ّ
21ّ
62ّ

ّساعات25ّ
ّساعات21ّ
ّساعات21ّ
ّساعات21ّ
ّساعات29ّ
ّساعة6.8ّ
ّساعة26ّ
ّساعة2.58ّ
ّساعة2.8ّ
ّساعة2.98ّ

12ّ
19ّ
18ّ
15ّ
622ّ
629ّ
628ّ
625ّ
662ّ
668ّ

 (92-92, ص4898 ,)جميل
 قياس الضوضاء: -2

ّمستوىّ ّعلى ّكافيا ّدليال ّبالمصنع ّالضوضاء ّوجود ّمن ّالعمال ّشكاوي ّتكون ّال قد
خطورةّالضوضاءّبمقدارّماّتكونّلهاّعالقةّبالمستوىّالعامّللروحّالمعنوية،ّهذاّمنّجهةّ

ّاالفتراضّبأنّ ّأخرىّيجبّعدم ّكومنّجهة ّفقطّألنّيلّشيء ّيرام ّما ّعلىّأحسن سير
الحقائقّالموضوعيةّللتعرفّّعقيامّبدراسةّجديدةّلجمالعمالّيظهرونّالرضاّبلّمنّالمهمّال

ّعلىّالتأثيراتّالمختلفةّالتيّقدّتخلقهاّالضوضاء.
"ّأنّأولّخطوةّيجبّالقيامّبهاّفيّهذاّاإلطارّالقيامّبقياسّعتباتّبو ظريفة حمويرىّ"

ّ ّمدى ّلمعرفة ّالعمال ّلدى ّهوّّتؤثرالسمع ّالعملية ّهذه ّمن ّوالهدف ّبالضوضاء سمعهم
ختلفّمستوياتهاّودرجةّخطورتهاّقصدّاتخاذّاإلجراءاتّالالزمةّومعرفةّممعرفةّلّاستعمالها

تخريبّالمراكزّالتيّتتواجدّفيهاّالضوضاءّوالقدرةّعلىّتحديدّمتىّيكونّالصوتّسبباّفيّ
مختلفّاإلجراءاتّّاتخاذوبالتاليّيساعدناّعلىّتخفيضّمستوياتّالضوضاءّّوّ،جهازّالسمع

ّمعرفةّاألصواتّالمزعجةّوالمضرة.الوقائيةّوكذلكّتمكنناّمنّ



   

 :ّوتقومّكماّيلي:تقنيات القياس -1
 المسحّاألولىّقصدّتحديدّاألماكنّالتيّتسودّفيهاّمستوياتّضوضاءّعالية. -
 .قياسّالعواملّالمؤثرةّبالضوضاءّكالحرارة -
 إجراءّمعاينةّلتحديدّفتراتّقياسّمستوياتّالضوضاءّأثناءّالعمل. -
فيّأيّبيئةّمهماّكانّمستوىّالضوضاءّفيهاّبواسطةّمستوياتّالضوضاءّّتقييمويتمّ -

 (.12-22ص, 3003 ,بوظريفة)جهازّبسيطّيدعىّالمصواتّ

حيثّيمكنّهذاّالجهازّمنّمعرفةّعددّالتردداتّفيّالثانية،ّحيثّأنّهذاّالجهازّيتكونّ
ذبذبةّفيّالثانية5222ّّإلى92ّّمنّجهازّالقطّيمكنّأنّيقيسّصوتّتتراوحّذبذباتهّمنّ

ديسبلّأدنىّشدةّلصوتّيمكنّألذنّاإلنسانّأن26ّّالقياسيةّهيّالديسبلّويعنيّّوالوحدة
ّ ّأما ّللصوت692ّّتسمعه، يمكنّألذنّاإلنسانّأنّتسمعه،ّالذيّديسبلّفهيّأقصىّشدة

ديسبلّهذاّوهناكّأجهزة692ّّإلى12ّّنفسّالجهازّيستطيعّأنّيقيسّقوةّصوتّتتراوحّمنّ
ّتحليلّاألصواتّأيّ ّمثلّيمكنّبواسطتها ّكانّهناكّأكثرّمنّمصدرّلصوت، ّإذا معرفة

ّ(.312ص, 4898 ,)جميلنةّوصوتّأفرادّيعملونّفيّالمصنعّصوتّماك
وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّمنّالصعبّقياسّشدةّالصوتّإالّأنهّيمكنناّقياسّتغيراتّ

لضغطّالصوتّالكليّفيّمجالّكلّالتواتراتّ واحد قياس أخد ويمكن ،يحدثها الذي الضغط
هرتز652ّّّ–12ّتراتّإلىّفئاتّأوّمجموعاتّفمثالّيمكنّاعتبارّايمكنّتقسيمّالتّوّحيث

...الخ،ّوتحليلّمجموعةّاألمواجّعادةّماّكمجموعةّأخرى9522ّ-6122ّّمجموعةّوكذلك
ألذن،ّوعلىّالعمومّمنّليةّقيستعملّلفحصّخطورةّالضوضاءّوكذلكّالختبارّاألجهزةّالوا

ّنّالمهتمونّبالتقليلّمنّالضوضاء.الممكنّأنّيستفيدّمنهاّالمهندسّو
سيماّعندماّتكونّّيمكنّأنّتكونّعمليةّتحليلّمجموعةّمنّاألمواجّمطولةّوصعبةّال

وعليهّفغالباّماّيستعملّمستوىّالضوضاءّالموزونّستوىّالضوضاءّمتقلباّ)غيرّمستقر(ّم
الطريقةّعلىّمدىّخطورةّمستوىّالضوضاءّبسرعةّوهذهّ للوقوفDBّ( A)ويرمزّلهّبالرمزّ
ّقياس ّعن ّيحتوىّعلىّشبكةّّعبارة ّجهاز ّبواسطة ّللتوتراتّالمسموعة ّالكلي ّللمجال عام

ّأقلّ ّالجهاز ّجعل ّفي ّالمتحيز ّهذا ّوظيفة ّتتمثل ّالتوترات، ّالختيار ّمصفاة ّأو موزونة



   

عنّاألثرّّحساسيةّللتوتراتّالعلياّوالوسطى،ّوعليهّفهوّيستجيبّبصفةّأكثرّداللةّللتعبير
ّال ّتمارسه ّأذنّالذي ّمثل ّالضوضاء ّجهاز ّيستجيب ّالطريقة ّبهذه ّالسمع ّعلى ضوضاء

اإلنسان،ّوالتيّهيّأقلّحساسيةّلألصواتّذاتّالتوتراتّالمرتفعةّوالمنخفضةّمنّاألصواتّ
ّالموجودةّفيّالوسطّ.

ّالمعقدة،ّلهذاّ غيرّأنّالشبكةّالمتزنةّالبسيطةّالّتستطيعّتمثيلّاألذنّبكلّاستجاباتها
منّأجلّاستعمالهاّفيّظروفA.B.C.Dّّموزونةّويرمزّلهاّبالحروفّاستعملتّعدةّشبكاتّ

(ّالموزونةّلقياسّالضوضاءّالصناعيةّويرمزّللقياساتAّمختلفة،ّوعادةّماّتستعملّشبكةّ)
وضعتاّلقياساتّذاتّمستوىّمرتفع،ّغيرّّفقدC وBّ،ّأماّموزونتاABّ(Aّالمحصلةّعنهاّ)

أماDBّّ(Aّلهذاّأصبحّمنّالمعتادّاستعمالّ)أنهّتبينّعدمّجدواهاّإالّفيّبعضّالحاالت،ّ
(D.ّالموزونةّفتستعملّلقياسّضوضاءّالطائرات)ّ

وقدّيصعبّفيّبعضّالحاالتّقياسّالضوضاءّكماّهوّالحالّعندماّينتقلّالعمالّبينّ
ّأماكنّمختلفةّأوّيتعرضونّفيّنفسّالمكانّلضوضاءّمختلفةّالمستوىّطيلةّاليومّالواحد.

ّله ّجهاز ّاستخدام ّجهازّويمكن ّعن ّعبارة ّوهو ّالمجمع ّالمصوات ّالغرضّيدعى ذا
ّللصوتّ ّويثبتّالمكبر ّالشخصّالمتعرضّللضوضاء ّأو ّفيّجيبّالعامل صغيرّيوضع
ّاألكثرّ ّاألذن ّبالقربّمن ّيكون ّأن ّويستحسن ّاألخير ّهذا ّمن ّبعيدا ّالجهاز ّبهذا المرتبط

وضاءّالتيّعرضةّللضوضاء،ّعلماّبأنّهذاّالجهازّخاصّبتسجيلّمختلفّمستوياتّالض
ّيتعرضّلهاّالعاملّخاللّمدةّالعملّاليومية.

ّالّ ّأم ّالتعرضّبشكلّخطر ّأيّنوعّمن ّكان ّإذا ّما ّلمعرفة ّبسيطة ّطريقة ّتوجد كما
ّويتمثلّهذاّفيماّيلي:

 يجبّتقديرّمدةّالتعرضّلكلّمستوى. -
 التعبيرّعنّكلّمدةّكجزءّمنّالمدةّالمسموحّبها. -
ّكانّالمجموعّ - ّفإذا ّفإنّالتعرضّزائدّعنّجمعّكلّاألجزاء، ّواحدة أكثرّمنّساعة

 الحدّالمسوح.
 



   

 يوضح مستويات الضوضاء وما يقابلها من مدة التعرض المسمو  بها (02) جدول رقم 
DB 12ّ11ّ11ّ11ّ629ّ628ّ(A)المستوى األعلى للصوت لةة 

25ّ21ّ29ّ26ّ6/9ّ6/1ّ مدة التعرض بالساعات
04ّمثال ّالتعرضّلة :11ّّ ّلمدة ّديسبل ½ّ ّولة ّأن12ّّساعة ّبما ّساعة ّلمدة ديسبل
ّالتعرض:
ّديسبل:ّنصفّماّهوّمسموحّبهّفيّالجدول11ّ
ّديسبل:ّثمنّماّهوّمسموحّبهّفيّالجدول12ّ

ّساعة8/5ّّ ثمنّساعةّّ   إذنّنصفّساعة
ّوعليهّفالتعرضّغيرّزائدّعنّالحدّالمسموحّ

12ّّساعةّولةّ½ديسبلّلمدة11ّّساعة،ّولةّ½ّلّلمدةّديسب11ّّالتعرضّلةّ:3مثال 
ّساعات.21ّديسبلّلمدةّ

ّديسبلّتساويّربعّماّهوّمسموحّبهّ.11ّبماّأنّالتعرض:ّلة
ّماّهوّمسموحّبه.½ّديسبلّتساوي11ّّلةّّّّّّ
ّمسموحّبه.ّماّهو1/5ّديسبلّتساوي12ّّلةّّّّّّ

 إذن:ّ

 
     

 

 
 
 

 
 
 

 
  ّ6ّ

ّوبالتاليّفإنّالتعرضّزائدّعنّالحدّالمسموحّبه.
التعرضّللضوضاءّبالنسبةّللشخصّيعملّتقريباّفيّمكانّثابتّمنّّويتمّمعرفةّدرجة

ّّ:ريقينّالتاليينطمصدرّالضوضاءّبإحدىّال
 ّيجبّوضعّالميكرفونّتقريباّفيّمستوىّارتفاعّالرأسّالتيّعادةّفي غياب العامل:

 ماّيتبعهاّللقيامّبعملي.
 مترّواحد،ّيجبّوضعّالميكرفونّبجانبّرأسهّأوّفوقهّوعلىّبعدّ:ّفي حضور العامل

ّكانّمستوىّال ذا ّفإنّالقياساتّيجبّأنّتأخذّضوضاءّيختلفّعنّجانبيّرأسّالعاملوا  ،
 (10-12ص, 3003 ,بوظريفة) الذيّبهّأكثرّمستوىّمنّالضوضاء.ّعلىّالجانب

ّ



   

 ل(:)الديسوحدة قياس  -1
ّبمخترعّالهاتفّ)ألكسندرّ ّتيمنا ّاالسم ّالديسبلّويسمىّبهذا ّالصوتّبوحدة تقاسّشدة

ّ(،ّإنهّالصفةّاألساسيةّالفيزيقيةّللصوتّتتكونّمنّنوعين:6199-6515بلّغراهامّ
 التردد 
 ّ(313ص, 3044 )محمد, الشدة. 

حيثّيتكونّترددّالصوتّعلىّتردداتّمصدرّالصوتّفيّالثانية،ّومعظمّاألصواتّ
داتّغيرّمفهومةّهذاّفيّالبيئةّليستّعلىّشكلّنغماتّمقبولةّفبعضهاّتتكونّمنّعدةّترد

بالضوضاء،ّوتقاسّهذهّاألصواتّكماّسبقّذكرهّبوحدةّالديسبلّوهوّمقياسّماّيطلقّعليهّ
لوغاريتمّيستخدمّللداللةّعلىّشدةّأوّمستوىّالضغطّلصوتّقريبّنسبياّمنّعتبةّالسمعّ

بسكالّوالذي2.22221ّّالبشريّواألذنّالبشريةّالسمعيةّيمكنّأنّتفككّضغطّصغيرّيقدرّ
ّأينّيكّوDynsّ/2.2229ّمقدارهّّيساوي هذاّالضغطّّهرتز622ّنّترددّالصوتّمساوياّلة

ّيسمىّعتبةّالسمعّواختالفاتّالضغطّداخلّاألذنّ هوّمرجعيةّمتفقّعليهّدولياّوعادةّما
،ّمماّيعنيّأنّهناكّنطاقاّواسعاّباسكال922ّبسكالّ)عتبةّالسمع(ّو92ّالبشريةّتمتدّمنّ

ّخفضّ ّإجراء ّاتخاذ ّتم ّالضخمة ّاألرقام ّمع ّالتعامل ّولتجنبّاضطرار ّمعه ّالتعامل يمكن
نسبتهاّإلىّحجمّأكثرّعمليةّمنّخاللّاستخدامّاللوغاريتماتّبدالّمنّالتعبيرّعنّالضغطّ

يمتدّمنّإلىّمليونّوجدّأنهّمنّالمناسبّأنّتكتفّإلىّنطاق26ّّفيّوحداتّتتراوحّبينّ
عطائهاّتسميةّوحدةّالديسبل،ّحيثّأنّصفرّ)612(ّإلىّ)2) (ّديسبلّقريبّمنّأدنى2ّ(ّوا 

هرتزّومقياسّالديسبلّليستّوحدةّقياسّمطلقةّمثل6222ّّعتبةّسمعّبشريةّلترددّمقدارهّ
سمعّلهرتزّبلّيحددّفقطّالعالقةّبعتبةّالسمع،ّأيّأنهّيظهرّكيفّيتجاوزّالصوتّعتبةّال

ّ.غيرّاعتياديّفالديسبلّمقياس
 DBL= 20 LAY (L1 /L2)ّوالمعادلةّالتيّتعطيّالديسبلّهيّكاآلتي:ّ

ّحيثّأن:
L1.ّالضغطّالفعليّالمقياسّوالناتجّفيّالموجةّالصوتية:ّ
L2ّ.ّالضغطّالمرجعيّالفعلي:ّ



   

ولذلكّفإنّمستوىّالعتبةّيأخذ2.2229ّّأوّمقدارّضغطL2=ّ2.2229ّ،L1ّّحيثّأنّ
ّ:DBيّبعضّاألمثلةّالشائعةّعنّطرقّقراءةّقيمّمقياسّ(ّديسبلّوفيماّيل2الصفرّ)
 (ّديسبلّهوّأضعفّصوتّيمكنّسماعه.2) -
 ديسبلّأصواتّهادئة12ّ -
 ديسبلّالمفضلةّفيّأماكنّالقراءة18ّ -
 ديسبلّمرتفعةّنسبياّ)صوتّالناسّفيّأماكنّمعلقةّمزدحمة(.12ّ -
 ديسبلّمرتفعّ)سيارةّفيّالشارع(52ّ -
(ّمضرة612ّ-692)مرورّالشاحناتّفيّالشارعّ)ديسبلّصوتّمرتفعّصاحب52ّّ -
 .بالسمع
 أثر الضوضاء على األفراد:  -2

ّوغيرّالمرغوبّفيهاّ ّتلكّاألصواتّالضارة ّيمكنّاعتبارّالضوضاءّبأنها علىّالعموم
أوّّةّوتعطىّلهاّمتوسطاتّفيّزمنّمحددفيّالبيئةّوالتيّمكنّأنّتقاسّفيّأماكنّخاص

بتعبيرّأخرّهيّعبارةّعنّأصواتّغيرّمرغوبةّومتداخلة،ّوالّتؤديّإلىّمعنىّواضحّوتزيدّ
ّ ّعن ّالضوضاء52ّمعدالتها ّألن ّونظرا ّالمعاصرةّديسبل، ّالحياة ّمشاكل ّأهم ّفإنهاّمن ،

ّفه ّمنّالتلوثّيؤثرّعلىّاإلنسانّونمطّحياته ّنوعا ّلإلنسانّتشكل يّتسببّأضرارّكثيرة
ّ ّهوّعصبيّوما ّهوّنفسيّوما ّما ّتؤثرّبطريقةيّزهوّفمنها ّأنها غيرّمباشرةّّيولوجيّكما

ّّو ّوالتعليمية ّاالقتصادية ّالحياة ّمنّّةاالجتماعيعلى ّأخر ّمصدرا ّالضوضاء ّتشكل حيث
ةّمصادرّالضغطّالنفسيّعلىّاإلنسانّالذيّيؤثرّبدورهّعلىّالصحةّالعامةّوالصحةّالنفسي

 (.02ص, 3002 إمام,)ّفيّمختلفّسنواتّعمرهّوالفيزيولوجية

ّفيماّيخصّالعاملينّفيّالمصانعّحيثّأصبحتّأحدىّالمشاكلّ ّبصفةّعامةّأما هذا
الرئيسيةّفيّالكثيرّمنّالصناعاتّتؤثرّعلىّصحةّالعمالّولكنّقبلّالتطرقّإلىّتأثيراتهاّ

ّتؤثرّفيّالعاملينّوهيّكماّيلي:يجبّالتطرقّإلىّتلكّالعواملّالمساعدةّللضوضاءّحتىّ
 ّوتأثيراتهاّشدة الضوضاء ّالضوضاء ّشدة ّبين ّتناسبّطردي ّهناك ّبأنه ّوجد ّلقد :

 الفرد،ّأيّأنهّكلماّكانتّشدةّالصوتّعاليةّكانّالضررّعلىّالجهازّالسمعيّأكبر.



   

 ّّشدةّالمسافة الفاصلة بين العامل ومصدر الضوضاء ّأن ّإلى ّالدراسات ّتشير :
ّابتعدّالفردّالعاملّإلىّمسافةّتقدرّبضعفّالمسافةّاألولى1ّّّالضوضاءّتقلّبة ديسبلّإذا

 لعالقةّبينّالضوضاءّوبعدّالمسافة.عنّمصدرّالضوضاءّوالشكلّالتاليّيبينّا

 

 ( يبين العالقة بين الضوضاء وبعد المسافة04شكل رقم )

األصواتّّانعكاس:ّإنّتأثيرّالضوضاءّيعتمدّعلىّوجودّماّيسببّمساحة المكان -
وماّإلىّذلكّمنّموادّموجودةّفيّّالتموجاتّالصوتيةّبالسقوفّوّالحواجزّاصطدامنتيجةّ

 إلىّزيادةّشدةّالضوضاء.ّاالنعكاساتالمكان،ّوبالتاليّتؤديّهذهّ
ّتأثيرّةطبيعة الموج - ّزاد ّكلما ّموجاتّمتداخلة ّكانّالصوتّمتكونّمنّعدة ّكلما :

 ذلكّعلىّالجهازّالسمعيّللفرد.
ّالجهازّالتعرض للضوضاءمدة  - ّوكفاءة ّالتعرضّللضوضاء ّمدة ّبين ّالعالقة ّأن :

 السمعيّطرديةّأيّتقلّكفاءةّالجهازّالسمعيّكلماّتعرضّالفردّللضوضاءّلمدةّأطول.
 :ّهناكّعواملّمتعددةّأهمهاّ:العوامل الشخصية -

ّالسن ّإذا ّفيّعمره ّتقدم ّبالنقصّكلما ّفيّاإلنسانّتبدأ ّإنّالتغيراتّالوظيفية أضيفّ:
 إليهاّتأثيرّالضوضاءّأدىّبالنتيجةّإلىّتأثيراتّمضعفة.

 فهناكّمنّاألفرادّيكونونّيمتلكونّقابليةّاإلصابةّبماّيعرفّبالصممّالمهني.:ّاالستعداد  
:ّفقدّبينتّبعضّالدراساتّبأنّالصممّموجودّفيّبعضّالعائالت،ّحيثّالعواملّالوراثيةّ

لجهازّالسمعيّلهذهّالعائالتّتبرزّبشكلّأسرعّأبرزتّالدراساتّأنّتأثيرّالضوضاءّعلىّا
 وتظهرّأعراضّالصممّمبكرةّبالمقارنةّمعّالعائالتّاألخرى.

ّإلىّأمراضّاألذنّ ّحياتهم ّخالل ّالذينّتعرضوا ّإنّاألفراد ّالسابقة: الحاالتّالمرضية
الوسطىّوالجهازّالسمعيّبصورةّعامةّواألنفّوالحنجرةّ)قناةّأوستاكي(،ّخاصةّفيّمرحلةّ



   

 ,)جميلولةّيكونّتأثيرّالضوضاءّعليهمّأكثرّمنّالذينّلمّيصابواّبمثلّهذهّالحاالتّالطف

 .ّ(32-31ص, 4890
 فيماّيخصّتأثيراتّالضوضاءّعلىّالشخصّالعاملّيمكنّتقسيمهاّإلىّقسمينّهما: -
داخلّالمنظمةّّاالجتماعي التفاعل في عائق :ّتشكلّالضوضاءسمعيةالتأثيرات الغير  -ّأ

ّالرسائلّ ّوفهم ّيعيقّعملياتّالتحذير ّمما ّاألفراد ّبين ّاالتصال ّيؤدىّإلىّصعوبة ّقد مما
ذلكّفإنّعدمّقدرةّالعمالّعلىّسماعّبعضهمّتحرمهمّ إلى باإلضافة (,99ص ,4890 ,)جميل

ّعلىّمشاكلّالعملّالمتبادلة قدراتهم تحدّمن أنها منّتكوينّالعالقاتّالشخصيةّالمثالية،ّكما
ّ(.32, ص4890 ,)جميل

ّبتحديدّمستوياتّالصوتّالمسموعةّتبعاّلمسافةّاالتصال.ّ"حمو بوظريفة"ولقدّقامّ
 ( يوضح مستويات الصوت المسموعة تبعا لمسافة االتصال02جدول رقم )

 المسافة بالمترّ
2.8ّ26ّ29ّ21ّ21ّ28ّ مستوى الصوت
59ّ11ّ12ّ81ّ81ّ89ّ الصوت العادي
55ّ59ّ11ّ19ّ12ّ85ّ الصوت المرتفع

 (ص ,3003 ,)بوظريفة
ّلإلنسانّاالضطرابات النفسية -ب ّالنفسية ّالحالة ّعلى ّواضحا ّتأثيرا ّالضوضاء ّتؤثر :

ّال ّوخاصة ّالعمل، ّكمشقة ّمنّالمشقة، ّإليهّنوعا ّويظهرّححيثّتشكلّبالنسبة ملّالمهني،
رهاقّذهنيّوعصبيّّهذاّفيّصورةّقلق،ّوارتباك،ّوضعفّفيّالتركيز  كماّيؤديوالتفكيرّوا 

ماّّطويلةّللضوضاءّومنها لمدة التعرضمنّ نفسيةّتنشأ حدوثّتغيرات إلى للضوضاء التعرض
ّالشعورّبالفرح والذيّيعرف ،المزاجي بالتقلب يسمى ّبأنه ّالشعورّبالضيقّوبطريقةّّعلميا ثم

ّيؤديّإلىّتوتر ّمما ّتؤديّهذهّّمفاجئة عصبيّالّيزولّإالّبزوالّمصدرّالضوضاءّكما
عنّالتعبيرّعنّالمشاعرّواألحاسيسّبصفةّإلىّحدوثّقلقّوتوترّوالعجزّّلمزاجيةالتقلباتّا

مستمرة،ّفقدّاتضحّمنّدراساتّأجريتّعلىّمجموعاتّمنّالعمالّأنّتعرضهمّلضوضاءّ
ّيؤديّإلىّاالضطرابّوالميلّللجدلّوتغيرّالطباعّوالمزاجّفالباحثونّيؤكدونّدائماّ شديدة

ّارتباطّبينّالضوضاءّوالم علىّاعتبارّأنّالضوضاءّّالصعبةشكالتّالنفسيةّعلىّوجود



   

عاملّمثيرّللمشقةّوالمشقةّعاملّسببيّأوّمسببّألمراضّالصحةّالنفسية،ّوتؤكدّالكثيرّ
منّالدراساتّأنّالتعرضّللضوضاءّمرتفعةّالشدةّيرتبطّبعدمّاالستقرارّوحدةّالطبعّوالقلقّ

 والعجزّالجنسي،ّوكذلكّتغيراتّفيّالوجدانّوالمزاج.
:ّمازالتّالعالقةّبينّالضوضاءّواألداءّغيرّواضحةّنظراّالختالفّاضطرابات األداء -ج

فإنّّ،ضوضاءّتأثيراّسلبياّعلىّاألداءللّأنّنماّتشيرّبعضّالبحوثبينتائجّالبحوثّحولها،ّف
دراساتّأخرىّقدّأشارتّإلىّعدمّوجودّأيّأثرّللضوضاءّعلىّاألداء،ّفقدّأثبتتّبعضّ

جودّعديدّمنّاألخطاءّاللغويةّلعينةّمنّالمشاركينّفيّظلّبيئةّالدراساتّالمعمليةّعدمّّو
ضوضائيةّبينماّأثبتتّبحوثّأخرىّأنّأداءّالمشاركينّاتسمّبالبطءّوعدمّالثباتّوذلكّفيّ

 ظلّوجودهمّفيّحجرةّتتسمّبالضوضاء.ّ
وقدّتوصلتّبعضّالبحوثّإلىّعواملّمهمةّينكشفّمنّخاللهاّمصدرّاختالفّنتائجّ

ّبالعالقةّبينّاألداءّّووثّالخاصةّالبح  ,)إمامالضوضاءّوأهمهاّنوعّالمهمةّالمطلوبّأدائها

ّالذهنيةّ(02ص, 3002 ّاألعمال ّأداء ّوعلى ّالتركيز ّعلى ّالقدرة ّنقصّفي ّيظهر ّحيث ،
ونقصّالقدرةّعلىّأداءّالعملّالعضليّحيثّلوحظّأنّسرعةّالتعبّتزدادّعندّأداءّالعملّ

ّ.التيّتتسمّبالضوضاءّالعضليّفيّاألجواء
:ّتنشطّمراكزّالجهازّالعصبيّاألولىّنتيجةّاالندفاعاتّمنّالتغيرات الفيزيولوجية -د

الدماغّاألمرّالذيّيؤديّإلىّجملةّمنّردودّالفعلّالجسميةّكجزءّمنّاالستجابةّعلىّوجهّ
الخصوصّكالّمنّالغدد،ّالجهازّالدموي،ّالجهازّالهضمي،ّوالجهازينّالهضميّوالعضلي،ّ

ذّيمكنّللضوضاءّ المرتفعةّوخصوصاّالمفاجئةّأنّتسببّفيّاستجابةّاليقظةّالتيّتنجرّوا 
عنهاّجملةّمنّردودّالفعلّالفيزيولوجيةّداخلّالجسم،ّتتمثلّفيّزيادةّإفرازّمادةّاألدرينالينّ
ّتنقبضّالعضالتّوتتعطلّ ّكما ّالدمويّوالتنفس، ّنبضاتّالقلبّوالضغط ّمن وارتفاعّكل

 ويةّالمحيطة.الحركةّالمعويةّوتتقلصّاألوعيةّالدم
ّاللعابّّكما ّتدقق ّوفي ّاألحشاء ّنشاط ّفي ّانخفاضا ّتنتج ّالمفاجئة ّالضوضاء أن

علىّالجهازّالهضميّللعاملّالذيّيتكررّتعرضهّّتؤثروالعصبّالهضمي،ّلذلكّيمكنّأنّ



   

للضوضاءّالمرتفعة،ّوالتيّتؤديّبالتاليّإلىّعواقبّسيئةّعلىّكلّمنّصحةّوكفاءةّالعمالّ
ّ.(99ص, 3003 ,بوظريفة) هاالذينّيكونونّعرضةّل

بالضوضاءّحيثّتندفعّإليهّالموجاتّالصوتيةّفيّصورةّّثرأتالعصبيّي الجهاز أن كما
إلىّلحاءّالمخّفتهيجّخالياّهذاّاللحاء،ّ تصل حتى األليافّالعصبية تعبر إشاراتّكهربائية،

وينتجّعنّهذاّوتثيرّاإلشاراتّالمناطقّالموجودةّتحتّهذهّالخاليا،ّوالسيماّالجهازّالشبكيّ
ّحدوثّتهيجّفيّالجهازّالعصبيّالالإراديّوالذيّيؤثرّبدورهّعلىّعديدّمنّأعضاءّالجسم

ّدقاتّيؤديّمما ّسرعة ّالشريانيّومنّّوسرعةّالقلبّإلىّزيادة ّالدم النبضّوارتفاعّضغط
"ّ ّدراسة ّالمثال ّسبيل ّعلى ّفيزيولوجيا ّالضوضاء ّتأثير ّعن ّأجريت ّالتي روبر الدراسات

ّو"بستون ّزوكس" ّأثب6159ّ" ّالحادةّّتتحيث ّواألمراض ّالضوضاء ّبين ّارتباط وجود
"ّ ّدراسة ّوكذلك ّاألطباء ّعلى ّالتردد ّفي ّزيادة ّمع ّدورينجوالمزمنة ّأن6152ّّ" الذيّوجد

 .أنسجةّالجهازّالهضميّمباشرةّ على الضوضاءّتؤثر

ّاالتّزأجهزة االتزانّ-أه ّإنّالضوضاءّتؤثرّمنّخاللّاضطرابّاألذنّعلىّأجهزة انّ:
 وتؤديّإلىّالشعورّبالدوارّوالغثيانّوالقيءّوعدمّاالتزان.

ّالسمعيّحيثّيوجدّالتأثيرات السمعية -ّو ّالجهاز ّعلى ّالضوضاء ّتأثير ّبها ّويقصد :
 هناكّالعديدّمنّالتأثيراتّوهيّكماّيلي:

ّيؤديّإلىّضعفّالمؤقتة - ّالحلزونيّمما ّفيّالجسم ّالحسية ّالشعرية ّتأثيرّالخاليا :
ّفي ّالسمعية ّّالقدرة ّلمدة ّالعمل ّفترة ّتعرضّالعامل25ّّنهاية ّيؤدي ّأن ّويمكن ساعات

ّسنة.92ّو68ّإلصابةّدائمةّفيّمدةّتتراوحّماّبينّ
ّّ:الدائمة - ّمن ّأكثر ّكانتّشدتها ّإذا ّوخاصة ّللضوضاء ّتعرضّالفرد ّكثرة 58ّإن

ّالحلزونيّمنّاألذنّالداخليةّ ّالشعريةّالحساسةّفيّالجسم ديسبلّتؤديّإلىّتحليلّالخاليا
ّإلىّاألبدّويتعرضّالفردّإلىّحالةّتسمىّ من هذهّالشعيراتّجزءا دّذلكّنفقدوعن حساسيتها

ّوهوّعلىّنوعين:ّ(20ص, 4890 ,)جميلالصممّالمهنيّ



   

 ّاألذنّالصمم التوصيلي ّمن ّالصوتية ّاألمواج ّانتقال ّمسار ّإعاقة ّبسبب ّيحدث :
 الخارجيةّّإلىّاألذنّالداخليةّأليّسببّمنّاألسبابّالتالية:

 الزيادةّالمفرطةّفيّالمادةّالسمعيةّأوّخراجّاألذن. -
ّيحدثّالثقبّنتيجةّالضوضاءّالصادرةّعنّ - التهابّأوّثقبّفيّغشاءّالطبلةّ)وقد

 انفجار(.
تصلبّاألذنّأيّفقدانّالمرونةّفيّعظيماتّاألذنّالوسطىّالثالثّأوّفيّالغشاءّ -

 ألذنّالداخلية.الذيّيربطهاّباألذنّالداخليةّوبهذاّتمنعّانتقالّالصوتّإلىّا
 العصبّالسمعيّ)الحلزوني(ّنتيجةّألحدّاألسبابّ تلف نتيجة يحدث :الصمم اإلدراكي

 التالية:
 التعرضّالمفرطّللضوضاءّأليّسببّمنّاألسباب -
 سنة(12ّوقرّالسمعّ)يحدثّمعّبدايةّ -
 الضغطّعلىّالعصبّالسمعيّ)بسببّورمّفيّالدماغ( -
 إصاباتّالرأس -
 االلتهاباتّالفيروسية -

الصممّالمهنيّبأنهّالنقصّالتدريجيّفيّكفاءةّالجهازّالسمعيّللفردّالمعرضّويعرفّ
(ّ ّمستمرا 25ّّتعرضا ّعن ّتزيد ّولمدة ّاألسبوع ّفي ّأيام ّستة ّيومي(، سنوات62ّّساعات

ّ.(322ص, 3040 ,)الشهوانيّلضوضاءّأعلىّمنّالحدّالمتعارفّعليه
ديسبلّوأنّهذا58ّّلوّافترضناّعامالّيعملّفيّمصنعّفيهّضوضاءّشدتهاّأكثرّمنّ

العاملّيبدأّبتميزّالضوضاءّوأثرهاّعليهّوذلكّعندّشعورهّبدقاتّفيّأذنيهّوأنّهذاّالعاملّ
هرتزّثانيةّوأولّعالقةّتشيرّإلىّذلك1222ّّسيعانيّمنّعدمّسماعّاألصواتّذاتّالترددّ

ّهوّنتائجّالفحصّبجهازّقوةّالسمعّوهذهّهيّداللةّالصممّالمهني.
ّإنّتعرضّالفردّلشدةّضوضاءّعاليةّ)أكثرّمنّالتأثيرات المشتركة -ي (ّيسبلد58ّ:

ّالشعريةّالحساسةّفيّالجسمّالحلزونيّوهذاّ لفترةّقصيرةّقدّيؤديّإلىّالتأثيرّعلىّالخاليا
التأثيرّقدّيكونّجزئياّعلىّبعضها،ّكماّأنّنتيجةّالتعرضّالمستمرّللضوضاءّالعاليةّقدّ



   

ّ ّوليسّعلىّالكليؤثرّعلىّجزءّمنّهذه ّالمصدرّقدّّالخاليا ّعنّهذا ّالفرد ّهذا ّابعد إذا
ّجزئياّ ّتأثيرها ّيكون ّوهكذا ّأخرمنها ّقسما ّويفقد ّالحساسة ّالشعرية ّمنّالخاليا ّجزءا يستعيد

 حيثّيصابّبالصممّالجزئيّوليسّالكلي.
 الضوضاء التي تؤثر في صحة العامل ( يبين مستويات 09جدول رقم )

 التأثير شدة الضوضاء )الديسبل(
18-82ّ
18-52ّ
58-628ّ
662-612ّ

ّضوضاءّمحتملة
ّضوضاءّمحتملةّمتعبةّمعّالوقت
ّضوضاءّتحدتّصممّمعّالزمن
ّضوضاءّتحدثّصممّفيّلحظة

 للضوضاءعالميا لتعرض الفرد العامل  عليه المتعارف يبين الحد األعلى (08جدول رقم )
ّشدة الضوضاء )الديسبل( الفترة الزمنية / يوم

ّدقيقةّأوّأقل6.8ّ
ّدقائق1.2ّ
ّدقائق25ّ
ّدقائق68ّ
ّدقيقة12ّ
ّساعة26ّ
ّساعة29ّ
ّساعة21ّ
ّساعة25ّ

692ّ
662ّ
621ّ
15ّ
11ّ
12ّ
55ّ
58ّ
58ّ

 (222ص, 4890جميل, ) 
 لصوتّعلىّاإلنسانّمنّخاللّالجدولوفيماّيليّسنقومّباستعراضّتأثيرّشدةّمستوىّا

ّالتالي:
ّ
ّ
ّ
ّ



   

 ( يبين تأثير شدة مستوى الصوت على اإلنسان 40جدول رقم )
 التأثيرات مستوى الصوت

ّديسبل692ّ
ّديسبل612ّ
ّديسبل682ّ

ّ
ّديسبل922ّ

922ّأكبرّمنّ
ّ

ّالمّواضحةتتعرضّاألذنّآل
ّتنفجرّطبلةّاألذن

يبدأّالقفصّالصدريّباالهتزازّويتعرضّاإلنسانّللغثيانّ
ّسعالّالحادّوضيقّشديدّفيّالتنفسوال

ّتنفجرّالرئتين
عملّّيتأذىّكلّأنحاءّالجسمّويتضمنّاضطراباتّفي

ّالقلبّوالدماغّوتكونّالنتيجةّالموت

ّبالغاّ ّسبقّيمكنّالقولّبأنّالتلوثّالضوضائيّيؤثرّفيّاإلنسانّتأثيرا ومنّخاللّما
ّاألفرا ّيهدد ّخطر ّبمثابة ّالموتّفهو ّإلى ّاالنزعاج ّمن ّخاصةّيبدأ ّوبصفة ّعامة ّبصفة د

نّاألصواتّالمزعجة،ّالتيّتؤثرّفيّالمؤسساتّيتعرضونّفيهاّلساعاتّلمجموعةّمالعاملينّ
مماّ واكتئابّقلقصورةّّثرّتأثيراّواضحاّفيّالحالةّالنفسيةّويظهرّفيّؤصحتهم،ّحيثّتفيّ

ّفيّأدائهمّ ّواضحا ّتأثيرا ّتؤثر ّأنها ّكما يؤديّبالعاملينّإلىّالجدلّوتغيرّالطباعّوالمزاج،
ّخاصةّتلكّاألعمالّالتيّتتطلبّالتركيزّواالنتباه.

ّأنهّتؤديّإلى ّيؤثرّّكما عدمّوضوحّوسائلّاالتصالّبينّالعمالّداخلّالمؤسسةّمما
رّتوبالتاليّتجعلّاألفرادّيعيشونّفيّتّوّةاالجتماعيعلىّشكلّالتفاعلّبالتاليّعلىّالعالقاتّ

ّأداءّ ّمن ّتمكنهم ّالتي ّالتحذيراتّوالرسائل ّوفهم ّالتواصل ّعلى ّقدرتهم ّلعدم ّنتيجة واضح
ّاالهتمام ّيصبح ّحيث ّجيد، ّبشكل ّ"ّأعمالهم ّمن ّكل ّوجد ّفقد ّمتدني "ّألكسندرلديهم

ديسبلّيمكنّأنّتزيدّالمسافةّبينّاألفرادّنظرا52ّّ"ّأنهّفيّظلّضوضاءّشدتهاّماتيونو"
ّشعورهمّبالراحة.ّملعد

ّّكما ّالقدرةّّتؤثرأنها ّفقدان ّحيثّتسببّفي ّلديهم، ّالسمعي ّالجهاز ّعلى ّبالغا تأثيرا
السمعيةّلدىّالعاملّالمعرض،ّولقدّأكدتّالدراساتّالحديثةّإلىّأنّهناكّعاملّواحدّمنّ

اّالصددّأنّنقومّبعرضّمقاييسّضعفّذبأسّفيّهّبينّخمسةّعمالّيصابّبالصممّوال
ّتي:السمعّمنّخاللّالجدولّاآل



   

 يبين مقاييس ضعف السمع( 44جدول رقم )
 درجة السمع التصنيف
ّسمعّطبيعي

ّضعفّسمعيّبسيط
ّضعفّسمعّمتوسط
ّضعفّسمعّشديد

ّضعفّسمعّشديدّجدا
ّصمم

ّديسبل28-98ّ
ّديسبل91-12ّ
ّديسبل16-88ّ
ّديسبل81-52ّ
ّديسبل56-12ّ
ّديسبل12-692ّ

 (01ص, 4882 )سالمة,
الدراساتّأنّللضوضاءّتأثيراتّعلىّباإلضافةّإلىّاضطراباتّفسيولوجية،ّحيثّأكدتّ

ّالجهازّالعصبي،ّضغطّالدم،ّوالقلبّوالدوراتّالدمويةّوالجهازّالهضميّ...ّالخ.
فيّبيئةّالمصنعّمنّأجلّالحدّولوّنسبياّمنّأخطارّالعمالّّوعليهّوجبّالتدخلّخاصة

ّتي:وذلكّكاآل
 حماية األفراد من أخطار الضوضاء في بيئة المصنع: -9

سابقاّإلىّتأثيراتّالضوضاءّعلىّصحةّالعاملينّوتمتّاإلشارةّأيضاّّلقدّتمتّاإلشارة
أنّالضوضاءّتؤديّبالضرورةّإلىّاضطرابّفيّأدائهمّأماّعنّأنواعّالضوضاءّالتيّّإلى

ّيتعرضّلهاّالعاملونّفيّالمصنعّفهيّحسبّمجديّإبراهيمّكاآلتي:
 ضوضاءّمستمرةّ)آالتّالغزلّوالنسيج(. -
 المطارقّواالنفجارات(ضوضاءّمتقطعةّ)أصواتّ -
 ضوضاءّظرفيةّ)اصطداماتّواالرتطاماتّالمتتالية( -
ّ.(18ص, 3044 ,الساقة)ّضوضاءّبيضاءّ)إطالقّالبخار( -

وتقعّحمايةّالعاملينّفيّبيئةّالمصنعّضمنّمسؤوليةّاإلدارةّفيّالوحدةّالصناعيةّلذاّ
ّ ّحالة ّواعتبارها ّالضوضاء ّوحلّمشكلة ّبها ّتهتم ّمنّالضروريّأن ّتحتاجّإلىّفإنه مهنية

اإلدارةّأوّالمسئولينّوالطبيبّالمهنيّويمكنّتحقيقّذلكّبإتباعّالخطواتّ من جهودّإضافية
ّالتالية:



   

 طرق الوقاية الطبية: - أ
 الفحص الطبي األولي: -

وهةةةيّعمليةةةةّفحةةةصّتشةةةملّكةةةلّالعةةةاملينّفةةةيّاألمةةةاكنّالتةةةيّتسةةةودّفيهةةةاّالضوضةةةاءّمةةةعّ
ملفةاتّالعةاملينّقصةدّالعةودةّإليهةاّفةيّحالةةّحةدوثّاالحتفاظّبنتائجّالفحوصاتّووضعهاّفةيّ

علةةةىّاتخةةةاذّاإلجةةةراءاتّالالزمةةةةّقبةةةلّّصةةةممّمهنةةةيّأوّعنةةةدّالفحةةةوصّالدوريةةةة،ّوالتةةةيّتسةةةاعد
وضةةةةعّالعةةةةاملينّالضةةةةعفاءّالسةةةةمعّفةةةةيّأمةةةةاكنّتكةةةةونّأقةةةةلّّتةةةةدهورّالحالةةةةة،ّكمةةةةاّيسةةةةاعدّعلةةةةى

ّضوضائية.
 الفحص الطبي الدوري: -

كررّالعمليةّعلىّفتراتّمنتظمةّتجرىّعادةّمرةّكلّزيادةّعلىّالفحصّالطبيّاألوليّتت
ستةّأشهرّأوّكلّسنةّلمنّيعملونّفيّأماكنّبهاّضوضاءّمرتفعةّحيثّتساعدّهذهّالطريقةّ
ّالفحصّ ّإجراء ّفوائد ّويمكنّحصر ّفيّوقتّمبكر ّاألشخاصّالذينّيختلّسمعهم بمعرفة

ّالطبيّالدوريّفيماّيلي:
 معّلدىّالفرد.معرفةّالتغيرّالحاصلّفيّكفاءةّجهازّالس -
 معرفةّقابليةّالمحادثةّمعّاستعمالّمعداتّالوقايةّ -
 اكتشافّالضوضاءّالتيّتؤثرّعلىّبعضّاألفرادّوتضعفّسمعهم -
 فرزّاألشخاصّالذينّيجبّنقلهمّإلىّأقسامّأخرى -
 متابعةّومراقبةّاألفرادّالمعرضينّلخطرّالضوضاء -
ّخال - ّللفرد ّبالنسبة ّالسمع ّجهاز ّشخصّلقراءات ّبسجل ّفيّاالحتفاظ ّعمله ّفترة ل
دّاالستفادةّمنّذلكّفيّالمستقبلّضوضاءّشديدة،ّوعندّاإلحالةّعلىّالتقاعدّقص بها منطقة

 .(421-422ص, 3003 ,بوظريفة)
 طرق الوقاية الهندسية: -ب

ّاألسلوبّ ّهو ّالضوضاء ّ ّعلى ّالسيطرة ّفي ّالهندسية ّالوقاية ّعلىّطرق ّاالعتماد إن
األمثلّلمعالجةّهذهّالمشكلةّوهناكّطرقّمتعددةّيمكنّاستعمالهاّتبعاّلشدةّالضوضاءّمنّ

ّذاتّالضجيجّالعاليّبأخرىّأقلّ(329ص, 4821 ,بيرالند)المصدرّ ّأوّاستبدالّالماكينة ،



   

تحدثّالضوضاءّعنّالعمالّوحصرهاّفيّمكانّخاصّأوّّضجيجاّأوّعزلّالماكينةّالتي
العملّعلىّتضليلّذبذباتّالمكائنّأوّاستعمالّالموادّالماصةّللصوتّأوّزيادةّالمسافةّبينّ

ّ.(81ص, 4898جميل, )العاملينّواآلالتّالمحدثةّللضوضاءّ
 الوقاية عن طريق التخطيط والتصميم: -
ّويتمّذلكّعنّطريقّاختيارّموادّالبناءّوطريقةّالتصميمّ -
ّعنّمصادرّالضوضاءّ - ّبعيدا ّإدارية ّبأعمال وضعّمكاتبّالموظفينّالذينّيقومون

 .(422ص, 3003 بوظريفة,)
توضعّمعداتّأعمالّالبناءّوالتشييدّوالتيّتعتبرّعامالّفيّحدوثّالضوضاءّتحتّ -

ّوم ّإنشائية ّمواد ّتعملّعلىّامتصاصّالطابقّاألرضيّومعّاستخدام ّتغليفّفيّالبناء واد
 الصوت.
 فحصّاآلالتّوالمعداتّوتحديدّمسبباتّالضوضاءّومعالجتها. -
ّإخضاعّ - ّوطبيعة ّالعمل ّحالة ّوطبيعة ّوشكل ّحجم ّمعتمدة ّمتكاملة ّتصاميم إعداد

 .مواصفاتّاآلالتّواألجهزةّالمصنعةّللحدّاألقصىّلمنسوبّالضوضاءّالمسموعّبه
 الضوضاءّواالهتزازاتّالمسموحّبها.إخضاعّنصبّوتأسيسّاآلالتّإلىّشروطّ -

 استعمال األجهزة الواقية لألذن:  - ج
ّكانتّعإ ّذا ّبواسطة ّالضوضاء ّمراقبة ّمختلفّإحملية ّواستعمال ّالبيئة ّفي داثّتغير
غيرّكافيةّفإنهّيمكنّتحديدّمقدارّالتعرضّالمستمرّالتكنولوجيةّمستحيلةّأوّ والطرق لالوسائ

ّالتناوالتّحيثّسي ّكأحد ّالضوضاء ّمن ّبتخفيضّالعملياتّللمستوياتّالعليا ّذلكّسواء تم
ّالضوضاءّحتىّلوّاقتصرّالتي ّمنّالزمنّأوّالسماحّللعاملّ بها ذلكّعلىّفتراتّقصيرة

بالتعرضّلمستوياتّعلياّمنّالضوضاءّولكنّلفتراتّقصيرةّفقط،ّوفيّحالةّفشلّمختلفّ
الطرقّفيّتخفيضّالضوضاءّللمستوياتّالمقبولةّفإنهّيمكنّاللجوءّإلىّاستعمالّالوسائلّ

للضوضاءّالّمفرّمنهّشريطةّّخرّحل،ّباألماكنّالتيّيكونّفيهاّالتعرضكآالوقائيةّالفرديةّ
ّلكأنّينظرّلهذهّالعمليةّلمعالجةّأعراضّالمشكلّبدالّمنّحلهاّللقضاءّعلىّالضوضاءّلذ



   

لعملّبمحيطّفيهّضوضاءّاستعمالّاألجهزةّالوقائيةّلألذنّلفإنهّيتحتمّعلىّالعاملّالمضطرّ
ّ.(411ص, 3003 بوظريفة,)

البالستيكّأوّالقطنّأوّالشمعّأوّ:ّوتكونّمصنوعةّإماّمنّالمطاطّأوّسدادات األذنّ-
بلّغيرّذلكّمنّالموادّومنّفوائدهاّأنهاّصغيرةّالحجمّوسهلةّالحملّويمكنّارتدائهاّمنّقِّ

ّأنهاّالّتعرقلّحركةّالرأسّ , 3009 )فؤاد,كلّفردّوخاصةّالذينّيرتدونّنظاراتّطبيةّكما

ّيجبّأنّتزودّنجاتهمّأوّسدادهّناعمةّومريحةّوكاتمةّللهواّ،(31ص ّأنهّسيتمّكما ءّعلما
االعتمادّفيّذلكّعلىّماّيسمىّبالخطوطّالقاعديةّأوّالمرجعيةّللفحصّالسمعيّوهيّمبنيةّ
أساساّعلىّنتائجّاختباراتّسمعّأجريتّعلىّعمالّجددّفيّبدايةّتشغيلهمّويمكنّأنّنقومّ

ّديسبلّوهيّأنواع.12ّضوضاءّبمقدارّبتخفيضّال
المطاطّصممتّلتطابقّقناةّاألذنّوالبدّأنّتكونّ:ّوهيّمصنوعةّمنّالسدادات الدائمة    

ّفيّظلّالضوضاءّالقليلةّ ّفاعليتها،ّوتستخدمّغالبا محكمةّألنّأيّتسربّللصوتّيفقدها
 أحجامّمختلفةّليناسبّأحجامّقناةّاألذن(.28ّوهيّمتوفرةّفيّأحجامّمختلفةّ)

ّالعاّزالسدادات الغير دائمة ّالقطنّالمشمع ّتصنعّمنّالصوفّالمعدنيّأو لّللصوتّ:
ّإلىّ والحرارة، ّالحاجة ّنتيجة ّتتركّأوساخا ّأنها ّفقطّويعابّعنها ّواحدة ّمرة ّاستعمالها ويتم

 تشكيلهاّباألصابع.
ّالواقيات نصف المقحمة ّتلتصقان ّناعم ّمطاط ّمن ّسدادتين ّعن ّعبارة ّوهي بعصابةّ:

ّ ّكل ّعلى ّبالضغط ّتقوم ّومنرأسية ّالفرد ّاألذني ّقناة ّكل ّفتحتي ّباتجاه ّالسدادتين ّمن
 مميزاتها:
 حجمهاّيناسبّأغلبيةّالعمال -
 مثبتةّعلىّالرأسّمماّيجعلهاّمساعدةّعلىّأداءّالعمل -
 تكونّأكثرّصالحيةّخاصةّفيّاألماكنّالحارة -
 الخفةّواالنسيابّحولّالعنقّفيّحالةّعدمّاستعمالها -



   

ّعنّقوقعةّخارجيةّتغطيّاألذنّالخارجيةّكأغطية األذن    علىّالرأسّّليةّوتثبت:ّعبارة
سطةّوسادةّمرنةّوعازلةّوتعطيّحمايةّأكثرّوصالحةّللجميعّيمكنهاّتخفيضّالضوضاءّبوا

ّ 12ّّمن 82ّّإلى ّبين ّما ّالتوترات ّفي 5222ّّو6222ّديسبل , 3003 فة,ي)بوظر هارتز
 .(414-412ص
ّواحدّالخوذة العازلة للصوت     ّآن ّفي ّالرأسّواألذنين ّمعداتّتغطي ّعن ّعبارة ّوهي :

تفصلّبينهماّمادةّتمتصّاألصواتّومنّفوائدهاّالقابليةّعلىّامتصاصّ طبقتين من وتتكون
ّاالرتداءّ ّوسهلة ّاألفراد ّيصلحّلمعظم ّواحد ّذاتّحجم ّأكثرّمنّالسداداتّوأنها الضوضاء

 .(422ص, 3002 ,)نجيبويمكنّارتدائهاّعندّحدوثّالتهابّفيّاألذنّ
ّقد ّمن ّوالتأكد ّالواقية ّاألجهزة ّمنّصالحية ّيجبّالتأكد ّمهامهاّعموما ّعلىّأداء رتها

أرقاماّعنّاألجهزةّالمستعملةّوقدرةّكلّواحدةّمنهاّعلىّّ"حكمت جميل"بشكلّجيدّولقدّقدمّ
ّتي:ّّخفضّدرجةّالضوضاءّوهيّمبنيةّفيّالجدولّاآل

( يبين األجهزة المستعملة وقدرة كل واحدة منها على خفض درجة 43رقم )جدول 
 الضوضاء

 نسبة تقليل الضوضاء الوقاية الشخصية )السدادات(
ّسدادةّمنّالقطنّ-
ّسدادةّمنّالليفّأوّالقطنّالصوفيّ-
ّواقيةّفرديةّمنّمادةّاألتربلّ-
ّسدادةّمنّمطاطّ-
ّلكونيسدادةّمنّمزيجّالمطاطّوالسّ-

ّديسبل25ّ
ّديسبل92ّ
ّديسبل92ّ
ّديسبل68-92ّ

ّديسبل61ّ
ّّأغطية األذن

ّديسبل18ّ ثقيلة
ّديسبل18ّّمتوسطة
ّديسبل98ّّخفيفة

وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّاستعمالّمعداتّالوقايةّيبقىّغيرّمريحّللفردّالعاملّوتبقىّ
 هعزلّالضوضاءّعن يف الهندسيةّوالتصميم الطرق فشل حالة وفي استعمالهاّللضرورةّالقصوى

 .(11ص, 4890جميل, )



   

إذاّلمّ:ّيتمّاللجوءّإلىّهذهّالطريقةّفيماّعزل الضوضاء من االنعكاسات واالنتشار -ّد
ّبالسيطرةّعلىّالضوضاءّ ّويقصد نتمكنّمنّتحقيقّالسيطرةّعلىّالضوضاءّمنّمصدرها

 منّمصدرهاّماّيلي:
 التحكمّفيّتصميمّاآللةّلعدمّتضاربّأوّاحتكاكّأجزائهاّمعّبعضهاّالبعض. -
 استبدالّاآلالتّالقديمةّبالجديدة. -
 إدخالّبعضّالتغيراتّعلىّاآلالتّالمستعملة. -
 اآلالت.ّالمداومةّعلىّتصليح -
 (302ص, 3003 )أحمد, استعمالّأسندهّتربطّبينّأجزاءّاآلالت -
- ّ ّأسندهّتحويل ّفوق ّاآلالت ّوضع ّبواسطة ّالصلبة ّالتركيبات ّطريق ّعن الضوضاء

 مرنةّكالمطاطّأوّالفلين.
 تخفيضّالقوىّاالندفاعيةّوالتصادمية. -
 .عزلّالعناصرّاالهتزازيةّباآللة -
 جعلّالقطعّالدائريةّمتوازنة. -
 .(410ص, 3003 ,)بوظريفة الموادّالعازلةّلالهتزازّاستعمال -

الضوضاءّعنّطريقّالنقاطّالسابقةّنلجأّإلىّعزلّوفيّحالةّعدمّقدرتناّالتخلصّمنّ
الضوضاءّوهيّعمليةّمحدودةّالفاعليةّحيثّتساهمّفيّالتقليلّمنّالضوضاءّنسبياّبإتباعّ

ّماّيلي:
 زيادةّالمسافةّبينّالعاملينّواآلالت. -
 .(19ص, 3003 ,)أحمداستعمالّالموادّالماصةّللصوتّ -
 الضوضاء.تغطيةّمنبعّ -
 .(20ص, 3001 ,)مختارتقليلّذبذباتّاآلالتّ -

 إدخال تغيير في تصميم العمل: -ةه
ّفيمكنّتخفيضّ ّيعملون ّالعمال ّكان ّإذا ّخاصة ّالساعاتّالتعرضّللضوضاء يّعدد

ّوذلكّبإتباعّماّيلي:ديسبل12ّّكثرّمنّأماكنّتفوقّفيهاّدرجةّالتعرضّأل



   

 اللجوءّإلىّنظامّالدورانّفيّالعمل. -
 إعادةّتنظيمّالعملّللسماحّبإجراءّجزءّمنهّفيّأماكنّهادئة. -
ّلكيّ - ّالمرتفعة ّالتعرضّللضوضاء ّمن ّقصيرة ّمدة ّتتطلب ّالتي ّلألعمال التخطيط

ّالعمالّ ّمن ّبدال ّهادئة ّأماكن ّفي ّالوقت ّبقية ّيعملون ّالذين ّالعمال ّطرف ّمن تؤدى
 ضينّلضوضاءّعالية.المعّر
 توفيرّقاعاتّالراحة. -
 الضوضاءّفيّمكانّالعمل.توفيرّملجأّمنّ -
 (11ص, 3003 بوظريفة,)الفصلّبينّقاعاتّالراحةّوأماكنّالضوضاءّ -
 إيجاد األنظمة والقوانين لحماية الموظفين: - و

إنّتحقيقّتطبيقّطرقّالوقايةّالطبيةّوالهندسيةّيكونّعنّطريقّوجودّالتشريعاتّالتيّ
مةّالمهنيةّمنّجهةّالمؤسساتّذاتّعالقةّفيّتطبيقّالشروطّالمتعلقةّبالصحةّوالسالّتلزم

ّاإلداراتّبتوفيرّمتطلباتّتطبيقّطرقّالوقاوالعاملينّمنّ ّحيثّبدونّإلزام ّأخرى، يةّجهة
الصحةّوالسالمةّالمهنيةّمنّجانبّّيمكنّضمانّتوفر ال التشريعات هذه ووجودّمنّيراقب

ّا العمال يلزم التشريعاتّوجود أنه كماّاإلدارات، ّمعدات ّالتيّبارتداء ّاألنظمة ّووجود لوقاية
ّالعاملّمنّالمخاطرّالمهنيةّبصورةّتعاقبّ ّالفرد ّفيّحماية ّيساعد منّيخالفّالتعليمات،
ّالضوضاءّبصورةّخاصةّوعندهاّنجعلّالفردّفيّحالةّتوافقيةّجيدة.عامة،ّّو

ّ ّطرفّالدكتور ّمن ّمقدم ّبرنامج ّيلي ّأثرّّ"يمرائحافظ السا"وفيما ّمن ّالعمال لحماية
ّالضوضاءّوهوّمكونّمنّالعناصرّالتالية:

 الضوضاءّلتقديرّمدىّاالحتياجاتّللبرنامج.تحليلّ -
 السيطرةّالهندسيةّللتقليلّالضوضاءّعندّمصدرها. -
 السيطرةّاإلداريةّوذلكّلجعلّالعمالّيتعرضونّإلىّالضوضاءّبالحدودّالمسموحّبها. -
 ومراقبةّذلك.استعمالّوسائلّالوقايةّ -
 تقسيمّالسمعّاالبتدائيّوالدوري. -
 تقسيمّنتائجّالقياساتّمعّإرسالّالمصابينّبخللّشديدّإلىّالعالج. -



   

 برنامجّتوعيةّالعمال. -
ّ احتياجات البرنامج: ّلظاهرة ّمسح ّالبرنامجّعملية ّهذا ّإلى ّالحاجة ّحيث الضوضاء:

 تظهرّبوجودّأيّمنّالحاالتّالتالية:
 العمالّنتيجةّللضوضاء.صعوبةّالتواصلّبينّ -
 الضوضاء.شكاويّالعمالّبوجودّطنينّفيّاألذنّبعدّساعاتّالعملّفيّظلّ -
 ظهورّعالماتّفقدانّالسمعّالمؤقت. -

ّمسحّ ّعملية ّإجراء ّجدا ّالضروري ّمن ّيكون ّالحاالت ّهذه ّمن ّحالة ّأي ّوجود إن
ّباستعمالّمختلفّاألجهزة.

ّتعتبر قياس السمع ومتابعته: ّفيّّإنّفحوصاتّقياسّالسمع ّالمكوناتّالرئيسية من
برنامجّالحفاظّعلىّحاسةّالسمع،ّإنّتلكّالفحوصاتّتشيرّإلىّأنّالحمايةّالموجودةّكافيةّ

 لوقايةّالسمعّأوّأنّهناكّتدهورّفيّهذهّالحاسة.
ّفائدةّأيضاّفيّحالةّاستحداثّسيطرةّ ّالبرنامجّتكونّلها إنّفحوصاتّالسمعّفيّهذا

ّللتقليلّمنّمستوىّ ّعلىّاعتبارّأنّهناكّبعضّّالضوضاءهندسية إلىّحدودّغيرّخطرة
األشخاصّتستمرّحاسةّالسمعّلديهمّبالتدهورّحتىّعندّاعتبارّالضوضاءّفيّمكانّمعينّ

ّّّّبحدودّالمسموحّبه.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



   

 الحرارةثانيا: 
 مفهومها: -4

ّومنّال ّشديدة ّكانّاإلنسانّالعاديّيعانيّمنّحرارة ّالعاليةّإذا ّوالرطوبة ّالشديدة برودة
فإنّمعاناةّالعاملّأثناءّالعملّمنّهذهّالظواهرّالطبيعيةّأكبرّفلكيّيؤدىّاإلنسانّعملهّكماّ
ينبغيّولكيّيسلكّفيهّسلوكاّمحموداّالبدّأنّيصدرّعنّذلكّنفسّراضية،ّأماّإذاّأصابهاّ
نهاكّعضليّكنتيجةّلإلحساسّبعواملّالجوّغيرّالعاديةّفإنّذلكّسينعكسّ إرهاقّعصبيّوا 

 على وجب اذولّقاتهّبمنّمعهّوعلىّدافعيتهّللعملفاتّالعاملّوعلىّعالوالّشكّعلىّتصّر

ّمنّمعرفةّالمستوياتّالمناسبةّألداءّ ّبشكلّيمكنها ّالظواهرّقصدّفهمها اإلدارةّدراسةّهذه
ّيقصدّبالحرارةّفيّمحيطّّ،الطبيعيةّأهميةّالحرارةّهذهّالعناصرمنّأهمّالعملّولعلّ فماذا

ّالعملّوماّهيّمصادرهاّوماّهوّأثرهاّعلىّصحةّالعامل؟
ّلالحتياجاتّالمختلفةّأنهّ"وايلييرىّ"ّّّّ ّنظرا ّالمناسبة ّالحرارة ّدرجة ّتحديد  منّالصعوبة

منّمالبسّمختلفةّّتحملهمّوماّقدّيرتديهّومقدارمةّوالتباينّفيها،ّاصحتهمّالع نتيجة للبشر
هيّالتيّالّتكونّّ"ّفيرىّأنّدرجةّالحرارةّالمناسبةميلزأماّ"ّ،نّاالعتباراتم غيرّذلكّإلى

هوّأالّيشعرّاإلنسانّّساخنةّوالّباردةّبرودةّشديدةّوأنّأحدّعواملّالتركيزّالشديدّفيّالعمل
ّأوّ،بنفسه ّبالبرودة ّشعوره ّنتيجة ّارتياحه ّبعدم ّشعر ّإذا ّتنخفضّدرجةّّأما ّالعالية الحرارة
ّتركيزه.

ّالجوّيؤدوارتفاعّ ّالمجالّإلىّعددّمنّاآلثارّنظرّفيّيدرجةّحرارة ّالخبراءّفيّهذا
ّبالكفاية خفضّكميةّونوعّالعملّواإلنتاجّوارتفاعّمعدلّالحوادثّنتيجةّ منّأهمها: الضارة

وخاصةّأمراضّالجهازّالتنفسيّوتقلصاتّالعضالتّنتيجةّّلإلجهادّوارتفاعّمعدلّاألمراض
ويقصدّبالحرارةّاالرتفاعّفيّ, واإلنهاكّةاالجتماعيرّالعالقاتّتفقدانّاألمالحّمنّالعرق،ّوتّو

 الساقة,)ضهّلمخاطرّعديدةّالّيحتملهّمماّيعرّ  رةّالمحيطةّبالعاملّعنّالحدّالذيدرجةّالحرا

وتلعبّدرجةّالحرارةّدورّفيّكفاءةّالعاملّمعّاإلشارةّأنّالدرجةّالمطلوبةّ, (18ص, 3044
ّشاقا ّالعمل ّكان ّتنخفضّكلما ّانخفاضهاّّللعمل ّأو ّالحرارة ّارتفاعّدرجة ّفإن ّعام وبشكل

 كل.جّوالجانبّالعالئقيّفيّالمنظمةّكيؤديّإلىّأخطارّعديدةّتخصّصحةّالعاملّواإلنتا



   

لىّدرجةّولقدّوجدّأنّاألعمالّالتيّيؤديهاّالعاملّوهوّجالسّيحتاجّإلىّفصلّالشتاءّإ
الصيفّدرجةّحرارةّتتراوحّماّ،ّويحتاجّفيّفصلّنهيتدرجةّفهّر51ّو15ّحرارةّتتراوحّبينّ

درجةّبالنسبةّلألعمالّالصعبةّنسبياّفيّكلّالفصولّويلزمّدرجةّحرارةّقدرها52ّّّو58ّبينّ
ّنهيتدرجةّفهّر12ّأماّاألعمالّالمجهدةّفتحتاجّإلىّدرجةّحرارةّقدرهاّنهيت،ّدرجةّفهّر18ّ

ّ ّفقط، ّيتوقفّأثرّدرجةّالحرارةّعلىّمدىّإحساسّالعاملّبها دراكهّبهاّوعلىّكلّحال، وا 
ّ(.13صدس,  العيسوي,)

ّ ّإليه ّتجدرّاإلشارة ّتأنّوما ّالجسم ّحرارة ّتنظيم ّمناسبةّّتأثرعملية ّتهوية بمدىّوجود
التيّتحدثّيتخلصّبهاّمنّحرارتهّعنّّقداخلّمكانّالعملّفالجسمّنتيجةّعملياتّاالحترا

وسيلتهّإلىّذلكّّدةيلةّيتخلصّبهاّمنّحرارتهّالزائالمعدلّالمناسب،ّوالبدّلهّإزاءّذلكّمنّوس
ّمنّ ّتخليصّالجسم ّوحدهما ّتستطيعان ّال ّالعمليتين ّهاتين ّأن ّإال ّواالنتقال ّاإلشعاع هي
الحرارةّالزائدة،ّومنّتمّيلجأّالجسمّإلىّعمليةّفسيولوجيةّهامةّلتخليصّالجسمّمنّالحرارةّ

رةّالجسمّحراّازدادتالزائدةّهيّإفرازّالعرقّالذيّيستهلكّكميةّكبيرّمنّحرارةّالجسمّوكلماّ
ّازدادّإفرازّالعرق،ّمماّيتطلبّكميةّأكبرّمنّالحرارةّلتبخره.

ّمنّحرارتهّ ّتخلصّالجسم ّعنّطريقه ّالذيّيتم ّهو ّالمحيطّبالجسم ّفإنّالهواء وهكذا
ّالزائدة،ّوقدرةّالهواءّعلىّأداءّهذهّالوظيفةّتعتمدّعلى:ّ

اعّدرجةّحرارةّالجسمّ:ّفلوّكانتّدرجةّحرارةّالهواءّعاليةّقلّاشعدرجة حرارة الهواءّ-أ
ّونقلهاّخارجّالجسم.

:ّفلوّكانتّالرطوبةّعاليةّفيّالهواءّفهذاّيعنيّأنّالهواءّدرجة الرطوبة في الهواء -ب
الهواءّعلىّالسطحّّبهّنسبةّعاليةّمنّبخارّالماءّفالّيحتاجّإلىّتبخيرّالعرق،ّوهكذاّيسيل

ّّالخارجيّللجسم ّالحرارة ّوبالتاليّالّتستمر ّفالّتنخفضّدرجةّدونّأنّيتبخر، فيّالتبخر
ّحرارةّالجسم.

:ّإذّلمّيكنّالهواءّالمحيطّبالجسمّدائمّالحركةّوالتغيرّ)نقصّمعدل حركة الهواء -ج
فيّالتهوية(ّفسوفّتقلّقدرةّعمليةّاإلشعاع،ّواالنتقالّعلىّخفضّدرجةّحرارةّالجسمّذلكّ

بالجسمّلهواءّالمحيطةّلّدرجةّحرارةّطبقةّاأنّاإلشعاعّواالنتقالّيظالنّيعمالنّحتىّتعاد



   

ّعندّذلكّوالّيعمالنّممعّدرجةّ ّفيبطلّتأثيرهما ّالجسم ّتحركتّهذهّحرارة نّجديدّإالّإذا
أقلّجةّحرارتهاّوحلتّمحلهاّطبقةّأخرىّالمحيطّبالجسم،ّوالتيّارتفعتّدّر الهواء من الطبقة

ّ ّالجسم ّتساعد ّفالتهوية ّالجسم ّحرارة ّمن ّالمتصاصّكمية ّقابلة ّيجعلها ّمما علىّحرارة
ّالتخفيفّمنّحرارته.

ّفتظل ّفإنّسوءّالتهويةّيعرقلّتخلصّالجسمّمنّحرارتهّالزائدة حرارتهّترتفعّّومنّهنا
ّاألمرّإنّهيّتعدتّدونّأنّتنصرفّخارجّ ّحتىّتقتلّاإلنسانّفيّنهاية الدرجةّالجسم،
اجتمعّمعدلّّكلماصعباّيكونّّهناّأيضاّيجبّالتذكيرّبأنّاألمرالتيّيحتملهاّللبقاء،ّومنّ
 .(381ص, 4899 فرج,)حرارةّعاليةّمعّانعدامّتحركّالهواءّعالّللرطوبةّمعّدرجةّ

 مصادر الحرارة في أماكن العمل: -3
ّومقدارّ ّجهة ّمن ّالصناعية ّالعملية ّلنوع ّتبعا ّالعمل ّبيئة ّفي ّالحرارة تختلفّدرجات

سحبّالحرارةّبالتحكمّالهندسيّلبيئةّالعملّمنّجهةّأخرى،ّحيثّأنّتوفرّاألجهزةّالخاصةّ
ّالعملّ ّمنّبيئة ّالعملّالّتحدثّأيّضررّعلىّّبمثابةالزائدة األسلوبّاألمثلّلجعلّبيئة

بحرارةّالمحيطّبشكلّإماّأنّيفقدّمنّحرارتهّّتأثرنّجسمّاإلنسانّيصحةّالفردّالعاملّهذاّأل
ّحرارةّ ّفيها ّيكتسبّالعامل ّالتيّال ّالوحيدة ّالمحيطّالخارجيّوالحالة ّمن ّيكتسبّحرارة أو

ّالمحيطّ ّتعادلّنفسّدرجةّحرارة جميل, )لجسمهّهيّتلكّاألماكنّالتيّتكونّدرجةّحرارته

نّأهمّمصادرّالحراّ(.14, ص4892 ّرةّفيّأماكنّالعملّهي:هذاّوا 
 :ّيتعرضّإليهاّالعاملونّفيّالعراءّنذكرّعلىّسبيلّالمثال:الشمس -ّأ

 إصالحّاألراضيّوشقّالقنواتّوتظهيرها. -
 شقّالطرقاتّوتعديلهاّوصيانتها -
 العملّبالمحاجر -
 استخراجّوتكريرّالبترول -
 استخراجّالملحّبالمالحات -

ّالشمسّ ّإليهّأنّحرارة ّتجدرّاإلشارة  المغلقةّمنّحيثّتأثيرّعلىّالمعاملّأيضاّتؤثروما

ّ.ومنّخاللّنفوذهاّإلىّالداخلّغبرّاألبوابّوالنوافذ والسقوف علىّالجدرانّحرارتها



   

بجوارّاألفرانّإلىّحرارةّعاليةّجداّوهذاّماّنشاهدهّ العاملون :ّيتعرضّاألفراداألفران -ب
 فيّاألعمالّالتالية:

 والصلبصناعةّالحديدّ -
 صناعةّالفخار -
 سمنتصناعةّاإل -
 صناعةّالسكر -
 عملياتّصهرّالمعادنّوسباكتها -
نتاجّالغاز -  عمليةّتقطيرّالفحمّوالبترولّوا 
 عملياتّالحدادةّالمختلفة -
 صناعةّاألسمدةّوحامضّالكبريتيكّوصناعةّالنشادر -
 المخابزّواألفران -
ّّ:تحت سطح األرض - د ّعند ّذلكّجليا ّواألنفاقّويظهر ّالمناجم حيثّيتعرضّعمال

 هؤالءّإلىّدرجةّحرارةّعالية.
ّيليّمنّاألعمالّالتيّ ّما ّيمكنّإضافة ّسبقّمنّالمصادرّالمذكورة ّإلىّما باإلضافة

 حرارةّمرتفعة:يتعرضّفيهاّالعاملّإلىّ
 عملياتّتشكيلّوطالءّولحامّالمعادن -
 معاصرّالزيتون -
 عمالّاإلطفاء -
 .(12ص, 4892جميل, )الخّّ.محالتّتنظيفّالمالبسّ.. -

فاألعمالّالسابقةّيتعرضّفيهاّالعاملونّللحرارةّالمرتفعةّبمعدالتّتفوقّالمعدلّالطبيعيّ
الحرارةّالزائدةّالتيّتنتشرّفيّبيئةّالعملّنتيجةّالعملياتّالتكنولوجيةّللطقسّالمحليّبسببّ

التيّتعملّعلىّتسخينّالجوّويمكنّتصنيفّهذاّالتعرضّإلىّنوعينّنسبةّإلىّنوعّالحرارةّ
ّ.والتعرض
ّ



   

 أنواع التعرض للحرارة في أماكن العمل: -2
 الجو الحار الجاف: - أ

ويوجدّفيّمجالّصناعاتّمصانعّالصلبّوور ّالحدادةّومصانعّالزجاجّحيثّيزدادّ
الحملّالحراريّعلىّاألفرادّنتيجةّالحرارةّالمحسوسة،ّوالتيّتتسربّمنّمعداتّالتشغيلّفيّ

ّ ّفي ّاإلشعاعاتّالحرارية ّتنتجّمن ّوالتي ّالعمل، ّفيّمحيطّمحيط سطوحّمعداتّالتشغيل
ّيؤديّإلىّ ّفيّسطوحّالخزاناتّوالمعادنّمما ّوالتيّتنتجّمنّاإلشعاعاتّالحرارية، العمل،
سخونةّالجوّالمحيطّببيئةّالعملّوبالتاليّزيادةّالتعرضّوالتبخرّمنّأجسامّالعاملينّبسببّ

ّا ّيعيد ّبدوره ّالذي ّالزائدة ّواإلشعاعات ّللجسم، ّالحراري ّالتحميل ّفيّازدياد ّالحراري لتوازن
ّالجسم.
 الجو الدافئ الرطب: -ب

ّتحتّسطوحّاألرضّحيثّيستعملّ ّالمشيدة ّفيّالمصانعّوالمناجم ّهذه وتشملّالحالة
الماءّللتحكمّباألتربةّالمتناثرةّبسببّتراكمّبخارّالماءّفيّالجوّونتيجةّللعملياتّالتيّتستلزمّ
استخدامّالماءّفتقلّبذلكّقدرةّالجسمّعلىّاستعادةّالتوازنّالحراريّعنّطريقّإفرازّالعرقّ

فيّةّإلىّازديادّالشعورّبالحرارةّنتيجةّماّيكتسبهّالجسمّمنّاالرتفاعّالبسيطّوتبخره،ّإضاف
ّ.(321-321ص, 3004)منى,  درجةّحرارةّالجوّالحارّالمحيط

 تأثيرات الحرارة:  -1
:ّإنّجسمّاإلنسانّيعملّدوماّعلىّاالحتفاظّعلىّدرجةّحرارةّثابتةّعلى جسم اإلنسانّ-أ

المخّليتمكنّمنّالقيامّبوظائفّالجسمّعلىّالوجهّّوذلكّبفضلّمركزّالتنظيمّالحراريّفي
ّفيّ ّالحرارة ّعاليةّبحيثّيصعبّعلىّمركزّتنظيم ّتعرضّلدرجةّحرارة األكملّأالّأنهّإذا
المخّالقيامّبتكيفّالجسمّلهذهّالدرجةّمنّالحرارة،ّفإنّاإلنسانّيتعرضّلحالةّمرضيةّحيثّ

اءّساعةّواحدةّفيّموقعّعملّذوّأنّالشخصّغيرّالمتأقلمّببيئةّعملّحارةّيتمكنّمنّالبق
ّكانّالتمثيلّالغذائيّلهّيعطيّّ%622ورطوبةّنسبيةّتساويّّ°11.8درجةّحرارةّ 52ّإذا

كيلوّكالوريّفيّساعة652ّّكيلوّكالوريّفيّالساعةّأماّإذاّكانّالتمثيلّالغذائيّلهّيعطيّ



   

بةّنسبيةّمعّّرطّوّ°11.8فإنهّيتمكنّمنّالبقاءّساعةّواحدةّفيّمحيطّعملّبدرجةّحرارةّ
ذاّارتفعتّكميةّّ%622تساويّ كيلوّكالوري952ّّالحرارةّالناتجةّمنّالتمثيلّالغذائيّإلىّوا 

ّتساويّ ّحرارة ّفيّمحيطّعملّذو ّواحدة ّساعة ّالبقاء ّيتحمل ّفإنه معّّ°11.8فيّالساعة
ّتساويّ ّنسبية ّّ%622رطوبة ّإلىّوتنخفضّدرجة ّحتىّتصل ّّ°16.8الحرارة رطوبةّمع

 كيلوّكالوريّفيّالساعة.112ّاّكانّالتمثيلّالغذائيّلهّيعطيّإذّ%622نسبيةّتساويّ
ّالعاملّإلىّالدخولّإلىّموقعّعملّتفوقّ ّاضطرّالفرد ّإذا ّأما والّّ°18حرارتهّدرجة

ّيكونّمتأقلماّفإنهّتبدواّعليهّاألعراضّالتالية:
 آالمّعامة -
 حروقّفيّالجلدّتصاحبهاّحبيباتّمماّيؤديّإلىّتلفّالجلد -
 (12-12ص, 4892جميل, )إصابةّالجهازّالتنفسيّ -
قدّّ°12فيّبيئةّذاتّدرجةّحرارةّتساويّ:ّإنّالعملّاضطرابات نفسية وعصبية -ب

ّحالةّ ّفي ّالعامل ّيصبح ّكما ّوالعصبية ّبالضيق ّالشعور ّإلى ّتعرضّالفرد ّإلى تؤدي
 ارتهّمماّيؤديّبه:ثمزاجيةّحيثّتسهلّاست

 زيادةّفيّنسبةّاألخطاء -
 معدلّاإلصاباتّوالحوادثزيادةّفيّ -
ّعلىّالتركيزّأوّأداءّ - ّفيّأداءّالعملّالذهنيّوكذلكّضعفّالقدرة انخفاضّالكفاءة

 بيةاالعملياتّالحس
 الشعورّبعدمّالرغبةّفيّالعمل -
 زيادةّفيّمعدالتّالتمارضّ)العطلّالمرضية( -
 زيادةّفيّمعدلّدورانّالعمل -
 الشعورّبالتعبّبسرعة -

ّ
 



   

:ّإنّمحاولةّالجسمّالتكيفّمعّارتفاعّالحرارةّيؤديّإلىّالتأثير على وظائف الجسم -د
 احترافّالموادّالغذائيةّمماّيؤديّإلىّماّيلي:

 الشعورّبالتعبّفيّأقلّوقت -
 الشعورّباإلجهادّالفكريّوالعضلي -
 زيادةّفيّضرباتّالقلب -
 ارتفاعّضغطّالدم -
 نقصّفيّفعاليةّجهازّالهضم -
ّحي - ّالسطحية ّالجسم ّحرارة ّفيّدرجة ّقليلة ّمنّّثّترتفعّحرارةزيادة إلىّّ°19الجلد
 .°15أو11°ّّ

ّإلىّأقصا - ّاإلفراز ّالعرقّحيثّتصلّكمية ّإفراز ّحرارةّزيادة ّتصبحّدرجة ّعندما ها
 .(19-12ص, 4892جميل, )ّ°11الجلدّ

ّالشمسّوليسّمنّالضروريّأنّتكونّنتيجةّالضربة الحراريةّ-ةه ّبضربة ّوتعرفّأيضا :
التعرضّلعواملّبيئيةّالّيتمكنّالجسمّمعهاّمنّالتبريدّالتعرضّللشمس،ّبلّقدّتكونّنتيجةّ

ذاتياّبدرجةّكافيةّونتيجةّلهذاّترتفعّدرجةّحرارةّالجسم،ّوبعدّارتفاعّالحرارةّإلىّدرجةّمعينةّ
ّعل ّالقدرة ّالجسم ّويفقد ّبسرعة ّالحرارة ّترتفعّدرجة ّوبعدها ّتماما ّالحرارة ّتنظيم ّىتنهارّآلية

ّبمعنىّ ّالحراريّالذاتي، ّعملّفيّجوّحاالتنظيم ّإذا ّيصابّبضربةّحرارة رّأنّالعاملّقد
ّالحراريّفيّالمخّّ°12مشبعّبالرطوبةّودرجةّحرارتهّ ّيؤديّإلىّانهيارّمركزّالتنظيم مما

 ويتعطلّعمله،ّعندهاّمماّيؤديّإلىّ:
 جفافّالجلد -
 الصداعّالشديد -
 ضيقّالتنفس -
 الشعورّبالدوار -

ّ
ّ



   

 القيء -
 تشنجاتّعصبية -
 فقدانّالوعيّّ -
ّالحراري اإلجهادّ - و ّحارّ: ّعملّفيّجو ّالحراريّإذا ّباإلجهاد ّلإلصابة يتعرضّالفرد

بغضّالنظرّعنّمقدارّالجهدّالعضليّالذيّيؤديه،ّحيثّيحدثّزيادةّفيّكميةّالدمّالذاهبةّ
ّيحدثّ ّكما ّكالجهازّالعصبي، ّالحيوية ّإلىّاألنسجة ّالذاهبة ّالدم ّفيّكمية ّوقلة إلىّالجلد

نقصّفيّحجمّالدمّفيّالدورةّالدمويةّولغرضّتعويضّهذاّزيادةّفيّتعرقّالفردّينتجّعنهاّ
ّالدورةّ ّانهيار ّتتبعها ّالقلب ّإجهاد ّإلى ّيؤدي ّمما ّضرباته ّعدد ّبزيادة ّالقلب النقصّيقوم
ّمعّ ّوالقيء ّبالبرد ّواإلحساس ّوالدوار ّوالصداع ّبالتعب ّالمصاب ّيشعر ّعندها الدموية

 راضّالتالية:اضطرابّفيّالتنفسّيؤديّإلىّحالةّإغماءّّمعّوجودّاألع
 اصفرارّالوجه -
 زيادةّسرعةّضرباتّالقلب -
 انخفاضّضغطّالدم -
 تنفسّسطحيّسريع -
 اتساعّفيّحدقةّالعين -

ّأنّدرجةّحرارةّالجسمّتبقىّطبيعية.معّالعلمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



   

 الدالالت الفيزيولوجية عند التعرض لإلجهاد الحراري (42الجدول رقم )
 الدالالت اإلجهاد الحراري

ّحراريالّجهدّّصفر

9ّم12ّ-62
ّأوّ ّعالية ّلدرجة ّالذهن ّاستعمال ّتطلبّالعمل ّإذا ّحراريّخفيفّإلىّمعتدل جهد
مهارةّأوّتعديالتّيحتملّحدوثّقصورّفيّالعملياتّالثانيةّوفيّحالةّأداءّعملياتّ
ّالشخصّ ّيكن ّلم ّما ّاألداء ّفي ّقصور ّلوجود ّبسيط ّاحتمال ّفهناك ّشاقة، بدنية

ّمعتاداّعلىّالجو.

ّم12-12ّ

ّ ّعاليةّجهد ّبدنية ّلياقة ّذو ّالفرد ّيكن ّلم ّما ّالصحة ّتأثير ّواحتمال ّشديد حراري
ّوالمطلوبّتوفيرّأوقاتّراحةّلألفرادّ.

ّاحتمالّحدوثّقصورّفيّالعمل.ّ-
ّالمصابينّّ- ّتالئم ّال ّالجوية ّالحالة ّألن ّلألفراد ّالطبي ّاالختيار ّإجراء يراعي

ّجلديةبأمراضّالقلبّوالجهازّالتنفسيّأوّمنّلديهمّالتهاباتّ
ّالّيالئمّهذاّالجوّاألعمالّالتيّتتطلبّمجهوداّذهنيا.ّ-

52-12°ّ

ّقليلةّمنّ ّالدرجاتّإالّفئة ّوالّيصلحّللعملّفيّمثلّهذه ّجدا، جهدّحراريّشديد
األفرادّيتمّاختيارهمّبعدّإجراءّالفحصّالطبيّوالتدريبّعلىّالعملّبعدّتأقلمّالعاملّ

ّلتناولّالملحّوالماء أثناءّالعملّوالمفروضّتحسينّبيئةّّمعّوضعّمقاييسّنمطية
ّالعملّواتخاذّاحتياطاتّوقائيةّلرعايةّالصحةّالعماليةّوزيادةّالقدرةّعلىّالعمل.

ّجهدّحراريّمسموحّبهّفقطّللشبابّالمتأقلمينّوذويّلياقةّبدنيةّعاليةّومالئمة.ّم622ّ

 طرق الوقاية من مخاطر الحرارة في العمل: -1
 :ّوتتمثلّفيماّيلي:ّالطرق الهندسية -ّأ
ذاتّالحرارةّالعاليةّعنّمجموعّالعاملينّ قصدّبهاّإبعادّالعملياتّالصناعية:ّيالعزل -
الحرارةّعنّباقيّالمواقع،ّفمثالّأبعادّاإلفرازاتّبعزلّالموقعّالذيّيحتويّعلىّمصدرّوذلكّ

ّ ّعدا ّاالقترابّمنها ّمن ّالعمال ّوتحذير ّالمكاتبّاألخرى. ّاإلسمنتّعن الذينّفيّمصانع
ّيشتغلونّفعالّفيّتلكّالمواقعّ.

ّيتعرضّلهاّاستعمال الحواجز الوقائيةّ- ّالتي ّالحرارة ّكمية ّتقليل ّجدا ّالممكن ّمن :
ّقابليةّعلىّامتصاصّالحرارةّمنّ العاملونّفيّمواقعّالعملّوذلكّبوضعّحواجزّالتيّلها

ّي ّالصلبّالرقيق ّمن ّمتعددة ّألواح ّنصب ّمثل ّالعمل ّمثلّبيئة ّللحرارة ّعازلة ّمادة فصلها



   

الهواء،ّكماّيمكنّاستخدامّالحواجزّالعاكسةّلإلشعاعّالحراري،ّحيثّاستعمالّ أو سبستاإل
ّمنّالحرارةّالساقطةّعليه.ّ%12حاجزّمنّمادةّاأللمنيومّكافيّأنّيعكسّماّنسبتهّ

يرّبيئةّ:ّاستعمالّالتهويةّالصحيحةّفيّمواقعّالعملّيلعبّدوراّكبيراّفيّتوفالتهويةّ-
ّيعتمدّعلىّدرجةّ ّالمناسبة، ّالحرارة ّلعملّالفرد،ّحيثّأنّتخفيفّدرجة ّمالئمة ذاتّحرارة

سرعةّالهواءّفيّموقعّالعملّمنّجهةّأخرىّألنّانخفاضّدرجةّ،ّّوالرطوبةّالنسبيةّمنّجهة
الرطوبةّالنسبيةّوزيادةّفيّحركةّالهواءّتساعدّعلىّتبخرّالعرقّمنّجلدّاإلنسانّوهذاّبدورهّ

ّ.(22ص, 3000 )شحاتة,دّعلىّالتخلصّمنّحرارةّالجسمّيساع
ّوعليهّفإنّالمشرفّعلىّتصميمّالبناءّأنّيأخذّالنقاطّالتاليةّبعينّاالعتبار

 فقدانّالحرارةّمنّخاللّجدرانّالبناءّوالنوافذّواألبوابّوالسقف. -
فقدانّالحرارةّمنّخاللّالتهويةّأوّمنّخاللّسحبّاألبخرةّوالغازاتّالضارةّوحتىّ -

 األدخنة.
تكوينّالحرارةّداخلّبيئةّالعملّمنّاآللةّأوّالكهرباءّأوّاألفرادّوالبدّمنّاإلشارةّإلىّ -

ّالسيطرةّعلىّ بعضّاألخطاءّالتيّقدّتحدثّفيّموقعّالعملّوالتيّتكونّالسببّفيّعدم
 توفيرّدرجةّحرارةّالمناسبةّللعمل.

 الخطأّفيّحسابّمقدارّالحرارةّالمتولدةّفيّموقعّالعمل. -
 أّفيّتقديرّمقاديرّالحرارةّالناتجةّبسببّاألجهزةّبشكلّدقيقالخط -
 انعدامّكفاءةّالعازلّالحراريّالموجودّفيّموقعّالعمل. -
عدمّانتظامّالتوزيعّالعادلّلإلشعاعّالحراريّلمواقعّالعملّمماّيؤديّإلىّارتفاعّدرجةّ -

 الحرارةّفيّمواقعّمعينةّوانخفاضهاّفيّمواقعّأخرى.
 لتهويةخطأّفيّتصميمّقنواتّا -
ّقدّيؤديّإلىّحدوثّتيارّهواءّداخلّ - ّفيّتصميمّمواقعّالنوافذّواألبوابّمما الخطأ

 .(21ص, 4892جميل, )موقعّالعملّ
ّ
 



   

 طرق الوقاية الطبية: -ب
ّويمكنّ ّالعمال ّعلىّحماية ّوالمساعدة ّالحرارة ّأخطاء ّمن ّالتقليل ّفي ّمهما تلعبّدورا

ّتلخيصهاّفيماّيلي:
ّحيثالفحص الطبي االبتدائي - ّالمهنية(ّّ: ّاألمراض ّ)طبيب ّمختص ّطبيب يقوم

ّالذينّالّيقدرونّعلىّممارسةّاألعمالّ ّاكتشافّاألفراد ّيمكنه ّدقيقا بفحصّالعاملّفحصا
 التيّتتمّفيّدرجةّحرارةّمرتفعةّوالفحصّالطبيّاالبتدائيّيشملّالفحوصاتّالتالية:

 فحصّسريريّعام -
ّيستهلكهّالفردّّفحصّالرئةّلمعرفةّمقدارّطاقةّالفردّألخذّاألوكسجين - منّجهةّوما

 منّاألوكسجينّعندّالقيامّبجهدّمعين.
نّجهدّالعاملّيقياس مساحة وحجم الجسم - بوزنّالجسمّفإذاّكانّوزنّالفردّّتأثر:ّوا 
كيلوّغرامّأوّأقلّفإنّمقدارّماّيأخذهّمنّاألوكسجينّمقداراّقليالّوبالتاليّتحملهّللحرارة82ّّ

 ي.ضعيفّمقارنةّباألشخاصّذويّوزنّطبيع
ّالطبيّ العمل إن :الدوري الفحص الطبي - ّالفريق ّعلى ّيحتم ّمرتفعة ّحرارة فيّدرجة

إجراءّدوراتّفحصّللعاملينّبينّفترةّوأخرىّوقدّحددتهاّمصلحةّالصحةّفيّأماكنّعملّ
وعدمّإصابتهّالصناعيّبفرنساّعلىّأنّالّيتجاوزّسنةّوذلكّقصدّالتأكدّمنّلياقتهمّالبدنيةّ

 نّهذاّالفحصّالتأكدّمنّصالحيةّالبيئةّالمناخية.بأيّحالةّمرضيةّحيثّيضم
:ّيجبّتعيينّطبيبّخاصّفيّالمصانعّلإلشرافّعلىّالخدماتّالخدمات العالجية -

 المرضيةّاالعتياديةّأوّالناتجةّبسببّالعمل. الحاالت ميةّللعمالّسواءّلمعالجةالعالجيةّاليّو
 معدات الوقاية الشخصية:  - ج

يجعلّالعمالّملزمينّبارتداءّمعداتّوقايةّشخصيةّإنّالعملّفيّوسطّحراريّمرتفعّ
ّخاضعةّ ّللعمل ّمالئمة ّالمعدات ّهذه ّتكون ّحيث ّللعاملين ّمجانا ّالعمل ّصاحب يوفرها
ّالمعداتّالتيّيحتاجهاّ ّهذه ّالعملّالوقائيّوأهم لمواصفاتّعالميةّمقبولةّمنّحيثّأدائها

ّالعاملّفيّالموقعّالحراريّهي:



   

ّهّالمالبسّتسمحّللعرقّبالتبخرّبسهولة.:ّحيثّتكونّهذالمالبس الواقية
 يتخللهاّالهواء -
سبستّأوّغيرهاّمنّالموادّالتيّتعملّعلىّكونّمصنوعةّمنّمادةّعازلةّمثلّاإلأنّت -

يرتديهاّالفردّالعاملّمصنوعةّّالتيعزلّالجسمّعنّمصدرّالحرارةّولعلّأشهرّهذهّالبدالتّ
 منّموادّمتعددةّهي:

- ّ ّمن ّمصنوعة ّالخارجية: ّقابلّالطبقة ّوغير ّالحراري ّلإلشعاع ّعاكس األلمنيوم
 لالشتعال.

 سميكةّتعملّعملّالعازلّالحراري -
 مبطنةّبمادةّعازلةّتمنعّوصولّالحرارةّإلىّالجسم -
 وجودّسطحّداخليّقابلّلالمتصاصّالعرقّالذيّيفرزهّالجسم -

رارةّوفقطّ:ّماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالقفازاتّواألحذيةّالّتعملّكواقّللحالقفازات واألحذية
نما أيضاّالعاملّمنّالمخاطرّاألخرىّالناتجةّعنّالعملّولذاّعلىّالمشرفينّإلزامّ تحمي وا 

ّالعمالّعلىّارتدائها.
 الوعي الوقائي: - د

ّقصوىّللحفاظّعلىّالموردّ ّأهمية ّذو ّالعاملينّعلىّاعتباره ّالوعيّبين ّهذا ّنشر يتم
ّ ّبمخاطر ّوتعريفه ّبإبالغه ّوذلك ّالمهنة ّمخاطر ّوضرورةّالبشريّمن ّيمارسها ّالتي المهنة

ّعلىّ ّباالعتماد ّالواقية ّالمالبس ّكل ّارتداء ّوضرورة ّبالتعليمات ّوالتقيد ّاإلرشادات إتباع
الوسائلّالسمعيةّوالبصريةّومحاضراتّفيّموضوعّالصحةّوالسالمةّالمهنيةّومنّبينّأهمّ

 مرتفعةّماّيلي:اإلرشاداتّالتيّيمكنّإعطاؤهاّمثالّللعاملينّفيّبيئةّتمتازّبدرجاتّحرارةّ
حتىّالتوقفّعنّأيّعملّإضافيّلّمنّالجهدّالعضليّقدرّاإلمكانّّوضرورةّالتقلي -

 فيّحالّاإلحساسّأوّالشعورّبحرارةّمرتفعة.
تجنبّتناولّالمشروباتّالكحوليةّأثناءّالعملّألنهاّتؤديّإلىّتوسعّاألوعيةّالدمويةّ -

 بالجلدّمماّيساعدّعلىّاإلصابةّباإلجهادّالحراري.



   

سترجاعّوذلكّبالجلوسّفيّاال على الجسم استغاللّفتراتّالراحةّبشكلّيساعدضرورةّ -
ّأماكنّبعيدةّعنّالتعرضّللحرارة

ّالنومّالكافيّإلعطاءّالراحةّللجسم -
ّأخدّملحّالطعامّوالماءّباستمرارّلحمايةّالجسمّمنّالتشنجاتّوخاصةّعندّ - ضرورة

 التعرضّإلىّالتعرقّالزائد
ّلعاملّباألمورّالتالية:إضافةّإلىّماّسبقّيجبّتوعيةّا

 تزويدّالعاملّبطرقّالتأقلمّمعّمحيطّالعمل -
 شرحّمخاطرّالتعرضّللحرارةّالعالية -
 تأكيدّأهميةّالسوائلّللجسمّّ -
 تدريبّالعاملّعلىّكيفيةّاستعمالّمعداتّالوقايةّالشخصية. -

 اعتماد قوانين وأنظمة تحمي العامل من مخاطر الحرارة : -ةه  
ّالمنظمات ّتعمل ّأن ّالحرارةّّيجب ّدرجات ّتحدد ّوأنظمة ّقوانين ّإيجاد ّعلى الصناعية

والرطوبةّالنسبيةّوسرعةّالهواءّلكلّصناعةّوذلكّبتحديدّالدرجاتّالعلياّوالدرجاتّالصغرىّ
ويتمّذلكّعنّطريقّمراقبةّدرجاتّالحرارةّبينّفترةّوأخرىّللتأكدّمنّكونّبيئةّالعملّمالئمةّ

ّلعملّاألفراد.
 للعمال:اعتماد تغذية مناسبة   - و

ّالصلبّ ّصناعة ّفي ّوخاصة ّحارة ّعمل ّبيئة ّفي ّالعمل ّأثناء ّمتطلباتّمعينة للجسم
والزجاجّوعمالّاألفرانّحيثّيفقدّكمياتّكبيرةّمنّالماءّعنّطريقّأمراضّالكليتينّوالتعرقّ
الشديدّمماّيؤديّبهّإلىّفقدانّكميةّحراريةّعاليةّمماّيستوجبّتعويضهاّعنّطريقّتناولّ

تزيدّعنّالكميةّالتيّيأخذهاّالشخصّالعاديّومنّأعراضّاحتياجّالجسمّّكميةّمنّاألمالح
ّلهذهّاألمالحّماّيلي:

 تقلصاتّعضليةّفيّالساقين -
 تقلصاتّعضليةّفيّاليدينّوالذراعين -
 البطنتقلصاتّفيّعضالتّالظهرّّو -



   

ّكاللحومّ ّالروتينية ّالمواد ّتناول ّبعدم ّالشديدة ّللحرارة ّالمعرضون ّالعاملون وينصح
 .(329-322ص, 3004)منى, والبقولياتّواإلكثارّمنّتناولّالنشوياتّ

 الحرارة الفعالة )المريحة(: -2
إنّالحرارةّالمناسبةّلعملّالفردّدونّأنّتؤثرّعلىّصحتهّتخضعّللعواملّالتيّتدخلّفيّ

ّتأقلمّالفردّأهمها:التأثيرّعلىّ
 الحرارةّاإلشعاعية -
 الرطوبةّالنسبيةّللهواء -
 درجةّحرارةّالهواء -
 سرعةّالهواء -
 سرعةّانجازّالعمل -
 نوعّالمالبس -
 بنيةّالفردّ)صحةّالفردّالعامة( -
 الجنسّوالعمر -

ّ ّللهواء ّالنسبية ّالرطوبة ّدرجة ّاعتبار ّوعلى ّالعموم ّعلى ّساكنّّ%622ولكن والهواء
ّ°99و65ّوصيفاّّ°91و61ّلمريحةّللعمل(ّتتراوحّبينّرارةّالفعالةّ)االحركةّتماماّفإنّالح

منّمجموعّالعاملين(ّفيّمواقعّالعملّالمختلفة،ّومعّّ%15لمعظمّاألفرادّالعاملينّ)ّشتاءّ 
وجدّملّالذيّيمارسهّالفردّالعاملّحيثّهذاّفإنّدرجةّالحرارةّالفعالةّتختلفّتبعاّلنوعّالع

ّالمعروفّ ّالجهد ّزاد ّكلما ّأقلّحيثّأنّأنه ّالحرارة ّتطلبّأنّتكونّدرجة ّكلما فيّالعمل
درجةّمئوية19ّّشخصّالساكنّالذيّالّيؤديّعمالّهيّأقصىّدرجةّيمكنّأنّيتحملهاّال

درجةّمئوية،91ّّهيّردّالعاملّعندماّيؤديّعمالّخفيفاّبينماّأقصىّدرجةّحرارةّيتحملهاّالف
ّعالةّونوعّالعمل:والجدولّالتاليّيبينّالعالقةّبينّدرجةّالحرارةّالف

ّ
ّ
ّ



   

 ( يبين العالقة بين درجة الحرارة الفعالة ونوع العمل41جدول رقم )
 درجة مئوية نوع العمل

 عملّذهنيّبوضعيةّالجلوسّ-
 عملّخفيفّيتمّبوضعيةّالجلوسّ-
 عملّخفيفّيتمّبوضعيةّالوقوفّ-
 عملّثقيلّيتمّبوضعيةّالوقوفّ-
ّعملّثقيلّجداّ-

96-91ّ
61ّ
65ّ
65ّ
68-61ّ

ّالمصانعّتختلفّمنّ ّالفعالةّفيّبيئة ّنستنتجّأنّدرجاتّالحرارة خرّصنعّآلممنّهذا
ّعلىّ ّالتكييفّللسيطرة ّفإنّكلّمعملّيحتاجّإلىّنوعّمنّأجهزة ّولهذا ّلنوعّالصناعة تبعا
ّمهندسّ ّالكبيرة ّالمصانع ّفي ّيكون ّأن ّيستحسن ّولهذا ّالهواء ّوسرعة ّوالرطوبة الحرارة

 .(12ص, 3043 ,سالم)أبو  اختصاصيّفيّبيئةّالعمل

 ثالثا: اإلضاءة
إنّعينّاإلنسانّترىّاألجسامّنتيجةّانعكاسّأشعةّالضوءّعليهاّمنّاألجسامّوالضوءّ
ّأوّاصطناعيةّحيثّتنتشرّفيّكلّاالتجاهاتّوبخطوطّمستقيمةّ ّعنّطاقةّطبيعية عبارة

ّتبينّأنّعينّاإلنسانّتتحس بأشعةّالضوءّالتيّتتراوحّأمواجهاّّسعلىّهيئةّتموجاتّوقد
آسّمتر(ّلهذاّوجبّأنّنعرفّأنّالعينّال62ّّّ=نانومتر6ّنانومترّ)512ّإلى152ّّبينّ
نانومترّكما152ّّباألشعةّفوقّالبنفسجيةّالتيّتكونّطولّالموجةّفيهاّأقصرّمنّّستتحس

ّالّتتحس ّأكبرّمنّّسأنها ّالحمراءّالتيّطولّموجتها ظمة العمل )مننانومتر512ّّباألشعة
ّ(28ص, 3001العربية: 
 أنواع اإلضاءة: -4

ّتنقسمّاإلضاءةّبحسبّمصدرهاّإلىّنوعينّاإلضاءةّالطبيعيةّواإلضاءةّالصناعيةّ
حسنّأنواعّاإلضاءةّالشمسّوالنجومّوتعتبرّمنّأّوأهمّمصادرها:ّالطبيعيةاإلضاءة  -أ

الشمسيّحيثّليسّلهاّتأثيراتّسيئةّعلىّالعينّولكنّالّّجميعّألوانّالطيفالحتوائهاّعلىّ
ّيمكنّاالعتمادّعليهاّفيّالعملّداخلّالمنشآت.



   

عليهاّبطرقّعديدةّمختلفة،ّوتختلفّالوحدةّعنّ :ّيتمّالحصولاإلضاءة الصناعية -ب
ّدرجةّ ّارتفاع ّنتيجة ّبعضّاألجسام ّمن ّالضوء ّيشع ّحيث ّللضوء ّإعطاءها ّفي األخرى

ّال ّبواسطة ّكيميائيّحرارتها ّتفاعل ّنتيجة ّكهربائيّأو ّتيار ّمرور ّأو , 3003 ,)فؤادتسخين
 (.31ص

ّاالستخد ّواستخدمها ّفيّاإلضاءة ّالتحكم ّأهميةّمنّحيثّطريقة ّالتقسيم ّاألمثلّلهذا ام
لدىّالعاملينّولهّأثرّمباشرّعلىّمعنوياتهم،ّكماّأنهّغيرّمكلفّ فضوءّالنهارّهوّالمفصل

ّالمكاتبّبعضّالمواصفاتّالتيّتساعدّعلىّفهوّمتاحّبشكلّمجانيّويوضحّ خبراءّإدارة
ّاالستفادةّمنّالضوءّالطبيعيّوفقّماّيلي:

 تصميمّمبانيّبإنشاءّنوافذّواسعةّ -
 زيادةّفيّارتفاعّالحجرات -
 ترتيبّالمكاتبّووضعهاّبجوارّالنوافذ -
ّبشكلّ - ّالطبيعية ّاإلضاءة ّحتىّيتجنبّالعاملين ّتعكسّالضوء ّمعدنية ّستائر وضع

ّ ّعلىّمباشر، ّتؤثر ّالتي ّوالظالل ّالوهج ّمن ّخاليا ّيكون ّأن ّفيجب ّالصناعي ّالضوء أما
ّمتساوياّعلىّاألجسامّالمرئيةّفيّ ّيجبّأنّتوزعّتوزيعا أعصابّالعينّوالجهدّالعقليّكما

 .الحجرة
ّ:اإلضاءة في بيئة المصانعّ-3
العاملّإذاّكانتّاألسبابّالتيّتعملّعلىّإجهادّعينّ أهم من المصانع في اإلضاءة تعتبرّّّّ

ّعلاسبةّفرغمّغيرّمن ّتوفرّدراساتّموثوقةّحولّتأثيراتّاإلضاءة ىّالصحةّإالّأنهاّعدم
ءةّالالزمةّلكلّعمليةّعلىّتوترّالحوادثّوالشعورّبالراحةّواإلنتاجيةّفاإلضاذاتّتأثيرّكبيرّ

ولونّّصناعيةّتختلفّعادةّعنّغيرهاّوتعتمدّعلىّدقةّالعملّوفترةّالتدقيقّفيهإنتاجيةّأوّ
 .(21 ,3040)منظمة العمل العربية: عملّالمرئياتّفالبدّمنّأنّتكونّاإلضاءةّمناسبةّلكلّ

منّمجموعّالحوادثّتقعّداخلّمواقعّالعملّتكونّّ%68أنّهرتّالدراساتّعلىّظلقدّأ
ّتحسينّ ّإلى ّيؤدي ّمما ّاألخطاء ّمن ّتقلل ّالجيدة ّاإلضاءة ّحين ّفي ّاإلضاءة بسببّسوء

ّنوعيةّوزيادةّفيّالقدرةّاإلنتاجيةّللفرد،ّوتعتمدّاإلضاءةّالجيدةّعلىّعاملينّأساسيينّهما:



   

ّ.ودرجةّاللمعانّفيهاّدرجةّتباينّاألجسامّالمرئيةّوحجمهاّوبعدهاّعنّالعينّ-ّ
ّ.(23ص, 3009 ,)شبايكقابليةّتكيفّالعينّوقوةّأعصابّالعينّنفسهاّّ-ّ

ّكحدّ ّالعمل ّبأماكن ّالواجبّتوفرها ّمستوياتّاإلضاءة ّبينتّبعضّالدراساتّأن ولقد
رسمّالخرائطّوالتصاميمّتكونّدرجةّاإلضاءةّالمناسبةّأدنىّوحسبّطبيعةّالعملّمثلّأعمالّ

شمعةّفيّالقدمّوكذلكّبينت92ّّمحالتّالنجارةّفتحتاجّإلىّأماّفيّّقدمشمعةّفيّال922ّ
ّالدراساتّأنّاللونّيلعبّدوراّمهماّفيّتوفيرّاإلضاءةّويقللّمنّالحوادثّويريحّالفردّنفسيا.

 :اإلنتاجاإلضاءة و أثرها على  -2
طبيعيةّأنّاإلنتاجّيمكنّأنّيزدادّكماّيقلّإذاّزودّالمصنعّبإضاءةّّالعلماءّلبعضّتبين

ّتناولتّ ّدلتّدراسة ّفقد ّالصناعية، ّأن96ّّوأزيلتّاإلضاءة ّعلى ّومكتبيا عامالّصناعيا
ّمنّالعملّمماّيدلّعلىّأهميةّاإلضاءةّالجيدة.ّ%52العينّتؤديانّأعماالّهامةّخاللّ

فيّدراستهماّأنّالتغيراتّفيّاإلضاءةّينتجّعنهاّمباشرةّّ"هارسيون"وّ"هس"ولقدّأثبتتّ
عندّعمالّالتقنية،ّفعندماّتزدادّاإلضاءةّالصناعيةّمنّخمسّشمعاتّفيّفروقّفيّاإلنتاجّ

ّ.%69.8كلّقدمّإلىّعشرينّشمعةّفيّنفسّالمساحةّيزدادّاإلنتاجّبمقدارّ
ّبينّالكفايةّاإلنتاجيةّوسرعةّاإلدراكّالبصريّوالدقةّ ّبينتّالدراساتّعالقةّوطيدة كما

ّّفيّالتميزّبينّاألشياءّ.
مايوّحولّأثرّاإلضاءةّفيّأداءّالعمالّأهمّالدراساتّحيثّقامّّ"التون"وتعتبرّدراسةّ

ّالمختلفةّ ّالبشريّفيّحاالتّاإلضاءة ّاألداء ّعلى ّاالختباراتّالدقيقة ّمن ّمجموعة بإعداد
لتحديدّالمستوىّاألمثلّمنّاإلضاءةّمعّالوضعّبعينّاالعتبارّقدرةّالعينّعلىّالتكيفّمعّ

الضوءّالمعكوسّتتفاوتّحسبّألوانّالسطحّّأنّكميةّ"إلتون"درجاتّاإلضاءةّحيثّحددّ
ّالذيّتسقطّعليهّوالجدولّالتاليّيبينّدرجةّانعكاسّالضوءّعلىّاألسطحّحسبّلونها:

 
 
 



   

ّيبين درجة انعكاس الضوء على األسطح حسب لونهاّ(41جدول رقم )
 درجة انعكاس الضوء لون السطح

ّاألبيض
ّالرمادي

ّاألخضرّالفاتح
ّاألزرقّالسماوي

ّاألحمر

52-58%ّ
   -   
    
    
    

ّوعليهّيجبّاألخذّبعينّاالعتبارّلونّالسطحّفيّتوزيعّالضوءّفيّالمصنع.
بمعنىّأنّلونّاألشياءّالمحيطةّبالعاملّوكذلكّالسطوحّالمختلفةّيتصلّبالضوءّالواقعّ
عليهاّفاستخدامّاأللوانّالبيضاءّأوّالفاتحةّيحسنّاإلضاءةّوذلكّأنهاّتعكسّنسبةّعاليةّمنّ
ّويجبّتجنبّ ّمنّالضوءّ ّكبيرة ّنسبة ّتمتصّالسطوحّالداكنة ّبينما ّالساقطّعليها، الضوء
ّبينتّالدراساتّالمختلفةّالخاصةّباستخدامّالضوءّالملونّأنّالناسّيفضلونّ السطوعّولقد
ّالبصريةّوقدّ ّالضوءّعلىّالكفاية ّمثلّهذا الضوءّالذيّهوّفيّلونّضوءّالنهارّويساعد

ّواأللّو ّاإلضاءة ّأن ّّاناتضح ّبمقدار ّالحوادث ّعدد ّخفضت ّإحدىّّ%82المناسبة في
ّ(.322, ص3002 ,را)دويدالمؤسساتّالصناعيةّفيّميلوكيّأمريكاّ

وبالنسبةّلتأثيرّألوانّالضوءّعلىّاألداءّوالعملّأجريتّتجربةّللكشفّعنّالصلةّبينّ
(ّوجلسّلونّالضوءّواإلنتاجيةّبأنّتمّطالءّجدرانّحجرةّباللونّاألبيضّالمطفأّ)غيرّالمع

فيهّأشخاصّيقومونّبعملّيدويّتكراريّفيّأضواءّمختلفةّاأللوانّفكانتّالنتيجةّكماّهوّ
ّتي:مبينّفيّالجدولّاآل

ّتأثير ألوان الضوء على األداءّ(42جدول رقم )
 اإلنتاج النسبي لون الضوء

ّاألبيض
ّاألصفر
ّاألخضر
ّاألزرق
ّاألحمر
ّالبرتقالي

622%ّ
11%ّ
19%ّ
55%ّ
51%ّ
51%ّ



   

ّالجدولّيتضحّلناّبأنّاللونّاألبيضّهوّأفضلّاأللوانّويليهّاللونّاألصفر.منّخاللّ
 اإلضاءة المناسبة في مكان العمل: -1

للوصولّإلىّحلّلبعضّالمشاكلّالمتعلقةّباإلضاءةّفيّالمنظمةّيجبّاالعتمادّعلىّ
ّمباشرةّفهيّأفضلّالطرقّللحصولّعلىّاإلضاءةّالمنظمةّإذ:اءةّغيرّإض

 ينعكسّفيهاّالضوء -
 تنخفضّنقطةّالضوءّالشديدّسواترّمنّالزجاجّاألبيض -
تعكسّكميةّمنّالضوءّعلىّالجدرانّوالسقفّوبذلكّفإنهّالّيمكنّللضوءّأنّيصيبّ -

 عينّالعامل
ّلتجنب - ّ)الفلورسنت( ّالبخار ّمصابيح ّاإلضاءةّّاستخدام ّعن ّالناتجة الصعوبات

بهذاّالصددّتجربةّلمعرفةّوقدّأجريتّّالطبيعيةّالمباشرةّكونّهذهّالمصابيحّتشبهّاإلضاءة
ّاإل ّالكفاية ّفي ّاإلضاءة ّمن ّالمختلفة ّاألنواع ّفجاءتّرابصأثر ّالمتواصلة ّالقراءة ّأثناء ّية

ّنتيجةّهذهّالتجربةّكماّفيّالجدول:
بصرية أثناء القراءة مختلفة من اإلضاءة في الكفاية اليبين أثر األنواع ال (42رقم )جدول 

 المتواصلة
 ساعات 2النسبة المئوية بعد  المئوية لنقص الكفاية بعد ساعتينالنسبة  نوع اإلضاءة
ّضوءّالنهار
ّغيرّمباشر
ّشبهّمباشر
ّضوءّمباشر

8ّ
62ّ
11ّ
15ّ

1ّ
1ّ
59ّ
56ّ

 تأثير اإلضاءة على سالمة العين : -1
ّإنّاإلضاءةّغيرّالجيدةّ)شديدةّأوّقليلة(ّتنشأّعنهاّأضرارّمعينةّعلىّالعين:

عمالّالتلحيمّواألفرانّإلىّإضاءةّشديدةّنتيجةّلطبيعةّ:ّيتعرضّغالباّشدة اإلضاءة - أ
ّأعمالهم،ّوشدةّاإلضاءةّغالباّماّتؤديّإلىّاألغراضّالتالية:

 ضعفّتدريجيّفيّقلةّاإلبصارّوذلكّبسببّإجهادّأعصابّالرؤية -



   

ّاألشعةّ - ّغالبا ّسببّظهورها ّيكون ّاألبيضّوالتي ّالماء ّنشوء ّبسبب ّالعدسة عتمة
 لضوءّالمرئيّفيّعملياتّالتلحيمّوغيرها.تحثّالحمراءّالتيّتحجبّا

ّعلىّأداءّاألعمالّالفكريةّوالشعورّبالغثيانّ - ّوفقدانّالقدرة الشعورّبالتعبّواإلجهاد
 .رةّالرأسخوالصداعّالذيّيكونّغالباّفيّمّؤ

ّاإلبصارّحيثّأضرار الوهجّ-ب ّفيّمجال ّالشديد ّاللمعان ّويعرفّالوهجّعلىّأنه :
ّ ّاإلضاءة ّعوامل ّأسواء ّإلىّظهورّيعتبر ّحيثّيؤديّأيضا ّاألضرار ّعنها ّتنشأ التي

 األعراضّاآلتية:
 عدمّالقدرةّعلىّرؤيةّاألجسامّبوضوح -
العينّمماّيؤديّإلىّإجهادّالجهازّالعصبيّوبالتاليّالشعورّبالتعبّوالصداعّ إجهاد -

 .فيّمؤخرةّالرأس
ّالعيني - ّفي ّبآالم ّللوهج ّالمعرض ّالعامل ّيشعر ّحيث ّالعينين، ّفي ّبألم نّالشعور

 .وخاصةّإذاّكانّالوهجّلمدةّطويلة
وماّتجدرّاإلشارةّإليهّبأنّالوهجّنوعان:ّوهجّمباشرّووهجّمنعكسّوبشكلّعامّالوهجّ

ّهوّأخطرّمنّسوءّاإلضاءةّداخلّأماكنّالعمل.
 ضعف اإلضاءة: -ج

ّاألغراضّالمرضيةّ ّفي ّيترجم ّالشعور ّوسوء ّالعين ّإجهاد ّالضوء ّضعف ّعن وينشأ
ّاآلتية:
 العيناتساعّحدقةّ -
 ارتخاءّالعضالتّالمتصلةّبالعدسة -
 االقترابّمنّالجسمّالمرادّرؤيتهّأوّتقريبّالجسمّمنّالعين -
ّيؤديّالتعرضّالمستمرّلضعفّالضوءّإلىّزيادةّقوةّالعدسةّبصفةّدائمةّمماّ - كما

 يؤديّإلىّقصرّالنظر
 التذبذبّالضوئي -



   

ويتعرضّلهذهّاألضرارّبصفةّكبيرةّعمالّالمناجم،ّعمالّاألنفاق،ّعمالّالتحميضّفيّ
ّ(.922ص, 3044 ,)أبو النيل هاتّالتصويرّواألشعةّواستودي
 األشعة الضارة المكونة للضوء: -2

ّينتجّالتعرضّأثناءّالعملّلبعضّأنواعّاألشعةّالمكونةّللضوءّوهيّ:
ّالعينّوتنتشرّبينّعمالّمصانعّاألشعة تحت الحمراءّ-أ ّعدسة ّوهيّتسببّعتمة :

ّعدمّ ّوفيّحالة ّالنظاراتّالواقية ّالمرضّباستخدام ّمنّهذا ّالوقاية الزجاجّواألفرانّويمكن
استخدامّوسائلّالوقايةّمنّطرفّالعاملّفإنهاّتؤديّإلىّضعفّفيّاإلبصارّيستلزمّإزالةّ

ّاس ّوسائلّالوقاية ّولعلّأهم ّجراحية ّبعملية تعمالّنظاراتّمنّزجاجّكروكسّوهذاّالعدسة
منّّ%12منّهذهّاإلشعاعاتّالحراريةّويسمحّبمرورّّ%11النوعّمنّالزجاجّيمنعّوصولّ

ّ(.418-419ص, 3002 ,)طاحونالضوءّ
ّتسببّاألشعة فوق البنفسجية -ب ّعنّالضوء ّالصادرة ّمنّاألشعة ّوهيّنوعّأخر :

ّ.ّ(321ص, 3040 ,)منىالتهاباتّفيّالعينّوطفحّجلديّ)احمرارّفيّالجلد(ّ
 قياس الضوء: -2

منّخاللّماّسبقّيتبينّلناّأنّلإلضاءةّالجيدةّدورّفعالّفيّحمايةّالعمالّمنّالوقوعّ
ّتكونّ ّأن ّوجب ّولهذا ّبوضوح ّاألشياء ّرؤية ّمن ّالجيد ّالضوء ّويمكنه ّالعمل ّحوادث من

المستخدمةّفيّاإلضاءةّفيّمواقعّالعملّمناسبةّلكلّنوعّمنّأنواعّالعمل،ّأماّعنّاألجهزةّ
ّهو ّاالستعمال ّالشائع ّوالجهاز ّمتعددة، ّفهي Taylor Bright Ness mètreّقياسّاإلضاءة

كهربائيّ)بطاريات(ّموضوعّداخلّعلبةّ مصدرّمن ويتكونّمنّجهزّإصدارّشعاعّضوء
ّالضوءّ ّقوة ّتكون ّحتى ّاستعماله ّبدء ّفي ّالجهاز ّ)ضبط ّالكهربائي ّالتيار ّلتنظيم الجهاز
ّوعينّ ّالمطلوبّقياسها ّالضوئية ّلتجمعّاألشعة ّوعدسته ّلدينا ّمنّالجهازّمعروفة الصادرة

ّع ّالصادرة ّالضوء ّلقوة ّمقارنة ّالجهاز ّيقرأه ّالضوئيّوما ّالمجال ّالموجودّلتوجيه ّالمنبع ن
شمعة2.66ّّّ–2.2218قدمّالمبرتّأوّمن82ّّّ–9ّبداخله،ّالمبينّعلىّهذاّالجهازّمنّ

 جهاز من لكلّبوصةّمربعةّأماّجهازّقياسّشدةّاالستضاءةّفتقاسّبجهازّلوكسميترّويتكون



   

ّحاملّ ّعلى ّوموضوع ّبالسيلينيوم ّمغطى ّالحديد ّمن ّقرص ّشكل ّعلى ّللضوء حساس
ّعليهّميناءّمقسمةّتقرأّقدمّشمعةّوهيّوحدةّقياسّشدةّالضوء.وموصولّبميكروّمترّّو

ّالضوءّ ّلقياسّنسبة ّأو ّمنها ّالضوء ّونسبة ّالمواد ّلقياسّشفافية ّأخرى ّأجهزة وهناك
ّ.(392-391ص, 4898جميل, ) المنعكسّمنّالموادّالمختلفة

ّوفيّماّيلي:
ّمن األعمال كما حددها ليوكش وموس لمجموعة المناسبة المستويات يبين (49)رقم جدول 

 مستوى اإلضاءة العمل
ّاألعمالّالدقيقةّ)الحياكة(

ّاألعمالّالكتابية
ّالقراءةّالعادية
ّاألعمالّالبصرية
ّأعمالّتتطلبّإدراك
ّأشياءّذاتّحجمّكبير

ّشمعة622ّ
ّشمعة92-82ّ
ّشمعة62-92ّ
ّشمعة28-62ّ
ّشمعة26-28ّ

 (322ص, 3002 ,)دويدا
أنّدرجةّاإلضاءةّتؤثرّعلىّصحةّوأداءّالعاملينّفاإلضاءةّ نستنتج سبق ما ومنّخالل

ناسبّتناسباّطردياّمعّتالمنتجات،ّويكونّأدائهمّيفيّالجيدةّتساعدّفيّالكشفّعلىّالعيوبّ
ّإدارةّ ّفي ّالتحكم ّمن ّوتمكنهم ّللعاملين ّالرؤية ّتوضح ّالكافية ّفاإلضاءة درجاتّاإلضاءة،

ّ ّاتخاذ ّفي ّقدراتهم ّواستغالل ّأخطاءّأعمالهم ّفي ّالوقوع ّتجنب ّوبالتالي ّالمناسبة القرارات
ّتمّمراعاةّتذقلقّّو من عليها يترتب وما وحوادثّالعمل مرّوالّتكونّاإلضاءةّمناسبةّإالّإذا

توزيعّاألضواءّداخلّالمصانعّحيثّتكونّعلىّارتفاعّمعينّتبعثّبضوءّغيرّّالدقةّفي
ّصر.مباشرّمعّاختيارّالمصابيحّالمناسبةّحتىّالّترهقّالب

كماّيجبّاألخذّبعينّاالعتبارّنوعّالعملّفهناكّمنّاألعمالّالتيّتتطلبّدرجاتّعاليةّ
ّمنّاإلضاءةّوخاصةّتلكّالتيّتتطلبّدقةّعاليةّوتركيزّكبير.ّ

ّ
ّ



   

ّالتهويةرابعا: 
ّعملّ ّبيئة ّفيّتوفير ّكبيرا ّيلعبّدورا ّالعمل ّفيّمواقع ّالصحيحة ّالتهوية إنّاستخدام

ّّو ّالجيمناسبة، ّالتهوية ّالهواءّدة ّالعملّباستمرارّوذلكّبطرد ّنقيّفيّبيئة يعنيّتهيئةّهواء
حاللّهواءّنقيّغيرّملّو شرطّأنّيكونّكافيّلحاجاتّّثالفاسدّوالملوثّفيّبيئةّالعملّوا 

ّ.(24ص, 4898جميل, )العاملينّ
ّأجريتّفيّ ّأظهرتّتجربة ّفقد ّونشاطهم، ّالعمال ّإنتاج ّفي ّكبيرا ّتأثيرا ّالتهوية وتؤثر

ّ ّالشركات ّإحدى ّبحوالي ّاإلنتاج ّفي ّزيادة ّعنه ّنتج ّقد ّالتهوية ّشروط ّتحسين ّ%1أن
ّ.%82وانخفاضّحاالتّالمرضىّبحواليّ

لقدّبينتّبحوثّلجانّالتهويةّبالمدنّاألمريكيةّأنّالحرارةّالمرتفعةّوالهواءّالراكدّيسببانّ
اّكمّ،الضررّفيّالعملّالبدني،ّفتوفرّكميةّحرارةّورطوبةّالزمةّيؤديّإلىّأعراضّجسمية

أنّللحرارةّوالهواءّعالقةّوطيدةّفهماّيؤثرانّعلىّاإلنتاجّوصحةّاتضحّمنّخاللّالدراسةّ
ّ ّتساوي ّالتي ّالحرارة ّدرجة ّكانت ّفإذا 15ّّالعاملين ّيحققان ّالنقي ّالهواء منّّ%622مع

معّالهواءّالراكدّيحققانّانخفاضاّكبيراّفيّاإلنتاجّّفهرنهايت58ّنتاجّوأنّّدرجةّالحرارةّاإل
داءّيكونّفيّحالةّالجوّاألتأثيرّالتهويةّعلىّالعملّالعقليّأوضحتّالتجاربّأنّلوبالنسبةّ

ّ ّدرجة ّّ%52الرطب ّالحرارة ّالجوّّفهرنهايت55ّودرجة ّأداء ّكفاءة ّبنفس ّالراكد والجو
ّ ّالحرارة ّدرجة ّهو ّالمثالي ّفالجو ّّفهرنهايت15ّالمثالي، ّالرطوبة  ,)أبو النيلّ%82ونسبة

ّ(.923ص, 3001
ّيليّنقّو مّبعرضّبعضّالمهنّوشروطّالتهويةّالمناسبةّلهاّحسبّدراساتّهيئةّوفيما

ّبحوثّالصحةّالصناعية:
- ّ ّلمدة ّيأخذونّفتراتّراحةّالّإرادية دقائقّكلّساعةّفيّالتهوية25ّّعمالّالمناجم

دقيقةّكل99ّّ(ّفيّحينّيأخذونّ%55ودرجةّرطوبةّّفهرنهايت15ّالمثاليةّ)درجةّالحرارةّ
رطباّوحاراّوحركةّراكدةّمماّيتسببّفيّانخفاضّالقدرةّاإلنتاجيةّساعةّحينماّيكونّالهواءّ

 .%16لديهّبحواليّ



   

ّالجوّورطوبةّمناسبةّلعدمّقطعّالخيوطّإالّأنهاّ - صناعةّالنسيج:ّحيثّتعتبرّحرارة
قدمّفيّالدقيقة615ّّتؤديّإلىّتعبّالعمالّوقدّتبينّأنهّإذاّزيدتّسرعةّحركةّالهواءّإلىّ

ّ.إلضرارّبالموادّاألوليةّ)الخيوط(ّمالّدونّافإنهاّتزيدّمنّكفاءةّالع
 العوامل المؤثرة على الهواء في بيئة العمل: -4
:ّحيثّيقومّهؤالءّأثناءّتنفسهمّبأخذّاألكسجينّوطرحّثانيّأكسيدّاألفراد العاملين -أ

الكربونّإضافةّإلىّإفرازّبخارّالماءّوالموادّالعضويةّسواءّمنّالجلدّأوّالفمّالتيّتؤديّإلىّ
ّئحةّغيرّمستحبةّللفرد.را

بيئةّالعملّخاصةّفيّّتأثر:ّأثناءّتشغيلّالعملياتّالصناعيةّتالعمليات الصناعية -ب
تلكّالتيّتعتمدّعلىّالحرقّمماّيؤديّإلىّأخدّكميةّمنّاألكسجينّفيّالهواءّوزيادةّثانيّ

ّأكسيدّالكربونّباإلضافةّإلىّارتفاعّحرارةّالهواءّبسببّعمليةّاالحتراقّ.
:ّإنّالتهويةّالجيدةّتعنيّتوفيرّهواءّمالئمّلراحةّالفردّويتمّمعايير التهوية الجيدةّ-3

ّذلكّبتوفرّماّيلي:
 مترّفيّالثانية.6.8ّتنظيمّسرعةّالهواءّداخلّبيئةّالعملّبحيثّالّتزيدّعنّ -
 تنظيمّدرجةّحرارةّبيئةّالعملّوفقّماّيلي: -
 ّ:الحرارةدرجة65ّّإلى61ّّبالنسبةّللعملّالذينّيتطلبّحركة 
 ّّ:درجةّالحرارة61ّإلى69ّبالنسبةّلألعمالّالشاقة 
 ّ:درجةّالحرارة91ّإلى91ّّبالنسبةّللعملّالعضليّالخفيف 
 ّ ّالذهنية: ّلألعمال 61ّّبالنسبة ّو91ّإلى ّالصيف، ّفي ّالحرارة 65ّّدرجة 99ّإلى

 درجةّالحرارةّفيّالشتاء.
 .%82تنظيمّدرجةّالرطوبةّالنسبيةّفيّالهواءّحيثّالّتزيدّعنّ -
 التهوية الرديئة: -2

ّإنّالتهويةّالرديئةّفيّالعملّتؤديّإلىّإصابةّالفردّباألعراضّالتالية:
 الخمول -



   

 الشعورّبالنعاس -
 الضجرالتعبّّو -
ّ.(20ص, 4891 أبو النيل,) الشعورّبالدوخة،ّفقدانّالوعيّواإلغماء -

ّ ّالعمل ّبيئة ّحرارة ّدرجة ّارتفاع ّإلى ّاألمراضّيعود ّبهذه ّالفرد ّأسبابّإصابة فقطّإن
ّوليسّبسببّقلةّاألكسجينّأوّزيادةّثانيّأكسيدّالكربونّداخلّبيئةّالعمل.

 طرق التهوية: -1
ّنّلتهويةّمكانّالعملّهما:يهناكّطريقت

:ّتعتمدّعلىّعددّومساحةّالنوافذّوالفتحاتّواألبوابّالموجودةّفيّالتهوية الطبيعيةّ-أ
ّوالملوثّويعتمدّعملّالنوافذّمكانّالعملّلغرضّدخولّالهواءّالنقيّوخروجّالهواءّ الفاسد

ّوالفتحاتّواألبوابّمنّتبديلّالهواءّعلىّماّيلي:
ّوخروجّحركة اتجا  الريا  - ّالنقي ّالهواء ّدخول ّفي ّالريح ّاتجاه ّحركة ّتأثير ّإن :

الملوثّيعتمدّعلىّمواقعّوجودّالنوافذّوالفتحاتّوحجمهاّوعددها،ّهذاّويمكنّاالستفادةّمنّ
 نصبّسحاباتّهواءّميكانيكيةّتعملّبقوةّاتجاهّالريح.حركةّاتجاهّالرياحّفيّ

ّالقصوىّ داخل حرارة: بين درجاتاختالف  - ّولغرضّاالستفادة ّالعمل، ّمواقع وخارج
يجبّأنّتكونّالنوافذّوالفتحاتّفيّالمصانعّعلىّموقعينّأحدهماّفيّاألعلىّقربّالسقفّ

مهّويتمددّبفعلّالحرارةّواألخرّفيّاألسفل،ّوذلكّألنّالهواءّداخلّقاعاتّالعملّيزيدّحج
ّباردّ ّهواء ّليحلّمحله ّإلىّاألعلىّويخرجّمنّالفتحاتّالعليا ّيرتفع ّيجعله ّمما ويقلّوزنه

 يندفعّإلىّقاعةّالعملّمنّالنوافذّوالفتحاتّالسفلى.
غازاتّالضارةّالطبيعيةّيمكنّالتخلصّأيضاّمنّال التهوية خالل من :انتشار الغازات -

منّصفاتّالغازاتّهوّانتشارهاّفيّالهواءّمنّمنطقةّالتركيزّاألدنى،ّفيّقاعاتّالعملّألنّ
وهكذاّفإنّالغازاتّالمتولدةّداخلّقاعةّعملّتحاولّاالنتشارّفيّجوّالعملّولماّكانتّهذهّ
ّالفتحاتّ ّهذه ّمن ّتخرج ّالغازات ّفإن ّالخارجي ّبالمحيط ّالعمل ّجو ّتربط ّللنوافذ الفتحات



   

جّالغازاتّمنّالفتحاتّيعتمدّأيضاّعلىّعواملّمتعددةّلتحاولّانتشارهاّفيّالمحيط،ّإنّخرّو
 .(233ص, 4882 ,الصبوة)مثل:ّحركةّالهواءّودرجةّالحرارةّ

التهويةّالتيّتعتمدّعلىّمجموعةّمنّاآلالتّتستعملّ تلك وهي :التهوية الصناعية -ب
ّفيّأماكنّالصناعةّلغرضّالسيطرةّعلىّهواءّالبيئةّوتستخدمّاآلالتّلألغراضّالتالية:

 سحبّالهواءّالملوثّمنّداخلّقاعاتّالعمل -
 ادخالّالهواءّالنقيّألماكنّالعمل -

ّومنّبينّهذهّاألدوات:
 المروحياتّّ -
قياسّحركةّالهواء:ّهناكّجهازّلقياسّسرعةّالهواءّبالقدمّأوّالمترّفيّالثانيةّيسمىّ -
ّالجهازّلالستعمالّإذاّكانّاتجاهّالريحّفيّمسارّواحد،ّأجهازّ ولهذاّنيمومترّويصلحّهذا

ّتياراتّ ّوجود ّعند ّأما ّوالعامة ّالموضعية ّسحبّالهواء ّأجهزة ّلقياسّكفاءة يمكنّاستعماله
هوائيةّمختلفةّفيّبيئةّالعمل،ّفإنّهذاّالجهازّالّيصلحّلالستعمال،ّحيثّيوجدّجهازّأخرّ

ّبالترمومتر ّالهواءّّيسمى ّكون ّرغم ّالهواء ّسرعة ّمعرفة ّالذيّيمكنّبواسطته ّالزئبقي، كاتا
كاتاّالزئبقيّالّيحتويّعلىّمادةّالزئبقّحيثّّلّاالتجاهات،ّإنّجهازّالترمومتريتحركّبك

ّوأنّالخزانّاألسفلّمملوءّ ّفوقّاألخر، ّأحدهما يتكونّمنّأنبوبّزجاجيّمرتبطّبخزانين،
ّالخارجيّ ّالجدار ّإن ّفارغين، ّيكونان ّواألنبوب ّالعلوي ّالخزان ّأما ّملون، ّكحولي بخزان

قّلغرضّعكسّالحرارةّاإلشعاعيةّومنعّوصولهماّإلىّالكحول،ّللخزانينّمطليانّبمادةّالزئب
ّالجهازّيكونّيتمّبوضعّالخزانّاألسفلّإلىّاألعلىّإلىّأنّيصلّإلىّدرجةّ إنّعملّهذا

كاتاّالزئبقيّمنّالماءّالحارّويخففّبقطعةّقما ّّمعينّفيّاألنبوب،ّعندهاّيرفعّالترمومتر
ّال ترمومترّسينخفضّالكحولّفيّاألنبوبّويعرضّللهواءّومنّخاللّانخفاضّدرجةّحرارة

إلىّحدّمعينّفيّزمنّمعينّوهذاّيعنيّأنّانخفاضّدرجةّحرارةّالكحولّمنّنقطةّ)أ(ّعلىّ
(ّعلىّاألنبوبّفيّفترةّزمنيةّمعينةّتمّقياسهاّبواسطةّساعةّتوقيت،ّياألنبوبّإلىّنقطةّ)

معادلةّجبريةّمعينةّوتعادّالعمليةّثالثّمراتّوعندهاّتحتسبّسرعةّالهواءّوذلكّباستعمالّ



   

أوّبواسطةّالرجوعّإلىّلوحةّخاصةّتستعملّالستخراجّسرعةّالهواءّمنهاّبواسطةّاستعمالّ
 .(394ص, 4898جميل, ) الفترةّالزمنيةّومقدارّدرجةّانخفاضّالكحول

 االهتزازاتخامسا: 
إنّتطورّالتكنولوجياّأدخلّأجهزةّكهربائيةّذاتّاهتزازّعاليّجداّوالمعروفّعنّجسمّ
اإلنسانّأنهّيحتويّعلىّخالياّخاصةّلهاّالقدرةّعلىّاإلحساسّباهتزازّاألجسامّحيثّتتوزعّ

ّالخاليا ّاإلنسانّهذه ّبهذهّّ،علىّجلد ّحيثّيحسّاإلنسان ّلجسمه ّالداخلية وفيّاألعضاء
ّعلّ،االهتزازات ّالمنتشرة ّالخاليا ّتالمسّتلك ّحيث ّباقيّى ّإلى ّلينتقل ّ)اآللة( ّالجسم جلد

ريقّمراكزّخالياّاإلحساسّمماّيؤثرّعلىّمنطقةّاالتزانّالموجودةّفيّأعضاءّالجسمّعنّط
ّالتأثيرّيعتمدّعلىّشدةّاالهتزازّّ،بعدهاّالجسمّبأكملهّتأثراألذنّالداخليةّلي وأنّمقدارّهذا

التيّتحسّباالهتزازّمنّجهةّأخرىّهذاّوقدّأكدتّّ،منّجهةّوعلىّعددّالخالياّمنّجهة
ّ ّلالهتزازّالعشوائي،ّالدراساتّأنّاإلنسانّيحسّبدرجة ّوبأقلّدرجة أكبرّلالهتزازّالمنتظم

ّهرتز.6222ّهرتزّإلى6ّّكماّأكدتّأنّاإلنسانّيتحملّاهتزازّفيّحدودّ
نماّيكونّالضررّع حسبّّلىوتحملّالجسمّلهذاّالمقدارّالّيعنيّعدمّوجودّأضرارّوا 
ّّو ّعامة ّأوّبصورة ّموضوعيا ّالجسم ّفاالهتزازّيؤثرّعلىّأنسجة ّاالهتزاز، كذلكّيؤثرّشدة

أثناءّتعرضهّّتأثرعلىّاألوعيةّالدمويةّالشعيريةّوالمفاصلّالصغيرةّوحتىّالعظامّوغالباّماّي
ّاإلنسانّإلى12ّّإلىّ ّتعرضّجسم ذا ّوا  ّهرتزّبالثانية ّفإن12ّّ-92هزة ّهرتزّبالثانية هزة

)  الرؤيةّلديهّباإلضافةّإلىّتعرضّالفردّللقلقّواإلرهاقّوعدمّالراحةّتأثرجمجمتهّتهتزّوت
ّ( .31ص, 3001 فؤاد,

ّويمكنّتلخيصّمخاطرّاالهتزازّفيّالجدولّالتاليّكماّيلي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



   

ّالتعرض االهتزاز مخاطريبين ّ(48جدول رقم )
 تأثيرها شدة االهتزاز

التعرقّّتؤثرّالجهازّالعصبيّّ–التقيؤّّ–عدمّراحةّّ–انزعاجّّهرتز29ّأقلّمنّ
ّتأثيرّمراكزّاالتزانّ–المركزيّ

ّهرتز61ّإلى6.8ّّمنّ

نقصّاألوكسجينّتؤثرّّ–تأثيرّاألمعاءّالمعلقةّبجدارّالبيضّ
ّ–تؤثرّفقراتّالرقبةّّ–تؤثرّهيكلّالجسمّّ–عمليةّالتمثيلّالغذائيّ

ّ ّالعصبي ّالجهاز ّأعراضّأمراض ّّ–ظهور ّالرؤية ّ–اضطرابات
ّزيادةّنسبةّاألخطاءّفيّالعملّ

ّضررّفيّالمفاصلّالعظامّالصغيرةّهرتز12ّإلى92ّّمنّ

ّهرتز122ّإلى12ّّمنّ

ضررّفيّجهازّالدورانّللكفّأوّيطلقّعليهّبمرضّ"االهتزاز"ّ
ضعفّّ–تؤثرّالجهازّالعصبيّالمركزيّّ–أوّمرضّ"رينود"ّالمهنيّ

نشوةّّ–حذرّفيّاليدينّّ–ألمّمسترّفيّالعظامّّ–صداعّّ–العامّ
ّ ّالسالميات ّنهاية ّفي ّاألصابع ّّ–في ّاليدين ّعضالت ّ–ضمور

ّالتهابّالمفاصلّ–حموضةّالمعدةّّ–اضطراباتّفيّالجلدّواألظافرّ

ّهرتز122ّأكثرّمنّ

ّالكتفّ ّفيّمفاصل ّّ–اصابة ّعامة اصابةّّ–حاالتّمرضية
ّ ّالسفلي ّلألطراف ّالعصبية ّّ–األجهزة ّاألطراف ّفي ّشديد ّ–ألم
ّ–اصابةّبالدوارّوعدمّاالتزانّّ–اختاللّفيّاألوعيةّالدمويةّللدماغّ

ّللصّر ّالتعرض ّ)الربو( ّالتنفس ّضيق ّالدائمّّ–اع ّبالعجز إصابة
ّالجزئي.

ّالشديدّ ّاالهتزاز ّالتعرضّإلى ّاألمراضّعند ّبهذه ّاإلصابة ّأن ّإلى ّاإلشارة ّمن البد
ّتتراوحّبين12-122ّّ) ّمنّالشبابّفيّمدة ّيصيبّاألفراد نما ّوا  ّالّيكونّآنيا 21ّهرتز(

قدّيتأخرّظهورّهذهّاألغراضّإلىّأشهرّوعامّإلىّثالثّسنواتّمنّالعملّباآلالتّالهزازةّّو
ّسنة.68ّمدةّ

أماّفيماّيخصّالمهنّالتيّتتعرضّفيهاّالعاملونّلمثلّهذاّالنوعّاالهتزازاتّفتمثلّفيماّ
ّيلي:
 العملّعلىّالمركباتّمثلّالجرارات،ّالقطاراتّوالمروحيات. -
 .العاملينّعلىّالمطارقّوأالتّالحفر -



   

فائقةّباإلضافةّإلىّباقيّالمهنّالتيّّالعاملينّعلىّمكيناتّالقصّالتيّتعملّبسرعة -
ّا ّاآلالت ّمن ّمجموعة ّعلى ّالنجارةتقوم ّاهتزازاتّمثل ّتصدر , 3044 الساقة,) ...الخلتي

 ( .22ص
 الوقاية من مخاطر االهتزاز: -4

ّ ّبغدادّّ"حكمت جميل"يلخصّالدكتور ّجامعة ّالطب ّبكلية ّالمهني ّالطب ّأستاذ وهو
ّطريقتينّأساسيتينّللوقايةّمنّمخاطرّاالهتزازّتتمثلّفيماّيلي:

 الوسائل التقنية:  -أ
ّالقديمةّّ- ّاآلالت ّمن ّوالتخلص ّأنفسها ّالمعدات ّفي ّاالهتزازات ّتقليل ّعلى العمل

ّواستبدالهاّبآالتّأقلّاهتزازا.
ّينّالجسمّالمهتزّواإلنسانوضعّأجسامّتمتصّاالهتزازّبّ-
 وسائل الوقاية الطبية: -ب
ّباألمراضّ - ّاألشخاصّالمصبين ّوضع ّالعمل ّعلى ّالمقبلين ّاألفراد ّإخضاع يجب

 التاليةّمنّالعملّعلىّاآلالتّالهزازة.ّ
 اضطراباتّفيّجهازّالعصبيّالمركزي -
 حاالتّاإلنهاكّالنفسيّالواضحةّ -
 اضرابّفيّعملّالغددّالصماء -
 الميلّلتقلصّاألوعيةّالدمويةّ -
 مفاصلّاليدينّأوّالعمودّالفقريّأوّالكتفينهّشّوتالتهابّّو -
 الدوارّأوّفقدانّالسمع -
 التهابّالعضالت -
 الضغطّالدموي -
سنةّويمكنّتشخيصّمرض65ّّاألقلّمنّفرادّمنّهمّفوقّسنّالخمسينّسنةّّواأل -

 االهتزازّبإتباعّالخطواتّالتالية:
 تاريخّبدأّالعمل 



   

 ّالذبذبةّفيّبيئةّالعملمقدار 
 الفحصّالسريريّومتابعةّعملّاليدين 
 ( 400ص ,4898 جميل,) المكتشفة المرضية الجةّالحاالتومع مخبريةّفحوصاتّاجراء 

 معدات الوقاية الشخصية: -ج
 ارتداءّمعداتّالوقايةّالشخصيةّلهاّالقدرةّعلىّامتصاصّاالهتزاز -
 .(300ص, 4888 ,)بنانيتوعيةّالعاملينّبمخاطرّالمهنةّوطرقّالوقايةّمنهاّ -

ّباإلضافةّإلىّ:
دقيقةّكحركةّفيّكلّساعتين92ّّتحديدّساعاتّالعملّبأربعّساعاتّيومياّواعتمادّ -
 .(402ص, 3040)منظمة العمل العربية:  عمل

ّتجدر ّّوما ّيؤثر ّال ّاالهتزازات ّعن ّالناتج ّالضرر ّأن ّإليه ّصحةّاإلشارة ّعلى فقط
ّوالمحيطّ ّاإلنتاج ّعلى ّالتأثير ّعلى ّيؤدي ّمما ّاأللة ّعلى ّسلبيا ّتأثيرا ّيؤثر نما ّوا  العاملين

ّويمكنّتلخيصّتأثيرّهذهّاالهتزازاتّفيّحالّتجاوزتّالحدودّالمسموحّبهاّبماّيلي:
تضررّاألجزاءّالمختلفةّفيّاأللة،ّوانخفاضّدقةّاأللةّونوعيةّالمنتوجّوالمردودّالديّ -

 %ّمنّالمردودّاليّتعطيهّفيّالحقيقة.62إلىّّقدّيصل
ّاهتزازاتّ - ّاألساسات ّوفي ّالبناء ّفي ّتنتشر ّحيث ّاأللة ّمحيط ّفي ّالضارة التأثيرات

 مستمرةّفيّنطاقّواسعّلتسببّأضرارّفيّهيكلّالبناءّوالتجهيزاتّالمتممة.ّ
 تشوي ّعملّاآلالتّاألخرىّالمجاورة -
 .(   Ewins        p)ّالضجيجاملينّفيّالمنشأةّوانتشارّالتأثيرّعلىّالع -

وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّاألساسياتّوالقواعدّالتيّتثبتّعليهاّاآلالتّتعبرّجزءاّمهماّ
ّتعبرّ ّكما ّكلها، ّالديناميكية ّالمشكالت ّوالتخلصّمن ّاإلنتاجية، ّوزيادة ّاألمثل، االستثمار
ّوتحدّ ّاالهتزازات ّبترددات ّالمتعلقة ّالمسائل ّمعالجة ّفي ّكبيرة ّأهمية ّذات ّالتثبيت عملية

ّ.(341ص, 3043 ,)عمرانلّالتيّيجبّأنّتكونّبعيدةّعنهاّمنطقةّالعم
ّ
ّ



   

 قياس االهتزازات: -3
ّتردداتّ ّأو ّالصوتي ّتحث ّالمجال ّفي ّمتذبذبة ّحركات ّعن ّعبارة ّاالهتزازات تعتبر

ّمسموعةّجزئيا،ّإنّالطاقةّالمتولدةّعنّهذهّالحركاتّتقاسّبواسطةّقيمتين:
 الترددّوالذيّيمثلّعددّاالهتزازاتّفيّالثانية -
ّالقصوىّبينّاهتزازاتّدوريةّذاتّبطيفّواسعّمنّ - السعةّوالتيّتشيرّإلىّالمسافة

التردداتّوتوزيعّغيرّمنتظمّلسعاتّالذبذبةّعندّتردداتّمختلفةّوقدّسبقّوأنّذكرناّأنهّلدىّ
عددّكبيرّمنّالمستقبالتّالتيّيجبّلالهتزازّبعضهاّعلىّسطحّالجسمّوأخرىّفيّّاإلنسان

ّباإلض ّالداخلية ّالداخليةاألعضاء ّلألذن ّالدهليزي ّالجهاز ّفإن ّذلك ّإلى وحساسيةّّافة
ّيمكنّلإلنسانّأنّيدركّاالهتزازّضمنّمجالّ ّعموما ّالتماس، ّمساحة المستقبالتّودرجة

هرتز،ّحيثّيختلفّالتأثيرّعليهّباختالفّالتردد6222ّّهرتزّإلى26ّّيمتدّمنّجزءّمنّ
ّمكبرّّ(,31ص, 3008 ,)منظمة العمل العربية ّبوضع ّالصوتّوذلك ّجهاز وتقاسّبواسطة

للصوتّبدالّمنّالمستقبل،ّويرفقّمعّكلّجهازّمنحنىّخاصّلتحويلّقراءةّجهازّقياسّ
 (.391, 4898جميل, )مستوىّالصوتّمنّ)الديسبل(ّعمقّاالهتزازاتّأوّسرعةّأوّعمليةّ

 سادسا: االشعاعات
"ّاهتمامّاألوساطّالعلميةّرونتكن"علىّيدّالعالم6558ّّلقدّأثرّاكتشافّاألشعةّالسينيةّ

ثم6129ّّاديومّثمّالّر6515ّفيّجميعّأنحاءّالعالمّحيثّكانّسبباّفيّاكتشافّالبولونيومّ
صنعّعناصرّمشعةّمنّعناصرّغيرّمشعةّحيثّوضعتّفيّالبحوثّالعلميةّوفيّمجالّ

إالّأنهاّالصناعةّوالزراعةّوالطبّوكذلكّالصناعاتّالحربيةّحاصةّإالّأنهاّرغمّإيجابياتهاّ
ّفهيّ ّألمراضّّتؤثرذاتّتأثيراتّسلبية ّالمسبباتّالرئيسية ّاإلنسانّوتعتبرّمن علىّحياة

السرطانّوفقرّالدم،ّوخاصةّمعّأوّأولئكّالذينّهمّبتماسّمعهاّوهذاّماّنالحظهّفيّاماكنّ
ّالطبّحيثّ ّمهنة ّنذكر ّاألشعة ّهذه ّمع ّفيها ّاألفراد ّيتعامل ّالتي ّالمهن ّأهم ّومن العمل

شعةّفيّتشخيصّاألمراضّأوّقدّتستعملّفيّبعضّالحاالتّكجرعةّدوائيةّفيّتستخدمّاأل
حالةّاألمراضّالخبيثةّكماّتستعملّهذهّاألشعةّكمصدرّللطاقةّلتحريكّالسفنّوالغواصاتّ



   

ّفرزّ ّوكذلك ّالتربة ّنوعية ّلتحسين ّزراعة ّفي ّوتستعمل ّكثافتها ّأو ّالمواد ّسمك ّلتحديد أو
ّ.(311ص, 3040 هواني,)الشالحبوبّالجيدةّعنّغيرّالجيدةّ

 أنواع اإلشعاعات: -2
ّهناكّنوعانّمنّاإلشعاعات:

ّيناإلشعاع المؤ ّ-أ ّالمّؤ: ّلإلشعاع ّالتعرض ّمخاطر ّمناجمّتتجلى ّفي ّخاصة ين
ّأخرىّ ّمناجم ّفي ّمصادفتها ّيمكن ّالمخاطر ّهذه ّمثل ّأن ّإلى ّوتشير ّوالثوريوم، اليورانيوم

ّمعت ّكميات ّعلى ّتتخللها ّالتي ّالطبقات ّتحتوي ّإشعاعياّعندما ّالنشيطة ّالخامات ّمن دلة
ّينّالذينّيتعرضّلهّالعمالّنوعان:واإلشعاعّالمّؤ

ّبشكلّرئيسيّإشعاع خارجي - ّويتولد :ّيكونّفيّجدرانّالمصانعّخاصةّفيّالمناجم
 أشعةّ"غاما"ّوبدرجةّأقلّأشعةّ"بيتا".

ّوالمستنشقةّّ:إشعاع داخلي - ّالرادون ّجسيمات ّمن ّالمنطلقة ّ"ألفا" ّأشعة ّعن ويتولد
جسيماتّالمنتجاتّالنباتيةّإضافةّإلىّجسيماتّالغبارّالمستنشقةّالتيّتلتصقّ خاص وبشكل

ّجسيمات ّالنوعّمنّاإلشعاعاتّلهّ(32, ص3008 ,)منظمة العمل العربيةالرادونّّبها ،ّوهذا
 طولّالموجةّ.تأثيراتّعلىّجسمّاإلنسانّوذلكّتبعاّل

ّوهناكّأربعةّأنواعّمنّهذهّاألشعةّوهيّكماّيلي:
":ّوهيّأشعةّذاتّشحنةّكهربائيةّسالبةّتنطلقّمنّنواةّبعضّالموادّالمشعةّأشعة "بيتا

عندّتغيرّوزنهاّالذريّحيثّيمكنّالحصولّعليهاّعندّتحويلّالكربونّإلىّالنتروجينّمثال،ّ
 إلنسانّإلىّتلفّوحروقّفيّاألنسجةّالحية.وقدّيؤديّهذهّاألشعةّأثناءّنفوذهاّلجسمّا

تتميزّأشعةّألفاّبأنّلهاّمدىّيمكنّتحديدهّبدقةّفيّالهواءّفهيّتختفيّبعدّّأشعة "ألفا":
ّمنّ ّخالية ّأنبوبة ّفي ّاألشعة ّهذه ّوضعت ن ّوا  ّسنتيمترات، ّببضع ّتقدر ّمسافة ّتقطع أن

أشعةّألفاّعبارةّعنّالهليونّيمكنّاالستبدالّعلىّوجودّهذاّالعنصر،ّمماّيبرهنّعلىّأنّ
جزيئاتّلهاّشحنةّكهربائيةّموجبةّتنطلقّبصورةّمستمرةّمنّالموادّالمشبعةّمثلّاليورانيومّ

ّوالبالتانيومّوالّتستطيعّاختراقّالجلد.



   

ّعلىّّأشعة "غاما":ّّّ ّكبيرة ّقوة ّلديها ّطوال، ّأقصر ّموجاتها ّلكن ّ"أكس" ّأشعة تشبه
ّوفيّ ّالنوعّمنّاإلشعاعاتّإلىّمسافاتّطويلة ّحيثّيمكنّأنّبسيرّهذا اختراقّاألجسام
ّبواسطةّوضعّحواجزّذاتّكفاءةّ ّإلىّاألجسام ّاألشعة ّهذه ّيمكنّإيقافّنفاذ الوقتّنفسه

ّمليم ّمنّالرصاصّمثالّالّيقلّعنّثمانية ّأضراراّعالية، ّاألشعة ّحيثّتحدثّهذه ترات،
 (.401ص, 4898جميل, )كبيرةّعلىّخالياّجسمّاإلنسانّ

تعرفّأشعةّأكسّبأشعةّ"رتنكن"ّنسبةّإلىّمكتشفهاّحيثّتنبعثّنتيجةّّأشعة "أكي":     
اصّخاصطدامّسلسلةّمنّاإللكتروناتّالمنبعثةّمنّمادةّالتنغستينّداخلّأنبوبةّمنّزجاجّ

وتسيرّهذهّااللكتروناتّبشكلّمستقيمّمنّمصدرّإشعاعها،ّويستعملّهذاّمفرغّمنّهواء،ّ
 النوعّمنّاإلشعاعّفيّالمجاالتّالطبيةّسواءّالتشخصيةّمنهاّأوّالعالجية.

ّجسمّإشعاعات غير المؤينة - ب ّعلى ّمختلفة ّتأثيرات ّله ّاإلشعاعات ّمن ّالنوع ّهذا :
ّاإلنسانّوذلكّتبعاّلطولّالموجة،ّوهيّعلىّأربعّأنواع:

مترّيتعرضّّونان582ّإلى2.98ّّ:ّيتراوحّطولّأمواجهاّمنّعة فوق البنفسجيةاألش -
لهاّالعاملينّفيّالفالحةّوالبحارةّوعمالّالتلحيمّالكهربائيّوالعاملينّفيّالسينماّوالتلفزيون،ّ

 يسببّإحدىّالحاالتّالمرضية،ّفيّحالّلمّتتخذّاالحتياطاتّالوقائيةّالتالية:
 التهابّالجلد -
 التهابّالقرنية -
 طفحّجلدي -
 سرطانّالجلد -
نانمتر،ّإنّهذاّالنوع62ّ1ّّإلى522ّّ:ّيتراوحّطولّأمواجهاّمنّاألشعة تحث الحمراء -

ّوالصلبّومصانعّ ّالحديد ّعمال ّيتعرضّله ّوالمنصهرة، ّالساخنة ّاألجسام ّكافة ّمن يتولد
 الزجاجّوعمالّالطالءّوالخزفّوتؤديّإلىّاإلصابةّبمرضّالكتاركتّ)الساد(.

سنتيمتر،ّوتستعملّفيّاألغراض92ّّ:ّيكونّطولّالموجةّأقلّمنّالموجات القصيرة -
ّللعضالتّ ّكمنشط ّالطبي ّالمجال ّوفي ّوالمطاعم، ّالمخابز ّوأفران ّوالمالحة العسكرية



   

والتعرضّلمثلّهذاّالنوعّمنّاألمواجّالّيكونّخطيراّغالّإذاّكانّلمدةّطويلة،ّحيثّتصابّ
 العينّوالخصيةّباألذىّواحتمالّللحرق.

ّالّر ّأمواج ّمن ّالراديو ّموجة ّتتراوح 6ّّاديو: ّإلى ّتستعمل622ّّمتر ّأكثر، ّأو متر
 (.403ص, 4898جميل, )تسخينّالمعادنّأوّإكسابهاّصالبةّكمصادرّل

  هناكّنوعانّمنّالمصادرمصادر اإلشعاع:  -1
ّاإلشعاعاتّالمصادر الطبيعيةّ-أ ّكون ّاإلنسان ّعلىّصحة ّتؤثر ّال ّالمصادر ّهذه :

ّوتشمل:الصادرةّعنهاّقليلةّجداّ
 األشعةّالكونية -
 الموادّالمشعةّالموجودةّفيّباطنّاألرض -
 موادّمشعةّكالفسفور -
ّفيّالمصادر الصناعيةّ-ب ّخاصة ّاألفراد ّعلىّصحة ّخطرا ّتشكل ّالمصادر ّهذه :

ّحالةّعدمّاتخاذّاالجراءاتّالوقائيةّالمناسبةّوأهمّهذهّالمصادرّماّيلي:
- ّ ّفي ّالمستعملة ّسواء ّالطبية ّاألشعة ّفيّعالجّأجهزة ّالمستعملة ّتلك التشخيصّأو

 اليورانيوم(-)أشعةّأكس
 لوحاتّاألرقامّالمضيئة(ّ-أجهزةّتستعملّفيّصناعةّ)التلفزيون -
 اإلشعاعاتّالناتجةّمنّاالنفجاراتّالذريةّ -

 تتمثلّطرقّدخولّالموادّالمشعةّللجسمّفيماّيلي: طرق دخول المواد المشعة للجسم:
ّالمشعةّاستنشاقّالهواءّالملوثّبالمواد -
ّاختالطهاّمعّالطعام -
ّالدخولّعنّطريقّالجلد -

ّإلىّالرئتينّويمرّجزءّمنهاّ ّالمواد ّالمشعةّتدخلّهذه ّتلوثّالهواءّالجويّبالمواد فعند
إلىّالدمّمباشرةّعنّطريقّالحويصالتّالهوائية،ّوهناكّجزءّأخرّيمكنّأنّيتسربّمنّالرئةّ

عدةّوتتوقفّنسبةّالجزءّالممتصّمباشرةّوالقصبةّالهوائيةّثمّيدخلّإلىّالبلعوم،ّويدخلّالم



    

ّوتركيبهاّ ّوحالبها ّالمتسعة ّالمادة ّنوع ّعلى ّالمعدة ّإلى ّيصل ّالذي ّالجزء ّإلى ّالدم في
ّالكيميائيّوخواصهاّالفيزيائية.

 المحددات العالمية لإلشعاعات: -1
ّإنّالجرعةّالقصوىّالمرخصّبهاّمبنيةّفيّالجدولّالتالي:

ّالعالمية لإلشعاعاتيبين المحددات ّ(30جدول رقم )
 الجرعة القصوى ريم / سنة الجزء المعرض من الجسم لإلشعاع

28ّّاألعضاءّالتناسليةّومكوناتّالدم
12ّّجلدّاإلنسانّماّعداّجلدّالكفّوالساعدّوالقدمّوالركبة

58ّّالكفّوالقدمّوالساعدّوالركبة
ّوحداتّجرعّاإلشعاعّكماّيلي:تحسبّ

وأشعةّغاماّالتيّتنتجّشحنةّكهروستاتيكيةّواحدةّ السينية:ّهيّكميةّاألشعةّرونتكن -
ّ)موجبةّأوّسالبة(ّفيّسنتيمترّمكعبّواحدّفيّدرجةّصفرّمئويّوضغطّجويّواحد.

الذيّيؤثرّعلىّاإلنسانّبنفسّالتأثيرّالناتجّمنّامتصاصّ اإلشعاع :ّوتمثلّكميةريم -
ّأش ّأو ّالعالية ّالفولتية ّمن ّالناتجة ّالسينية ّلألشعة ّواحد ّمنّراد ّاستنتاجها ّويمكن ّغاما عة

 محاصيلّضربّمعاملّالتأثيرّالحيويّفيّوحدةّراد.
100 ERK 1RAD  

 (ّفيّمعاملّالتأثيرّالحيويّالنسبي.RADالجرعةّبالريم:ّالجرعةّبالرادّ) -
وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّاللجنةّالدوليةّللوقايةّمنّاإلشعاعاتّقدّحددتّالحدّاألقصىّ

بأن6155ّّلعام91ّّلإلشعاعاتّللعاملين،ّحيثّأوصتّفيّنشرتهاّرقمّالمسموحّللتعرضّ
ّ ّعلى ّمهنيا ّالتعرضّلإلشعاع ّحد ّيزيد ّالتعرض28ّّال ّمسالك ّجميع ّمن ّالسنة ّفي ريم

ّالمطبقةّ ّالبشريّوالحدود ّمعينةّلبعضّأجزاءّالجسم ّأوصتّبحدود الداخليةّوالخارجيةّكما
ّهي:6112ّلعام12ّّلينّوفقاّللنشرةّعلىّالعام

ّالتعرضّالسنويّللعاملينّح - ّمن92ّّد ّفيّسنة ّالحد ملليّسيفرتّوتجوزّرفعّهذا
مللي622ّّسنواتّمتعاقبة8ّّملليّسيفرتّيشرطّأنّالّتتجاوزّخاللّأي82ّّالسنينّحتىّ

 سيفرت.



    

9ّملليّسيفرتّإذاّكانّالتعرضّّداخلياّو6ّبالنسبةّللمرأةّالحاملّطولّفترةّالحملّ -
 جيا.ملليّسيفرتّإذاّكانّالتعرضّخاّر

- ّ ّبين ّأعمارهم ّتتراوح ّللذين 65ّّو61ّبالنسبة ّهو ّ)الطلبة1ّّسنة ّسيفرت مللي
 والمتدربين(

ّسنة.61ّيحضرّتعرضّماّتقلّأعمارهمّعنّ -
ّ:ّتصنفّوفقّدرجةّالتعرضّلإلشعاعاتّإلىّنوعين:تصنيف أماكن العمل  -1
ّ) الفئة )أ(: - أ ّالتعرضّفيها ّيتجاوز ّأن ّيمكن ّالتي ّاألماكن ّتلك ّحدود1/62ّوهي )

ّهوّ ّالتعرضّالمطبقّحاليا ّفإنّاألماكن92ّّالجرعةّالمحددة،ّحيثّأنّحد ملليّسيفرت،
ملليّسيفرتّيجبّأنّتنتميّلمناطق21ّّالتيّيمكنّأنّيتجاوزّمعدلّالتعرضّالسنويّفيهاّ

ّسواءّ ّاألماكنّلبرنامجّمتكاملّللوقايةة ّالعاملونّفيّمثلّهذه ّويجبّأنّيخضع ّ)أ(، الفئة
ّللتعرضّالخارج ّاألماكنّبالنسبة ّهذه ّفي ّالعاملون ّيخضع ّيجبّأن ّلذلك ّالداخلي، ّأو ي

للفحوصاتّالطبيةّالدورية،ّكماّيجبّإجراءّفحوصّطبيةّلهمّقبلّالتكيفّبالعملّفيّهذهّ
 األماكنّوقبلّاجراءّأيّعمياتّجراحيةّأليّمنهم.

ّالتعرضّلإلشعاعاتّ الفئة )ب(: -ب هيّتلكّاألماكنّالتيّالّيمكنّأنّيتجاوزّفيها
ّاألماكن1/62ّ) ّتلك ّفي ّالعاملون ّيخضع ّال ّوعموما ّالكفاءة، ّأو ّالفعالة ّالجرعة ّحدود )

 لفحوصّماّقبلّالعملياتّالجراحيةّولكنّيجبّإخضاعهمّللرقابةّالدورية.
ّبشأنّ ّالتوصيات ّمن ّمجموعة ّللوقاية ّالدولية ّاللجنة ّالجمعية ّوضعت ّفقد ّكل وعلى

ّيلي:العاملينّفيّمواقعّعملّفيهاّإشعاعاتّكماّ
 يجبّأنّالّتزيدّعددّأيامّالعملّعنّخمسةّأيامّفيّاألسبوع -
ّبعيداّعنّأماكنّالعملّ - للجنة )ايجبّأنّالّتقلّالعطلةّالسنويةّعنّشهرّوقضائها

 (.3044 الدولية للوقاية اإلشعاعية,
 قياس اإلشعاعات: -2

"ّنسبةّلمكتشفّأشعةّتقاسّمقدارّاألشعةّالصادرةّمنّاألجسامّبوحدةّتسمىّ"الرونتجن
ّدرجةّالتأثيرّ ّأما ّتسمىّ"الراد" ّاألشعةّالتيّيمتصهاّجسمّاإلنسانّفتقاسّبوحدة إكس،ّأما



    

البيولوجيّ)الحيوي(ّعلىّخالياّالجسمّمنّهذهّاألشعةّفتقاسّبوحدةّتسمىّالريمّالذيّيوازيّ
ّ ّمن ّ"راد" ّواحد ّتأثير ّإي ّ"رونتجن" ّامتصاصّواحد ّمن ّالناشئ ّالبيولوجي األشعةّالتأثير

ّ)إكسّأوّغاما(ّعلىّخالياّالجسم.
ّارتداءّ ّطريق ّعن ّإما ّالعمل، ّبيئة ّفي ّالموجودة ّاألشعة ّمقدار ّالتعرفّعلى ويمكن
العاملينّلوحةّصغيرةّتحملّقلمّحساسّألشعةّإكسّفقط،ّحيثّيمكنّمنّخاللّهذاّالقلمّ

ةّعنّجهازّلهّمعرفةّمقدارّتعرضّالفردّلألشعةّأوّبواسطةّاستعمالّ"عدادّكايكر"ّوهوّعباّر
قابليةّعلىّقياسّأيّمقدارّمنّاألشعةّمهماّكانتّكميتهاّصغيرةّفيّأماكنّالعمل،ّويعملّ
علىّتحويلّالطاقةّاإلشعاعيةّإلىّطاقةّكهربائيةّوالتيّبدورهاّتتحولّإلىّطاقةّميكانيكيةّ
تحركّجهازّيسجلّكميةّاألشعةّالتيّتعرضّلهاّجهازّ"كايكر"ّهذاّوهناكّأنواعّأخرىّمنّ

ّجهزةّالتيّيمكنّفيهاّقياسّوتمييزّاإلشعاعاتّالمختلفة.األ
 المخاطر اإلشعاعية في بيئة العمل: -9
:ّتحدثّعندّعدمّاتخاذّالتدابيرّالوقائيةّأثناءّالتعرضّبالنسبة لإلشعاعات المؤينة -ّأ

ّلهاّأمراضّخطيرةّمنها:
 تلفّالخالياّالحية -
 السرطان -
 الغثيانّوالتقيؤ -
 درةّعلىّالتركيزلقفقدانّا -
 التهاباتّعميقةّفيّالجلد -
 نقصّفيّعددّالصفائحّالدموية -
 تقرحاتّفيّالفم -
 سقوطّالشعر -
 نزيفّالفمّواألمعاء -
 التهابّاألمعاءّوالرئة -

 



    

 نقصّفيّوزنّالجسم -
 العقم -
 سرطانّالدم -
 هشاشةّالعظام -
 سرطانّالجلد -
 التأثيرّعلىّالعيون -
 الربوّ)الجهازّالتنفسي( -
 طبيعية(تأثيراتّوراثيةّ)حدوثّوالداتّغيرّ -

ماّسبقّيتبينّلناّأنّالتعرضّلهذهّاألشعةّدونّإجراءاتّوقائيةّولمدةّزمنيةّ منّخالل
ّيبينّمقدارّ ّالتالي ّوالجدول ّاإلنسانّككل ّجسم ّأعضاء ّيؤديّإلىّإصابة ّومستمرة طويلة

ّالضررّالذيّيصيبّأعضاءّجسمّاإلنسان.
ّاضرار تعرض جسم اإلنسان لإلشعاع يوضحّ(34جدول رقم )

 مقدار التعرض الجسمأعضاء 
6ّّخالياّالجلد

9.9ّّخالياّاإلخصاب
6.5ّّخالياّالغددّالصماء
6.9ّّخالياّنخاعّالعظام

6.8ّّخالياّاألوعيةّالدموية
2.25ّّخالياّاألمعاء

2.1ّّخالياّالعضالت
2.1ّّخالياّالعظام

2.9ّّخالياّاألعصاب
2.6ّّالخالياّالذهنية

 (409ص, 4898جميل, )
 
 



    

 :خطر التلوث اإلشعاعي الوقاية من -1
 للوقايةّمنّخطرّاإلشعاعّفيّأماكنّالعملّيوصىّبإتباعّاإلرشاداتّالتالية:ّّ

ّالطرقّ - ّعلى ّالسينية ّاألشعة ّأجهزة ّباستعمال ّيقومون ّالذين ّالعاملين ّجميع تدريب
 الصحيحة،ّمعالجةّالمخاطرّاإلشعاعيةّالناجمةّعنها.

 إلىّأدنىّحدّباستعمالّحاجزّوقائيّالتعرضتحديدّخطرّ -
 وضعّمجموعةّاألشعةّالسينيةّفيّغرفةّمزودةّبحاجزّوقائي -
 .(323-324ص, 3040 ,)منىقياسّمستوىّاإلشعاعّداخلّوخارجّالغرفةّ -

 تعزيزّاإلجراءاتّالخاصةّبالرصيدّالتقنيّلبيئةّالعمل -
 تنظيمّالعملّوالحمايةّالشخصية -
 بينّبدءّعملّنظامّالتهويةّوزمنّدخولّالعمالالسماحّبانقضاءّفترةّزمنيةّكافيةّ -

  (24ص, 3040 ,)منظمة العمل الدولية
ّيتعرضّفيهاّ - ّوظيفة ّلشغل ّالمتقدمين ّاألفراد ّعلى ّاالبتدائي ّالفحصّالطبي إجراء

 العاملونّلنوعّماّمنّاإلشعاعات.
منعّاألشخاصّالمصابينّببعضّاألمراضّمنّشغلّهذهّالوظائفّمثلّاألشخاصّ -

 بفقرّدمّشديد،ّأمراضّجلدّمختلفة.المصابينّ
 أيّفحوصّأوّاعطاءّعالجّبموادّمشعةّخارجّغرفّجدرانّالرصاص اجراء منع -
لزامّكلّالعاملينّبارتدائهاّالشخصية الوقاية معدات توفير -  .(440ص, 4898جميل, ) وا 

 سابعا: العوامل الكيمياوية
إلىّأنّهناكّعدداّمنّالظروفّّكتابهّالنظرةّالعلميةّلمشكالتّالعمل فيّ"فورد"يذهبّ

الجويةّالتيّتوجدّفيّالعملّالصناعيّمثلّالتركيبّالكيمائيّللهواءّوالذيّيتكونّفيّحالتهّ
92.11ّالنقيةّمنّ 51.1ّ%ّأكسجين، ّالكربونّإضافة2.21ّ%ّنيتروجين، %ّثانيّأكسيد

ّ ّودرجة ّاإلنسان ّمن ّيخرج ّالذي ّوالعرق ّالزفير ّوحالإلى ّالبارومتري ّوالضغط ركةّحرارة،
أنّاستمرارّعاملّواحدّفيّعملهّفيّمكانّمقفلّلمدةّطويلةّّ"فورد"الهواء،ّالرطوبةّويضيفّ

،ّهذاّباإلضافةّ(12ص, 3001 أبو النيل,) فإنّنسبّالغازاتّتتغيرّمماّيجعلّالتنفسّصعبا



    

إلىّاستعمالّالعمالّلبعضّالموادّالكيماويةّالمختلفةّفيّالصناعةّالتيّتعتبرّذاتّخطورةّ
ىّصحةّالعاملينّوهذهّالموادّالكيمياويةّالمستعملةّقدّتكونّعلىّشكلّموادّصلبةّعاليةّعل

ّوالال ّالعضوية ّوالغازات ّوالزئبقكالمعادن ّالرصاصّوالفوسفور ّكمواد ّسائلةّّ،عضوية أو
ّذكرهّ ّسبق ّكما ّوغازات ّوأبخرة ّوالكاوية ّوالصودا ّوالنتريك كالحوامضّكحامضّالكبرتيك

زّالكربونّ)الفحم(ّكسيدّالكربون،ّوأبخرةّحامضّالسايانيكّوغاكالكربونّوالنتروجينّوأولّأّو
ّواإل ّوالسيليكا ّ(90ص, 3000 ,)حلميسبست ّالكيمياوية، ّالعوامل ّتعتبر ّأكثرّّحيث من

ّن ّالعاملينّوعلىّالمصنع ّعلىّصحة ّبالعواملفسالعواملّخطورة ّمقارنة األخرىّخاصةّّه
معظمّاألمراضّالمهنيةّتنتجّمنّاستعمالّاتخاذّاالحتياطاتّالوقائيةّلذلك،ّكماّأنّعدمّعندّ

هذهّالموادّودخولهاّإلىّجسمّاإلنسانّفتسببّلهّالضررّنتيجةّلخواصهاّالكيماويةّإنّمقدارّ
ّإضافةّإلىّيهّثالضررّالذيّتحد ّالتعرضّلها ّومدة ّلنوعّالمادةّومقدارّتركيزها ختلفّتبعا

ّ.البنيةّالجسدية
ةّإلىّأنّقسماّلصناعةّالّيمكنّحصرهاّإضافإنّعددّالموادّالكيمياويةّالمستعملةّفيّا

ّتبعدّأنّأحدثّضرراّبالغاّبالفرد،ّولذلكّفإنّكثيراّمنّدولّالعالمّأقرّ منهاّمنعّاستخدامهّ
اتخاذّاالحتياطاتّالوقائيةّعندّاستعمالهاّسواءّكانتّخطيرةّأوّغيرّخطيرةّوخيرّّببوجّو

رّباإلضافةّإلىّتشديدّالرقابةّخذّصحةّالفردّبعينّاالعتباّؤوسيلةّهيّتصميمّمصنعّبحيثّت
ّ.مةّالمهنيةّوانينّوتعليماتّالصحةّوالسالقأثناءّالعملّفيّتطبيقّ

 أنواع المواد المستعملة في الصناعة: -4
ّالمسالمواد الصلبةّ-أ ّالصلبة ّالمواد ّأهم ّإن ّمثل: ّالمعادن ّهي ّالصناعة ّفي :ّتعملة

الحديد،ّالفضةّوالقصدير،ّالرصاصّوالزئبقّوغيرهاّإنّعمليةّالحصولّعلىّهذهّالمعادنّ
ّ ّبالتنقيبّعنها ثمّاستخراجهاّليستّباألمرّالسهل،ّحيثّيتطلبّاجراءّعملياتّمتعددةّتبدأ

ةّمثلّفعنّالصخورّوالشوائبّالمختلطةّبهاّوذلكّباستخدامّوسائلّمختلثمّسحقهاّوفصلهاّ
ّلمخاطرّالتلوثّتؤثرّعلىّوفيّخضمّكّ،الصهر ّالعملياتّيتعرضّالعاملونّعليها لّهذه

ّ ّأو ّالمعدن ّبسبب ّيكون ّقد ّوالتلوث ّالوقائية، ّاالحتياطات ّيتخذوا ّلم ّإذ الشوائبّصحتهم



    

كأتربةّالسليكاّالتيّتحدثّتلفّفيّالرئة،ّوعلىّالعمومّفإنّاستخدامّالمعادنّّالملتصقةّبه
 .خاطرّمجموعةّمنّاألتربةّواألدخنةّفيّالعملياتّالصناعيةّتعرضّالعمالّلم

ّمنهاّ أتربة المعادن: -ب عندّتكسيرّأوّطرقّالمعادنّبواسطةّمعداتّميكانيكيةّتتجزأ
ّبحجمّ ّالهواء ّيتعلقّفي ّاألتربة ّهذه ّمن ّحيثّيبقىّهناكّقسم ّمختلفة ّذاتّأحجام أجزاء

إلىّاألرضّّميكرون،ّأماّالجسيماتّالتيّحجمهاّأكبرّفإنهاّتسقط62ّإلى2.6ّّيتراوحّمنّ
 بعدّفترةّقصيرةّفكلماّكانتّاألجزاءّصغيرةّكلماّكانتّتشكلّخطراّعلىّصحةّالعاملين.

عندّإذابةّالمعادنّوتحويلهاّإلىّالحالةّالسائلةّأوّالغازيةّينتجّعنّ أدخنة المعادن: -ج
ّبهواءّبيئةّالعملّالباردّتتك فّوتتحولّإلىّثذلكّأبخرةّتتصاعدّإلىّالهواءّوعندّاختالطها

ّدرجةّ ّارتفعت ّكلما ّأنه ّحيث ّبخارها، ّحرارة ّدرجة ّحسب ّوهذا ّالصلبة ّأو ّالسائلة الحالة
ّبينّ ّالجسيماتّالصلبة ّوتتراوحّحجم ّفيّاألدخنة، ّالصلبة ّالمادة ّزادتّبذلكّنسبة غليانها

 تأثرّجسمّاإلنسانّبالمعادنّتبعاّلماّيلي:يميكرونّّو6.8ّإلى2.8ّّ
 يةنوعّالمعدنّوخواصهّالكيمياويةّوالطبيع -
 درجةّتركيزهّفيّالهواءّ)أتربةّّأوّأدخنة( -
 حجمّجسيماتّاألتربةّواألدخنةّالتيّتتولدّمنه -
ّكميةّ - ّمعه ّتزداد ّالجهد ّيزداد ّحيثّكلما ّالعمل، ّفي ّالفرد ّالذيّيبدله ّالجهد مقدار

الهواءّالتيّيحتاجهاّالفردّوهذاّيعنيّزيادةّفيّكميةّاستنشاقّاألتربةّواألدخنةّوبالوقتّنفسهّ
ميةّافرازّالعرقّمنّالجسمّحيثّأنّزيادةّالعرقّتؤديّإلىّذوبانّجسيماتّاألتربةّتزدادّك

ّفيّالجهدّّفي ّفإنّالزيادة ّاإلنسانّوهكذا ّمنّقبلّجسم ّفيّامتصاصها ّيساعد العرقّمما
ّالتنفسّ ّاإلنسانّعنّطريقّجهاز ّإلىّجسم ّالمعدنية ّاألدخنة ّأو يؤديّإلىّدخولّاألتربة

 .(441-442ص, 4898جميل, )والجلدّ
 :ّهناكّثالثةّطرقّرئيسيةّوهي:أشكال تعرض العاملين للسمومّ -9

:ّوهيّمنّأخطرّالطرقّالتيّتسببّاإلصابةّبحالةّتسممّحيثّتبلغّعن طريق التنفس -أ
ّ ّالمذابة ّامتصاصّالمواد ّالتنفس622ّدرجة ّجهاز ّالمعادن ّوأدخنة ّأتربة ّحيثّتدخل ،%

ّتتراوحّبينّ ّكانتّالجسيماتّبأحجام ّإذا 8ّإلى6ّّوتترسبّعلىّجدرانّالمجاريّالتنفسية،



    

ّ ّبين ّأحجامها ّالجسيمات ّكانت ّإذا ّإما 6ّّميكرون، ّف1ّإلى ّداخلّإنميكرون ّتترسب ها
ّالحويصالتّالرئويةّوتذوبّفيّالمجاريّالتنفسية.

المختلفةّعلىّسطحّالجلدّالمكشوفّ األحجام الذات الجسيمات تتسرب :عن طريق الجلد -ب
ّبدرجاتّمتفاوتةّتهيّ تسببّوكذلكّعلىّالمالبسّحيثّ جّأوّالتهابّأوّحساسيةّفيّالجلد

 نشاطهاّالكيمياوي.تبعاّلنوعّالمادةّودرجةّ
وماّتجدرّاالشارةّإليهّأنّبعضّجسيماتّالموادّالتيّلهاّالقدرةّعلىّالذوبانّبالعرقّأوّ

ّالمغل ّالجلفالرطوبة ّخاليا ّداخل ّإلى ّتنفذ ّحيث ّللجلد ّالخالياة ّبباقي ّطبيعيا ّتنتشر ّثم ّد
بواسطةّوتدخلّخاللّاألوردةّالدمويةّوتذهبّإلىّالقلبّلتنتشرّإلىّأنسجةّالجسمّالمختلفةّ

ّامتصاصّجسيماتّ ّدرجة ّأن ّالدراسات ّأكدت ّولقد ّالقلب ّمن ّالخارجة ّالدموية الشرايين
%ّمن622ّ%ّمنّالكميةّالمترسبةّعليهاّبالمقارنةّإلى68ّالمعادنّالمذابةّفيّالعرقّهيّ

)المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية, االمتصاصّللكميةّالمترسبةّفيّالحويصالتّالرئوية.ّ
 .(20ص, 3040
:ّعندّوضعّالعاملّيدهّالملوثةّعلىّفمهّأوّتناولهّالطعامّتدخلّأتربةّعن طريق الفم -ّج

ّمنّ ّامتصاصها ّالجسيماتّإلىّالجهازّالهضميّيتم المعادنّإلىّجسمهّحيثّدخولّهذه
خاللّجدرانّالقناةّالهضميةّإلىّاألوردةّالدمويةّالتيّتنقلهاّإلىّالكبدّحيثّيقومّالكبدّبإفرازّ

ماتّإلىّالغدةّالصفراءّالتيّبدورهاّتعيدّهذهّالجسيماتّإلىّالغدةّالصفراءّبعضّهذهّالجسي
التيّبدورهاّتعيدّهذهّالجسيماتّإلىّاألمعاء،ّأماّالجزءّالمتبقيّمنّهذهّالجسيماتّفيّالكبدّ
فيذهبّإلىّالقلبّومنهّإلىّاألنسجةّالجسمّالمختلفةّبواسطةّالشرايينّالدموية،ّهذاّوتختلفّ

ّفالّيتجاوزّمقدارّدرجةّامتصاصّالمّو ّومعّهذا ّالمادة ّلطبيعة ّتبعا ّالهضمية ّمنّالقناة اد
ّبإرجاع6ّاالمتصاصّعنّ ّالكبد ّيقوم ّفيّحين ّالهضمية ّإلىّالقناة ّالداخلة %ّمنّالكمية

 ( .442ص,4898جميل, ) الكميةّالمتبقيةّإلىّاألمعاءّبغرضّطرحها
ّ
ّ
 



    

 المواد السائلة:  -2
ّالمستعملةّفيّ ّالسائلة ّالمواد ّالقدرةّإنّأهم ّوالتيّلها الصناعةّهيّالمذيباتّالعضوية

ّأوّغيرّعضويةّدونّأنّتغيرّمنّصفاتهاّ علىّإذابةّالموادّاألخرىّسواءّكانتّعضوية
ّالكيمياوية،ّومنّأهمّخواصّهذهّالمذيباتّماّيلي:

 القدرةّعلىّإذابةّالموادّاألخرى -
 يمكنّتخفيفّتركيزهاّدونّأنّيؤثرّعلىّخواصها -
 الحرارةّاالعتياديةتتبخرّفيّدرجةّ -
 القابليةّلالستعمالّعندّتوفرّالظروفّالمناسبة -
 القابليةّلالنفجارّعندّتوفرّالظروفّالمناسبة -

ّتؤثرّهذهّالموادّعندّدخولهاّلجسمّاإلنسانّعلىّماّيلي:
 تحدثّأضرارّفيّأنسجةّالجسم -
 تحدثّأضرارّفيّالجهازّالعصبي -

ّويعتمدّتأثيرهاّعلىّجسمّاإلنسانّعلىّماّيلي:ّ
 الخواصّالطبيعيةّللموادّالعضوية -
 شدةّالتركيز -
 مدةّالتعرض -
 قدرةّالجسمّعلىّالتخلصّمنّالمادة -
 اختالفّأعمارّالمتعرضين -
 الجنسّ)النساءّأكثرّتعرضا( -
 القابليةّالشخصية -

ّجداّ ّقليلة ّالعمل ّبيئة ّهواء ّفي ّالموجودة ّالكيمياوية ّالمواد ّأن ّإليه ّاإلشارة ّتجدر وما
لكيمياويةّالمستعملةّفيّالعمليةّالصناعيةّومعّهذاّفإنّالضررّالذيّبالمقارنةّلنفسّالمادةّا

يمكنّأنّتحدثهّهذهّالكميةّعلىّالفردّالّيمكنّفصلهاّعنّاألضرارّاألخرىّالتيّيتعرضّ
ّأو ّالكيمياويةّيمكنّأنّتحدثّحالةّمرضيةّظاهرية ّالعملّفالمادة ّفيّبيئة ّالفرد غيرّّلها



    

ّ ّأن ّولذلكّيجبّمعرفة ّالظاهرية، ّدرجة ّوذلكّمن ّأليّمادة ّالمأمونة ّدراسةّتركيز خالل
إجراءّالفحصّالسريريّوالمختبريّب وذلك ،معينة صناعة في جميعا للعاملين الصحي الوضع

ّالتركيزّّو ّدرجة ّإن ّالعمل، ّبيئة ّفي ّالموجودة ّالمادة ّمقدار ّمعرفة ّقصد ّعليه الشعاعي
والمرض،ّولكنّيجبّأخذّفترةّالمأمونةّأليّمادةّيجبّأنّتعتبرّالحدّالفاصلّبينّالصحةّ

ّيليّجدولّتمّإنشاؤهّمنّطرفّمنظمةّالعملّالدوليةّ التعرضّبعينّاالعتبارّأيضا،ّوفيما
يعطيّفكرةّعنّدرجةّالتركيزّالمأمونةّلبعضّالمواد،ّويقصدّبدرجةّالتركيزّالمأمونةّأعلىّ

عاتّفيّاليومّسا25ّنسبةّلمادةّمعينةّمنّهواءّبيئةّالعملّبحيثّلوّعملّفيهاّالفردّلمدةّ
ّأيامّأسبوعياّفإنهاّالّتؤثرّعلىّصحتهّسواءّفيّالمدىّالقريبّأوّالمدىّالبعيد.21ّولمدةّ
درجة التركيز المأمونة لبعض المواد الكيماوية المستعملة  يوضح (33رقم ) الجدول 

 في الصناعة
 الهواءجزء)من حجم الغاز أو البخار( من مليون جزء )معادل( من  اسم المادة الرقم
ّثانيّأكسيدّالكربون26ّ

ّالكحولّاألشيلي
ّالبنزينّالعادي

ّأوكتان
ّالكازولين

ّالنفط
ّالكحولّالميثيلي

ّالكلوروفورم
ّالتشادر

ّأولّأكسيدّالكربون
ّالبترول

ّرابعّكلورّالفحم
ّكبريدّالهيدروجين

ّثانيّأكسيدّالكبريت
ّفورمّمالدهيد

ّاليود
ّالكلورين

8222ّ
6222ّ
822ّ
822ّ
822ّ
922ّ
922ّ
622ّ
622ّ
622ّ
18ّ
98ّ
92ّ
62ّ
8ّ
6ّ
6ّ



    

ّالكلور
ّالبروم

ّاألرسين

6ّ
6ّ

2.28ّ
ّ

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّفهوّمعرضّ ّأوّصلبة ّسائلة ّسواء ّالكيماوية ّالمواد إنّالعاملّالذيّيتعرضّإلىّهذه

"ّ ّيعرفها ّوالتي ّببعضّاألمراضّالمهنية ّاإلصابة ّإلى ّعلّ بدر عبيد اهبالضرورة ّبأنها ةّ"
كماّأنهّينشأّّ،طبيعتهّوظروفهّخاللّفترةّمنّالزمنّرتبّعنتتبسببّالعملّّو جسميةّتنشأ

تدريجياّنتيجةّامتصاصّالجسمّلموادّضارةّأوّالتعرضّلها،ّتظهرّأعراضهاّبعدّفترةّطويلةّ
ّ ّللعامل ّالجسماني ّواالستعداد ّالعمل ّظروف ّحسب ّوذلك ّقصيرة )عبد المولى, موقع, أو

 الكتروني (.
محددةّناتجةّعنّالتأثيرّالمباشرّللعملياتّّفيعرفهاّعلىّأنهاّأمراضّ"آدم البربري"أماّ

اإلنتاجيةّوماّتحدثهّمنّتلوثّلبيئةّالعملّوكذلكّنتيجةّتأثيرّالظروفّالطبيعيةّالمتواجدةّ
،ّمنّخاللّالتعريفّالسابقةّنستنتجّأنّ)آدم البربري, موقع الكتروني(فيّبيئةّالعملّعنّاألفرادّ

ّنّغيرهاّوهما:هناكّعاملينّاثنينّيميزانّاألمراضّالمهنيةّع

 2األتربة واألدخنة مليغرام/م اسم المادة الرقم
ّأدخنةّأوكسيدّالمنغنيز29ّ

ّأدخنةّأوكسيدّالحديد
ّأدخنةّأوكسيدّالتوتياء

ّأتربةّالمنغنيز
ّاألنتمون
ّالزريخ
ّالزئبق

ّالكاديون
ّالرصاص
ّاليورانيوم

ّالفوسفورّاألبيض
ّالفانديوم

68ّ
68ّ
68ّ
21ّ
2.8ّ
2.8ّ
2.6ّ
2.6ّ
2.68ّ
2.98ّ
2.6ّ
2.8ّ



    

 :ّويتعلقّباالستعدادّالمسببّللمرضّالعامل الشخصي -
ّمالعامل المهني - ّيمارسّتأثيرّعرضّأو ّللمرضّمعّظروفّالعمل: ّبالنسبة ّشجع

 إذنّتمارضّالعمالّهوّمستبعدّمنّالخطرّالذيّيعطيّالحقّفيّالتعويض.
ّالمسببةّلها:الجدولّالتاليّيلخصّاألمراضّالمهنيةّوالعملياتّواألعمالّّوّّّّ

 ( يبين األمراض المهنية ومسبباتها32جدول رقم )
 العمليات واألعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض الرقم

26ّ
التسممّبالرصاصّ

ّومضاعفاته

أيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّالرصاصّأوّمركباتهّأوّالموادّالمحتويةّ
ّعليه.ّويشملّذلك:

ّالرصاص.تداولّالخاماتّالمحتويةّعلىّ
ّصبّالرصاصّالقديمّوالزنكّالقديمّ)الخردة(ّفيّسبائك.

العملّفيّصناعةّاألدواتّمنّسبائكّالرصاصّأوّالرصاصّالقديمّ)الخردة(.ّ
ّواستعمالّ ّتحضير ّالرصاص. ّصهر ّالرصاص، ّمركبات ّصناعة ّفي العمل
ّأوّ ّالرصاص ّبرادة ّبواسطة ّالتلميع ّرصاص. ّعلى ّالمحتوية ّالخزف ميناء

تويةّعلىّالرصاص.ّتحضيرّأوّاستعمالّالبوياتّأوّاأللوانّأوّالمساحيقّالمح
ّالتعرضّ ّيستدعى ّعمل ّأي ّوكذا ّالرصاص...الخ. ّعلى ّالمحتوية الدهانات

ّلغبارّأوّأبخرةّالرصاصّأوّمركباهّأوّالموادّالمحتويةّعليه.

29ّ
التسممّبالزئبقّ
ّومضاعفاته

الموادّالمحتويةّعليهّأيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّالزئبقّأوّمركباتهّأوّ
ّالموادّ ّأو ّالزئبقّأوّمركباته ّأيّعملّيستدعيّالتعرضّلغبارّأوّأبخرة وكذا

ّالمحتويةّعليه.ّويشملّذلك:
ّوالمقاييسّالزئبقيةّ ّأالتّالمعامل ّمركباتّالزئبقّوصناعة العملّفيّصناعة
وتحضيرّالمادةّالخامّفيّصناعةّالقبعاتّوعملياتّالتذهيبّواستخراجّالذهبّ

ّعةّالمفرقعاتّالزئبقية...الخوصنا

21ّ
التسممّبالزرنيخّ
ّومضاعفاته

ّالمحتويةّ ّالمواد ّأو ّمركباته ّأو ّالزرنيخ ّتداول ّأو ّيستدعيّاستعمال أيّعمل
ّالزرنيخّأوّمركباتهّأوّ ّأيّعملّيستدعيّالتعرضّلغبارّأوّأبخرة عليهّوكذا

ّالموادّالمحتويةّعليه.ّويشملّذلك:
ّالّز ّفيها ّيتولد ّالتي ّصناعةّالعمليات ّإنتاج ّفي ّالعمل ّوكذا ّمركباته ّأو رنيخ

ّالزرنيخّأوّمركباته
أيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّاألنتيمونّأوّمركباتهّأوّالموادّالمحتويةّالتسممّباألنتيمون21ّّ



    

عليه،ّوكذاّأيّعملّيستدعيّالتعرضّلغبارّأوّأبخرةّاألنتيمونّأوّمركباتهّأوّّومضاعفاته
ّّالموادّالمحتويةّعليه.

28ّ
التسممّبالفسفورّ
ّومضاعفاته

ّالمحتويةّ ّالمواد ّأو أيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّالفسفورّأوّمركباته
عليه،ّوكذاّأيّعملّيستدعيّالتعرضّلغبارّأوّأبخرةّالفسفورّأوّمركباتهّأوّ

ّالموادّالمحتويةّعليه.

21ّ

التسممّبالبنزولّأوّ
ثيالتهّأوّمركباتهّم

أوّّزوتيةاألمديةّأوّاآل
مشتقاتهّّومضاعفاتّ

ّذلكّالتسمم

ّيستدعيّ ّعمل ّأي ّوكذا ّالمواد، ّهذه ّتداول ّأو ّاستعمال ّيستدعي ّعمل كل
ّالتعرضّأبخرتهاّأوّلغبارها.

25ّ
التسممّبالمنجنيزّ

ّومضاعفاته

ّكلّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّالمنجنيزّأوّمركباتهّأوّموادّمحتويةّعليه
أوّلغبارهّالمنجنيزّأوّمركباتهّأوّموادّّوكذاّأيّعملّيستدعيّالتعرضّألبخرة

ّمحتويةّعليه.
ّالعملّفيّاستخراجّأوّتحضيرّأوّمركباتهّأوّموادّمحتويةّعليه

ّأوّمركباتهّوصحنهاّوتعبئتهاّ...إلخّ

25ّ
التسممّبالكبريتّ
ّومضاعفاته

كلّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّالكبريتّأوّمركباتهّأوّموادّمحتويةّعليهّ
يستدعيّالتعرضّألبخرةّأوّلغبارهّالكبريتّأوّمركباتهّأوّموادّوكذاّأيّعملّ
ّمحتويةّعليه.
ّويشملّذلك:

ّالتعرضّللمركباتّالغازيةّوغيرّالغازيةّللكبريتّ..الخ

21ّ
التأثيرّبالكرومّوماّينشأّ

عنهّمنّقرحّ
ّومضاعفات

ّحمضّ ّأو ّالكروم ّتداول ّأو ّاستعمال ّأو ّتولد ّأو ّيستدعيّتحضير كلّعمل
ّأوّالزنكّأوّأيةّالكروميكّأوّ ّأوّالبوتاسيوم كروماتّأوّبيكروماتّالصوديوم

ّّمادةّمحتويّعليهّ.

   
التأثيرّبالنيكلّوماّينشأّ

عنهّمنّقرحّ
ّومضاعفات

كلّعملّيستدعيّتحضيرّأوّتولدّأوّاستعمالّأوّتداولّالنيكلّأوّمركباتهّأوّ
ّأيةّمادةّتحتويّعليّالنيكلّأوّمركباته.ّويشملّذلك:

ّالتعرضّلغبارّكربونيلّالنيكلّ.

66ّ
التسممّبأولّأكسيدّ

الكربونّوّماّينشأّعنّ
ّذلكّمنّمضاعفات

ّكلّعملّيستدعيّالتعرضّألولّأكسيدّالكربون.ّويشملّذلك:
عملياتّتحضيرهّأوّاستعمالهّأوّتولدهّكماّيحدثّفيّالجراحاتّوقمائنّالطوبّ

ّوالجير...ّالخ



    

69ّ

التسممّبحامضّ
ومركباتهّوماّّالسيانور

ينشأّعنّذلكّمنّ
ّمضاعفات

كلّعملّيستدعيّتغييرّاستعمالّأوّتدولّحامضّالسيانورّأوّمركباتهّوكذاّ
كلّعملّيستدعيّالتعرضّألبخرةّأوّرذاذّالحامضّأوّمركباتهّأوّأتربتهاّأوّ

ّالموادّمحتويةّعليه.
ّ

61ّ
التسممّبالكلورّوالفلورّ

ّوالبرومّومركباتها
ّتغيير ّيستدعي ّعمل ّأوّّكل ّالبروم ّأو ّالفلور ّأو ّالكلور ّتدول ّأو استعمال

ّمركباته،ّوكذاّكلّعملّيستدعيّالتعرضّلتلكّالموادّأوّّأبخرتهاّأوّغبارها.

61ّ
التسممّبالبترولّأوّ
غازاتهّأوّمشتقاتهّأوّ

ّمضاعفاته

كلّعملّيستدعيّتدولّأوّاستعمالّالبترولّأوّغازاتهّأوّمشتقاته،ّوكذاّكلّ
ّعملّيستدعيّالتعرضّلتلكّالمواد،ّصلبةّكانتّأوّسائلةّأوّغازية.ّ

68ّ
التسممّبالكلوروفورمّّ
ّورابعّكلورورّالكربون

أيّعملّيستدعيّتدولّأوّاستعمالّالكلوروفورمّأوّرابعّكلورورّالكربون،ّوكذاّ
ّدعيّالتعرضّألبخرتهاّأوّاألبخرةّالمحتويةّعليها.ّكلّعملّيست

61ّ

التسممّبرابعّكلوروّ
األثينّوثالثّكلوروّ
األثلينّومشتقاتّ
الهالوجينيةّاألخرىّ

للمركباتّاأليدروكربونيةّ
ّمنّالمجموعةّاألليفاتية

أيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتدولّهذهّالموادّوالتعرضّألبخرتهاّأوّاألبخرةّ
ّّالمحتويةّعليها.

ّ

65ّ

األمراضّواألعراضّ
الباثولوجيةّالتيّتنشأّ
عنّالراديوّأوّالموادّ
ذاتّالنشاطّاإلشعاعيّ

ّأوّأشعةّإكس

أيّعملّيستدعيّالتعرضّللراديومّأوّأيةّمادةّأخرىّذاتّنشاطّإشعاعيّأوّ
ّأشعةّإكس

65ّ
سرطانّالجلدّاألولىّ
والتهاباتّوتقرحاتّ
ّالجلدّوالعيونّالمزمنة

أيّعملّيستدعيّتدولّأوّاستعمالّأوّالتعرضّللقطرانّأوّالزفتّأوّالبيتومينّ
أوّالزيوتّالمعدنيةّ)بماّفيهاّالبارفين(ّأوّالفلورّأوّأيّمركباتّأوّمنتجاتّأوّ
متخلفاتّهذهّالمواد،ّوكذاّالتعرضّأليةّمهيجةّأخرىّصلبةّكانتّأوّسائلةّأوّ

ّغازية.ّ

61ّ
تؤثرّالعينّمنّالحرارةّ

أّعنهّمنّوماّينش
ّمضاعفات

أيّعملّيستدعيّالتعرضّالمتكررّأوّالمتواصلّللوهجّأوّاإلشعاعّالصادرّ
عنّالزجاجّالمصهورّأوّالمعادنّالمحميةّأوّالمنصهرةّأوّالتعرضّلضوءّقويّ

ّأوّحرارةّشديدةّمماّيؤديّإلىّتلفّبالعينّأوّضعفّباألبصار.ّ



    

92ّ

أمراضّالغبارّالرئويةّ
)نوموكيندوزس(ّالتيّ

ّعن:تنشأّ
غبارّالسليكاّّ-6

 )سيلكوزس(
غبارّاألسيستوسّّ-9

ّ)أسبستوزس(
غبارّالقطنّوغبارّّ-1

 الكتانّببسينوس
غبارّبودرةّالتلكّّ-1

ّتليكوزس

ّالتيّ ّالمواد ّأو ّالسليكا ّلمادة ّحديثّالتولد ّالتعرضّلغبار ّيستدعي أيّعمل
ّبنسبةّتزيدّعلىّ رّ%ّكالعملّفيّالمناجمّوالمحاج8تحتويّعلىّمادةّالسليكا

أوّنحتّاألحجارّأوّطحنهاّأوّفيّصناعةّالمسناتّالحجريةّأوّتلميعّالمعادنّ
ّأيّعملّيستدعيّ ّوكذا ّأعمالّأخرىّتستدعىّنفسّالتعرض، ّأية بالرملّأو
التعرضّلغبارّاألسبستونّوغبارّالقطنّوغبارّالكتانّوّبودرةّالتلكّلدرجةّينشأّ

ّعنهاّاألمراض.

ّالجمرةّالخبيثةّإنثراكس96ّ

كلّعملّيستدعيّاالتصالّبحيواناتّمصابةّبهذاّالمرضّأوّتداولّرممهاّأوّ
ّبماّفيّذلكّالجلودّوالحوافرّوالشعرّ أجزاءّمنهاّومنتجاتهاّالخامّأوّمتخلفاتها
ّمنتجاتّ ّعلى ّالمحتوية ّالبضائع ّوتفريغ ّشحن ّفي ّالعمل ّوكذلك والقرون

ّأوّالبضائعّالتيّتحتملّأنّتكّو نّقدّتلوثتّبأنواعّالحيواناتّالخامّومخلفاتها
ّالمرضّ)حويصالتّالمرض(ّعنّطريقّالحيواناتّأوّفضالتها.ّ

ّالسقاوة99ّ
ّأوّ ّالمرضّوتداولّرممها ّبهذا كلّعملّيستدعيّاالتصالّبحيواناتّمصابة

ّأجزاءّمنها
ّالعملّفيّالمستشفياتّالمتخصصةّلعالجّهذاّالمرضّمرضّالدرن91ّ

91ّ
أمراضّالحمياتّ

ّالمعدية

ّالمس ّفي ّبحكمّالعمل ّالمخالطة ّو ّالحميات ّهذه ّلعالج ّالمتخصصة تشفيات
العملّفيّمجاالتّاألمراضّالمعدية،ّوالعملّفيّالمعاملّأوّمراكزّاألبحاثّ

ّالمختصةّبهذهّالنوعيةّمنّاألمراض.

ّالتسممّبالبريليوم98ّ
ّالموادّ ّأو ّمركباته ّأو ّالعنصر ّهذا ّتداول ّأو ّاستعمال ّيستدعي ّعمل أي

ّالمحتويةّعليه.

ّالتسممّبالسيليليوم91ّ
كذاّكلّعملّيستدعيّالتعرضّبغبارهّأوّأبخرتهّأوّمركباتهّأوّالموادّالمحتويةّ

ّعليه.

95ّ
األعراضّواألمراضّ
الناتجةّعنّالتعرضّ
ّلتغيراتّالضغطّالجوي

كذاّكلّعملّيستدعيّالتعرضّالمفاجئّأوّالعملّتحثّضغطّجويّمرتفعّأوّ
ملّتحثّالضغطّالجويّمنخفضّالتخلخلّالمفاجئّفيّالضغطّالجويّأوّالع

ّلمدةّطويلة



    

95ّ

األعراضّوّاألمراضّ
الباثولوجيةّالتيّتنشأّ
عنّالهرموناتّ

ّومشتقاتها

ّكلّعملّيستدعيّالتعرضّلتأثيرّالهرموناتّأوّالمشتقاتّالهرمونية

ّالصممّالمهني91ّ
ّالعمالّلتأثيرّالضوضاءّ العملّفيّالصناعاتّأوّاألعمالّالتيّتتعرضّفيها

ّالعقاقيرّوّالكيماوياتّالتيّتؤثرّعلىّالسمعأوّ

12ّ

األعراضّوالعالماتّ
الباثولوجيةّباألطرافّ
العلياّالناتجةّعنّ

االهتزازاتّالموضوعيةّ
والمصحوبةّفيّصورةّ
األشعةّبتغيراتّمفصليةّ
وعظميةّفيّعظامّ
اليدينّوالمفاصلّ

ّالصغرى

انّيصاحبهّأيّكلّعملّيستدعيّالتعرضّلالهتزازاتّباألطرافّخاصةّإذاّك
ّوالصناعاتّ ّوالمحاجر ّوالمناجم ّوالمسابك ّوالتخريم ّالحفر ّأعمال ّفي برودة

ّالثقيلةّوغيرها

16ّ
التسممّبالنتراتّ
والنتريتاتّ
ّوالنيتروجلسرين

ّفيّ ّخاصة ّالمواد ّهذه ّتداول ّأو ّاستعمال ّأو ّالتعرض ّيستدعي ّعمل أي
ّوغيرها.ّالصناعاتّالحربيةّ)المفرقعات(ّواألدويةّوالصناعاتّالكيمياوية

19ّ
التسممّبالكاديومّ
ّومضاعفاته

ّأوّ ّمركباته ّأو ّالكاديميوم ّتداول ّأو ّاستعمال ّالتعرضّأو ّيستدعي أيّعمل
ّأوّ ّوالسيارات ّالطائرات ّصناعة ّبالكهرباء ّالطالء ّمثل ّعليه ّالمحتوية المواد

ّاألجهزةّااللكترونيةّوالبوياتّوالبالستيكّوالبطارياتّالقلويةّوغيرها.

11ّ

لكحولّالتسممّبا
والجليكومّوالكيتونّ
بأنواعهاّالمختلفةّ

ّومضاعفاته

أيّعملّيستدعيّالتعرضّأوّاستعمالّأوّتداولّهذهّالموادّمركباتهّوّالموادّ
ّالصناعيّ ّوالحرير ّوالطباعة ّوالتنظيف ّالصباغة ّذلك ّويشمل ّعليه المحتوية

ّوالجلودّوالمطاطّوغيرها.

11ّ

األمراضّالناتجةّعنّ
ّغيرّالمؤينةّاإلشعاعات

ّمثل:
األشعةّفوقّّ-أ

ّأيّعملّيستدعيّالتعرضّلهذهّاالشاعات



    

 البنفسجية
األشعةّتحتّّ-ب

ّالحمراء

ّالتسممّبمبيداتّاآلفات18ّ
ّوكذلكّأيّعملّ ّالمواد أيّعملّيستدعيّاستعمالّأوّتداولّأوّتصنيعّهذه

ّيستدعيّالتعرضّلهّ.
 

 ثامنا: نتائج الظروف غير الصحية في بيئة العمل
ّإلىّماّيلي:ّوتصنفّالنتائج

 النتائجّالمباشرة:ّإصابةّالعمالّبعجزّكليّأوّجزئيّوحاالتّالوفاة.ّ -6
ّالتيّ -9 ّالمادية ّالخسائر ّفي ّتتمثل ّاقتصادي ّذاتّطابع ّوهي ّالمباشرة: ّغير النتائج

 تتكبدهاّالمنشأةّوذلكّنتيجةّأيامّالعملّالضائعةّوعدمّكفايةّإجراءاتّالسالمةّالمهنية
يزيقيةّفيّبيئةّالعملّيجبّاتباعّمجموعةّمنّالخطواتّوللحدّمنّمخاطرّالظروفّالف

ّواإلجراءاتّتتمثلّفيماّيلي:
بهّالعملّمنّمخاطرّوأضرارّوطرقّالوقايةّمنهاّتوعيةّوتعريفّالعاملينّبكلّماّيتطلّ  -

 وتجنبّحدوثها.
ّودرجةّ - ّواإلضاءة ّالكافية ّالتهوية ّمثل ّالعمل ّمكان ّفي ّالمؤثرة ّالعوامل ّكل مراعاة
 المناسبةّوالضغطّالمعتدلّوقلةّالضجيجّوغيرهاّ.الحرارةّ
ّاألبخرةّ - ّمن ّكمياتّضارة ّعنها ّينتج ّالتي ّاإلنتاجية ّالخطواتّوالعمليات ّكل عزل

 والغازات.
محاولةّادخالّالمكينةّالمتقدمةّفيّعملياتّالتصنيعّواالستغناءّعنّالتداولّاليدويّ -

 فيّكلّالخطواتّاإلنتاجيةّالممكنةّعلمياّأوّاقتصاديا.
 لشفطّوالسحبّالمستمرّلجميعّاألبخرةّوالغازاتّالناتجةّعنّالتصنيعا -
لزامّالعاملينّباستعمالهاّومعاقبةّكلّمنّيتقاعسّ والمعدات توفيرّالمالبس - الوقائيةّوا 

 عنّاالستعمال.
 مراعاةّالنظافةّوالنظامّوالترتيبّفيّمكانّالعملّوالتأكيدّمنها. -



    

 ىّوقتّالعملّوتوفيرّالمستلزماتّلهاالتأكيدّعلىّالنظافةّالشخصيةّللعاملينّحت -
 توفيرّأماكنّاالستراحةّوالترويحّوتغييرّالمالبسّوغيرهاّمعزولّعنّمكانّالعمل -
 منعّتناولّوحفظّالطعامّوالتدخينّفيّمكانّالعملّومعاقبةّكلّمنّيخالفّذلكّ -
 الحفاظّالمستمرّوالصيانةّالجديةّلآلالتّوالمعداتّفيّمكانّالعمل -
ّللعا - ّفحصّطبي ّبهّإجراء ّتقارن ّكمعيار ّاإلجراء ّهذا ّويتخذ ّبعمله ّالتحاقه ّقبل مل

 نتائجّالفحوصّالمستقبلية.
- ّ ّبين ّتتراوح ّفترات ّعلى ّوتتم ّفحوصّدورية ّلشدة1ّّاجراء ّتبعا ّوذلك ّوسنة أشهر

 .التعرض
 توعيةّالعمالّبأخطارّالمهنةّوالتأكيدّلهمّعلىّأهميةّالفحوصات -
 وصحيحةّتدريبّالعمالّعلىّاتباعّأساليبّعملّسليمة -
 عزلّالمسبباتّفيّأماكنّمنعزلةّوبعيدةّعنّالعمال -

والمراجعةّالمنتظمةّوالمستمرةّمنّقبلّالجهاتّالمسؤولةّوالواعيةّألماكنّالعمل،ّالمراقبةّ
ّالعام ّللصالح ّالتعليمات ّهذه ّيخالف ّمن ّكل ّومعاقبة ّالسابقة ّالنقاط ّكل ّعلى ّواإلصرار

 .(ص دس, المركز الوطني للمعلومات,)
ّ
ّ
ّ



    

ّ:خالصة الفصل
ّإلىّمجموعةّمنّالمخاطرّكونهّيعملّفيّ إنّاإلنسانّالعاملّيتعرضّأكثرّمنّغيره
ّحيثّ ّمن ّجوهريا ّاختالفا ّالعادية ّالحياة ّنمط ّعن ّتختلفّالظروفّفيها منشآتّصناعية
درجةّالضوضاءّودرجةّالحرارةّونقاءّالجوّالمحيطّأوّتلوثه،ّوكذلكّطبيعةّالعملياتّالتيّ

اآلالتّالتيّتسببّاهتزازاتّتؤثرّعلىّصحتهّباإلضافةّإلىّتداولّالكثيرّّيجريهاّيومياّمع
منّالموادّذاتّالخواصّغيرّالمعتادةّفمنهاّالسامّومنهاّالخانقّومنهاّالحارق،ّالتيّتسببّ

ّاملةالعديدّمنّاألمراضّونتيجةّلهذهّالمخاطرّالمتعددةّالتيّتتعرضّلهاّالقوىّالبشريةّالع
ذّاالجراءاتّالالزمةّالتيّتضمنّالعنايةّوالمحافظةّعلىّتلكّالقوىّالبدّمنّاالهتمامّباتخا

منّحيثّالتخطيطّوالتنفيذّوالتقييمّلماّيعرفّببرنامجّالسالمةّوالصحةّالمهنيةّوذلكّبتوفيرّ
الخوذاتّالواقية،ّأحذيةّالسالمة،ّمعداتّّ،جسمللقيةّامعداتّالوقايةّالشخصيةّمنّألبسةّّو

متابعةّالصحيةّباإلضافةّإلىّاالجراءاتّالمتصلةّالاإلضافةّإلىّوقايةّالعينّوالوجهّوالسمعّب
ّوضعّ ّتتناول ّوالتي ّالصناعية ّالمنشآت ّخارج ّتتم ّالتي ّالمهنية ّوالصحة ّالسالمة بتنظيم
السياساتّواصدارّاألنظمةّواللوائحّوالقوانينّالخاصةّوتطويرهاّبحيثّتواكبّالتقدمّالعلميّ

ّال ّالسمللوصولّإلىّأرقىّالمستوياتّفيّهذا ّتلكّالقواعدمجالّوعدم ّاحّللعاملينّبمخالفة
فزيادةّتأثيرّالظروفّالفيزيقيةّالسيئةّللعملّيزيدّعندماّالّيتخذّالعمالّاالحتياطاتّالالزمةّ
ومخالفةّالقواعدّالمحددةّولعلّماّيبرزّتأثيراتّالظروفّالفيزيقيةّالسيئةّعنّالعمالّتقديراتّ

ّفيّا ّواحدا ّيموتّكلّلعالالخبراء،ّحيثّأنّشخصا عملّأوّ إصابةإثرّ دقائقّعلى21ّم
ّالمجا ّفإن ّوبالتالي ّمرضّبسببّالمهنة ّمن ّالمجاالتّخطرا ّأكثر ّالصناعي ّومعّل غيره

التطورّالمتزايدّوالمستمرّفيّصناعةّاآلالتّوالمعداتّووسائلّاإلنتاجّالمختلفةّوخاصةّفيّ

فّبأنهاّتوفيرّظروفّرّ عّ نهايةّالقرنّالعشرينّتطورّمفهومّالصحةّالمهنيةّحيثّأصبحتّتّ 
ّللم ّالالزمة ّاألمنة ّالعمل ّالثالثة ّاإلنتاج ّعلىّعناصر ّوذلكّحافظة ّواأللة ّوالمادة اإلنسان

منّبينهاّحمايةّالعنصرّالبشريّمنّاالجراءاتّواالحتياطاتّالوقائيةّّبتطبيقّمجموعةّمن
ّضّله.مخاطرّالعملّوظروفّالبيئةّوذلكّعنّطريقّإزالةّمسبباتّالخطرّوتقليلّالتعّر



    

والخاليّمنّالمخاطرّالمؤديةّإلىّاإلضرارّ المناسب المكان مسؤولةّعنّتوفيرّفاإلدارة
بالعاملينّأثناءّالعملّوهذهّالمسؤوليةّأصبحتّمتزايدةّفيّظلّالتطورّالتكنولوجيّوبصورةّ
ّتعملّعلىّالتقليلّمنّاألثارّالنفسيةّ ّفإنّاإلدارة خاصةّفيّالمنظماتّالصناعيةّومنّتم

ّع ّعلىّالناجمة ّأثرها ّيقتصر ّال ّالمناسبة ّغير ّالفيزيقية ّفالظروف ّالمهنية ّاألمراض ن
نماّتمتدّأثارهاّإلىّم ّاعرّالعاملينّأيضا.شالجوانبّالماديةّفيّالعملّفقطّوا 

وعلىّالعمومّفإنّحمايةّالعاملينّمنّاألخطارّواألمراضّليستّمسئوليةّاإلدارةّلوحدهاّ
ّتقعّكذلكّعلىّعاتقّالعاملينّ نما ّالتامّباألنظمةّواللوائحّالتيّتحددّفقطّوا  وذلكّبالتزامهم

ّالمسؤوليةّأيضاّ ّهذه ّتمتد ّبارتداءّوسائلّالحمايةّكما الطرقّاألمنةّلمزاولةّالعملّوااللتزام
إلىّالفريقّالطبيّالذيّيقومّبمتابعةّالحالةّالصحيةّللعمالّوكذلكّقياسّدرجاتّالملوثاتّ

ّواالهتزازّوال ّالضوضاء ّمنودرجة ّبالعاملين،عد تأكيد ّإضرارهم ّّم بقّيمكنّحصرّسومما
ّطرقّالوقايةّمنّهذهّالظروفّفيماّيلي:

ّوتصميمّ - ّجيدة ّبمواصفات ّوالمكينات ّاآلالت ّاختبار ّتشمل ّوالتي ّالهندسية الطرق
 المبانيّتصميماّصحيحاّمنّحيثّالتهويةّوالحرارةّواإلضاءةّ...ّالخ

ّوتصرفاتّالعملّاآلمنة.ّّّكذلكّالطرقّالطبيةّواستعمالّمعداتّالوقايةّالشخصية
ّّ



    

 
 

 : االضطرابات المهنيةالثالثالفصل 
 مدخل

 أوال: مفهوم االضطراب المهني
 ريات المفسرة لالضطرابات المهنيةالنظ ثانيا:

 ثالثا: أسباب االضطرابات المهنية
 مؤشرات االضطراب المهني  رابعا:

 تقنيات معالجة االضطرابات المهنية في المنظمة خامسا:
 خالصة الفصل

ّ
ّ  



    

 مدخل:
المعروفّوالمتفقّعليهّأنّالمؤسسةّتنشأّوفقّمعطياتّبيئيةّوماديةّواجتماعية،ّحيثّ
 تتفاعلّفيماّبينهاّقصدّتحقيقّأهدافّمعينةّيتمّتسطيرهاّمنّطرفّالمسيرينّوالخبراءّونموا

ّتسعىّ وثيقاّارتباطا يرتبط المؤسسة هذه ّاألهداف،ّولهاذا ّلهذه المنظماتّإلىّبمدىّتحقيقها
ّوماّ ّيشكلونّالعنصرّالحيويّفيّبنائها ّكونّهؤالء ّللعاملينّفيها توفيرّالظروفّالمناسبة
ّخاللّمدةّ ّيتأثرّبها ّيصادفهّمنّتطورات، ّلما ّالتغيرّوفقا ّدائم يميزّالعنصرّالبشريّأنه

ازّيحتمّعليهاّأنّتمتّاالجتماعيعملهّفيّالمنظمةّكماّأنّارتباطّالمؤسسةّبالجانبّالماديّّو
ّالتغيرات، حتى بالمرونة ّجميع ّمسايرة ّتعرفّ تستطيع ّالحديثة ّالصناعة ّأصبحت ولقد
عديدةّتتماشىّوازديادّحاجاتّاإلفرادّمماّيقضيّبالضرورةّتطويرّأساليبّوتقنياتّ متطلبات

ّالعملّوالتنظيمّالدقيقّوكذلكّتوفيرّالموادّالخامّورؤوسّاألموالّوالخبرةّالفنية.
لمجموعةّاألساليبّوالتقنياتّالحديثةّفإنناّالّنستطيعّالجزمّبأنهاّورغمّانتهاجّالمؤسسةّ

تستطيعّأنّتقضيّعلىّجميعّاالختالالتّالتيّقدّتواجهّالعاملينّبهاّفنجدّفيّكلّمؤسسةّ
ّلديهمّ ّوالجسدي ّالنفسي ّالجانب ّتمس ّعديدة ّاختالالت ّمن ّيعانون ّالعمال ّمن مجموعة

ّوالمشقّ  ّواإلجهاد ّوالقلق ّباإلحباط ّالعملّكاإلصابة ّحوادث ّللتعرضّإلى ّباإلضافة ّالفنية ة
ّإلىّظهورّبعضّاالضطراباتّ ّيؤديّبالضرورة ّمما ّالمختلفة ّباألمراضّالمهنية واإلصابة

أدبياتّعلمّالنفسّالصناعيّبعدمّالرضاّوتظهرّهذهّاالضطراباتّفيّ عنهاّفي يعبر لديهم،
ّمجموعةّمنّالمظاهرّالسلوكيةّيمكنّحصرهاّفيماّيلي:

 التغيبّّ-
 التسيبّالمهنيّّ-
 االغترابّالمهنيّّ-
 ّةاالجتماعيسوءّالعالقاتّّ-

والتيّتكونّنتيجةّعدمّالرضاّحيثّتشيرّهذهّاألخيرةّإلىّالدرجةّالكليةّلمشاعرّالفردّ
دارةّالعملّوعدمهّالرضاّاإلجماليّعنّالعملّوعنّجوانبّمعينةّمثلّ السلبيةّنحواّالعملّوا 

ّلعمل،ّاإلشراف،ّمماّيجعلّالعاملّيفتقدّإلىّماّيلي:األجر،ّساعاتّا الزمالءّاإلدارة،



    

 عدمّالقدرةّعلىّالتعاملّبذكاءّمعّالمشكالتّالتيّيواجههاّفيّمهنته.ّّ-
 عدمّتقبلّالذاتّواألخرين.ّّ-
 معّاألخرينّوتنميتها.ّّةاالجتماعيعدمّالقدرةّعلىّالحفاظّعلىّالعالقاتّّ-
 عدمّالقدرةّعلىّاتخاذّقراراتّعملية.ّّ-
 دمّالقدرةّعلىّااللتزامّبمواعيدّالعملّواالهتمامّواالجتهادّفيّالعمل.ّعّ-ّ
 أداءّوضيفيّسيئ.ّ-
ّعدمّاالستقرارّوالتوازنّاالنفعاليّ-

 .(831ص ،8991شوقي، )
ّتحقيقّ ّقصد ّالفرد ّيعتمدها ّالتي ّالعملياتّالسلوكية ّلفشل ّنتيجة ّالمظاهر ّهذه وتكون

ّله، ّضرورية ّيراها ّاألهدافّالتي ّمن ّالرغباتّفيّّمجموعة ّهذه ّتحقيق ّعلى ّالعمل ويتم
،ّهذهّةاالجتماعيمحيطّينتميّإليهّويتواجدّفيهّحيثّيمارسّأفعالهّوفقّالمعطياتّالبيئيةّّو

األخيرةّماّلمّتكنّمناسبةّتحدّمنّدافعيته،ّفالفردّفيّبيئتهّالمهنيةّيحاولّجاهداّإحداثّنوعّ
 لتيّيعي ّداخلهاّولقدّتعددتّاالتجاهاتاّةاالجتماعيمنّالمواءمةّبينهّوبينّبيئتهّالمهنيةّّو

تحديدّمعنىّالتوافقّاوّاالضطرابّفمثالّنجدّالباحثينّالمختصينّيعرفونهّعلىّأنهّهوّ حول
 والبيئي،ّوانطالقاّمنّهذاّالمدخلّسيحاولّاالجتماعيعدمّالتوافقّوااللتزامّوالتالؤمّالمهنيّّو

ّوأبعادهّوطبيعته.الطالبّالباحثّتحديدّمعنىّاالضطرابّاوّسوءّالتوافقّ
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االضطرابّّدراسةّمنهجّالمناهجّهذهّأهمّومنّدراستهّفيّالمستخدمّالمنهجّوفقّيعرف
ّالمهنيّكعمليةّومنهجّدراسةّاالضطرابّكحالة:

المهنيّعلىّأنهّفشلّالعملياتّالديناميكيةّّهذاّالمنهجّاالضطرابّيعرفّالمنهج األول:
يقومّبهاّالفردّلتحقيقّواالحتفاظّبحالةّمنّالتطابقّمعّبيئتهّفيّالعملّويرىّّوالمستمرةّالتي

ّتحقيقّ ّإلى ّيهدف ّكونه ّوديناميكية ّمستمرة ّبعملية ّيقوم ّالفرد ّبأن ّالمنهج ّهذا أصحاب
حاجاتّمتغيرةّباستمرارّفينطلقّمنّتحقيقّهذهّالرغبات،ّوماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّسعيّ

ليهّيكونّوفقّمجموعةّمنّالقدراتّالتيّتعملّعلىّتوجيهّسلوكهّماّيصبواّإّإلىّتحقيقّالفرد
 للعمل.ّةاالجتماعيوتفاعلهّمعّالبيئةّالماديةّّو



    

ّعدمّّالمنهج الثاني: ّمن ّحالة ّهو ّالمهني ّاالضطراب ّأن ّالمنهج ّأصحابّهذا يرى
ّاالنسجامّونقصّفعاليةّ ّاألمرّبعدم ّيقاسّهذا ّما ّالمهنيةّوغالبا ّوبيئته ّبينّالفرد االنسجام

 العاملّوكفاءتهّوتظهرّمؤشراتّهذاّاالضطرابّفيماّيلي:
المواءمةّبينّّعدمّتقبلّالعاملّبوجهّعامّلعمله،ّعدمّقدرتهّعلىّإشباعّحاجاته،ّوعدم

أشكالّاختالالتّتؤديّإلىّنقصّواضحّفيّالعائدّالوظيفيّوغالباّماّّالفردّومهنتهّمنّخالل
ّوعدمّ ّالعمل ّمكان ّتغيير ّفي ّوالرغبة ّالوالء ّوعدم ّالغياب ّفي ّتتمثل ّبسلوكات ّعنه يعبر

 .(821ص ،8999 فتحي،و)رفقي التطورّفيّاألداءّ

ّ ّالنفسّالصناعيّعدة ّتناولّعلماء ّتقديمّولقد ّلموضوعّالتوافقّالمهنيّوحاولوا مفاهيم
ّمجموعةّمنّالتعريفاتّنبرزّمنهاّكماّيلي:

ّالفردّّتعريف عباس محمود عوض:ّ- ّبها ّالتيّيقوم هوّالعمليةّالديناميكيةّالمستمرة
ّ.(28ص ،8999، )حمديلتحقيقّالتالؤمّبينهّوبينّالبيئةّالمهنيةّوالمحافظةّعلىّهذاّالتالؤمّ

ّالفردّّهوّالتوافقّالمهنيّالرخاوي:تعريف يحيى ّ- تلكّالعمليةّالمستمرةّالتيّيقومّبها
والنفسيةّوالمحافظةّّةاالجتماعيلتحقيقّالتالؤمّبينهّوبينّبيئتهّالمهنيةّبكلّأبعادهاّالماديةّّو

 .(22ص عوض، د س،)علىّهذاّلتالؤمّ

ّمعّّتعريف محمد الزيفي:ّ- ّيتالءم ّعنّمرونةّشخصيةّفيّتغييرّالسلوكّبما عبارة
ّ.(39ص ،8911)الزيفي، تغييرّالظروفّالبيئيةّالمهنيةّ

وهوّالتكيفّالسليمّمعّظروفّالعملّبماّيشعرّالعاملّّسالمة غباري: تعريف محمدّ-
ّ(818ص ،8998)غباري، اإلنتاجّاألفضلّكماّوكيفا.ّ أنهّراضّعنّنفسه،ّمماّيساعدهّعلىب

مماّسبقّيمكنّالقولّأنّالتوافقّالمهنيّهوّتقبلّالفردّللعاملينّمعهّورضاهّعنّّانطالقا
ّوانسجامهّمعّظروفّالعملّالمختلفةّ المتغيراتّالتيّتعتريّمحيطّعملهّمنّوقتّألخر،

ّلفشل ّنتيجة ّتكون ّالمهنية ّفاالضطرابات ّوبالتالي ّاألداء، ّفي ّوالكيفي ّالكمي تلكّّوتميزه
ّالطموحاتّوالحاجاتّفالفشلّّقصدّعملهّفيّالفردّبهاّالعملياتّالتيّيقوم تحقيقّمجموعة

ّيؤديّإلىّعدمّالشعورّبالرضاّوغالباّماّيكونّهذاّالفشلّيتمركزّفيّالمحاورّالتالية:



    

 ّعدمّقدرةّالفردّعلىّمجابهةّتغيرّالمحيطّالمهني.ّ-

 عدمّإحساسهّباألمانّفيّمكانّعمله.ّ-
إحساسّالفردّأنّعملهّالّيوفرّلهّالحاجاتّالتيّيسعىّمنّخاللّتحقيقّماّيجنيهّمنّ
عملّمعينّوبذلكّيفشلّفيّتحقيقّالتوازن،ّوانطالقاّمنّالتعاريفّالسابقةّأيضاّنستنتجّأنّ

نماّيتعدىّالعالقاتّ كونّالفردّيعي ّفيّتنظيمّّةاالجتماعياالضطرابّالّيكونّمادياّفقطّوا 
ّالواقعّنجدهّتتشابكّفيهّالعال ّلرفضهّهذا قاتّوأنّالجماعةّتحدّمنّتحقيقّحاجاته،ّونظرا

ّبتخطيّقوانينّالجماعةّونظمهاّويدخلّفيّصراعّمعّمشرفيهّوزمالئهّفيكونّغالباّماّيقوم

ّلمعنىّاالنتماءّوالوالءّلتلكّالجماعةّوعدمّإحساسهّّحالةّفي ّيجعلهّفاقدا تصادمّمعهمّمما
االضطراباتّالمهنيةّقدّتكونّنتيجةّلعدمّتوافقّالمعطياتّالبيئيةّوالفيزيقيةّّأنّباألمن،ّكما
ذاّكانّالعملّيفوقّقدراتّالّةاالجتماعي مكانيتهمّالبدنية،ّوا  مكاناتهّمعّقدراتهمّالعقليةّوا  فردّوا 

ّ ّنوعا ّيخلق ّذلك ّفإنّفإن ّوبالتالي ّقدرات ّمن ّيمتلكه ّوما ّحاجته ّبين ّاالتزان ّعدم من
يةّتكونّبسببّعدمّتالؤمّالعواملّالذاتيةّوالبيئيةّواختاللّتوازنهّمعّبيئتهّاالضطراباتّالمهن

ّنفسهّةاالجتماعي ّعن ّالرضا ّوعدم ّوالتعاسة ّبالضيق ّيشعر ّيجعله ّمما عملهّّوعنّالمهنية
ّإحباطات ّاالضطرابّوتظهرّمختلفة،ّنتيجة ّالسلوكاتّّخاللّمنّمؤشراتّهذه ّمن مجموعة

 العاملّعدمّرغبتهّوعدمّرضاهّوتتمثلّفيّّماّيلي:الظاهرةّالتيّيعبرّمنّخاللهاّ
ّزمالئهّّ- ّتقبل ّوعدم ّوزمالئه ّمشرفيه ّمن ّينتقم ّالعامل ّفنجد ّبنوعيه ّالمهني التسيب

 ورفضّإقامةّعالقاتّاجتماعيةّمعهم.
التغي بّحيثّنجدهّكثيرّالتمارضّويسعىّإلىّانّيصلّمتأخراّإلىّعملهّويغيبّدونّّ-

 أسبابّواضحة.
ّفيمّ- ّسلالشكاوي ّبالضرورة ّيؤدي ّمما ّواألجر...إلخ، ّيخصّاإلدارة ّجودةّا ّعلى با

 .(871ص ،8992 )عويصة،ّاإلنتاجّكم اّوكيفا
ومنّخاللّماّسبقّنستنتجّأنّاالضطراباتّالمهنيةّتكونّنتيجةّلعدةّعواملّمتداخلةّ

ّفيماّبينها:



    

وهيّالتيّتخصّالعاملّفيّحدّذاته،ّفالعاملّالذيّتكونّاستعداداتهّّعوامل ذاتية: -
العقليةّوقدراتهّعلىّتقييمّذاتهّواستعداداتهّالمكتسبةّكالتدريبّوعدمّتناسبّمواهبهّمعّأداءّ
العملّيؤديّبالضرورةّلوجودّعل ةّتعيقهّعنّاألداءّالحسنّلعملهّمماّيجعلهّمحبطاّمضطرباّ

 مهنياّسواءّأداءّأوّنفسيا.
وتتمثلّفيّعيوبّالمنظمةّكالعيوبّالفيزيقية،ّضوضاءّمرتفعةّحرارةّّعوامل بيئية: -
سوءّالسلوكّاإلشرافيّوخللّفيّنظامّاالتصاالتّأوّانعدامّّأغبرة،ّسوءّالتنظيمّأوّمرتفعة،

 برامجّالتحضيرّوالتدريب.
 لالضطرابات المهنية النظريات المفسرة ثانيا:

ّتعريفّل ّسبقّتقديم ّفيما ّتم مفهومّاالضطرابّالمهنيّوقدمّعلىّأنهّمجموعةّمنّلقد
ّمنّاإلمكانياتّ ّمجموعة ّتوافر ّلعدم ّنتيجة ّفيّمكانّعمله ّالعامل السلوكاتّالتيّيسلكها

الظروفّالبيئيةّوالتنظيميةّالتيّتساعدهّعلىّتحقيقّمتطلباتهّمماّيسبّلهّمجموعةّّالذاتية،
ّرفضهّللواقعّالذيّيعيشهّمماّيجعلهّغيرمنّاإلحباطاتّوالقلق،ّمماّيدفعهّإلىّالتعبيرّعنّ

عملهّوتنقصّدافعيتهّنحواّالعملّومماّالّشكّفيهّأنّالدوافعّهيّمحركاتّالسلوكّ عن راض
اإلنسانيّفيّمواقفّالحياةّبوجهّعامّومواقفّالعملّبوجهّخاصّوهيّذاتّأثرّفاعلّعلىّ

لرضاّالمهنيّفعدمّالرضاّاإلنتاجّكماّوكيفا،ّومماّيتصلّباإلنتاجّوالدافعيةّالرضاّأوّعدمّا
ّعلىّ ّبآخر ّأو ّبقدر ّالموقفّالسلبيّيتدخل ّهذا ّعمله، ّتجاه ّالعامل ّموقفّسلبيّمن هو
إنتاجيةّالعاملّفنجدهّيتقاعسّعندّبذلّجهدّفيّأدائهّويتمارضّتهرباّمنّالعملّوذلكّنتيجةّ

يهّويثيرهّنقصّالدافعّالذيّيعتبرّقوةّدافعةّومحركةّلسلوكّالكائنّالحيّفهوّيحفزّالسلوكّلد
هذاّحاولّالعديدّمنّعلماءّالنفسّصياغةّبعضّالنظرياتّ من ويوجههّلغايةّمعينة،ّوانطالقا

ّالتيّتفسرّاالضطراباتّالمهنيةّوالتيّسيتمّالتطرقّإلىّبعضهاّفيماّيلي:
ّالنظرية المادية: -4
ّّ ّالقرن ّنهاية ّالقرن61ّظهرتّفي ّوبداية ّللعمل92ّم ّالعلمي ّالتنظيم ّوعرفتّباسم م
ّ"بقي ّالتيّفريدريك تايلور"ادة ّالمادية ّوالقيم ّاألسسّالعلمية ّحاولّتحديد ّاإلدارةّوقد ّتساعد



    

ّ ّأقل ّوزمن ّممكن ّجهد ّبأقل ّاإلنتاج ّزيادة ّهذهّّ،Mecchielli, 1981, p07))على وتعتبر
النظريةّأنّاإلنسانّالعاملّاقتصاديّبطبعهّيسعىّجاهداّلزيادةّأمواله،ّوأنهّيميلّالىّزيادةّ
ّبينّالعمالّذويّالطموحّالعاليّالذينّ ّالتفرقة اإلنتاجّبهدفّتحسينّأجره،ّوعلىّالمؤسسة

ّذويّّإلىّيسعون ّالعمال ّوبين ّالمالية ّالمكافآت ّمن ّقدر ّأكبر ّوتحقيق ّأكبر ّربح تحقيق
الطموحّالمنخفض،ّفتعملّعلىّتحقيقّطموحاتّاألولّبشكلّسريعّوتوفرّالوسائلّالماديةّ

 المناسبةّالتيّتمكنهّمنّاإلنتاجّالسريعّوكذلكّتدريبه،ّوتقدمّلهّاألجرّالمناسب.
ّمهنياّوغيرّمضطربّالبدّأنّيحصلّعلىّاألجرّ بمعنىّأنّالفردّحتىّيكونّمتوافقا

تّالعوائدّالماديةّوالتيّفيّنظرّهذهّطرباّفيّحالةِّقلّ الرجلّيكونّمضهذاّ أن المناسبّأي
 الضطراباتّالمهنية،ّولقدّاستطاعتالرضاّوالسببّفيّظهورّا زيادة في األساس هي المدرسة

تبينّأهمّجانبّمنّجوانبّالرضاّالوظيفي،ّإالّأنهاّتناستّجوانبّأخرىّفيّ أن المدرسة هذه
مجموعةّمنّالمعطياتّالتيّتوجهّسلوكاته،ّهذاّالفردّالّيمكنّتجاهلهاّكونّالعاملّيتأثرّب

النقصّفيّهذهّالنظريةّرغمّكونهاّبمثابةّثورةّفكريةّصناعية،ّعجلّبظهورّمدرسةّأخرىّ
ّفيّالفكرّالنفسيّالصناعيّوهي:

 مدرسة العالقات اإلنسانية: -3
"ّالتةيّأجريةتّفةيّالشةركةّجورج إلتون مةايووقدّجاءتّهذهّالمدرسةّانطالقاّمنّدراسةّ"

إلةى6195ّّقةربّشةيكاغوّبالواليةاتّالمتحةدةّاألمريكيةةّبةينّّهةاوثزونالغربيةّللكهرباءّبمدينةةّ
حيةةثّكةةانّالهةةدفّاألولّلهةةذهّالدراسةةةّهةوّدراسةةةّالعالقةةةّبةةينّاإلضةةاءةّوفاعليةةة6119ّّغايةةّ

الّوتحسةةةنّالعمةةةلّفةةةيّاألداء،ّإالّأنّنتائجهةةةاّجةةةاءتّمخالفةةةةّللتوقعةةةاتّفكةةةانّانضةةةباطّالعمةةة
أداءهةةمّلةةمّيكةةنّنتيجةةةّالزيةةادةّفةةيّشةةدةّاإلضةةاءةّأوّخفتهةةا،ّإنمةةاّاالضةةطراباتّالوظيفيةةةّتكةةونّ
نتيجةّعدمّإحسةاسّالعمةالّباالسةتقرارّواألمةنّالةوظيفيّواالنتمةاءّوجماعةةّالعمةلّفحسةبّهةذهّ
النظريةةةّونتةةائجّدراسةةتهاّأنّاالضةةطراباتّالتةةيّقةةدّتحةةدثّداخةةلّمكةةانّالعمةةلّالّتتعلةةقّبحجةةمّ

نمةةاّتكةةونّنتيجةةةّنقةصّفةةيّالظة ّالعالقةةاتّاإلنسةةانيةّداخةةلّالمنظمةةةروفّالفيزيقيةةةّأوّالماديةةةّوا 
"ّتقديمّمجموعةّمنّالطرقّواألساليبّاتيّتساعدهمّفةيّتحفيةزّجورج إلتون مايوولقدّحاولّ"



    

العمةةةالّومسةةةاعدتهمّعلةةةىّتحقيةةةقّالتوافةةةقّحيةةةثّتتركةةةزّمجموعةةةةّهةةةذهّاألسةةةاليبّعلةةةىّثةةةالثّ
ّوهي:ّنشاطاتّإداريةّرئيسية

ّاإلداريةّ- ّالقرارات ّفي ّالمشاركة ّعلى ّالعاملين ّالشعورّّتشجيع ّلديهم ّيتيح ّما وهذا
ّباالنتماءّوتحقيقّالذاتّلديهم.

ّالوظائفّبحيثّتتيحّللعاملينّفرصةّللمشاركةّفيّنشاطاتّالمنظمةّّ- إعادةّتصميم
 أدائهمّلعملهم.مماّيجعلهمّقادرينّعلىّاإلبداعّوالمشاركةّفيّاتخاذّالقراراتّفيماّيخصّ

أندرودي سيزالقي، )بناءّبرامجّاتصالّبينّالرئيسّوالمرؤوسينّيتمتعّبتدفقّواضح.ّّ-

 .(98ص دس،

فاالضطرابّالمهنيّيكونّنتيجةّلفشلّالعاملّفيّتحقيقّمجموعةّمنّالحاجاتّتتمثلّ
ّفيماّيلي:
 بمعنىّأنّالّيضمنّالعاملّاستمراريةّموردهّالمالي.ّتحقيق االستقرار: -
:ّأيّشعورّالفردّبالخوفّفيّمكانّعملهّوعدمّالرضاّعلىّاألمن الوظيفيتحقيق  -

 نمطّاإلشراف.
العاملّفيّالحصولّعلىّمكانةّيراهاّمالئمةّبينّزمالئهّّفشلّوهوّتحقيق االنتماء: -

 فيّالمنظمة.
ّداخلّ ّالقرارات ّاتخاذ ّفي ّوالمشاركة ّإبداعاته ّعن ّوالكشف ّالمواهب ّإبراز ّفي الفشل

ّبمعنىّأن ّالحاجاتّيؤديّإلىّظهورّاالضطراباتّّالمنظمة، فشلّالعاملّفيّتحقيقّهذه
ّلديهّوالعكسّصحيح.

 نظرية التدرج في الحاجات: -2
ّبالدوافعّّ ّتقاس ّال ّالعمل ّفي ّاإلنسان ّسلوك ّأن ّأوضحت ّعلمية ّنظرية ّدراسة وهي

نماّثمةّدوافعّأسمىّلهاّالهيمنةّالقصوىّفيّتأثيرهاّعلىّسلوكهّةاالجتماعياالقتصاديةّّو ،ّوا 
الذيّيعدّمنّروادّّ"ابراهام ماسلور"سواءّباإليجابّأوّالسلبّوقدّقدمّصاحبّهذهّالنظريةّ

ّبأيّ ّأنّالفردّالّيقوم ّتقومّعلىّمبدأ ّالسلوكيةّنظريةّحولّتدرجّحاجاتّاألفراد، المدرسة



    

فالعملّوسيلةّإلشباعّحاجاتّتتدرجّحسبّإشباعهاّودرجةّعملّوالّيعملّإنّلمّيكنّراضياّ
ّ ّخمسّ(811ص ،8991)العيدلي، أهميتها ّالحاجاتّحسب ّأو ّالدوافع ّتقسم ّالنظرية ّوهذه ،

ّالنحوّ ّالحاجاتّعلى ّوهذه ّالتوالي ّعلى ّبحيثّترضى ّالحاجاتّمرتبطة، مستوياتّوهذه
 التالي:
ّارتّالحاجات الفيزيولوجية: - ّترتبط ّالتي ّالحاجات ّمثلّوهي ّالفرد ّببقاء ّمباشرا باطا

 الطعامّوالشرابّوالزواج،ّفهيّحاجاتّمتعلقةّبالتكوينّالبيولوجيّلإلنسان.
ّاإلنسانّّالحاجات الى األمن واالستقرار: - ّإشباع ّفعند ّالثانية، ّالمرتبة ّتحتل وهي

ّالفيزيولوجية ّلالستقرارّّلحاجاته ّالحاجة ّبها ّويقصد ّاألمن ّحاجات ّإلشباع ّبعدها ينتقل
 .(221ص ،2181)شحاته، ايةّوالتأمينّضدّالعجزّوالبطالةّوالحم
ّيحبّّ:ةاالجتماعيالحاجات  - ّفاإلنسان ّواالنتماء، ّالحب ّحاجات ّصورة ّتأخذ التي

ّحققّلهّ ّإذا ّغيرّمضطربّمهنيا ّيكونّمتوافقا ّوالفرد ّينطويّتحتّلوائها ّلجامعة االنتماء
 العملّهذهّالحاجةّبحيثّتكونّلهّعالقاتّاجتماعيةّداخلّالعملّوتمتدّإلىّخارجه.

ّيحسّالحاجة الى التقدير واحترام الذات: - ّبأّوحتى ّهذهّالفرد ّيحقق ّأن ّاستطاع نه
الحاجة،ّعلىّالمؤسسةّاالعترافّبإنجازاتهّوتكليفهّبأنظمةّفعليةّمماّيجعلهّمعتز اّبنفسهّمنّ

 خاللّتقديرهّوتقديرّاآلخرينّله.
ّعنّطّحاجات تحقيق الذات: - ّتتم ّاإلرضاء ّالتدريبّومساعدةّوهيّقمة ريقّبرامج
يصبحّقادراّعلىّفعلّأيّشيءّيستطيعهّقدرّمنّالتميزّالممكنّوأنّ أكثر تحقيق على الفرد
(Marie, 1999, p87).ّ

وتفترضّنظريةّالحاجاتّأنّالناسّفيّمحيطّالعملّيدفعونّلألداءّبالرغبةّفيّإشباعّ
ّ"ّعلىّثالثّافتراضاتّأساسية:ماسلوابمجموعةّمنّالحاجاتّالذاتية،ّويستندّ"

سلوكها،ّوالحاجاتّغيرّالبشرّكائناتّمحتاجةّمنّالممكنّأنّتؤثرّاحتياجاتهاّعلىّّ-
 مشبعةّفقطّهيّالتيّتثيرّفيّالسلوكّأماّالحاجاتّالمشبعةّفالّتصبحّدافعةّللسلوك.



    

   تحقيقّالذات

   إحترامّالذات

ّإجتماعية

ّاألمن

ّ فيزيولوجية

ترتةةةةبّحاجيةةةةاتّاإلنسةةةةانّحسةةةةبّأهميتهةةةةاّأوّتنةةةةدرجّهرميةةةةا،ّفتبةةةةدأّباألساسةةةةيةّ)الطعةةةةامّّ-
 المأوى(ّإلىّالحاجاتّالمركبةّ)الذات،ّاإلنجاز(.ّ

مّأومنّالحاجاتّاألساسيةّللمركبة،ّعندماّتتمّيتقدمّاإلنسانّللمستوىّالتاليّمنّالهّرّ-
ّ"ّهذهّالحاجاتّوفقّالهرمّالتالي:ماسلوإشباعّالحاجاتّالدنيا،ّوقدّقس مّ"

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 ( يمثل هرم "ماسلو" للحاجات  شكل رقم )
انطالقاّمماّسبقّفإنّنظريةّالحاجاتّتعتبرّاإلنسانّكائنّلهّعدةّحاجاتّقدّتؤثرّأوالّ

فالحاجاتّغيرّالمشبعةّتسببّلهّتوترّواضطرابا،ّفيّحينّأنّالحاجاتّعلىّسلوكه،ّّتؤثر
المشبعةّهيّالّتحركّوالّتدفعّالسلوكّاإلنسانيّوبالتاليّفهيّالّتؤثرّعليه،ّأوّبتعبيرّأخرّ
ّهذهّ ّحددت ّولقد ّحاجاته ّإشباع ّيستطع ّلم ّحالة ّفي ّمهنيا ّمضطربا ّيكون ّالعامل فإن

ّ ّسابقا، ّمذكورة ّحاجات ّخمسة ّفي ّهرمّالحاجات ّدرجات ّأعلى ّإلى ّالعامل ّصعد فكلما
ّالحاجاتّكلماّزادّتوافقهّوالعكسّصحيح.

ّوالشكلّالتاليّيشرحّلناّالعواملّالمؤثرةّفيّسلوكّالعمال:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



    

ّالعواملّالعامةّّّّّّّّّّّّمستوياتّالحاجةّّّّّّّّّّّّّعواملّتنظيميةّمعينة
ّاإلنجازّ-
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 التقدير -
 المركز -
 تقديرّالذات -
ّالذاتّاحترام -

 

 الرفقة -
 الوجدان -
 الصداقة -

 

 السالمة -
 األمن -
 الكفاية -
 االستقرار -

 

 الغذاء -
 الهواء -
ّالمأوي -

ّتأكيدّالذات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّالنموّّ-
ّوظيفةّتحديّالقدراتّ-
ّالتقدمّ-
ّاالبداعّ-
ّالتقدمّفيّالمنظمةّ-
ّاالنجازّفيّالعملّ-
ّمسمىّالوظيفّ-
ّعالوةّالحدارةّ-
ّتقديرّالزمالءّوالمشرفينّّ-
ّالعملّنفسهطبيعةّّ-
ّالمسؤوليةّ-
ّنوعيةّاالشرافّ-
ّمجموعةّالعملّ-
ّعالقاتّاجتماعيةّ-
ّظرفّعملّأمنةّ-
ّمزاياّاضافيةّ-
ّزيادةّفيّاألجرّ-
ّاألمانّفيّالوظيفةّ-
ّ
ّالتدفئةّوالتكييفّ-
ّالراتبّاالساسيّ-
ّظروفّالعملّ-
ّالجنسّ-

ّتقديرّالذاتّوالمركزّواالحترام
ّ
ّ
ّ
ّ

ّاجتماعية
ّ
ّ

ّالسالمةّواألمان
ّ
ّ
ّ
ّ

ّالفسيولوجيةّالمادية

 ( يوضح العوامل المؤثرة في سلوك العمال حسب نظرية الحاجات13الشكل رقم )

 (91ص دس، دي سيزالقي،و أندر)



    

ّنظرية الحاجات "أللدرفر": -1
"،ّحيثّتصنفّالحاجاتّماسلووتعتبرّتعديالّلنظريةّ"ّقدمّنظريةّفيّالحاجاتّالثالثةّ

 حاجات:فيّثالثةّ
 ".ماسلووهيّتظمّالحاجاتّالفيزيولوجيةّوالحاجةّلألمنّعندّ"ّالحاجة للوجود: -

ّكانتّسواءّاألخرين،ّمعاّعالقاتّإقامةّإلىّالحاجةّتتضمنّوهي:ّلالنتماء الحاجة -
ّحيثّعالقاتّأوّإيجابيةّاجتماعيةّعالقات ّاألهلّالعالقاتّهذهّمجالّيكونّشخصية،

ّالدرفر"ّعندّاالنتماءّحاجاتّبمعنىّأنّوالرؤساء،ّالعملّوزمالءّواألصدقاء ّالحاجاتّتمثل"
ّ".ماسلوا"ّعندّةاالجتماعي

"ّحيثّماسلووهيّتمثلّحاجاتّالتقديرّواالحترامّوتحقيقّالذاتّعندّ"ّالحاجة للنمو: -
ّالحاجاتّللفردّ ّلهذه ّفاعترافّالمنظمة ّنفسّالوقت، ّفي ّالحاجاتّالثالثة ّتنشط ّأن يمكن

تؤديّبالضرورةّبالعاملّإلىّالبحثّعنّّالمشبعةّغيرّالشعورّبالرضا،ّفالحاجاتلديهّّتنمي
ّينتجّعنهّ ّفيّإشباعها ّالفشل ّوفيّحالة ّالحاجات، ّهذه ّإلىّإشباع ّالتيّتؤديّبه الطرق

 اضطرابا.
ّّنظرية العاملين لة"هيرزبيرغ": -1
"ّفريديرك هيرزبيرغ"ّالمعروفةّبنظريةّالعاملينّنتيجةّلدراسةّقامّبهاّالنظريةّهذهّجاءتّّّ

ّفيّ ّاألحداثّالحرجة ّعلىّطريقة ّمعتمدا ّوالمحامين ّالمهندسين ّمن ّمجموعة أقيمتّعلى
إجاباتّالمقابالتّألسئلةّمثل:ّهلّيمكنّأنّتصفّّ"هيرزبيرغ"جمعّالبياناتّولقدّاستخدمّ

ّالتامّبوظيفتك؟ّوهلّيمكنكّأنّتصفّبالتفصيلّشعوركّبعدمّ ّتحسّبالرضا حالتكّعندما
وقدّكانتّاستجاباتّعينةّالدراسةّمقسمةّّ(97ص د س، دي سيزالقي، ور)أندوظيفتك؟ّالرضاّب

 إلىّمجموعتين:
 ترىّأنّالعواملّالمؤثرةّفيّرضاهمّهيّماّيلي:ّالمجموعة األولى:

 العملّفيّمنظمةّالّتعترفّبإنجازاته.ّ-
 العملّفيّمنصبّالّتتوافرّفيهاّفرصّالترقية.ّ-



    

 متطلباتهاّمعاّقدراتهم.العملّفيّمناصبّالّتتوافقّّ-
 العملّفيّوظيفةّالّتمكنهّمنّاستعمالّجميعّقدراته.ّ-

ّولقدّحددّأفرادهاّعدمّالرضاّفيماّيلي:ّالمجموعة الثانية:
 إشرافّغيرّمناسب.ّ-
 بالتعاونّوروحّالجماعةّواالتصالّالسليم. تتسم إنسانية عالقات الّتسودهّجوّ  العملّفيّ-
 غيابّالتأمين.ّ-
 (818ص )رشاد، د س،.ّةاالجتماعيعدمّالقدرةّعلىّتحسينّالحالةّّ-

ّإليهّأنّنظريةّ" ّتجدرّاإلشارة ّتحليالّمختلفاّعنّتحليلّ"هيرزبيرغما ّتقدمّلنا "ّماسلو"
ّفاستناداّعلىّهذهّالدراسةّتقسمّالعواملّالمؤثرةّفيّسلوكّالعاملّإلىّمجموعتين:

المسؤولةّعنّاالضطراباتّفيّحالةّعدمّتوافرهاّهيّتلكّالعواملّّالعوامل الدافعة:ّ-
ّيمكنّتلخيصهاّ ّالعاملين، ّبالتاليّانحطاطّجهود كذلكّالمسؤولةّعنّنقصّالدافعيةّلديهم،

ّفيّاستجاباتّالمجموعةّاألولى:
 اإلنجازات.ّ-ّ
 فرصّالترقية.ّ-
 العملّالمتوافقّمعّقدراتهم.ّ-
 ة(.الحصولّعلىّتقديرّمنّاألخرينّ)الزمالءّواإلداّرّ-
 المسؤوليةّ.ّ-
ّالمهنيةّوتوفرها االضطرابات عن المسؤولة العوامل وهيّتلكّالعوامل الصحية الوقائية:ّ-

إلىّإيجادّنوعّمنّالرضاّولكنهاّالّتخلقّلديهمّدافعيةّنحوىّالعملّتتلخصّمهمتهاّّيؤدي
ّيلي:فيماّاتّالمجموعةّالثانيةّالتيّتتمثلّفيّحمايةّالعمال،ّويمكنّتلخيصهاّفيّاستجاب

 اإلشراف.ّّ-
 العالقاتّاإلنسانية.ّّ-
 .ّةاالجتماعيالحالةّّ-
 التأمين.ّّ-



    

 .(231، ص2112)ماهر، األجرّّ-
منّخاللّماّسبقّيمكنّالقولّبأنّالعواملّالمسببةّلالضطراباتّالمهنيةّلدىّالعمالّ

ّ"ّفيّمجموعةّمنّالنقاطّمنّبينها:ّسياسةهيرزبرغهيّتلكّالعواملّالصحيةّالتيّحددهاّ"
ّاالجتماعيالجانبّّاألجر،ّوكذلكّظروفّالعمل،ّالعالقةّاإلشرافية،ّنمطّاإلشراف،ّالمنظمة،

ّوالعالئقي،ّعدمّالقدرةّعلىّتحسينّالحالةّالشخصية،ّتحقيقّالرفاهية،ّاألمان.
فغيابّهذهّالعواملّسيؤديّحسبّهذهّالنظريةّإلىّأقصىّدرجاتّعدمّالرضاّمماّيؤديّ

ّيؤثرّعلىّّإلىّسلكّسلوكاتّغيرّبالعامل ّالتسيب،ّواالغترابّمما ّكالتغيب، مرغوبّفيها
ّوبالتالي ّفهيّّإنتاجيته ّللرضا ّالمسببة ّالعوامل ّأما ّفيها، ّيعمل ّالتي ّالمنظمة ّتطور على

ّبمعنىّأنّعدمّإشباعّ ّالترقية... ّالمسؤولية، ّالتقدير، العواملّالدافعةّالمتمثلةّفيّاإلنجاز،
مّالرضاّالتام،ّأماّتوافرهاّفإنهاّالّتؤديّإلىّالرضاّالعواملّالصحيةّيزدادّمعهاّالشعورّبعد

ّالعاملينّ ّوبالتاليّفإنّنظرية ّالدافعة، ّوجبّإشباعّالعوامل ّالتام ّوحتىّيتحققّالرضا التام
ترىّبأنهّعلىّالمؤسسةّالقيامّبإشباعّالعواملّالدافعةّإلىّالدرجةّالتيّعندهاّيحدثّالرضاّ

ّا ّالتحفيز ّطريقّعملية ّوذلكّعن ّترغبّفيّالوظيفي، ّأليّمؤسسة ّجدا ّمهمة لتيّتعتبر
ّالتقليلّمنّدرجةّاالضطراباتّالمهنية.

ّنظرية العدالة واإلنصاف "أدامز": -2
ّ"ّ ّإلىّصاحبها ّالنظرية ّظهرتّسنةّأدامزتنسبّهذه ّالمقارنة3691ّّ" تقومّعلىّفكرة

ّللعمل؟ّتنطلقّمنّالسؤالّاآلتيّإلىّّةاالجتماعي واإلجابةّأيّمدىّيكونّالشخصّمدفوعا
ّمقارنةّالفردّجهودهّبجهودّغيرهّبمعنىّأنّأنّالرغبةّفيّالعملّناتجّعنّهيّعلىّهذاّالسؤال

ّأنّالشخصّيدركّنفسهّمقارنةّباألخرينّوثمةلنظريةّتقومّعلىّأساسّافتراضيّهوّهذهّا

والذكاءّوالخبرةّوالمهارةّواللياقةّوالخبرةّّالمستوىّالعلميّتتمثلّفيّمدخالتّخاصةّبالشخص
 الشخصيةّوالمهنية.

ّفتتمثل ّالمخرجات ّ األجر في أما ّوالمكانة ّالشخصّبإجراءّةاالجتماعيوالترقية ّيقوم ،
ّكانتّالعالقةّبينّالمدخالتّوالمخرجاتّ مقارنةّبينّتلكّالمدخالتّوبينّالمخرجاتّفكلما

دافعيةّنحوّالعملّوالرضا،ّأماّإذاّكانّعكسّذلكّأيّعدمّّهناكّكانتّواتفاقّعالقةّتناسب



    

ّت ّوجود ّشعر ّوالمخرجات ّالمدخالت ّبين ّيكونّناسق ّوبالتالي ّاالتزان ّوعدم ّبالتوتر الفرد
 .(229-221ص ،2181 )شحاته،مضطرباّمهنياّلعدمّشعورهّبالعدالةّواإلنصافّ

فيّمقارنةّالفردّنفسهّمعّاألخرينّمنّحيثّالمدخالتّّفيتمثلّالوجهّاآلخرّللمقارنةّأما
ّبين ّفيقارن ّّوالمخرجات ّقدمه ّأيما ّله ّالعمل ّقدمه ّوما ّالمدخالت ّأي ّللعمل ّاألخرون

حالةّعدمّتكافؤّالنسبّفإنهّيحسّبالتوترّوعدمّ هو،ّففي المخرجاتّوبينّمدخالتهّومخرجاته
ّاإلنصافّمماّيجعلهّمضطرباّأيضا.

فهذهّالمقارناتّالتيّيقومّبهاّالشخصّهيّالتيّتحددّتوافقهّواضطرابهّفإحساسهّبعدمّ
معّحجمّالعائدّالذيّيتحصلّعليهّيحدثّلديهّشعورّبضياعّالقيمةّّتوافقّالجهدّالمبذول

وتتضحّمنّخاللّماّسبقّأنّأسبابّاالضطرابّالوظيفيّحسبّنظريةّالعدالةّواإلنصافّ
ّيتحكمّفيهاّماّيلي:

 الراتبّّ-
ّاالعترافّوالتقديرّّ-

يّتوترّفهذهّاألشياءّتقدمهاّالمؤسسةّففيّحالةّعدمّتكافؤهاّمعّجهدّالعملّتكونّسبباّف
الفرد،ّولشرحّأفضلّلهذهّالنظريةّفإنناّنقولّأنّالفردّيقدمّمدخالتّتتمثلّفيّالعمرّومستوىّ

فيّّالتعليمّوالمهارةّومقدارّالجهدّالمبذولّفيّالعملّليحصلّعلىّعوائدّمقابلهاّوالتيّتتمثل
الماديّفيّاألجرّواالعترافّوالتقدير،ّثمّيجريّمقارنتهّليحصلّ المكافآتّالمتمثلةّفيّجانبها

علىّأحدىّالنتيجتينّإماّيحصلّعلىّمقارنةّعادلةّأوّمقارنةّغيرّعادلةّبمعنىّأنّالعاملّ
فيحسّبالرضا،ّإماّإذاّأحسّبالعكسّقدّيحسنّأثناءّمقارنتهّبتناسبّبينّمدخالتهّوعوائدهّ

ّوعوائد ّمدخالته ّبين ّتناسق ّوجود ّواضطرابّأيّعدم ّتوتر ّلديه ّفينشأ  ,5991 )العيدلي,ه
ّ.(561-561ص

ّنظرية اإلنجاز "لدافيد ماكليالند": -2
"ّوتعرفّباسمّنظريةّالحاجاتّماكليالندّدافيد" لصاحبها6151ّهذهّالنظريةّسنةّّظهرت

إلىّإشباعهاّوتمثلّالدافعّأوّالمحركّلمختلفّمواقفهّّالثالثّأوّحاجاتّاإلنجازّيسعىّالفرد
 وسلوكياتهّفيّالمنظمةّوهيّكاآلتي:



    

ّالفردّأنّوهيّإلنجاز: إلى الحاجةّ-ّّّّّ لحلّّيسعىّخاللهاّمنّتحدياتّعنّيبحث
المشكالتّوتحقيقّالتفوق،ّفالفردّحسبّهذهّالنظريةّفيّحالةّسعيهّلتحقيقّحاجاتّاإلنجازّ
نجدهّيتصفّبمجموعةّمنّالخصائصّوالمميزاتّتمكنهّمنّوضعّالهدفّوحلّالمشكالتّ
والقدرةّعلىّالمسؤوليةّواتخاذّالقرارات،ّفنجدهّيمتلكّرغبةّفيّالعملّالمنفردّبدلّالعملّفيّ

وسائلّتساعدهّعلىّتحقيقّاألهدافّالمسطرةّوالبحثّعنّالمعلومةّفيّّجماعةّللبحثّعن
ّ ّالمال ّطريق ّعن ّتحفيزهم ّويتم ّممكن ّوقت ّفحسبّ(811ص ،8993 )عشوي،أسرع ،

ّ"ّإذاّلمّيتمّتنفيذّأيّرغبةّمنّالرغباتّالسابقةّللعاملّفإنهّيكونّمضطرباّمهنيا.ماكيالند"
ّالحاجة إلى االنتماء: ّ- ّتلخيصها ّويمكن ّعالقاتّفي ّوخلق ّاألخرين ّمع التفاعل

البحثّعنّفرصّفيّمحيطّالعملّتمكنهّالحاجةّتدفعّاألفرادّإلىّّفهذهّواجتماعية،ّشخصية
منّتكوينّعالقاتّصداقهّمعّاألخرين،ّوفشلهّفيّتحقيقّهذهّالحاجةّيجعلهّغيرّراضّعنّ

ّعمله.
الحاجةّإلىّالقوةّبمعنىّ"ّأنّالفردّتكونّلديهّيالندل ماكحيثّيرىّ"ّالحاجة إلى القوة:ّ-

سلوكّاآلخرينّمماّيدفعهمّإلىّالبحثّعنّالمهامّالتيّتوفرّّوالتحكمّفيّالحاجةّإلىّالسيطرة
مراكزّالسلطةّفيّالمنظمةّوبالتاليّفإنّلحاجة،ّوذلكّبالوصولّإلىّلهمّفرصّتحقيقّهذهّا

ّمتوافقّوغيرّ ّغير ّيجعله ّالرغبة ّفيّتحقيقّهذه ّالفرد ّعفشل الماتّراضيّوتظهرّعليه
ّ.(231ص ،2113 )عبد الباقي، االضطراب

"ّحيثّترىّإدوارد لوليرلصاحبهاّ"6115ّظهرتّهذهّالنظريةّسنةّّنظرية "لولير": -9
 االضطرابّالمهنيّيكونّنتيجةّإلجراءّالفردّالمقارنةّبينّبعدينّهماّكاآلتي:

ّإدراكّالفردّلحجمّالعائدّالذيّيحصلّعليهّمنّخاللّأدائهّلعمله.ّالبعد األول:ّ-
ّفيتمثلّفيّالعائدّالفعليّالمتحصلّعليهّمنّالعمل.ّالبعد الثاني:ّ-

فالفارقّالمحددّبينّماّهوّمحققّفعلياّوماّكانّمتوقعا،ّفإذاّكانّالمحققّالّيتناسبّمعّ
ّيّظهورّأعراضّاالضطراب،ّأماّفيماّهوّمتوقعّفإنّهذاّيؤديّبالعاملّإلىّالتوترّوبالتال

ّيلي،ّ"لولير"ّويضيفّبالرضا،ّيحسّفإنهّمساويةّكانتّإذاّماّحالة ّكانتّما العوائدّّإذا



    

كميةّالعوائدّالتيّكانّينتظرها،ّفإنّالنتيجةّتكونّأيضاّشعورّالعاملّّعليهاّتفوقّالمحصل
ّ.(812ص ،2117 الصرفي،)بعدمّاالرتياحّمماّيخلقّلديهّشعوراّبالذنبّ

 ثالثا: أسباب االضطرابات المهنية
ّمن ّالمفسرة استعراض انطالقا ّالرضاّ النظريات ّمسببات ّتوضيح ّحاولت ّالتي السابقة

ّوعدمّالرضاّيمكنّاستخالصّماّيلي:
ّللعملّاألجر: -4 ّالعلمية ّوالنظرية ّيعدّّحيثّأوضحتّالنظرياتّالسلوكية أنّاألجر

وجودّعالقةّطرديةّبينّقيمةّاألجرّالمتحصلّحيثّأشارتّالدراساتّإلىّ وسيلةّمهمةّللفرد،
"ّأنّالدخلّإذاّكانّجارسونعليهّوالرضا،ّحيثّأنّارتفاعّاألجرّيؤديّإلىّالرضا،ّفيؤكدّ"

وكاتّالتيّتعبرّمنخفضاّفإنهّيؤديّإلىّعدمّالرضا،ّوبالتاليّالىّظهورّمجموعةّمنّالسل
 .(321ص ،2111 )أبو النيل،ّعنّاضطرابّالعامل

ّالنظرياتّالسلوكيةّفهيّولقدّتناولتّهذاّالعنصرّجلّ ّوتنوع المهام: محتوى العمل -3

أنّمحتوىّالعملّوماّيضمنهّمنّمسؤوليةّوصالحية،ّوعدمّطرحّفرصّللعاملّبتقلدّّترى
عطائهّصالحياتّإلنجازّعملهّلنّيكونّراضياّعنّعمله.  المسؤوليةّوا 

منّالمعلومّأنّعدمّتناسبّقدراتّواستعداداتّالعاملّمعّّالقدرات واالستعدادات: -2
ّإلى ّالعاملّّمتطلباتّالعملّيؤديّبه ّالتناسبّيؤديّإلىّنقصّمعرفة التوترّوالقلقّفعدم

 للعواملّالتيّتدعمّأدائهّيؤديّبالضرورةّالىّانخفاضّإنتاجيتهّوأدائهّبوجهّعام.
ويعتبرّإشباعهاّإشباعاّللحاجاتّالعلياّحيثّأنّترقيةّالعاملّيجعلهّيحسّّالترقية: -1
ّكفيلّبجعلّّحاجةّضروريةّأكدتّعليهاّوهوّوالنموّبالتطور نظريةّالحاجاتّوعدمّإشباعها

 .(827ص ،2112 )سهيلة،العاملّمضطرباّ
 نمط اإلشراف )القيادة(: -1

راجعاّللصدفةّبلّيعزىّللعديدّإنّإحرازّأيّفردّلمركزّقياديّفيّالجماعةّليسّحدثاّ
ّفيّ ّالفرد ّفإنّمشاركة ّكذلك، ّوبالمواقفّوبالجماعة ّبشخصّالقائد ّالمتغيراتّالمتعلقة من
ّالجماعةّيعتبرّمنّالنتائجّالتيّأكدتهاّالبحوثّالمختلفةّفالشخصّالذيّتكونّمشاركتهّفي



    

ّ ّالمحتمل ّمن ّعالية ّبصورة ّالجماعة ّحيث ّالقائد، ّمركز ّلشغل ّمؤهال ّيصبح أكدتّأن
)أبو أنّالجماعاتّاألكثرّفعاليةّهيّتلكّالجماعاتّالتيّيكونّلهاّنمطّقياديّجيدّّالدراسات

،ّمماّيدلّعلىّوجودّعالقةّبينّنوعيةّالقيادةّونمطّاإلشرافّورضاّ(211ص ،2111 النيل،
ّفي ّأوّّاإلفراد ّالعمل ّنحو ّاالتجاهاتّاإليجابية ّتنمية ّالقياديّيؤديّإلى ّفالمنطق المنظمة

ّتوجيهّّتنمية ّعلى ّيساعدهم ّومسايرتهم ّبخصائصّاألفراد ّالقائد ّفمعرفة ّالسلبي، االتجاه
إدراكاتّالفردّبشكلّايجابيّفيّحينّأنّفشلهّيولدّحالةّعكسيةّمماّيجعلّالعمالّيشعرونّ
ّتؤثرّعلىّتطورّ ّيسلكونّسلوكياتّغيرّمرغوبّفيها، ّيجعلهم ّمما ّالرضا باالستياءّوعدم

ّالمؤسسةّوأدائها.
ّالظروفّ ويقصد مادية: عوامل -2 ّوضوضاء فيّالعمل يزيقيةالفبها ّ...الخمنّحرارة

ّمنّالقلقّواالضطرابّفيّّحيث ّنوعا ّتسببّله ّقد ّيعملّضمنّظروفّمعينة أنّالعامل
الغالب،ّحيثّتؤثرّعلىّتوافقهّفقدّأظهرتّالدراساتّعلىّمجموعةّمهنيةّمتنوعةّأنّالعمالّ

ّوالحرارة، ّالضوضاء ّمن ّالغالبّيشتكون ّالتعرضّللموادّّفي ّأن ّأيضا ّالتقارير ّتشير كما
ّللعمالّّهيّالكيماويةّواالهتزازات ّبالنسبة ّوالمجهدة  ،8911 )أبو النيل،أكثرّالعواملّالمضرة

ّفإنّمجموعةّالعواملّالتيّتحيطّبالعاملّأثناءّعملهّتحدّمنّقدراتهّعلىّ(277ص ،ّولهذا
ونذكرّمنهاّالضوضاء،ّالتهوية،ّدرجةّالتوافقّفهذهّالظروفّتتركّآثاراّعميقةّلدىّالعامل،ّ

ّالظروفّإلىّمخاطرّالعملّفإذاّكانتّهذه ة،ّساعاتّالعمل،ّالراحةّباإلضافةالحرارة،ّالرطوب

ّستؤديّحتما ّفإنها ّبشكلّجيد ّاالرتياحّوانخفاضّالروحّّإلىّغيرّمهيأة خلقّنوعّمنّعدم
 المعنويةّمماّيجعلهّمضطربا،ّويكمنّتلخيصّهذهّالعواملّفيماّيلي:

إنّالعينّجهازّدقيقّيسمحّبإعطاءّصورةّدقيقةّعنّالحجم،ّالشكلّاللونّّاإلضاءة:ّ-أ
وتباينّاأللوانّّومستوىّاإلنارةّحسبّالمسافةّالحقلّالبصريّوذلكّموقعّاألشياءّفيّوكذلك

ّيؤديّإلىّإرهاقّبصريّفالعملّ ّأوّانخفاضها المحيطةّباألشياء،ّفارتفاعّمستوىّاإلضاءة
ّ ّعلى ّالمركزيّالتيّتظهرّالبصريّيكون ّللنظام ّالبياناتّالدماغية ّوتفاعل مستوىّالدماغ

العامةّللفردّفتظهرّلديهّأعراضّتتمثلّفيّالصداعّّالحالةّعلىّمماّيؤثرّالبصري،ّاإلرهاق



    

ّ ّوعضالت ّوالكتفيين ّالعنق ّعصبيةّوأالم ّأزمات ّتحدث ّوقد ّالوجه ّوعضالت الحاجب
ّواضطراباتّنفسيةّكالقلقّوالكأبة.

إنّاألعمالّالشاقةّتحتاجّإلىّدرجةّحرارةّأقلّمنّتلكّالتيّتتميزّّالحرارة:درجة ّ-ب
ّدرجاتّ ّاضطرابّفي ّوأي ّالبرودة ّأوقات ّفي ّمعتدلة ّدرجة ّإلى ّيحتاج ّفالعامل بالسهولة

ّيؤدي ّنوعّمنّالضيقّوالتوترّّالحرارة ّيؤديّإلىّتولد إلىّاضطرابّلدىّالعاملّفارتفاعها
ّ.ّواالستياءّمماّيؤثرّفيّمعنوياته

العمالّأثناءّتأديتهمّلمهامهمّتجديدّالهواءّبصفةّمستمرةّ يحتاجه ما أكثر إنّالتهوية:ّ-ج
ّذلكّع ّ خاصة أجهزة استعمال طريق نويتم ّتسببّالتعبّواإلرهاقّبذلك، ّالمرتفعة فالحرارة

ذاّلمّيحدثّ والضيقّوالتعرقّالشديد،ّفالهواءّضروريّلتبخرّالتعرقّوخفضّحرارةّالجسم،ّوا 
للهواءّفإنّمستوياتّالتعبّوالمللّواإلجهادّترتفعّمنّثمّتنخفضّلديهمّدرجاتّالقدرةّتجيدّ

ّعلىّالتوافق.
إنّتعرضّشخصّلمدةّزمنيةّطويلةّللضجيجّمنّشأنهّأنّيسببّلهّّالضوضاء:ّ-د

أضرارّجسميةّونفسية،ّفالضجيجّيعتبرّمنّأكبرّالمسبباتّلألضرارّالسمعيةّوالضجيجّفيّ
الصممّالمهنيّكماّيؤديّإلىّانعكاساتّسلبيةّعلىّمجموعّاألعضاءّمكانّالعملّيؤديّإلىّ

كزيادةّنبضاتّالقلبّووتيرةّالتنفسّونقصّنشاطّالجهازّالهضميّواضطراباتّفيّالذاكرةّ
ّعلى ّتؤثر ّالماكينات ّتحدثها ّالتي ّفالضوضاء ّوالتعبّالعصبي، ّواإلنتباه ّالجانبّوالتركيز

األدائيةّمماّيؤديّإلىّنقصّاإلنتاجّمنّحيثّالكمّوالنوع،ّالقدرةّّعلىّوكذلكّللعاملّالنفسي
ّأكدتّابحاثّمجلسّالصحة ّسلبيةّأنّببريطانياّالصناعيةّفلقد ّتخلقّأثارا ّعلىّالضوضاء

فيّتلكّاألعمالّالمعقدةّالتيّتحتاجّلدرجةّعاليةّمنّالتركيزّوعليهّفإنّّخاصةّالعاملّنفسية
ّغيرّمناسبةّتجعلهمّمضطربينّنفسياّومهنياّ.المنظمةّالتيّيعملّفيهاّاألفرادّفيّظروفّ

يعتبرّالوقتّمنّالمواردّالثمينةّفيّأيّمؤسسةّحيثّيمتازّبالنفاذّّفترات الراحة:ّ-هة
ّتعرفّبإدارةّ ّخاصة ّيجعلّاإلداراتّتخلقّمصلحة ّمما السريعّوالّيمكنّإنتاجهّمنّجديد

بطرقّكميةّونوعيةّفيّّالوقت،ّوالتيّتعدّفنّوعلمّلالستخدامّالرشيدّللوقتّواستثمارهّبفاعلية
العتبارّأنّالعملّلساعاتّعديدةّدونّتوقفّيؤديّإلىّآنّواحدّولكنّماّيجبّأخذهّبعينّا



    

ّلإلجهادّالعضليّوالنفسيّوالمللّمماّيؤديّإلىّنقصّفيّدرجةّالرضاّلدىّالعاملّوبالتالي

استرجاعّواستعادةّالحيويةّوالنشاطّوالّتقتصرّّراحةّتساعدّالعاملّعلىّإيجادّفتراتّالبدّمن
نماّتضافّإ ّليهاّالراحةّاألسبوعيةّوالسنوية.أوقاتّالراحةّفقطّفيّوقتّالعملّوا 

ّومستوىّّالعوامل الذاتية:ّ-5 ّالسابق ّوالعمل ّالخدمة ّومدة ّوقدراتهم ّباألفراد تتعلق
ّ.(27ص ،2188)منى،الدافعيةّحيثّتتفاعلّفيماّبينهاّليحصلّالرضاّ

ويقصدّبهاّاإلمكانياتّالجسديةّالتيّتلعبّدوراّهاماّفيّعمليةّّالعوامل الجسمية:ّ-5
ّالقدرةّعلىّاألداءّ ّاإلمكانياتّمعّمتطلباتّالعملّينتجّعنهّعدم ّتناسبّهذه التوافقّفعدم
ّالعاملّللوقوعّفيّالحوادثّوسوءّتوافقّذاتيّواجتماعيّواإلصابةّ ّعنهّقابلية ّفينجر  الجيد

ّالصددّبأنّهناكّعالقةّبينّاالضطراباتّباإلجهادّالكبيرّوالملل،ّوينبغيّا إلشارةّفيّهذا
ّ ّوالمكانة ّالصحية ّالحالة ّوبين ّارتباطّّةاالجتماعيالمهنية ّفله ّانخفاضّالقدراتّالعقلية أما

التعبّووقوعّحوادثّالعملّوالتغيب،ّفلقدّأكدتّالدراساتّبأنّهناكّعالقةّّظهورّفيّكبير
ّا ّعلى ّالقدرة ّوكذلك ّالذكاء ّمستوى ّبين ّطردية ّالعمل ّوحوادث ّ)التركيز(  ،اريب)غالنتباه

ّ.(93ص ،8998
لهاّدورّكبيرّفيّظهورّسلوكاتّغيرّمرغوبّفيهاّمثلّالتغيبّّالعوامل النفسية:ّ-1

ّ ّواالكتئابّّةاالجتماعيوالصراعات ّالقلق ّمثل ّالنفسية ّفاالضطرابات ّالعمل...الخ، دوران
ّمنّ ّسلوكاتّعدوانية ّالتوافقّالمهنيّحيثّتولد ّاالنفعاليّوالعدوانيّتعيقّعملية والتأرجح
طرفّالعاملّتعبيراّعنّبعضّتلكّالمشاعر،ّفلقدّأكدتّمدرسهّالتحليلّالنفسيّأنّمعظمّ

ّرية.إصاباتّاعملّترجعّإلىّالدافعيةّالالشعّو
وتعتبرّمنّالظواهرّالنفسيةّالتيّالّتخضعّللمالحظةّالمباشرةّّالرو  المعنوية:ّ-62

أساسيّّالمعنويةّشرطّوالروحّاثاره،ّطريقّعنّإالّمالحظتهّيمكنّالّفرضيّتكوينّفهيّبذلك
للجماعةّالتيّيتوفرّفيّعملهاّالجماعيّالتكاملّوالتعاطفّالتيّيوجهّفيهاّسلوكاتهّالعدوانيةّ

دّالجماعةّالّإلىّالجماعةّذاتهاّوالّإلىّالفردّالذيّينتميّإليهاّبلّضدّقوىّاإلحباطّمنّافرا
هذهّالجماعةّأوّماّيتعلقّبهاّوعلىّهذاّاألساسّفإنّمصطلحّالروحّّتجاهّالخارجّمنّالصادرة



    

ّالداخليةّالتيّتربطّالعاملّبعملهّوتجعلهّفعاالّفيهّوتقومّ المعنويةّيشيرّإلىّنوعّمنّالقوة
ّالقوهّالداخليةّعلىّثالثةّأسسّمتداخلهّومتكاملةّفيماّبينهاّوهي:تلكّ
 الصلةّبينّالعاملّوعملهّاوّموفقّالعملّمنّعمله.ّ-
 الصلةّبينّالعاملّواإلدارة.ّ-
 الصلةّبينّالعاملّوزمالئه.ّ-

ّأنّلهذهّّالقيم:ّ-44 ّثقافهّالمنظمةّكما ّفيّتشكيلّوتجسيد ّبارزا الشكّأنّللقيمّدورا
ّتأثيّر ّعلىّسلوكّاألفرادّوقدّأوضحّ"القيم ّملموسا ّو"مندلا ّأنّقائمهّالقيمّاإلداريةّجردان" "

ّتستعملّبوجهّعامّكأداةّفهمّأعمقّبينّالمديرّوموظفيهّفيماّيتعلقّباألساسّالمنطقيّللعمل

وفقّأسلوبّمعين،ّويمكنّإستخدامّقائمةّالقيمّاإلداريةّكأداةّكحلّالمشكالتّفعدمّمعرفةّ
تالفّوالتشابهّفيّقيمّموظفيهّالّيستطيعّالتوفيقّبينّمكوناتّمجموعةّالمديرّألوجهّاالخ

العاملّبأنهّعلىّخالفّفيّالقيمّمعّمجموعتهّيجعلهّيتصرفّبنحوّمختلفّّالعملّفإحساس
ّإلى ّيؤدي ّنحوّّمما ّاالنجذاب ّيقل ّوبالتالي ّالصراع ّمن ّنوع ّويخلق ّباالختالف الشعور

ّالعالقاتّ ّإلىّسوء ّيؤدي ّمما ّويتوقف، ّفيّمستوياتّاألداءّّةاالجتماعيالمجموعة وتدني
ّيؤديّإلىّنوعّمنّ ّالمنظمة ّقيم ّعن ّالفرد ّأنّاختالفّقيم ّالقول ّيمكن واإلنتاجّومنّهنا

ّيخلقّ لّلديهّرغبةّفيّتركّمنصبهّأوّالعزوفّعنّاألعماالتنافرّبينّالفردّوالمنظمةّمما
ّالجماعيةّونقصّالوالءّللمنظمة.

منّخاللّماّسبقّيمكنّالقولّبأنّاالضطراباتّالمهنيةّهيّمؤشرّمنّالمؤشراتّعدمّ
الشعوريةّّعنّحالتهّاستيائهّعنّتعبيراّالعاملّالفردّبهاّيقومّسلوكاتّوهيّالوظيفيّالرضا

الحالةّفيّحقيقةّاألمرّهيّنتيجةّلتوافرّمجموعةّمنّالعواملّّالسيئةّالسلبية،ّحيثّانّهذه
غيرّالمريحةّوالتيّتجعلّالعاملّغيرّراضّعنّماّيعيشهّمنّظروفّتخصّعدةّجوانبّ
منهاّماّهوّمتعلقّبالجانبّالذاتيّوماّهوّمتعلقّبالعواملّالتنظيميةّوماّهوّمتعلقّبعواملّ

وظائفّّفيّنقصّإلىّبالضرورةّيؤديّإحداهاّأوّفيّالجوانبّهذهّفيّاختالالتّووجودّ،بيئية
األفرادّوأدائهمّوتعتبرّدراسةّالعواملّالمسببةّلسوءّالتوافقّمنّأكثرّالموضوعاتّالتيّتطرقّ

ّدالصدّ"ّفيّهذالوكحيثّيشيرّ" الصناعيّبصفةّخاصةّبالبحثّواالستقصاء، علمّالنفسّلها



    

هذاّالموضوعّفالشخصّّفيّمقالةّوبحوث1222ّّأكثرّمنّظهرت قد 6151عامّّحتىّأنهّإلى
ّلدّهوّمهنياّالمضطرب ّتقل ّالشخصّالذي ّذلك ّويعاني ّوالعطاء ّاإلبداع ّمظاهر منّيه

ّتقديرّالذاتّواالنسحابّ ّنحوّذاتهّّاالجتماعيمشاعرّالنقصّوعدم ّعدوانيا ّمتوترا ويجعله
هذاّالشخصّأنّمهنتهّأوّعملهّتحتويّعناصرّالّتساعدهّوالّّونحوّاألخرين،ّكذلكّيحس

لهّاألمنّواالستقرارّواالستقالليةّواستغاللّالقدراتّواإلنجازّوالسلطةّوالترقيةّويمكنّّتحقق
ّتلخيصّالعناصرّالمسببةّلالضطرابّفيماّيلي:

 األجرّالمنخفض.ّّ-
 نمطّاإلشرافّغيرّمناسب.ّّ-
 .(811، ص 2111 )عاشور،ظروفّعملّغيرّمناسبةّّ-

فإنهمّيقومةونّبمجموعةةّمةنّالسةلوكاتّسةواءّوكنتيجةّحتميةّلشعورّالعاملينّبعدمّالرضاّ
بطريقةةةّالّشةةعوريةّأوّشةةعوريةّمحةةاولينّمةةنّخاللهةةاّالتعبيةةرّعةةنّرفضةةهمّلتلةةكّاألوضةةاعّوقةةدّ
تكةةونّهةةذهّالسةةلوكاتّانعكاسةةاتّمتوقعةةةّوأحيانةةاّغيةةرّمتوقعةةهّوينةةتجّعنهةةاّنتةةائجّعةةدةّيمكةةنّ

ّحصرهاّفيّماّيلي:
 رابعا: مؤشرات االضطراب المهني

ّميداناّتمثلّاألخيرةّالعقودّخاللّالتنظيماتّأصبحتّ:ةاالجتماعي اتالعالق سوء -4

ّ ّللدراسة ّوأصبحّّةاالجتماعيمعترفّبه ّمجاالتّالحياة ّكافة ّالتنظيم ّتخلل ّأن ّبعد والسيما
ّالحديثّالعصرّفيّالصناعيةّالمنظماتّنموّوماّالتنظيمّمجتمعّبأنهّيوصفّالمجتمعّالحديث

ّتوسعّالعماليةّالتنظيماتّظهورّومعّوالوظائفّاألنشطةّتنفيذّفيّالتخصصّمبدأّوالتوسعّفي

ّبمعنويات ّاألساسيةّاحتياجاتهّوتحديدّالفردّدوافعّتحليلّخاللّمنّالبشريةّالمواردّاالهتمام

طريقّتفهمّالجوانبّاإلنسانيةّلكافةّأفرادّالتنظيمّويستخدمّّةاالجتماعيواالهتمامّبالعالقاتّ
التيّتؤديّإلىّخلقّّالعالقاتّلتلكّلإلشارةّالمنظمةّالصناعيةّفيّةاالجتماعيّمفهومّالعالقات

نوعّمنّالثقةّواالحترامّالمتبادلّوالتعاونّبينّأصحابّالعملّمنّجهةّوبينّالقوىّالعاملةّ
ّجهة ّفالعالقاتّاإلنتاجّوزيادةّللعاملّالمعنويةّالروحّرفعّإلىّالعالقاتّهذهّوتهدفّمن

ّتعدّّةاالجتماعي توجدّحيثّيوجدّاإلفرادّيتعاونونّفيّالعملّسعياّوراءّأهدافّمشتركةّلذا



    

العالقاتّانسانيةّفيّالمنظمةّمنّأهمّالمسائلّوالمواضيعّالتيّيهتمّبهاّعلمّالنفسّالتنظيمّ
ّاجتماعي، (212ص ،8999)المجالي،  ّكيان ّالمنظمة ّشبكةّّوتعتبر ّأنها ّوتعرفّعلى بحق،
مورقان يّتسودّبينّأفرادّالجماعةّلتحقيقّأهدافّمعينة،ّويعرفهاّ"التّةاالجتماعيالعالقاتّ

ّلتحقيقّهدفّمعينّوبالتاليّفإنّهذا4892ّ ّيرتبطونّمعا ّالبشر ّمن ّمجموعة "علىّأنها
التعريفّيؤكدّعلىّأهميةّكلّاألعضاءّالمنظمةّعلىّاختالفّوظائفهمّومستوياتهمّاإلداريةّ

ّخبراتّمتخصصةّّفاستمرار ّمنّخالل ّوظائفّمعينة ّأداء ّيستدعيّبالضرورة ّالكيان هذا
ّأعمالهمّتوجيهّيتمّاألفرادّمنّمجموعةّمنّعادةّتتكونّالعملّفجماعة، (82ص ،2117)عادل، 

ّيكونّمنّخاللّاألداءّالفرديّلكلّشخصّّبواسطة ّمستوىّلهم المشرفّالمسؤولّوتحديد
 اتّالتالية:وتتسمّمجموعاتّالعملّالتقليديةّبالسم

ّالقائدّهوّالذيّيسيطرّعلىّالمجموعةّويتحكمّبها.ّ-
 األهدافّتحددّمنّقبلّالمنظمة.ّّ-

 القائدّهوّالذيّينظمّاالجتماعاتّواللقاءات.ّّ-

 القائدّهوّالذيّيقومّباإلشراف.ّّ-

 التركيزّعلىّأداءّالفرد.ّ-

 هناكّتنافسّبينّالعمال.ّّ-

 االتصالّيكونّمنّالقائدّإلىّالمجموعة.ّّ-

 القراراتّتنفذّبناءّعلىّرأيّالقائد.ّ

أنّيكونّهناكّتفاعلّداخلّالجماعةّبينّأفرادهاّ وحتىّيكونّعملّالجماعةّمتناسقاّالبد
ّ ّبها،ّاالجتماعيوالمناخ ّوكيفيةّّالمحيط ّداخلها ّبأسلوبّعمل ّالجماعة تتصفّديناميكية

بينّأفرادّالجماعة،ّولكنّفشلّاألفرادّفيّعمليةّالتفاعلّّقيقّالتعاونالتركيزّعلىّالقيادةّوتح
المهنيةّفينجرّعنهّّةاالجتماعياإليجابيّيؤديّإلىّجنوحّاألفرادّوظهورّبعضّاالضطراباتّ

ّماّيلي:
 التنافسّالسلبي.ّّ-

 انخفاضّالروحّالمعنوية.ّّ-



    

 ةّاألداء.ّانعدامّالثقةّبينّأعضاءّالفريقّمماّيؤديّإلىّنقصّفيّفعاليّ-

 نقصّالتماسك.ّ-

 انخفاضّفيّمستوىّاالتصاالتّالفعالة.ّّ-

 تدهورّاإلنتاج.ّّ-

 نقصّالوالءّواإلحساسّباالنتماء.ّ-

 عدمّالشعورّباألمن.ّّ-

 يقلّالتركيزّعلىّالهدفّبينّالعاملين.ّّ-

  انخفاضّفيّمستوىّونوعيةّالقراراتّومهارةّاألعضاء.ّ-

ّاالضطراباتّوظهور ّتبادلّّهذه ّوجود ّلعدم ّوسائلّاالتصالّأو ّوجود ّلعدم يكونّنتيجة
عالقاتّومعلوماتّنتيجةّالتنافرّبينّاألفرادّسواءّلعدمّرضاهمّعنّسياسةّاإلشرافّأوّالقيمّ
السائدةّأوّعنّالعواملّالماديةّالسائدةّفيّالمنظمةّأوّالعواملّالذاتية،ّفعدمّفعاليةّالعالقاتّ

عمليهّاالتصالّتؤديّّفنقصّككلّالمنظمةّعلىّفيّالمنظمةّفيّاألصلّينعكسّةاالجتماعي
ّبالضرورةّالىّتكوينّماّيلي:

 اضطرابّفيّالعالقاتّوتبادلّالخبراتّ-

 قتلّروحّاالبتكارّواإلبداعّ.ّ-

 عدمّتماسكّأعضاءّالجماعة.ّ-

 عدمّالقدرةّعلىّالتعبيرّعنّأراءهمّومقترحاتهم.ّّ-

 نقصّالمشاركةّفيّصنعّواتخاذّالقرار.ّازديادّحجمّالصراعّّوّ-

 .انخفاضّمستوىّالوالءّ-

داخلّجماعةّالعملّهوّنتيجةّلغيابّمفهومّالجودةّّةاالجتماعي العالقات فاالضطرابّفي
والذيّيعنيّجودةّالمدخالت،ّأيّعدمّتناسقّأعضاءّالجماعةّوعدمّّالشاملةّلهذهّالجماعة

ّ ّأيّغيابّالقيادة ّالجماعة ّفيّإدارة ّإلىّغيابّجودةّالجودة ّيؤديّبالضرورة ّمما الفعالة،
ّيقولّ" ":ّ"هوّشخصّاجتماعيّمشغولّبشكلّأساسيّألتون مايوالمخرجاتّفاإلنسانّكما

ّالتيّ ّالمجموعة ّإالّضمن ّالنمو ّعلى ّقادرا ّيكون ّوال ّنفسه ّعن ّالتعبير ّيستطيع ّال بعمله



    

يهّالجماعةّتأثيراّكبيرا،ّيمارسّنشاطهّالمهنيّفيّإطارها"،ّفالفردّفيّمواقفهّالعمليةّتؤثرّف
ثباتّنفسهّوممارستهّالعاملّفالفرد ّضمنّالمسؤوليةّواإلبداعّإالّلروحّالّيمكنهّتحقيقّالنموّوا 

ّمتكاملّفريق ّبحيثّيمتلكونهاّفجماعةّالعملّهيّاجتماعّمجموعةّمنّالمهاراتّألشخاص،

ّ(831ص ،2112 )اللوزي،مشتركةّّأهدافّتحقيقّأجلّمنّفيهاّالتكاملّإحداثّعلىّيعملون
نماّفاالنتماءّإلىّجماعةّالعملّالّيقتصرّفقطّالهدفّمنهّعلىّأداءّوظائفّمعينة يتعدىّّوا 

ّيحقق ّإيجابي ّبشكل ّزمالئه ّبين ّتعامله ّفأثناء ّوالمعنوية، ّاإلنسانية ّالجوانب ّمنّنوعّإلى

ّسلوكاتّمضطربةّ ّإلى ّيجنح ّالعكسّفإنه ّعلى ّكان ّإذا ّإما ّوالطمأنينة ّباالرتياح الشعور
ّألنهّالّيمكنّأنّننكرّأثرّ ّيعرقلّتقدمهّوأدائه، ّالتوترّمما ّالنزاعاتّالفرديةّويزداد فتسود
ّالعملّ ّمن ّيجعل ّالتفاعل ّعلى ّللفرد ّالفرصّالمتاحة ّفغياب ّالرضا ّعلى ّالعمل جماعة
مصدرّللتوترّفالّيكونّالفردّقادراّعلىّإشباعّحاجاتهّالمختلفةّمماّيزيدّمنّدرجةّالتنافرّ

ّالعالقاتّجمّوبينّبينه ّسوء ّبأن ّوبالتالي ّاالنتماء ّحاجة ّتحقيق ّقدرة ّوعدم ّالعمل اعة
سواءّبينهّوبينّالمشرفينّأوّبينهّوبينّزمالئهّيعبرّبحقّعنّاضطرابّمهنيّّةاالجتماعي

ّ.(819ص ،8997 )عاشور،يعانيّمنهّالفردّ
الناتجةّعنّأنهّتلكّالخسارةّفيّالموردّالبشريّ على دورانّالعمل يعرف دوران العمل: -3

مغادرةّالعاملينّللمنظمةّإلىّمنظمةّأخرىّمخلفينّورائهمّوظائفّشاغرةّحيثّأنّزيادةّهذهّ
العمليةّلمؤسسةّماّيدلّعلىّسوءّالتوافقّفدورانّالعملّيعدّشكلّمنّأشكالّعدمّاالستقرارّ

 يحدثّتغيراتّفيّصفوفّالعمالّوذلكّألسبابّالتالية:
 ضافية.ّعدمّالقناعةّباألجورّوالمزاياّاإلّ-

 اضطرابّالعالقةّمعّاإلدارة.ّ-

 العجزّعنّإنجازّالعمل.ّ-

 معّالعاملينّاخرين.ّةاالجتماعيسوءّالعالقاتّّ-

 ضغطّالعملّوسيره.ّ-

 ساعاتّالعملّغيرّمناسبة.ّ-

 عدمّتناسبّمؤهالتّالفردّمعّمتطلباتّالعامل.ّ-



    

 الظروفّالماديةّوالفيزيقيةّغيرّالمناسبة.ّ-

 غيرّالمناسبة.ّالظروفّالتنظيميةّ-

وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالباحثينّفيّعلمّالنفسّالتنظيمّوالعملّيفرقونّبينّأنواعّعديدهّ
ّ"ّبأنّهناكّنوعينّمنّأنواعّدورانّالعمل:بيرسمنّدورانّالعملّفيرىّ"

وهوّمغادرةّالعمالّلمنظمتهمّطوعاّمعّوجودّسابقّنيةّأوّرغبةّّدوران العمل اإلرادي:ّ-أ
ّمنهمّفيّالمغادرة.

ّوظائفّشاغرةّّالعمل القسري: دورانّ-ب ّمخلفينّورائهم ّالعمالّلمنظمتهم وهوّمغادرة
تلعبّّشديدةّلضغوطّيتعرضونّهناّالمغادرينّمعظمّأنّإذّمنهمّرغبةّأودونّإنذارّسابقّدون
العملّوفيّّوتركّللمغادرةّيضطرهمّمماّبهاّيعملونّالتيّالمنظماتّعنّإبعادهمّفيّكبيراّدورا

ّوهناك ّباستبعادهم، ّالمنظمة ّتقوم ّالحاالت ّهذاّّبعض ّظهور ّإلى ّتؤدي ّأسباب عدة
ّقدرةّ ّعدم ّأو ّالعمل ّعقد ّكنهاية ّتجنبها ّيمكن ّأسبابّال ّفهناك ّالمؤسسة االضطرابّفي

ّا ّظهور ّأو ّالعمل، ّمسايرة ّعلى ّمضطربةلعامل ّالحسنّّسلوكات ّبالسير ّتمس للعامل
للمؤسسة،ّوهناكّأسبابّيمكنّتجنبهاّوهيّتلكّاألسبابّالمتعلقةّبظروفّالعملّالتنظيميةّ
ّمقاييسّ ّأحد ّيمثل ّالعمل ّدوران ّمعدل ّالدراساتّأن ّمن ّالكثير ّوتعتبر ّللمؤسسة، والمادية

(ّ ّالمنظمة Mullins, 2001, p360ّكفاءة ،)ّ ّواضح ّكأثر ّالرضا ّمفهوم ّعلى علىّوركزت
ّو"بورتردورانّالعملّفقدّتوصلّ" ّإلىّأنّظاهرةّدورانّالعملّتظهرّعندّانخفاضّساتر" "

ّالرضاّالوظيفيّلدىّالعاملينّلحدّالّيكفلّإشباعّرغباتهمّوتوقعاتهمّمنّالعمل.
ويعتبرّمعدلّدورانّالعملّكأحدّالمؤشراتّالتيّتستعينّبهّمعظمّالمنظماتّفيّكشفّ

ّاألسلوب ّفاعلية ّمدى ّبأنهّّرياإلداّعن ّويعرف ّلها، ّووالئهم ّبها ّالعاملين ّوارتباط المتبع،
ّدورانّ ّويحسب ّمعينة ّزمنية ّفترة ّخالل ّمنظماتهم ّيغادرون ّالذين ّللعاملين ّالمئوية النسبة

ّ ّعلى ّالمغادرين ّالعمال ّبعدد 622ّّالعمل ّالعاملين ّمجموع عبد الغفار، و )عبد الباقيعلى

ّعلىّالجوّالسائدّّ،(132ص ،8911 ّمهما ّسبقّيمكنّاعتبرّمعدلّدورانّالعملّمؤشرا مما
ّفيّأصعبّتكونّفالحالةّكثيرة،ّمستوياتّعلىّسلبيّأثرّلهّالعمالّاستقرارّداخلّالمؤسسةّفعدم



    

التيّتستعملّالتكنولوجياّتتطلبّمهارةّكبيرةّوتكوينّطويلّفاستبدالّعاملّيعنيّّالمؤسسات
ّنّذوّخبرةّليحلّمحلهّعاملّأقلّتجربة.فيّالحقيقةّخسارةّعاملّمكّو

 التسيب المهني: -2
ّبذلّ ّوعدم ّكليا، ّأو ّجزئيا ّبأداءّواجباتهم ّعنّالقيام ّتخليّالعمالّوانصرافهم ّبه ويقصد

ّالجهدّالمتوقعّفينتجّعنهّتدنيّفيّمستوىّالكفاءة،ّوتتمثلّمظاهرهّفيماّيلي:
 عدمّالحضورّفيّاألوقاتّالمحددةّللعملّ)التأخر(.ّ-

 الخروجّمنّالعملّقبلّالمواعيدّالمحددة.ّ-

 عدمّالتواجدّفيّالعملّلفتراتّطويلةّدونّسببّلذلك.ّ-

 استغاللّوقتّالعملّفيّأعمالّغيرّرسمية.ّ-

 تفشيّظاهرةّالالمباالة.ّ-

 عدمّاالنصياعّلألوامرّوالتعليمات.ّ-

 انعدامّدوافعّالعمل.ّ-

ّالمشاعر ّسيطرة ّنتيجة ّوزيادتهاّوذلك ّعنّّالسلبية ّعبارة ّالمؤشراتّتعد ّفهذه ّالفرد عند
ّالفردّعنّرفضهّعنّالظروفّالمحيطةّبهّأثناءّتأديتهّلمهامهّ سلوكاتّيعبرهاّمنّخاللها

منّخاللّماّسبقّيتضحّأنّ، (311ص ،2183العساف، و )عبد الفتاحالوظيفيةّداخلّالمنظمةّ
المهنيةّفالتأخرّعنّهناكّالكثيرّمنّالجوانبّالتيّتلعبّدوراّفيّظهورّتلكّاالضطراباتّ

ّتنظيميةّ ّوعوامل ّشخصية ّذاتية ّلعوامل ّنتيجة ّيكون ّأيضا ّهو ّالمهني ّوالتسيب العمل
لىّجانبّذلكّقدّأظهرتّعديدّالدراساتّأنّانخفاضّالتماسكّداخلّ كالعالقةّبالرؤساءّوا 
الجماعةّيرتبطّبأحدّالجوانبّالهامةّفيّالتوافقّالمهنيّوهوّالتسيبّالمهنيّالذيّيشيرّإلىّ

ّ"ع ّوجد ّفقد ّالرضا، ّو"ماندم ّبوغارتل" ّسنة ّبأحد6189ّّ" ّالعمال ّعن ّلهم ّدراسة في
منّانخفاضّتماسكّالجماعةّفالتسيبّفيّحقيقةّاألمرّهوّمؤشرّّالشركاتّأنّالتسيبّيزيد

لالغترابّعنّجماعةّالعمل،ّوتعتبرّأيضاّالظروفّالفيزيقيةّواألجورّالمنخفضةّسبباّمباشراّ
العملّوعدمّاالقتناعّبهّكعدمّالترقيةّوعدمّالتدريبّوالبيروقراطيةّلهذاّاالضطرابّفمحدوديةّ

ّ.(321ص ،2111النيل،  )أبويؤديّإلىّرفعّمستوياتّالتسيبّّاألمانّوعدمّواإلشرافّالمتعسف



    

 التغيب: -1
ّيمكنّتصنيفّنتائجّالدراساتّفيماّيخصّاضطراباتّالتغيبّإلىّثالثّنماذجّوهي:

خاللهّإلىّتجنبّاأللمّالنفسيّوالجسديّّالعاملّمنّالفرديهدفّّنموذج الغياب كسلوك:ّ-أ
ّوتكرارّالخبرةّالسلبيةّالتيّيمرّبهاّالعامل.

ّتحدثّفيّبيئةّالعمل التي للتغيرات استجابة ويكون استجابة:نموذج الغياب كسلوك ّ-ب
ّوظروفهّمماّينتجّعنهّإعادةّالتفكيرّفيّحالةّاالرتباطّالنفسيّبينّالفردّالعاملّوعمله.

مبنيّعلىّقرارّمدروسّمنّقبلّالفردّالعاملّيسعىّّنموذج الغياب كسلوك رشيد:ّ-ج
منّخاللهّإلىّتحسينّشروطّالعملّوظروفهّالحالية،ّوالتغيبّيعنيّعدمّحضورّالعاملّإلىّ

ّ ّالعمل ّلبرنامج ّطبق ّالحضور ّمنه ّيتوقع ّالذي ّالوقت ّفي ّعمله  ،2119)الجوهري، مكان

ّه(879ص ّفالتغيبّالمقصود ّوعليه ّذلكّ، ّاضطرابّمهنيّهو ّعلىّأساسّانه ّواعتباره نا
ّتجريبيةّ ّدراسات ّأكدت ّولقد ّكالمرضّوالعطل، ّواضح ّسبب ّأي ّيحكمه ّال ّالذي التغيب

أجريتّعلىّمجموعةّمنّعمالّالصناعاتّالهندسيةّأنّالغيابّّ"ّمنّبحوثسامثريوردهاّ"
ّيرجعّإلىّعواملّعديدةّمتداخلةّوهي:

ّالفيّز - ّظروفه ّحيث ّمن ّالعمل ّوالحالةّموقف ّنفسية ّضغوط ّمن ّبه ّيوجد ّوما يقية
ّّ(213-212ص ،2181)شحاته،  الصحيةّونظامّاألجورّوالمكافآتّوالحوافز.

ّويرتبطّعاملّالغيابّعنّالعملّبحالةّعدمّالرضا،ّحيثّيلجأّالعاملّإلىّالتغيبّكتعبير

منّالدراساتّوحالةّاالستياءّوانعدامّالرغبةّفيّالعمل،ّفقدّأكدتّمجموعةّّرفضهمّللواقعّعن
تمنحّللموظفينّتؤديّإلىّخفضّمستوياتّالغيابّكماّّالتيّالمكافآتّمنّأنّالمعدالتّالعالية
فيّدراسةّلهماّأنّاشتراكّجماعةّالعملّفي6111ّّ"ّسنةّهاكمان"ّو"الولرأنهّوجدّكلّمنّ"

وضعّخطةّالمكافآتّقدّأدىّالىّانخفضّمستوىّالغيابّفيهاّمقارنةّبالمجموعاتّالتيّلمّ
ّفيّالمتمثلّاالنسحابيّالسلوكّأنّنجدّسبقّماّخاللّ،ّفمن(322ص ،2111)أبو النيل، ركّتشا

مؤشراتّعدمّتوفرّالظروفّالمناسبةّفيّالمنظمةّأوّعدمّقدرةّالعاملّّمنّمؤشرّهوّالغياب
عكسيةّبينّالرضاّالوظيفيّ عالقة هناك أن العمل،ّبمعنى متطلباتهّومتطلباتّفيّالتوفيقّبين



    

ّالغيابّ ّاألمريكيةّومعدل ّالعمل ّاقترحتّوزارة ّولقد ّالرضا، ّمؤشراتّعدم ّمن ّمؤشر فهو
ّالطريقةّالتاليةّلحسابّمعدلّالغياب:

ّمعدلّالغياب=
xّ622ّمجموعّأيامّالغيابّلألفرادّ

ّعددّأيامّالعملxّمتوسطّعددّاألفرادّالعاملينّ
 (817ص ،8913)عاشور، 

 حوادث العمل: -1
ضخمةّتواجهّالمسؤولينّفيّالمؤسساتّالصناعيةّوفيّتمثلّالحوادثّواإلصاباتّمشكلةّ

ّاألثارّالناجمةّعنهاّ ّويرجعّذلكّإلىّضخامة ّالمختلفة ّالنشاطاتّالمهنية ّمنّأوجه غيرها
ّما ّأوّاألفرادّيصيبّالفردّسواءّمنها ّمنّقربّأوّّالذيّحدثتّله، ّالتيّأصابتها واألشياء

ّنشرّالمجلسّالقوميّإحصائية6118ّّنالتهاّعنّبعد،ّوفيّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّسنة

ّقيمتهاّبلغتّالحوادثّعنّالمباشرةّوغيرّالمباشرةّالخسارةّأنّبالحوادثّتتعلقّالتيّالحقائقّعن

ّأوّمعرفةّسابقّبدونّيقعّالذيّالحدثّذلكّهوّالعملّبحادثّوالمقصودّدوالر،ّمليون9122ّ

ّينتجّعنهّأضرارّتصيبّالشخصّأوّاآلخرينّأوّالممتلكاتّأوّالمعداتّأوّكلّ توقعّوقد
،ّوبالتاليّيمكنّالقولّبأنّحوادثّالعملّ(22-89، ص8979)فرج، ذلكّمعاّفيّمكانّالعملّ

ّكبرى ّللعنصرّمشكلة ّيكون ّتحدث ّالتي ّالحوادث ّفمعظم ّواقتصاديا، ّواجتماعيا ّإنسانيا

ّتؤديّإلىّنتائجّوخيمةّويمكنّتلخيصّنتائجّالحوادثّفيماّيلي:وقوعهاّّفيّيدّاإلنساني
ّانتائجّالّتتضمنّأيّإصابةّأليّشخصّكّ- ّعاملّمع ّدونّأنّآصطدام ّمتحركة لة

 عنهّأيّجروح.ّينجرّ 

 ّ.لةّلكنّيصابّبجروحّخفيفةحوادثّإصاباتّخفيفةّكأنّيصطدمّالعاملّبنفسّاآلّ-

 تمزيقهاّوتصلّلحدّبترها.أوّيديّحوادثّإصاباتّخطيرةّوالتيّتسببّتشويهّاألّ-

 التّوالمعدات.مّاآلطحوادثّتسببّتحّ-

ترتيبّّكعدمّالفيزيقيةّللبيئةّنتيجةّيكونّالحوادثّهذهّأسبابّأنّالصدّهذاّفيّيهمناّوما
ّمعاّ ّتوافقه ّسوء ّعن ّالناتجة ّالعامل ّبعضّتصرفات ّوكذلك ّواإلضاءة، ّواآلالت المعدات

ومتطلباتهّوسماتهّالشخصيةّمعّمتطلباتّالعملّوكذلكّالالمباالةّّميوالتهّتوافقّلعدمّالمهنة



    

ّ(831 -821ص ،8991سوي، ي)الع ّمباشرةّ، ّيتعلق ّالعمل ّحادث ّأن ّاإلشارة ّإليه ّتجدر وما
ّكلّمنّ ّحيثّقام ّغيرّمؤمنة ّإنسانية ّعوامل ّأو بالعملّبسببّخللّفيّاآلالتّواألجهزة

ّالحادثةّفيماّيأتي:ّ"ّبتحديدّالعناصرّالمتضمنةّفيكيريس"ّو"أربوس"
ّالحدثّإلىّاستجاباتّّحدث غير متوقع وغير مخطط وال يممكن التنبؤ به: يرجعّهذا

تعكسّسوءّالتوافقّلدىّالشخص،ّبمعنىّأنّإصابةّالعملّهوّنتيجةّلعدمّإحساسّالعاملّ
ّوجدّ ّفلقد ّوبيئية، ّذاتية ّفئتين ّإلى ّالحوادث ّواقع ّبدراسة ّالمهتمون ّحيثّيصنف بالرضا،

أنّالحوادثّتكثرّعندماّيكونّالفردّفيّحالةّتتصفّبالحزنّوالغضبّمماّيؤديّ"ّهيرسي"
بهّإلىّعدمّالقدرةّعلىّإستخدامّقدراتهّالكاملة،ّكماّأنهّيمكنّاعتبارّنمطّاإلدارةّالسائدّفيّ

ّقدّالمؤسسةّالذيّيرسمّلوائحّوقوانينّتتعلقّببرامجّاألجورّوالحوافز،ّوغيرّذلكّمنّالجوانب

إلىّزيادةّالحوادث،ّبمعنىّأنّزيادةّالحوادثّمرتبطّبالرضا.ّّالعاملينّمماّيؤديّاستياءّتثير
،ّولكنّماّتجدرّاإلشارةّإليهّبالنسبةّللعالقةّبينّالرضاّالوظيفيّ(399ص ،2111النيل،  )أبو

أيّأنهّكلّماّانخفضّوجودّعالقةّعكسيةّبينّالمتغيرينّوحوادثّالعملّفإنّالباحثونّقالواّب
ّتّرّمستوى ّبمعنىّالرضا ّحوادثّالعمل، ّالذينّيكونونّمستائينّمنّظروفّتفع ّاألفراد أن

ّإستخدا ّعلى ّوالقدرة ّالتركيز ّدرجة ّنقصّفي ّإلى ّيؤدي ّلها ّارتياحهم ّوعدم ّكاملّالعمل م
"ّومجموعةّمنّفروممستهدفينّللحوادث،ّولكنّهذاّالطرحّلمّيتفقّمعهّ"قدراتهمّمماّيجعلهمّ

بمعنىّأنّّالعكس،ّوليسّالرضاّعدمّإلىّتؤديّالتيّهيّالعملّحوادثّأنّيرىّحيثّالباحثين
العاملّالذيّيعملّفيّمهنةّخطيرةّتجعلهّالّيشعرّباألمانّماّيجعلهّغيرّراضّعنّعملهّ

ّ.(211ص ،2111)سلطان، 
 الشكاوى واإلضراب: -2

اإلداريّّالنمطّمنّاالستياءّأنّحيثّالرضا،ّعدمّمؤشراتّمنّمؤشرّالشكاوىّكثرةّتعتبر
ّشفوياّ ّأو ّكتابية ّشكاويهم ّبرفع ّيقومون ّالعاملين ّتجعل ّككل ّبالعمل ّالمحيطة والظروف
ّالسخطّ ّلديهم ّينمو ّحيث ّالعاملين ّمعاناة ّبحجم ّالتنبؤ ّيمكننا ّالشكاوى ّفبنسبة لرؤسائهم،
واالستياءّفيّالخفاءّأحيانا،ّويؤديّإلىّخلقّردودّأفعالّبعيدةّعنّاألسبابّالرئيسيةّالباعثةّ



    

إنّلمّيتمّإيجادّسبلّكفيلةّبتنفيسّحالةّاالحتقانّلدىّالعاملينّغيرّّخاصةّاالستياء،ّعلى
الراضينّقبلّأنّتؤديّإلىّأثارّالّتحمدّعقباها،ّوتعدّمتابعةّالشكاويّوسيلةّلتحقيقّنوعّ
ّبالشكاوىّوالتظلماتّألنّ ّتهتم ّأن ّحيثّعلىّاإلدارة ّعلىّمسبباتها، ّوالقضاء ّاالتزان من

إلىّمشكالتّمحتملةّقدّتنجمّعلىّأصحابّالشكاوىّدونّأليةّمناسبةّللردّكليهماّيشيرانّ
علىّالشكاوىّقدّتغدواّاإلدارةّغيرّقادرةّعلىّاالستجابةّلمخاوفّالعاملينّببساطةّألنهاّالّ

ّالسياسةّوغيابّتعلمّشيئاّعنها، الّيمك نّالمنظمةّمنّمعرفةّانشغاالتّالعاملينّلديهاّّهذه
ّإلى ّيؤديّبالضرورة ّوالعاملين،ّويمكنّالقولّأنّالتظلماتّوالشكاوىّّمما ّبينّاإلدارة ركود
ّالتوافق ّلسوء ّنتيجة ّمنّالتذمرّالداخليّّتعتبر ّحالة ّالعدالةّوتصاحبه وشعورّالعاملّبعدم

ّوغالباّماّيشتكيّالعاملينّفيّالمؤسساتّبخصوصّماّيلي:
 ّعدمّكفايةّاألجور 
 ّعدمّالشعورّباألمن 
 صعوبةّالعمل 
 قيةّقلةّفرصّالتّر 
 ّ(732ص ،2119جاكسون، و يست)ماساعاتّالعملّ. 

ّقادره ّإدارة ّوجود ّللعملّوعدم ّظروفّغيرّمناسبه ّتكثرّالشكاوىّبسببّكثره ّما ّوغالبا

اإلضرابّأكثرّّيعتبرّحيثّعمليهّإجراءاتّاتخاذّإلىّالعمالّيعمدّالشكاوى،ّتلكّإدارةّعلى
ّ ّمعينه ّنقاباتّعماليه ّإطار ّفي ّاألفراد ّإليها ّيلجأ ّوالتي ّتطرفا  ،2119 )الجوهري،الوسائل

ّلذلكّ(823ص ّاختالالتّفيّالعالقاتّالتنظيمية ،ّحيثّيعكسّاإلضرابّفيّالغالبّوجود
يعدّمنّأهمّالمؤشراتّالدالةّعلىّوجودّمشاعرّاستياءّوعدمّالرضا،ّالتيّتكونّفيّالبدايةّ

ّثم ّشكاوي ّيعمدّللتعبيرّالعمالّينتقلّمجرد ّسلوك ّفاإلضرابّهو ّصريح ّبشكل إليهّّعنها
رفضّالوضعيةّالتيّيعيشونها،ّوالّيدلّاإلضرابّعنّالعنفّولكنهّتعبيرّّعنّللتعبيرّالعمال

ّمكانّفيّفيهّشيءّمنّالقوة،ّوذلكّنتيجةّالنسدادّجميعّاألبوابّحيثّيلجأّاألفرادّللتواجد

وفيّالغالبّيتجمهرونّويحملونّعباراتّأوّملصقاتّضدّّبالعملّيقومونّالّولكنهمّالعمل
ّالمستائينّ ّاألفراد ّمن ّمجموعة ّتقوم ّكأن ّاالحتجاج ّاإلضرابّشكل ّيأخذ ّوقد ربّالعمل،



    

ّالتصرفاتّ ّفإنّهذه ّوعلىّالعموم ّبذلك، ّاإلدارة ّأو ّالنقابة ّالعملّدونّإعالم بالتوقفّعن
ّالرضا ّعنّاألجرّأوّعنّسوءّالظروف...الخّّتعبرّبحقّعنّعدم جاكسون, و  يست)ماإما

 .(222 -223ص ,3008
 الالمباالة والتخريب: -2

ّأشكالّ ّعدة ّفي ّيظهر ّالعمل ّمحيط ّفي ّالتوافق ّعلى ّالقدرة ّوعدم ّاالنسجام ّغياب إن
ّيجعلهّيحسّبالغربةّعنّالمؤسسةّ وخاصةّعندّعدمّتمكنّالعاملّمنّتحقيقهّلالنتماءّما

ّمثالّ ّالمتمثلّفيّنتيجة ّالقراراتّوبالتاليّيفشلّفيّتحقيقّطموحه ّفيّاتخاذ ّإشراكه لعدم
ّوالتخريبّوهناكّثالثّ ّبالالمباالة ّالوضع ّلهذا ّرفضه ّعن ّفيعبر ّالذات، ّوتحقيق االنتماء

ّأنواعّللتخريب:
 ّ.تالفّاإلنتاج  تخريبّعنّطريقّتحطيمّاآلالتّوا 
 ّ.تخريبّعنّطريقّالوقفّعنّاإلنتاج 
 ّالتباطؤّفيّالعملّأوّالعملّدونّرغبة.تخريبّعنّطريق 

ّنتيجةّ ّالذكرّيكون ّأيّنوعّمنّاألنواعّالسالفة ّأو ّلتخريبّالممتلكاتّالمؤسسة فاللجوء
لتضاعفّالشعورّبعدمّالرضا،ّفينتجّعنهّهذاّالسلوكّغيرّالمرغوبّفيهّنتيجةّأيضاّلعدمّ

ّ.(11ص ،2111)سلطان، قدرةّالفردّفيّإيجادّمكانّعملّأخرّفينسحبّمعنوياّللعملّ
 االغتراب المهني: -9

ّمفهوم ّواألشياءّّبمعنىّاالغترابّيستخدم ّالفرد ّوبين ّوالموضوع ّالفرد ّبين ّانفصام حالة
ّبالموضوعّعالقةّ ّأو ّباألشياء ّالفرد ّيعنيّأنّعالقة ّوالمجتمعّمما ّوبينّالفرد ّبه المحيطة

واالنفصالّبحيثّيتجردّمنّغيرّسوية،ّفهوّيعي ّبينّأهلهّومجتمعهّولكنّفيّدائرةّالغربةّ
يشعرّالفردّباالنغالقّعلىّذاتهّّالإلنتماء،ّبحيثّدوامةّقيمهّويعاديّالحياةّمماّيدخلهمّفي

ومجتمعهّالذيّيحيىّفيه،ّوهذاّالتوصيفّهوّذاتهّتوصيفّاالغترابّالوظيفيّالذيّيشعرّ
ّبهّأعضاءّالمنظمةّإذّيشعرونّويحيونّبقيمّوممارساتّالّيتوحدونّمعها.

رّاالغترابّالوظيفيّظاهرةّخطيرةّومؤشرّعلىّمرورّالمؤسسةّبأزمةّحقيقيةّمماّويعتب
ّفاالغترابّالوظيفيّيعنيّإقرارّالعاملينّأنّالمؤسسةّالتيّيعملونّ ّإلىّالفشل، سيؤديّبها



    

،ّويمرّاالغترابّالوظيفيّ(13ص ،2117 )بن زاهي،والؤهمّلها.ّّلمّتعدّمكانّمناسبّفيقلّبها
ّ ّوهي ّثالث ّواالغتراببمراحل ّالذهني ّواالغتراب ّالنفسي ّتزدادّحيثّالجسديّاالغتراب

ّمحصلةّّبينّالعالقةّوتصبحّتدريجياّالمراحلّهذهّخطورة ّتؤديّإلىّزيادة المراحلّتراكمية
ّوهيّ ّبينها ّتتكاثفّفيما ّعوامل ّلعدة ّنتيجة ّاالغترابّالوظيفي ّويكون ّحدتها، ّورفع سلبية

ّكاآلتي:
نتيجةّّالعاملينّبينّاالغترابّظاهرةّانتشارّفيّساهمتّولوجيةالتكنّالثورةّإنّالمكننة:ّ-أ

ّلكثرةّاألجهزةّالحاسوبيةّإذّأنهّيهددّالعالقاتّاإلنسانيةّويثيرّاألمراضّوالمشكالتّالنفسية.ّ
إنّعدمّفعاليةّاإلدارةّيؤديّّوالخلل في تقارير كفاية األداء: الفعالية اإلدارية ضعفّ-ب

ّبالعملّ ّالنظر ّبإعادة ّتفكير ّثم ّومن ّمنهم، ّالمطلوب ّأداء ّعلى ّممارسيها ّقدرة ّعدم إلى
الواجبّأداءهّوالمهاراتّالتيّتحتاجهاّألداءّالعملّلتصبحّقادرةّعلىّمواكبةّالتطورّالتقنيّ

ّموظفّبالمشاركةوصفّالعملّبطريقةّتسمحّلكلّإذاّمارستّ إال الذيّلنّيتحققّلهاالسريعّ

لألداءّتتأثرّبذاتيةّّالثانويةّالتقاريرّعمله،ّكماّأنّتأخرّوبمهامّالمتعلقةّبهّالقراراتّصناعةّفي
ّالمرؤوسينّتنعكسّعلىّحسنّسيرّالعالقاتّالوظيفيةّبينّالموظفينّواإلدارة.ّ

ّألهواءّشخصيةّ إنّالغموضّضعف نظام الحوافز:ّ-ج ّالحوافزّأوّخضوعه فيّنظام
وعدمّقيامهّعلىّمبادئّعلميةّدقيقةّكوصفّالعمل،ّيعدّمنّأهمّالعواملّالتيّتؤديّإلىّ

ّاالغترابّالوظيفي.ّ
ّشأنهّّالعمل في مواقع منفصلة: -د ّمن ّواحدة ّلمؤسسة ّمنفصلة ّمواقع ّفي ّالعمل إن

ّل ّمميزات ّلوجود ّنتيجة ّالمساواة ّبعدم ّالعاملين ّاألخرىّإشعار ّعن ّتختلف ّموقع بعض
ّعدمّكالحوافزّوالبدالت ّوعدمّّوأوقاتّالدوام، ّواإلضاءة ّالتهوية مالئمهّظروفّالعملّمثل:

ّمتابعةّمشكالتّالعاملينّفيّالمواقعّالبعيدة.
يعرضهّّذلكّأنّحيثّالتهمي ّمنّلنوعّالمنظمةّفيّالعاملّيتعرضّقدّغموض الدور:ّ-هة

الخوق،ّالغضب،ّالضيق،ّوهذهّالعملياتّمنّشأنهاّأنّّلمجموعةّمنّمثيراتّاالنفعالّمثل
ّتعرقلّوظائفّالجسم،ّومنّثمّتقودّلالغترابّالنفسي.



    

إنّشذوذّالمنافسةّقدّتلعبّدوراّسلبياّمماّيجعلّالعاملينّيسلكونّّالمنافسة الشديدة:ّ-و
ّمماّ ّباليأس ّيشعون ّأخرين ّعمال ّيجعل ّمما ّمكاسب، ّعلى ّللحصول ّشرعية ّغير طرق

تّاألداءّمنّثمّاستسالمّالعاملينّبالمنظمةّلليأسّومشاعرّاإلحباطّالذيّمنّيخفضّمعدال
 .(318-311ص ،2181، اديمو)سوزان شأنهّأنّيوصلهمّلحالةّاالغترابّ

ّمواقعّّعدم المشاركة في المعلومات والخبرات:ّ-ر ّفي ّالسلبية ّاألثار ّأخطر ّمن إن
العملّاالحتفاظّبالمعلوماتّوالخبراتّوعدمّنقلهاّللعاملينّوالصفّالثانيّمنّالقياداتّوكذلكّ
ّيحتفظونّ ّممن ّالعمل ّفي ّالخبرات ّوأصحاب ّوالعاملين ّوالمشرفين ّبعضّالقيادات وجود

ّالتدريبيّلمنّيعملونّمعهمّوقدّيك ونّالسببّوراءّاالحتفاظّبمعلوماتهمّوالّيقومونّبدورهم
بالمعلوماتّوالخبراتّخوفّصاحبّالخبرةّمنّاالستغناءّعنّخدماتهّأوّنقلهّلمكانّأخرّإذاّ
وجدّمنّيقومّبعمله،ّفقدّأثبتتّجميعّالتجاربّالميدانيةّأنّكلّالنظمّوالقوانينّوالفلسفاتّلمّ

ّتنجحّفيّعالجّهذهّالمشكلةّوتغيرّهذاّالسلوك.
ديّإلىّأثارّسلبيةّللعاملينّبها،ّومنّأهمّهذهّاألثارّتشتتّتّؤّسعة حجم المنظمة:ّ-ز

جهودّالمدراءّبينّالعملّاإلداريّواإلشرافّعلىّالشؤونّالفنيةّفيّالمنظمة،ّومنّثمّيشعرّ
ّتساويّ ّإلى ّيؤدي ّمما ّضعيفة، ّالمشرفّالمباشر ّقبل ّمن ّ)اإلشراف( ّالمتابعة ّأن العامل

شعورّبعدمّالعدالةّبينّالعاملينّالمجتهدينّفيّّالجهدّبغيرهّالعاملينّويسهمّهذاّفيّأنّيسود
ّ ّالوظيفي ّواالغتراب ّوالالمباالة ّاإلهمال ّحاالت ّتنتشر ّوبالتالي ، 2117)بن زاهي، العمل

ّ(11ص
فيّكتابيهماّقياسّاإلنتاجية6156ّّ"ّستيفسون"ّو"كرونغيعرفّ"ّضعف اإلنتاجية:ّ-1

فعةّمنّخاللّعمليةّاإلنتاجّويتفقّبأنهاّالكفاءةّالتيّبهاّتتحولّالمدخالتّإلىّمخرجاتّنا
المدخالتّّنسبةّبأنهاّعرفهاّ"مونت"ّأنّحينّفيّ"أالدر"ّإليهّأشارّماّالتعريفّهذاّفيّمعهما

الىّالمخرجاتّمعّوضعّفيّاالعتبارّجودةّاإلنتاجّوقلةّالخطاءّوطبيعةّالعملّمنّحيثّ
ّ ّفي ّوكذلكّاآلالتّويبرز ّوالفيزيقية ّوظروفّالعمل ّوالصعوبة ّمفهومّالسهولة ّاإلطار هذا

ّالكفاءة.
 400 ×عدد الوحدات المعيارية  ÷مفهوم الكفاءة = عدد الوحدات المنتجة 



    

ّعاملّ ّبواسطة ّساعة ّفي ّأداؤها ّيمكن ّالتي ّالعمل ّكمية ّهي ّالمعيارية ّالوحدات وعدد
مجتهدّومؤهلّيقومّبأداءّمعينّويأخذّراحةّضروريةّلتجنبّالتعبّوتغيرّكميةّالعملّهذهّ

ّأوّالمعيار.هيّاألساسّ
إذنّفاإلنتاجيةّمنّوجهةّنظرّعلمّالنفسّهيّالنتاجّالنهائيّللسلوكّفيّمجالّالعملّكماّ

ّتتمثلّفي:
 االستعداد + التدريب = القدرة 
  الدافع = اإلنتاجية ×القدرة 

ّبالمدخالت ّالمهاراتّّواالستعدادّالبدنيةّالصحةّويقصد ّوكافة ّوالجسمية والقدراتّالذهنية
المكتسبةّوالظروفّالطبيعيةّواإلشرافيةّواإلداريةّفيّالعمل،ّأماّالمخرجاتّفتتمثلّفيّارتفاعّ
ّالحوادثّوالغيابّ ّفي ّالوقوع ّوتيرة ّتعليماتّالعمل، ّوالكيفّوتطبيق ّمنّحيثّالكم األداء

ّإحد ّفي ّوندرة ّالطبية ّالعيادة ّعلى ّواآلالت،ّوالتمارضّوالتردد ّالعمل ّمواد ّإتالفّفي اث
ّيتميزّ ّنجده ّفإنه ّالرضا ّمشاعر ّلعمله ّيكن ّالشخصّال ّكان ّإذا ّأن ّالقول وبالتاليّيمكن
ّفيهّ ّتكثر ّمنخفضا ّإنتاجه ّفيكون ّوالرداءة ّاإلنتاجية ّالوحدات ّأداء ّمن ّمنخفضة بدرجات

ثّويمكنّتحديدّماّيخالفّتعليماتّالعملّوتمارضهّوكثرةّوقوعهّفيّالحوادّوغالباّاألخطاء،
ّمحاكاتّالكفاءةّاإلنتاجيةّلدىّعاملّماّفيماّيلي:

 ّنقصّفيّاألداء 
 ّكثرةّالوقوعّفيّالحوادث 
 ّتعطيلّاآلالت 
 ّالتمارض 
 الغياباتّالمتكررة 
 ّ(133-132ص ،2111النيل،  )أبوالترددّعلىّالعيادةّالطبية. 

ّبأنّ ّالقول ّيمكن ّومظاهرها ّالتنظيمية ّاالضطرابات ّلمفهوم ّاستعراضنا ّخالل من
ّلتناميّمشاعرّ ّيكونّنتيجة ّفيّالمنظمة، ّسلوكّغيرّمرغوبّفيه االضطرابّالمهنيّهو
ّلتوافرّ ّنتيجة ّوذلك ّوالعمل، ّفيها ّيعمل ّالتي ّالمنظمة ّتجاه ّالعامل ّطرف ّمن االستياء



    

ّمنّالمحبطاتّالتيّتعيقّتوافقه ّالفيزيولوجيةّّمجموعة شباعّحاجياته ّمنّتحقيقّوا  وتمنعه
واقعّوكائن،ّوعليهّيستوجبّّرفضهّلماّهوّعنّالتعبيرّوالذاتية،ّمماّيدفعهّإلىّةاالجتماعيّو

علىّالمنظمةّالتدخلّإليجادّبيئةّمنّخاللهاّتضعّحداّلتلكّاألوضاعّغيرّالمرغوبّفيهاّ
ّ ّالمورد ّتنمية ّمنّخالل ّعلىّاستمراريتها ّحتىّوحفاظا ّله البشريّوتوفيرّالظرفّالمناسبة

ّالوسائلّمجموعةّمنّالتقنياتّّتضمنّوالتيّالمسطرةّاألهدافّتحقق تطورهاّومنّبينّهذه
ّعلىّ ّالفرد ّبمساعدة ّالتقنيات، ّهذه ّحيثّتقوم ّالنفسّالصناعي، ّأبحاثّعلم التيّحددتها

ّّو ّالعمل ّوأثناء ّواالختيار( ّ)التعيين ّالمنظمة ّفي ّتوظيفه ّقبل ّيليّعرضّلهذهّالتوافق فيما
ّالتقنيات:

 تقنيات معالجة االضطرابات المهنية في المنظمة خامسا:
 تحليل العمل: -5

األمريكيّتحليلّالعملّبأنهّعمليةّتحيدّالمعلوماتّالمتعلقةّبعملّّالتوظيفّمكتبّيعرف
والقدراتّّوالمعارفّوالمهاراتّالواجباتّتحديدّعمليةّأنهّأيّوالدراسة،ّالمالحظةّبواسطة
وجمعّّاالعمالّمنّعملّجوانبّلمختلفّالعلميةّالدراسةّبأنهّويعرفّالعمل،ّألداءّالالزمة

ّوتعيينّالمسؤولياتّفيهّالمتضمنةّاألساسيةّالعملياتّتحديدّبهدفّبهّالبياناتّالتفسيريةّالمتعلقة

النواحيّالصحيةّّمنّبهّالمحيطةّالظروفّوتحديدّبه،ّالقائمّعاتقّعلىّالملقاةّوالواجبات
ّّو ّبهّّةاالجتماعيوالفيزيائية ّللعامل ّالالزمة ّوالمؤهالت ّوالمتطلبات ّواالدارية واالقتصادية

ّوعالقاتهّببقيةّاألعمالّفيّالمؤسسةّويتلخصّتحليلّالعملّمنّالناحيةّالفنيةّفيماّيلي:
 تبيانّالعملياتّوالمهاراتّالتيّيطلبها. -
 حجمّالتدريبّالالزم. -
 الواجبات. -
 الموادّالخام.ّ -
 ونوعيتها.اآلالتّ -

ّأماّمنّالناحيةّالصحيةّفيتمثلّفي:



    

فحصّالظروفّالفيزيقيةّمثلّالرطوبةّوالحرارةّوالتهويةّوالضوضاءّواألمراضّالمهنيةّ -
 والحوادث.

ّأماّمنّالناحيةّاالداريةّفيتمّتحديدّماّيلي:
 طرقّالتعيينّواالختيار -
 الترقية. -
 األجور. -
 النقل. -
 عددّساعاتّالعمل. -

ّ:ةاالجتماعيومنّالناحيةّ
 للعمل.ّةاالجتماعيفيتمّتحديدّالمكانةّ -
 احتماالتّالبطالة. -

ّالذكاءّ ّمستوى ّتحديد ّيلي: ّفيما ّالعمل ّتحليل ّفيتلخص ّالسيكولوجية ّالناحية ّمن أما
 .(441-442ص ,3002)دويدار, والقدراتّواالستعداداتّوالسماتّالالزمةّلاللتحاقّبالعمل

العملّيهدفّلوصفّاألعمالّوالوظائفّحيثّخاللّماّسبقّيتضحّلناّبأنّتحليلّّومن
ّيحددّويصفّماّيلي:

 المهامّالذهنيةّوالجسديةّالمطلوبّأداؤهاّمنّشاغلّالوظيفة. -
 معاييرّاألداءّالمطلوبّتحقيقهاّمنّالوظيفة. -
 التيّتؤدىّفيّظلهاّمهامّالوظيفة.ّةاالجتماعيوّّوالنفسيةّوالفيزيقيةّالمناخيةّالظروف -
 الوظيفة.ّالمسؤولياتّالمترتبةّعلى -
 الخصائصّالتيّتتصفّبهاّأداءّالوظيفة. -
 األمراضّوالمخاطرّالتيّتحيطّبأداءّالوظيفة. -
 كيفيةّوأوّقاتّأداءّالوظيفة. -
 عالقاتّالوظيفةّمعّالوظائفّاألخرىّداخلّالمنظمة. -



    

ّالمحللّبوضعّبيانّتفصيليّ ومنّخاللّتحليلّالمعلوماتّلمجموعةّمنّالوظائفّيقوم
ّ ّأداء ّمنّطرفّشاغلهاّعنّمعايير ّإنجازها ّالمقبول ّالمستوياتّالدنيا ّحيثّيحدد الوظيفة

ّفيّتقييمّمستوياتّأدائهّومعرفةّ ّبعدّاستغاللها وكذلكّيحددّالمهامّوالمسؤوليات،ّليتمّفيما
ّإلىّ ّبعد ّتم ّللحوافز، ّنظام ّمستقبالّووضع ّفيّالترقية ّوأحقيته ّلديه، االحتياجاتّالتدريبية

ّفيمنّتوضيحّفيّبيانّتفصيليّوص فّالقدرات،ّواالستعداداتّالتيّيجبّأنّتكونّمتوفرة
)عقيلي، العلميّالخبرة،ّالمهارة،ّالجنسّّالمؤهلّالغالبّيطلبّشغلّالوظيفةّوالتيّتشملّفي

ّ(872، ص2111 ّمنّ، ّوالتي ّالوظيفة، ّمهام ّالتحليل ّفي ّالتقنيات ّمن ّمجموعة وتستخدم
ّيجبّاالشارةّإليهّأنهّفيّالممكنّأنّتستخدمّلمفردهاّأوّكواحدةّمنّالمناهجّ المختلفةّوما

ّالكثيرّمنّمواقفّتحليلّالعملّيتمّفيهّاستخدامّمجموعةّمنّالتقنياتّوهي:
وتعتبرّمنّالطرقّالرئيسيةّللحصولّعلىّمعلوماتّعنّالوظيفة،ّحيثّّالمقابالت:ّ-أ

بالمؤسسةّطريقّإجراءّبحثّفيّالجوانبّذاتّالصلةّالتيّتتعلقّ عن المحلل يقومّبإعدادها
يقومّبتجهيزّقائمةّمنّاالسئلةّيقومّبتوجيههاّإلىّالشخصّالذيّيشغلّالوظيفةّ ثم والوظيفة

ّوكذلكّإلىّالمشرفّعلىّالوظيفة.
ّاالشخاصّالذينّيشغلونّالوظيفةّالتقارير الذاتية:  -ب وهيّتلكّالتقاريرّالتيّيقدمها

ّيشغلونه ّالتي ّبخصوصّصعوباتّومتطلباتّالوظيفية ّاالدارة ّإلى  ,6002)باري كاشواي, ا

ّ.(84-84ص
ّنفسّالتحليالت السابقة: ّ-ج ّأجريتّعلى ّالتي ّالدراساتّالسابقة ّمراجعة ّبها ويقصد

ّالوظائفّوكذلكّكلّالنشرياتّالتيّتناولتها.
أهمّمصادرّتحليلّالعملّحيثّيقومّاألخصائيّبمالحظةّالعمالّ من تعتبر المالحظة:ّ-د

مدققةّويرصدّالمالحظاتّوالحركاتّالتيّيقومّبهاّالعمالّأثناءّإنجازهمّألعمالهمّمالحظةّ
والمهامّالتيّيضطلعّبهاّوالواجباتّالملقاةّعلىّعاتقه،ّكماّيمكنهّاستخدامّآالتّالتسجيلّ

ّالتيّتسمحّبالعرضّالبطيءّللحركات.



    

بالعملّبنفسهّحتىّيتمكنّمنّمعرفةّ األخصائي أنّيقوم به ويقصد العمل: ممارسةّ-هة
ّالمبذولّفيهّواألخطارّالكامنةّوالقدراتّالالّزمقدارّالمجهّو ّالطريقةّد مةّألدائهّوتعتبرّهذه

أحسنّتقنياتّتحليلّالعملّإالّأنّهناكّبعضّاألعمالّالتيّالّيمكنّلألخصائيّالقيامّمنّ
،ّمنّخاللّماّ(887-882ص ،2111ويدار، )دبهاّكونهاّتتطلبّتكوينّخاصّوتدريبّطويل.ّ

الرضاّعمليةّتمكنناّمنّتجنبّمسبباتّعدمّعمليةّتحليلّالعملّهيّتقنيةّّأنّسبقّيتضح
ّإلىّ ّالتطرق ّتم ّلالضطراب ّالمسببة ّالعوامل ّعن ّحديثنا ّفأثناء ّالوظيفة، ّفي واالضطراب

ّّو ّالذاتية ّالعوامل ّالبشريّّةاالجتماعيمجموعة ّالمورد ّاضطراب ّإلى ّتؤدي ّفهي والمادية،
)تحليلّالعمل(ّقصدّمعرفةّّاالعتمادّعلىّهذهّالتقنيةّتمالوظيفيةّيّمتطلباتّنتيجةّعدمّتوافق

خاللّهذهّالتقنيةّّاالشخاصّالمناسبينّلشغلّوظائفّمعينةّوعليهّيمكنّالقولّأنّيتوفرّمن
ّيساعدّاالدارةّأيضاّعلىّوضعّخطةّمناسبةّالستقطابّاألفرادّالمناسبين.

 تصميم العمل:  -6
ّاإلجراءاتّ ّتبسيط ّفي ّاألعمال ّتصميم ّإعادة ّأو ّتصميم ّاستراتيجيات ّإحدى تتمثل
والمهامّوالمسؤولياتّفيها،ّوذلكّناجمّعنّاالقتناعّبأنّدرجةّاالضطرابّالمهنيّتكونّفيّ
األعمالّالتيّيتمّإسنادهاّإلىّعاملينّدونّمستوىّاإلدخال،ّولكنّماّتجدرّاالشارةّإليهّأنّ

جعلّاألعمالّشديدةّالبساطةّفقدّيؤديّهذاّإلىّجعلهاّمملةّوبعيدةّتصميمّالعملّالّيعنيّ
جاكسون، و)ماتيس عنّتطلعاتّكثيرّمنّاألفرادّمماّسيؤديّإلىّزيادةّمعدالتّدورانّالعملّ

ّ(223، ص2119 ّتحديدّخصائصّ، ّالعملّبأنهّالعمليةّالتيّيتمّمنّخاللها ويعرفّتصميم
ّالتركي ّيتم ّالرئيسيةّفيّالعملّوسماتهّعنّطريقّالتصميم ّالخلية ّباعتبارها زّعلىّالوظيفة

ّيعرفّبأنهّ ّالوظائفّكما ّأو ّاألعمال ّيسمىّهيكل ّبما ّالوظائفّيظهر ّوبجميع المنظمة،
ّيتم ّالقدرات(ّمنّ العمليةّالتيّيتمّمنّخاللها ّالمعارف، التكاملّبينّمحتوىّالعملّ)مهام،

وتشيرّالدراساتّإلىّأنّالتصميمّالعملّاآلليّيحققّأدنىّدرجةّمنّ جهةّأخرىّلكلّوظيفية،
الرضاّوالحافزيةّعلىّأنّالعالقةّبينّالرضاّعنّالعملّوتصميمّالعملّليستّبالبساطةّالتيّ
ّإذّأنّالرضاّعنّالعملّيتوقفّعنّعواملّعديدةّ نماّهيّعالقةّمعقدة ّالبعضّوا  يعتقدها



    

لّونظرةّالفردّلهذهّالنتائج،ّوهذهّالنتائجّعديدةّفمنهاّأداءّالعم مستوياتّالنتائجّالمترتبةّعن
ّيتعلقّبالمنظمة،ّومنهاّماّهوّذاتيّ)ناتجةّعنّجهدّالفردّذاته،ّ ّما ّيتعلقّبالفردّومنها ما
ّالفرد ّعنّجهد ّهوّخارجيّ)ناتجة ّما ّومنها ّفيّالعمل(، ّالذاتية ّومهاراته ّقدراته  واستخدام

يرّأنّمعظمّاألعمالّتوفرّبدرجاتّمتفاوتةّأخرىّأوّأشخاصّآخرين(،ّغ بعوامل مصحوبا
فرصّالنتائجّالذاتيةّوالخارجية،ّوماّتجدرّإليهّاإلشارةّأنّالنتائجّالذاتيةّوالخارجيةّالبدّمنّ
فهمّالعالقةّبينهما،ّفالمكافآتّتعزرّإيجابياّحينماّيستطيعّالفردّأنّيعزيّمصدرّالمكافآتّ

ّبمعنىّأنّالفردّي ّفيّحالةّاعتقادهّأنّمقدارّماّالخارجيةّلكفاءتهّفيّالعمل، شعرّبالرضا
-811ص ،2111)حريم، تحصلّعليهّمنّعملهّيعزيّلكفاءتهّوليسّنتيجةّلظروفّخارجيةّ

ّويتمّتصميمّالعملّوفقّمداخلّمعينة:, (388
ّالمشكالتّمدخل توسيع العمل ومدخل إثراء العمل -أ ّتندرجّمحاوالتّالتخفيفّمن :

ّويعنيّتوسيعّ ثرائه، ّوا  ّالعمل ّتوسيع ّتحتّإطار ّالمفرطّلألعمال ّالتبسيط ّعن الناجمة
العملّأفقياّإدراجّمهامّوواجباتّجديدةّتضافّللمهامّوالواجباتّاألصليةّللعملّعلىّأنّ

إثراءّالعملّالّتخرجّعنّنطاقّتخصصهّاألصلي،ّولكنهاّمرتبطةّبهّلحدّماّومنّأمثلةّ
 ماّيلي:ّ

إعطاءّالمزيدّمنّالحريةّوالسلطةّللعاملينّوذلكّبماّيمكنهمّمنّأداءّأعمالهمّبالشكلّ -
 الذيّيرونهّمناسبا.

 زيادةّمسؤوليةّالعاملّعنّالعملّبتقليلّرقابةّاآلخرينّعليه. -

ّللتخفيفّمنّّمدخل تدوير العمل: -ب ّإحدىّالتقنياتّالمستخدمة ّالعمل ّتدوير يعتبر
ّمنّ ّالفرد ّنقل ّيتم ّحيث ّالروتيني، ّالطابع ّذات ّاألعمال ّعن ّالناجمة ّالمشكالت حدة
ّتنميةّ ّفي ّالعمل ّلتدوير ّأيضا ّاألساسية ّالفائدة ّوتمكن ّمتكرر، ّبشكل ّآلخر منصب

بداعهمّفيّأداءّأعمالّمتعددة. ّمهاراتّالعمالّوا 
ّ
ّ



    

"ّخمسّخصائصّتصميميةّمهمةّللعمالّمبينةّفيّأولدان"ّو"هاكمانولقدّقدمّكلّمنّ"
ّالشكلّالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 عمال كما قدمه "هاكمان"نموذج خصائص األ( 11شكل رقم )
 (221ص )ماتيس وجاكسون,  

ّوخصائصّ ّتتوافق ّخصائصّالعاملين ّلجعل ّتصميمها ّاعادة ّأو ّاألعمال ّتصميم ويتم
ّخصائصّ ّاألفراد ّيستخدم ّحيث ّايجابية، ّنظرة ّفتصبح ّاليها ّنظرتهم ّيغير ّمما االعمال

الغيرّالجيدة،ّفتصميمّالعملّيؤثرّعلىّاالعمالّفيّالتفريقّبينّاألعمالّالجيدةّواالعمالّ
مستوىّاألداءّوالرضاّالوظيفيّلدىّالعاملينّوغيرهاّمنّالجوانبّوبالتاليّفهيّعمليةّتساعدّ

 علىّخفضّبعضّاالضطراباتّالمهنيةّفيّالمنظمة.

 التعين واالختبار: -3

ّللمنظماتّالحديثةّحيثّتحديدّ ّالقوىّالبشرية ّاساسيةّمنّركائزّادارة االستقطابّركيزة
ّالقوىّالبشريةّعلىّتزويدّ ّإدارة ّبمدىّقدرة ّمباشرا ّيرتبطّارتباطا ّلها األهدافّاالستراتيجية
ّاالستقطابّتلكّالجهودّ ّبعملية ّويقصد ّالوظائفّبشكلّجيد ّمناسبينّألداء ّبأفراد المنظمة

ّالتأثيرّعلى:ّّالراميةّالى
 عددّاألفرادّالمتقدمينّلتشغيلّالوظيفةّونوعيةّاألفرادّالمتقدمينّلشغلّالوظيفة.ّ -

 نوعيةّاألفرادّالمتقدمينّلشغلّوظيفة.ّ -

 احتماالتّقبولّهؤالءّاألفرادّلتلكّالوظائف. -

ّالدافعّ)الرغبة(  
ّاالداءّ-  
الرضاّ-  
 

هميةّالعملأ  

 معرفةّالنتائجّ

 المسؤولية

 تعددّالمهاراتّ

 االستهاليةّ

 التغذيةّالراجعةّ



    

ّالمناسبّمنّ ّبالعدد ّالمنظمة فالهدفّاألساسيّمنّعمليةّاالستقطابّهوّضمانّتزويد
ّالكفاءا ّيبينّذوي ّالموالي ّوالشكل ّالشاغرة ّالوظائف ّلشغل ّأفضلهم ّالختيار ّالمرتفعة ت

 الجوانبّاالساسيةّلعمليةّاالستقطاب:

ّ
 

 

 

 

ّ
 ساسية لعملية االستقطاب(: الجوانب األ11رقم )شكل 

ّاختيارّ ّعملية ّينصبّعلى ّاألساسي ّالتركيز ّأن ّلنا ّيتضح ّالسابق ّالشكل ّخالل فمن
بينّخصائصّالشخصّالمتقدمّلشغلّالوظيفةّوبينّمتطلباتّ الوظيفةّالتيّهيّناتجّالتفاعل

ّشغلّالوظيفةّالحالية،ّحيثّيتأثرّاالختيارّكماّهوّموضحّفيّالشكلّبثالثّمتغيراتّهي:ّ
 .الوظائفّالحاليةّوشروطّشغلهاّ -

 تأثيرّمصادرّاالستقطابّعلىّنوعيةّالمتقدمينّلشغلّالوظائف. -

)زيد، تأثيرّالقائمينّعلىّعمليةّاالستقطابّعلىّاختيارّالمترشحينّلشغلّالوظيفةّ -

 .(218، ص2111

أماّعنّوسائلّاالستقطابّفبعدّأنّيتمّتحديدّاحتياجاتّالمنظمةّمنّالمواردّالبشريةّكماّ
ّتنطبقّعليهمّ ّوترغيبّمن ّالعملّووصفّالوظائفّالشاغرة ّتحليل ّتقنية ّمنّخالل ونوعا

ّبطلبّشروطّاإلعالن ّويمكنّتعريفّاإلعالنّواالستقطابّبأنهّ للعملّفي للتقدم المنظمة،
مجموعةّمنّاالنشطةّتسعىّالىّجذبّاالفرادّالمؤهلينّللعملّفيّالمنظمةّإلشباعّرغباتّ
ّكلّ ّحيثّيسعى ّالعمل ّوطالب ّالمنظمة ّبين ّمشتركة ّذاتّعالقة ّالعملية ّفهذه الطرفين،

نةّبالطرفّاآلخر،ّحيثّتسعىّالمنظمةّللحصولّطرفّالىّإشباعّرغباتهّمنّخاللّاالستعا
علىّافرادّمؤهلينّللعمل،ّبمعنىّأنّتتوافقّقدراتهمّومتطلباتّالعملّمماّيضمنّلهاّمورداّ
بشرياّمتوافقاّغيرّمضطرب،ّمماّيساعدهاّعلىّتحقيقّأهدافهاّالمسطرة،ّكماّيسعىّالفردّ

خصائصّطالبّ
 الوظيفة

 سياساتّاالفرادّ مصادرّاالستقطاب

خصائصّالوظيفةّ
 الشاغرة

مواصفاتّالقائمّ
 علىّاالستقطاب

 اختيارّالوظيفة



    

 سابقاّفي والتيّتمّتلخيصهاّالىّالحصولّعلىّوظيفةّفيّالمنظمةّإلشباعّحاجاتهّالمتعددة

ّهذهّالعالقةّفيّالشكلّالتالي: تمثيل ويمكن "،البرهام ماسلوعنصرّنظريةّتدرجّالحاجاتّ"
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 

 (: العالقة بين الفرد والمنظمة في االستقطاب12شكل رقم )
 (2119جاكسون, و )ماتيس 

ّالمؤهلينّومنّث م ّ وفيّحالةّحدوثّالتقاءّفيّالتوقعاتّيكونّمنّالسهلّترغيبّاألفراد
اختيارهمّوتعيينهم،ّفاالستقطابّعمليةّتمدّالمنظمةّبمجموعةّمنّاالختياراتّالمالئمةّللعملّ

،ّمماّيضمنّلهاّموردّبشريّذوّ(282-281ص ,2111اع, ب)درة, الصلتقومّباختيارّأحسنهاّ
األداءّفيّالوظائفّالتيّتحويها،ّويظهرّذلكّجلياّ واستعداداتّتتوافقّمعّمتطلبات قدرات

ّمنّخاللّأهدافّاالستقطابّوهيّكماّيلي:
ّيكفلّاحتياجاتّالمنظمةّمنّالمواردّالبشريةّ - اجتذابّعددّكافيّمنّالمترشحينّبما

ّوال ّاألعداد ّحيثّتحدد ّالبشرية، ّالموارد ّتخطيط ّنتائج ّاسفرتّعنه ّما نوعياتّعلىّضوء
 فيمنّيشغلّالوظيفة.ّ توفرها الواجب الشروط وتحدد المطلوبةّمنّالعمالةّوتحليلّالوظائف،

 توفيرّمجموعةّكافيةّمنّالمتقدمينّالمالئمينّلشغلّالوظائفّباقلّتكلفةّممكنةّ -

ّأفرادّ - ّاستقطاب ّعلى ّالتركيز ّخالل ّمن ّاالختيار ّعملية ّفعالية ّزيادة ّفي اإلسهام
 ألنسبّبينهم.ّمناسبينّيتمّاختيارّا

 توقعات الفرد توقعات المنظمة
ّتحددّماّتحتاجهّمنّقدراتّّ-3ّ

 ()الخبرة،ّالتعليم،ّالذكاء

عاتّمنّعائداتّالوظيفةّمثلّالتوقّ-1ّ
 .الترقياتّوالخدماتّ،االجور

 خصائصّالوظيفةّ-2ّ .التوقعاتّمنّالوظيفةّ-2ّ

امتالكّعدةّقدراتّمنهاّالخبرةّّ-3
 .والتعليمّوالذكاء

ّالعائدّمنّالوظيفةّ-1ّ
 ()األجور،ّالترقية،ّالخدماتّ



    

المساهمةّفيّخفضّمعدالتّدورانّالعملّكونّالمتقدمينّالذينّيتمّاختيارهمّيكونونّ -
 منّأفضلّاألفرادّالمتوفرينّ.

ّالمنظمةّ - ّفيّفعالية ّيزيد ّمما ّبالمنظمة ّعالية ّكفاءة ّبشريّذو الحصولّعلىّمورد
 .(229ص ،8992)زكي، 

ّوماّتجدرّاالشارةّاليهّأنّمصادرّاستقطابّالمواردّالبشريةّنوعينّوهي:ّ
المؤسسةّبتعبئةّالوظيفةّالشاغرةّفيّالمنظمةّبترقيةّ تقوم أن وهي المصادر الداخلية: -أ

ّكانّيعملّفيّ ّلفرد ّبالترقيةّهوّإعطاءّمنصبّعملّشاغرا ّويقصد ّالعاملينّفيها، احد
 حيثّالمسؤوليات.ّمنصبّعملّأقلّمنّالمنصبّالشاغرّمن

هيّلجوءّالمنظمةّإلىّعدةّمصادرّمثلّطلباتّاالستخدامّّالمصادر الخارجية: -ب
 الجامعات،ّمراكزّالتكوين،ّمكاتبّالتوظيف...الخ.

مجموعةّمنّالوسائلّوالخطواتّ على وبغرضّانتقاءّوتوظيفّاألشخاصّفإنهّيتمّاالعتماد
ّنذكرّمنها:

لّمصدرّمعلوماتّمتاحةّللمنظمةّحيثّيعتبرّأّو:ّالسيرة الذاتية أو طلب التوظيفّ-أ
 عنّالشخصّالمتقدمّلشغلّالمنصب.

ّمنّطرفّالقائمينّعلىّالمقابالت الشخصية:  -ب ّتوجه ّمنّاالسئلة هيّمجموعة
 عمليةّاالختيارّإلىّالمتقدمّلشغلّالوظيفةّقصدّتقييمّمدىّمالءمتهّللوظيفة.

هدفهّمعاينةّسلوكّأوّ راءّمنظم،إج بأنه التوظيف اختبار حيثّيعرفّاالختبارات: -ج
وأداءّشخصينّأوّأكثرّومنّواتجاهاتّّسلوكّةمعينّأوّمقارنّشخصّأداءّاتجاهاتّأو
ّ ّهذه ّبين ّالمهنية ّوالتفضيالت ّالقدرات ّواختبارات ّاألداء ّاختبارات ويش, ا)شاالختبارات

 والشكلّالتاليّيلخصّخطواتّمراحلّعمليةّاالختيارّبالترتيب.ّّ,(829-822ص ,2117
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 ( الترتيب النموذجي لمراحل االختيار17الشكل رقم)
 (383, ص2119جاكسون, و  )ماتيس

ولقدّبينتّالعديدّمنّالدراساتّأنهّهناكّعالقةّارتباطيةّبينّاالستقطابّواالختيارّالجيدّ
تعتمدّفيّتعيينّعمالهاّ التي المؤسسات معّبعديّاألداءّالوظيفيّواستقرارّالعمال،ّبمعنىّأن
ّ.( 31، ص2111الهبتي، و)زياد بشكلّمنظمّتقلّلديهاّمظاهرّاالضطراباتّالمهنيةّ

 التدريب المهني: -1
أهمّاهتماماتّكلّمنظمةّأوّهيئةّحيثّتسعىّمنّخاللهّإلىّ من المهني يعتبرّالتدريب

ّ ّأداء ّأثناء ّالعقباتّالتيّتواجههم ّوتذليل ّفيها ّمهاراتّالشاغلين ّحيثّتطوير عملّمعين،
دراساتّعلمّالنفسّالصناعيّوالمهنيّودراساتّتحليلّالمهنّوتبويبهاّ من تستفيدّهذهّالهيئات

 وماّتقتضيهّكلّمنهاّفيّشاغلهاّمنّقدراتّوأعمال،ّفتحددّالشروطّالتيّينبغيّتوفرهاّفي

 وجودّرغبةّلدىّالمتقدمّللعمل

 تقديمّطلباتّالتوظيف

 االختبارّاألولي

 المقابالت االختبارات

 التحريّوالسؤالّعنّالمتقدمّللعمل

 التعيينّتحتّاالختبار

 تقديمّعرضّالعملّالمشروط

 مقابلةّاضافيةّ)مرحلةّاختبارية(

 الفحصّالطبي



    

, 2112, )الدسوقيعلىّمقتضياتّالمهنةّذاتهاّواالفعالّالتيّيتطلبهاّّيترشحّللتدريبّبناءّ  من

بّهوّعمليةّتقنيةّتعتمدّعلىّمجموعةّمنّالمعطياتّتتعلقّي،ّوبالتاليّفإنّالتدّر(318ص
ّحيثّيكونّالهدفّتطويرّ ّلدىّالعاملين، بدراساتّتحليلّالعملّوتشخيصّمشاكلّاألداء
ّفيّ ّالمهنية ّالسلوكية ّاالضطرابات ّومعالجة ّالتوافق ّتحقيق ّعلى ّومساعدتهم ّاألفراد أداء

"ّالتدريبّبأنهّالعمليةّالتيّمنّخاللهاّيتمّتزويدّالعاملينّبالمعرفةّأوّفليبوالعملّويعرفّ"
ّأنّ"إبراهيم الديبويذكرّّ(818ص ،2111، سوزان) معين عمل وتنفيذ المهارةّالالزمةّألداء "

ّومخططّإلكساب ّمنظم ّنشاط ّعن المعارفّواالتجاهاتّ تغيير أو تعديل أو التدريبّعبارة
ويعتبرّ ,األهدافّالمطلوبةّفيّظل األداء للوصولّإلىّأفضلّصورالخاصةّبالمستهدفينّ

التدريبّأيضاّأنهّعمليةّتلقىّالخبرةّوالممارسةّالتطبيقيةّوالمعرفةّالعمليةّفيّحقلّمنّحقولّ
ّمتخصصينّومؤهلينّلهذاّالغرض شرافمدروسةّوبإ وأساليب مخطط برنامج وفق االختصاص

كسابّالمتدربّمعارفّومهاراتّلتحسينّأدائهّفيّالمجال  بمعنىّأنّالتدريبّيهدفّلتزويدّوا 

ّاألهدافّ ّمحددة ّخطة ّباتباع ّبعدةّ, (39-31ص ،2112)داود، المقصود ّالعملية ّهذه وتمر
الخطوةّإلىّاستقطابّوتحديدّ هذه تهدف حيث الالزمة، التدريبية االحتياجات مراحلّتبدأّبتحديد

األفرادّعلىّّذينّيحتاجونّإلىّتنميةّوتدريبّوتحديدّحجمّالمعارفّالتيّستقدمّإلىاألفرادّال
ّعأساسّخصائصّالوظائفّ ّتحليلّووصفّالوظائف،التيّتحدد وتتميزّّنّطريقّعملية

ّبالوسا ّالمعلوماتّالمتعلقة ّبالدقةّحيثّيجمعّكافة ّالمرحلة ّوتبنىّئلّالتيّتنطلقّهذه منها
ّ ّالتدريبية ّالبرامج ّخطط ّعليها ّمصادر ّعدة ّالمعلوماتّمن ّجمع ّيتم  ،2112)بلوط، حيث

 ويمكنّحصرّمستوياتّاالحتياجاتّالتدريبيةّفيّثالثّمستوياتّوهي:،ّ(213ص
ّالمؤسسة: ّ-أ ّيكون ّالعامّحيث ّاإلطار ّوفي ّاحتياجاتها ّمع ّيتفق ّالبرنامج مضمون

ّألهدافهاّوثقافتها.
يتطلبهاّمجموعّالوظائفّالموجودةّالتيّ والمسؤوليات المهام يتمّتحديد حيث الوظائف:ّ-ب

ّتحديدّ ّطريق ّعن ّويتم ّالحالية ّالوظائف ّتحليل ّطريق ّعن ّوذلك ّالمؤسسة ّمستوى على
ّالوظائفّالتيّلمّيكنّفيهاّاألداءّبالشكلّالمطلوب.



    

ّالقوةّاألفراد: ّ-ج ّمواطن ّتحديد ّبهدف ّالوسائل ّمن ّبمجموعة ّأدائهم ّتحليل ّيتم حيث
 . (211ص ،2112)بلوط، والضعفّفيهّ

ّالبشريةّ ّالموارد ّومهارات ّمعرفة ّلتنمية ّالمناسبة ّالطرق ّاختيار ّبعد ّالتدريب ّتنفيذ ويتم
والوسائلّالفعالةّفيّتفسيرّونقلّالمعرفةّللمتدربين،ّوعليهّيجبّوالتعلمّهوّأحدّأهمّالطرقّ

معرفةّأبرزّالشروطّاألوليةّلحدوثّالتعلمّوهيّاالستعدادّأيّقدرةّاألفرادّسواءّالمعرفيةّأوّ
ّوهوا ّالشرطّالثانيّفيكمنّفيّالدافعية ّأما ّلهم، ّسيقدم ّعلىّاستيعابّما  إحساس لجسدية

ّالتدريب ّبجدوى ّإليه، المتدربين ّالثالث وحاجتهم ّالشرط ّممارسةّ أما ّضرورة ّفي فيكمن
المهاراتّالتيّتعلمهاّاألفرادّسابقاّمماّينميّلديهمّالفاعليةّالذاتية،ّثمّتأتيّعمليةّاالسترجاعّ

ّيب ّأنه ّالفإذ ّأداءه ّيأتي ّلكي ّوممارسة ّتعلما ّبذله ّالمطلوب ّالجهد ّللمتدربّمقدار عليّين
كانّاألداءّالفعليّموافقاّلألداءّالمتوقعّزادّمنّدافعيةّالمتدربين،ّ مطابقاّألداءّالمتوقع،ّفكلما

ّالمتدربينّ ّعند ّوالقدرات ّالمعرفة ّنقل ّفي ّالتدريبي ّالبرنامج ّمساهمة ّمدى ّقياس ّيتم ثم
ّ ّفي ّاإلعدادّوتوظيفه ّعملية ّونجاح ّالتدريب، ّجدوى ّمن ّوللتأكد ّالتدريب، ّأهداف خدمة

عمليةّالتقييمّومتابعةّنتائجهّبانتظام،ّوذلكّبقياسّردودّأفعالّالمتدربينّوقياسّ تتم والتدريب،
ّالتعليميةّ ّللنواحي ّالمتدربين ّاستيعاب ّمدى ّوما ّالتدريبي ّالبرنامج ّبأهمية ّشعورهم مدى

أدائهمّالفعليّومقارنتهّباألداءّالمتوقعّثمّالتأكدّعلىّماّ هم،ّومراقبةأعطيتّل المهاريةّالتي
مدىّتأثيرّالبرنامجّككلّعلىّفعاليةّالمؤسسةّوقدراتهاّوانخفاضّمستوىّاالضطراباتّالتيّ

ّكانتّتبدوّعلىّالعمالّقبلّالتدريب،ّوالشكلّاآلتيّيبينّلناّمراحلّعمليةّالتدريب:



    

ّ:تصميم البرنامج التدريبي

ّاالختيارّالمبدئيّللمتدربينّ-

ّاختيارّطريقةّالتدريبّ-

ّعديدّمحتوياتّالمادةّالتدريبيةّ-

ّ

ّ:تنفيذ برنامج التدريب

ّجدولّأعمالّالتدريبّ-

ّتطبيقّالتدريبّ-

ّمراقبةّأعمالّالتدريبّ-

  

ّ:التقسيم

ّالمقارنةّبقياسّنتائجّالتدريبّ-

المقارنةّبينّالنتائجّمنّجهةّّ-
 واألهدافّوالمعاييرّمنّجهةّأخرىّ

ّ:تقييم االحتياجات التدريبية

ّتحليلّاالحتياجاتّالتدريبيةّّ-

 تحديدّغاياتّالتدريبّومعاييرهّ-

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
 

 مراحل عملية التدريب( 80الشكل رقم )
 (322ص ,2119جاكسون, و )ماتيس 

انطالقاّمماّسبقّيمكنّالقولّأنّالتدريبّهوّذلكّالعمليةّالمنظمةّالتيّيحصلّاألفرادّ
بموجبهاّعلىّمؤهالتّتم كنهمّمنّأداءّمهامّأعمالهمّبكفاءةّأكبرّحيثّتساعدهمّعلىّتالقيّ

نماّتكونّنتيجةّالختالالتّقدّجوانبّالقصورّفيّأدائهم،ّوالتدريبّليسّعمليةّاعت باطيةّوا 
ّيحتمّ تظهرّفيّأداءّالعاملينّتعيقّتوافقهمّوتنميّلديهمّمشاعرّاالستياءّتجاهّعملهمّمما
ّالموردّ ّتلكّاالختالالتّوتساعد ّبإصالح ّتقوم ّخالله ّمن ّمنهاجا ّتنتهج ّأن ّالمنظمة على



    

وماتّيمكنّحصرهاّفيّالبشريّعلىّتحقيقّالتوافق،ّوتتمّعمليةّالتحليلّبالحصولّعلىّمعل
ّثالثةّمصادرّأساسية:ّ

ّوالمقابالتّمصادر متعلقة بالعاملين: ّ-أ ّكاالختبارات ّوسائل ّمجموعة ّاستخدام ويتم
ّوالسجالتّومراكزّالتقييمّواستطالعّالرأيّوتقييمّاألداء.

ّحيثّيتمّتحليلّكفاءةّالعاملّومواصفاتّالعمل.ّمصادر متعلقة بالعمل: -ب
وحوادثّالعملّأخطاءّاإلنتاج،ّالمالحظةّوالشهاداتّ الشكاوى مثل مصادر تنظيمية: -ج

ّالميدانيةّوالمعداتّالمستخدمة.
ّستساعدّ ّحتما ّفإنها ّالصحيحة ّاألسس ّوفق ّتمت ّما ّإذا ّالتدريب ّعملية ّفإن وبالتالي
العاملينّعلىّإنماءّمشاعرّالرضاّوتختفيّلديهمّالسلوكاتّالمضطربةّداخلّالمنظمةّمماّ

ّالمنظمةّعلىّتحقيقّأهدافها.ّيساعدّبالضرورة
 برامج الحوافز:  -1
 يحتاجّاألنسانّفيّتقدمهّفيّالعملّوفيّمواصلةّنجاحهّفيهّوزيادةّمستواهّوكميةّإنتاجهّ

ّالتقدم لما ّلهذا ّأوّ يدفعه ّاألجراء ّوهي ّالعمل ّحوافز ّاسم ّعليها ّيطلق ّالتي ّتلك والنجاح،
شكلّماديّوالمتمثلّفيّاألجرّأوّفيّشكلّمجموعةّاإلجراءاتّالتيّتتخذهاّإدارةّالعملّفيّ

شباعّحاجاتهّ معنويّكالتقدير،ّأوّهماّمعاّبهدفّتحفيزّالعاملّولزيادةّإنتاجهّكماّونوعاّوا 
ّالماديةّوالنفسية.

ّكان ّالتاريخية ّالناحية ّالمنظماتّ هناك ومن ّفي ّالحوافز ّلسياسة ّبالنسبة ّسائدين تياران
الصناعيةّبأوروباّوالذيّيقومّعلىّمبدأّأنّالعاملّحيثّظهرّالتيارّاألولّفيّبدايةّالثورةّ

ّيبذلهّمنّطاقةّوجهدّيرتبطّسلباّمعّمستوىّاألجر،ّأيّأنهّكلماّارتفعّ كسالنّبطبعهّوما
ّفيّتفضيلّالعاملّ ّزيادة ّفارتفاعّاألجرّيصاحبه األجرّقلّالحافزّعلىّالعملّوبالعكس،

ّموجبةّمس ّالمبذولّفيّشكلّعالقة ّالتيارّالثانيّفجاءّلوقتّالفراغّعلىّالجهد ّأما تقيمة،
عقبّالتيارّالسابق،ّفهذاّالتيارّيرىّأنّاألنسانّمخلوقّاقتصاديّوحددواّالعالقةّبينّاألجرّ

الذيّيعتبرّمنّّآدم سيمث"والجهدّالمبذولّفيّشكلّعالقةّموجبةّمستقيمة،ّحيثّيقولّ"



    

نسبةّالتشجيعّالتيّاألجرّلتشجيعّالعاملّعلىّالعملّالذيّيقوىّب»أكبرّأنصارّهذاّالتيارّ
ومنّجهةّأخرىّجاءتّمدرسةّالعالقاتّاإلنسانيةّّ،(197-192، ص2111النيل،  )أبوّ«يتلقاها

التيّطورتّبوضوحّالنظرةّإلىّاألنسانّوكيفيةّالتعاملّمعهّباعتبارّأنّالمنظمةّأنهاّوحدةّ
المعنويةّاقتصاديةّفهيّوحدةّاجتماعية،ّلذلكّنجدّتنوعّفيّمنحىّالحوافزّماّبينّالماديةّّو

 أماّالمرحلةّالحديثةّوالتيّتمثلهاّنظرياتّاإلدارةّالحديثةّ)اإلدارةّباألهداف،ّونظريةّالنظم(،

حاولتّتجنبّأخطاءّالنظرياتّوالمراحلّالسابقةّمستفيدةّمنّتجاربهاّحيثّينظرّفيّهذهّ
ّكانتّترىّالمدارسّالتقليد ّكما ّنظامّمفتوحّوليسّمغلقا ية،ّالمرحلةّإلىّالمنظمةّعلىّأنها

حيثّترىّهذهّالمدارسّضرورةّربطّالنتائجّالمحققةّبمستوياتّاألداءّوضرورةّالتفريقّبينّ
ّالمنخفضّ ّالمرتفعّواألداء ّ(372ص ،8991)اللوزي، ذويّاألداء ّسبقّيمكنّ، منّخاللّما

ّتحديدّأشكالّالحوافزّفيماّيلي:
ّفهيّمكافآتّتمنحّ يتم الحوافز النقدية:ّ-أ ّللموظفين، ّمباشرة تراتّقصيرةّعلىّفدفعها

الموظفّلمهامهّالوظيفيةّوتأتيّتلكّالحوافزّالنقديةّفيّصورّمختلفةّ أداء لتعبرّعنّانعكاس
ّأهمهاّ ّمختلفة ّفتراتّزمنية ّعلى ّتسدد ّانتشارا، ّالنقدية ّالحوافز ّأكثر ّوهي ّإضافية حوافز

 .(87, ص2111)عدلي, األجورّوالمرتباتّ

ّالتعويضات: ّ-ب ّوالمتطلبات ّالعمل ّفيّظروف ّالمشاركة ّالدورية، ّالزيادات المادية،
ّيبذلهّالشخصّمنّجهدّ ّلما األرباحّويرتكزّالتحفيزّالماديّعلىّالعدل،ّوأنّيكونّمناسبا

والنفسية،ّوأنّيكونّمناسباّّةاالجتماعيفيّالعمل،ّوأنّيكونّمشبعاّلحاجاتّالفردّاالنسانيةّّو
ّتجدرّ ّوما ّوتعقيداته، ّودرجةّصعوبته ّنفسه ّالعمل ّالماديّلطبيعة ّأنّالتحفيز ّإليه اإلشارة

عليهّنظمّالحوافزّالمادية،ّّمّوالكيفّالذيّيمكنّأنّتصممّبناءّ ومعيارّيحددّالك أساس يكون
ّالحوافزّأهدافهاّ ّبالقدرّالكافيّالذيّتطمعّأنّتحققّمنه ّوفعالة بغرضّأنّتكونّمتناسبة

ّ.ّ(79، ص2113)مرعي، 
شراكهمّفيّمناصبوتشملّالترقيةّالحوافز المعنوية:  -ج  والتقدمّوتقديرّجهودّالعاملينّوا 

ّالحوافز العمل وتوسيع العمل ّتؤدي ّوحتى ثرائه، ّمنها،ّ دورها وا  ّالمرجو ّأو ّالالئق بالشكل
بمعنىّمساعدةّالعاملّعلىّالتوافقّوالرضاّوالقضاءّعلىّاالضطراباتّيجبّأنّيتمّتصميمّ



    

 من مجموعة شرطّنجاحّالحوافزّهناكبرامجّالحوافزّفيّالمنظمةّوفقّأسسّعمليةّولتحقيقّب

ّالبدّمنّاالدارةّأنّتأخذهاّبعينّاالعتبارّنلخصهاّفيماّيلي:ّاألساسيةّالتي الشروط
ّارتباطّالحوافزّبأهدافّالعاملينّواالدارةّمعا.ّ-
ّايجادّصلةّوثيقةّبينّالحوافزّوالهدف.ّ-
ّ.يدّالزمنّالمناسبّلتنفيذّالحوافزتحدّ-

ّالحوافز.ضمانّاستمراريةّّ-
ّمنحهاّللعاملينّفيّمواعيدّمحددةّومتقاربةّومتناسبةّزمنياّمعّأداءّالعمل.ّّ-
ّضمانّاالدارةّالوفاءّبالتزاماتهاّالتيّتقررهاّالحوافز.ّ-
ّأنّيتصفّنظامّالحوافزّبالعدلّوالمساواةّوالكفاءة.ّ-
ّوالبساطة.بالوضوحّ يتصف وأن وقواعدهّوشروطه، الحوافز نظام أنّيدركّالعاملونّ-
ّترتبطّالحوافزّارتباطاّقوياّمعّالجهودّالمبذولةّلتؤديّدورهاّفيّتحفيزّاألفراد. أنّ-
ّأنّتنميّفيّذهنّالفردّالعالقةّالعضويةّبينّاألداءّالجيدّوالحصولّعلىّالمكافآت.ّ-
ّ.(877ص ،8999عتقي، و)هوانه  أنّيكونّالحافزّمتوافقّمعّدوافعّالفردّ-
ّ(.ةاالجتماعيلينّ)شخصياتهمّومشاكلهمّدراسةّاالدارةّللعامّ-
ّاختيارّمزيجّمنّالحوافزّالمناسبةّوالفعالة.ّ-
ّلكلّمنّاالدارةّّ- ّلنفسّالمستوىّمنّالمزايا ّتقديمه ّيضمن ّبما ّللنظام ّالمستمر التقييم

ّ.ّ(23ص ،2111ويش، ا)شوالعاملينّ
ّ ّبهدفّمعالجة ّالحوافز، ّبرامج ّبناء ّبعملية ّاالهتمام ّيتم بعضّالمشكالتّوعلىّالعموم

علىّالحاالتّالتيّتجب2009ّّّ"عقيليواالضطراباتّالتيّتؤثرّسلباّعلىّالعاملين،ّويؤكدّ"
ّعلىّاالدارةّأنّتهتمّبالحوافزّفيّحالةّظهورهاّفيّالمنظمةّوهيّكاآلتي:

ّتدنيّمستوىّالعاملين.ّ-
ّاضطراباتّفيّمعدالتّاالنتاجية.ّ-
ّتدنيّمستوىّاالنتاجية.ّ-
ّمستوياتّالروحّالمعنوية.انخفاضّفيّّ-



    

ّعدمّاالكتراثّوالالمباالةّوغيابّروحّالمسؤولية.ّ-
ّارتفاعّنسبّدورانّالعمل.ّ-
ّارتفاعّنسبّالتغيبّالمقصودّعنّالعملّبذرائعّمرضيةّأوّظروفّاجتماعية.ّ-
ّارتفاعّمعدالتّالشكاوىّفيماّيخصّنمطّاالشراف.ّ-
ّارتفاعّنسبّحوادثّالعمل.ّ-

ّيم ّسبق ّمما ّأسسّعلميةّانطالقا ّعلى ّمبينة ّصادقة ّحوافز ّبرامج ّبناء ّبأن ّالقول كن
ّعلىّخفضّاالضطراباتّوالسلوكاتّغيرّ ّالمنظمة ّيساعد ّأن ّشأنه ّمن ومقوماتّعملية

ّالمرغوبّفيهاّداخلّالمنظمة.
 بناء برامج االتصال: -6

محمد علي االتصاالتّعمليةّتتطلبّمهاراتّشخصيةّوهياكلّتنظيميةّإلنجاحهاّويرىّ"
التفاعلّفيّالتنظيمّيعتمدّعلىّاالتصالّطالماّأنهّأداةّنقلّالمعلوماتّوالوقائعّ»"ّأنّمحمد

آلخرّومنّمستوىّتنظيميّمعينّإلىّمستوىّآخرّداخلّكلّ واألفكارّوالمشاعرّمنّشخص
ّ.«المنظمات،ّوهذاّبدورهّيجعلّمنّالممكنّتحقيقّاألهدافّالتنظيمية

ّب ّالقرارات ّاتخاذ ّفي ّالتنظيم ّمهمة ّوالمعلوماتّوتتمثل ّاالستشارات ّمختلف ّعلى ناء
ّبتنفيذهاّ ّالمعنية ّالجهات ّإلى ّوالتوجيهات ّالقرارات صدار ّوا  ّالمصادر ّمختل ّمن المتوفرة
ّوالتعرفّعلىّردّفعلّالمنفذينّوالعراقيلّالتيّتواجههم،ّوتتمّعمليةّاالتصالّبالطرقّالتالية:

ّاتصالّمباشرّمعّالمسيرين.ّ-
ّاعطاءّتعليماتّسريعة.ّ-
ّرسالّرسائلّمختلفة.اّ-
ّاستعمالّمعلقاتّوكتابات.ّ-
ّ.(821 -828ص ،2112)غياث، اصدارّنشراتّداخليةّّ-

ّكافةّأعضاءّالمؤسسةّ ّفيهّيساعد ّناجحّوالتحكم ويعتبرّاالتصالّهوّأساسّكلّتنظيم
ّمجموعّالمبادئّوالتطبيقاتّتهدفّإلىّتشجيعّسلوكّاالستماعّتسهيلّ حيثّيمكنّاعتباره
نشرّوتمريرّالمعلومات،ّوتسهيلّالعملّالجماعيّالمشترك،ّوكذلكّترقيةّقيمّالمؤسسةّمنّ



    

،ّولكنّفيّكثيرّمنّ(219ص ،2112)عبد الباقي، والجماعيةّفيهاّّاجلّتحسينّالفعاليةّالفردية
األحيانّنجدّأنّعمليةّاالتصالّفيّالمنظمةّتكونّمتذبذبةّومضطربةّنتيجةّلمجموعةّمنّ
ّأهدافهاّ ّتحقيق ّعلى ّالمؤسسة ّيعيق ّمما ّاالتصال، ّعملية ّكفاءة ّمن ّتحد ّالتي العوائق

ّعلى ّتعمل ّإدارية ّعملية ّهو ّالمنظمة ّفي ّوالمعلوماتّّفاالتصال ّالبيانات ّوتوفر إنتاج
الضروريةّونقلهاّبينّأعضاءّالتنظيمّوعليهّفهذهّالعمليةّالّتكونّناجحةّإالّإذاّكانتّمعانيّ

 املينّإلىّاالدارةّمفهومةّالمعنىالرسائلّالتيّتوجهّإلىّالعاملينّأوّتلكّالتيّتوجهّمنّالع

عناصرّخمسةّوهي:ّ عمليةّذات االتصالّباعتباره "مارشو" "كولمانوقدّوصفّكلّمنّ"
ّالحدي ّعديم ّاالتصال ّويصبح ّاالستجابة ّالمستقبل، ّالوسيلة، ّومحتواها، ّالرسالة  المرسل،

العناصرّوبالتاليّوجبّاالهتمامّبكلّعنصرّمنّهذهّالعناصرّعلىّ هذه أحد انهيار بمجرد
عندّمرحلةّمنّّاعتبارّانّاالتصالّعمليةّديناميةّودائريةّالّتسيرّفيّاتجاهّواحدّوالّتتوقف

نماّتحدثّداخلّمجالّواسعّشاملّيضمّكلّالظروفّواالمكاناتّالتيّتحيطّبهاّ المراحلّوا 
ّ.(198ص ،2112)حنفي، ويؤثرّجميعّأطرافهاّفيّبعضهمّالبعضّ

وتكمنّأهميةّايجادّظروفّمناسبةّإلتمامّعمليةّاالتصالّبفاعليةّفيّالمؤسسةّمنّخاللّ
ّعرضّمهامّاالتصالّداخلّايّمنظمة:ّ

 إعالمّأعضاءّالمنظمةّبخططهاّوامكانياتهاّوتطلعاتها.ّّ -
 نشرّأهدافّالمنظمةّوقيمهاّوفلسفتها.ّّ -
 ابالغّالتعليماتّوتوجيهاتّمنّاالدارةّالىّالعاملين.ّّ -
 الحصولّعلىّالمعلوماتّوالبياناتّواالستفساراتّوالمشكالتّمنّالعاملين.ّّ -
 توضيحّالتغيراتّوالتجديداتّواالنجازات.ّّ -
 .(11ص ،2111)هالة، تعديلّاالتجاهاتّواستقصاءّردودّاالفعالّّ -

ّمنعّ ّعلىّاإلدارة وبالتاليّمتىّيكونّاالتصالّفعالّداخلّأيّمؤسسةّمنّالمؤسسات؟
والتيّتتمثلّفيّطبيعةّالتنظيمّغيرّالجيدّالعاجزّعنّتلبيةّمطالبّ التنظيمية المعوقات بعض

ّالمستوياتّ واحتياجات ّوتعدد ّوالمستقبل ّالمرسل ّبين ّالمكاني ّللبعد ّنتيجة ّوذلك المنظمة،
ّالمؤسسةّ ّحيثّعلى ّالعمل ّوطبيعة ّالجماعة ّوكذلكّحجم ّوالمستقبل ّالمرسل ّبين اإلدارية



    

ايجادّطرقّلجعلّعمليةّاالتصالّناجحةّوذلكّبتحليلّاألوضاعّالتنظيميةّلهاّباإلضافةّالىّ
ّلكّماّيعرفّبة:ّذلكّالمعوقاتّالتنظيميةّهنا

سبابّالشخصيةّالمعرقلةّلسيرّاالتصالّباإلضافةّوتتمثلّفيّاألّالمعوقات النفسية: -
االتصالّالجيدّيجعلّالعاملّيستقبلّرسائلّمفهومةّتمكنهّّفإنّوعليهّالىّالمعرقالتّالبيئية،

منّأداءّمهامهّبالشكلّالمطلوبّمنّخاللّفهمهّألهدافّالمنظمةّوتعليماتّالمشرفين،ّمماّ
 يجعلهّمرتاحاّفيّعملهّوراضيا.

ّتقييم األداء:  -7
تعتبرّعمليةّتقييمّاألداءّمنّالمهامّاالساسيةّإلدارةّالمواردّالبشريةّفيّالمنظماتّبشكلّ
عام،ّفهيّوسيلةّموضوعيةّالتخاذّالقراراتّالعادلةّالمتعلقةّبتوزيعّاالجورّوترقيةّالعاملينّ
ّلدىّ ّوالضعف ّالقوة ّنقاط ّعن ّتكشف ّعملية ّأنها ّكما ّالجهود ّاقصى ّبذل ّعلى وحثهم

مّتهيئةّالظروفّالمالئمةّللطاقاتّالبشريةّقصدّعطاءّأكبر،ّكماّتستعملّالعاملين،ّومنّث
ّقياسّكفايةّ ّأنه ّعلى ّاألداء ّويعرفّتقييم ّللعاملين، ّاالحتياجاتّالتدريبية ّفيّتقدير أيضا
ّوالحكمّعلىّقدراتهّواستعدادهّللتقدمّويعرفّأيضاّعلىّانهّالعمليةّ األداءّالوظيفيّلفردّما

مّاألداءّالحاليّأوّالسابقّمقارنةّبمعاييرّاألداءّالموضوعيةّوتتضمنّالتيّيتمّبمقتضاهاّتقيي
ّهذهّالعمليةّاربعّخطواتّأساسيةّهي:ّ

 تحديدّأبعادّومعاييرّتقييمّاألداء. -
 قياسّاألداءّالفعليّلألفرادّ. -
 توفيرّمعلوماتّمرتدةّلألفرادّعنّنتائجّتقييمّأدائهم.ّ -
 إدارةّوتحسينّاألداء. -

تقييمّاألداءّهيّتلكّالعمليةّالتيّتهدفّالىّتحديدّالعناصرّالوظيفيةّوعليهّفانّعمليةّ
المؤثرةّعلىّأداءّالعاملينّوذلكّبتصميمّوسائلّقياسّخاصةّويمكنّتصميمّوسائلّقياسّ

ثبات،ّالوضوح،ّكماّاألداءّوفقّخمسّمعاييرّأساسيةّوهي:ّالتوافقّاالستراتيجي،ّالدقة،ّال
ّتي:ّيوضحّالشكلّاآل



    

ّ
 ( معايير تصميم وسائل قياس األداء89شكل رقم )

االستراتيجيّيعكسّمدىّقدرةّنظامّتقييمّاألداءّعلىّالمساهمةّفيّتحقيقّ حيثّالتوافق
األهدافّاالستراتيجيةّللمنظمةّبمعنىّمدىّمساهمةّسلوكّالفردّالوظيفيّفيّإشباعّحاجةّ

ّكل ّقياس ّعلى ّاألداء ّادارة ّنظام ّقدرة ّمدى ّفيعكس ّالدقة ّعنصر ّأما الجوانبّّمعينة،
ّتطبيقهاّ ّالقياسّوسهولة ّاداة ّاستقرار ّفيعكسّمدى ّالثبات ّأما ّلألداء، ّاألساسية الوظيفية
والقبولّيعنيّمدىّقبولّالمديرينّوالعاملينّللمقياسّذاته،ّأماّعنصرّالوضوحّفيعكسّمدىّ
ّبهاّ ّيستطيع ّالتي ّالكيفية ّوتوضيح ّالعاملين، ّأداء ّتقييم ّفي ّالمستخدمة ّالمعايير وضوح

ّلتحقيقّاهدافّقياسّالعام ّهامة ّالمعيارّضرورة ّبتلكّالمعاييرّحيثّيمثلّهذا لونّالوفاء
،ّوبالتاليّفتقييمّاألداءّعمليةّعلميةّدقيقةّتتضمنّمعاييرّ(313-318ص ،2113)زايد، األداءّ

جيدةّوطريقةّسليمةّللحكمّعلىّاألداءّوتكمنّفوائدّتقييمّاألداءّالعاملينّفيّنواحيّعديدةّ
ّوالعاملينّفيّآنّواحدّنوجزهاّفيّماّيلي:ّتخصّالمنظمةّ

ّبمستوياتّاألداءّّتطوير األداء: -أ ّبياناتّومعلوماتّتتعلق ّتوفير ّطريق وذلكّعن
لكافةّالعاملينّفيّالمنظمة،ّحيثّتقومّاالدارةّباستخدامّهذهّالبياناتّوالمعلوماتّفيّتحديدّ
ّسبلّملءّ ّوبالتاليّتحديد ّالفعلية ّومستوياتّاألداء ّالمعيارية ّبينّالمستوياتّاألداء الفجوة

 الحاليّللعاملينّفيّالمنظمة.ّهذهّالفجوة،ّأيّتطويرّاألداء
قصدّتحقيقّالعدالةّوجعلّالعمالّراضينّعلىّاجراءاتّالمنظمةّّالترقية والنقل: -ب

ّمجموعةّمنّالتدابيرّالموضوعيةّّالعاملينّيجبّعلىّونقلّفيّعمليةّترقية ّاتخاذ المنظمة
بإجراءّمراجعةّّوذلكّحيثّيتمّاحتيارّاالفرادّالمناسبينّلتحقيقّذلكّومنّبينهاّتقييمّاألداء،

لسجالتّتقييمّأداءّالعاملينّلمعرفةّمنّهمّاصحابّالدرجاتّالمرتفعة،ّاماّفيّماّيخصّ

  معاييرّتصميمّوسائلّقياسّاالداء

الثباتّ القبول الوضوح التوافقّ الدقة 
 االستراتيجي



    

ّ ّذويّالدرجاتّالمتدنية ّاختيارّاألفراد ّيتم )المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني النقلّفانه

ّ.(19-11ص ،2111
:ّنظراّألنّالتقييمّالعادلّلألداءّمنّشأنهّأنّيبينّبوضحّوضع نظام عادل للحوافزّ-ج

مستوىّاالنجازّالفعليّللعاملّومدىّقدرتهّعلىّتحقيقّمتطلباتهّوواجباتّالعملّبدقة،ّلذاّ
فإنّالحوافزّوالمكافآتّالتيّتقدمّلهؤالءّالعاملينّتعتمدّعلىّالجهدّالمبذولّمنّقبلهم،ّولذاّ

علىّالجهدّالمنجزّفيّتحقيقّاألداءّوهذاّماّيعززّلدىّّفإنّالمكافآتّالمعطاةّللعاملّتستند
ّوضعّ ّأو ّالمؤسسة، ّفي ّالعليا ّاإلدارة ّقبل ّمن ّومكافآت ّللحوافز ّالتوزيع ّعدالة العاملين
ّويشعرّ ّللمؤسسة ّواالنتماء ّالوالء ّتعمق ّأن ّشأنها ّوالمكافآتّمن ّللحافز السياساتّالعادلة

ّفيّقيا ّتعترفّبجهده ّالموظفّبأنّاإلدارة ّحقهّالفرد ّبإعطائه نصافه ّوا  ّالسليم ّباإلنجاز مه
 .(211ص ،2111)الحصيتي، استناداّعلىّمعاييرّعلميةّ

:ّإنّوضعّالبرامجّالتدريبيةّيبدأّبإعدادّقائمةّبالدوراتّتحديد االحتياجات التدريبيةّ-د
ّالعمليةّ ّتعرفّهذه ّحيث ّفيها ّبالمشاركة ّواألشخاصّالمعنيين ّمؤسسة ّكل ّتحتاجها التي

ّ ّاساسيةّمهمةّفيّإعدادّأيّبرنامجّتدريبيّسليمّبتحديد االحتياجاتّالتدريبية،ّوهيّخطوة
ّالدرجاتّ ّذوي ّالعاملين ّعن ّيعرفنا ّحيث ّالمفيدة ّالوسائل ّهذه ّإحدى ّاألداء ّتقييم ويعتبر

ّاألداء ّفي ّأهدافّالبرنامجّ الضعف ومواطن المنخفضة ّتحديد ّيتم ّخاللها ّوالتيّمن لديهم
ّبدوّر ّالذيّيسعى ّتعترضّالتدريبي ّالعقباتّالتي ّتخطي ّالبشريّفي ّالمورد ّالىّمساعدة ه

ضافةّمهاراتّكانتّغائبةّلديهّ توافقه  .(311، ص2118)برنوطي، عنّطريقّتصحيحّوا 
ّاختباراتّّاختبارات التوظيف:ّ-هة ّصالحية ّمدى ّتقدير ّفي ّالعاملين ّأداء ّتقييم يفيد

ّتقييمّ ّنظام ّيكشف ّوقد ّاالختبارات ّهذه ّإتمام ّفي ّأتبعت ّالتي ّوالطرق التوظيفّوالوسائل
األداءّعنّوجودّضعفّفيّنظامّاختباراتّالتوظيفّالتيّتتبعهّالشركةّفيّاختيارّوتعيينّ

ّ ّعن ّاألداء ّتقييم ّاكتشف ّما ّإذا ّوذلك ّتمّالعاملين ّالذين ّالعاملين ّفي ّضعفّعام وجود
ّ ّالحالي ّوالتعيين ّاالختيار ّنظام ّظل ّفي ّوتعيينهم )المؤسسة العامة للتدريب التقني اختيارهم

،ّومنّخاللّماّسبقّيتضحّأنّتقنيةّتقييمّاألداءّهيّتقنيةّعلميةّ(19، ص2119والمهني، 
ّومقارنت ّللعاملين ّوالفعلي ّالحالي ّاألداء ّقياس ّإلى ّتهدف ّوذلكّعملية ّمتوقع، ّهو ّبما ه



    

باالعتمادّعلىّمجموعةّمنّالوسائلّوأدواتّالقياسّالتيّتتصفّبمجموعةّمنّالخصائصّ
ّنهايةّ ّفي ّتهدف ّوسيلة ّاألداء ّتقييم ّعملية ّوتعتبر ّللقياس ّوصالحة ّصادقة ّتجعلها التي
ّإلىّ ّودفعهم ّإيجابية ّبصورة ّسلوكهم ّتعديل ّعلى ّومساعدتهم ّاألفراد ّتحفيز ّإلى المطاف

ّاإلنتاجيةّفيّالمنظمةّبشكلّكبير،ّويمكنّتلخيصّفوائدّتقييمّّتطوير أدائهم،ّورفعّالكفاءة
ّاألداءّبالنسبةّللمنظمةّولألفرادّفيماّيلي:

عادلّلتوزيعّالحوافزّوالكفاءاتّّخاللهاّتسعىّالمنظمةّإلىّأساسّمعلوماتّمنّيوفرّ -
ّ ّيجنبهم ّحيث ّالعاملين ّرضا ّيضمن ّمما ّوغيرها ّوالتدريب ّسلوكاتّوالترقية ّاألخير هذا

مضطربة،ّفعمليةّتقييمّأداءّالفردّواالعترافّبجودتهّواإلشادةّبهّيزيدّمنّدافعيتهّويرفعّمنّ
 روحهّالمعنوية،ّمماّيخلقّلديهّتقديرّذاتّوهيّمنّالعناصرّالمساعدةّعلىّالتوافق.
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 خالصة الفصل: 
المهنيةّحيثّتمّاإلشارةّإليهاّعلىّّلقدّتمّالتطرقّفيّهذاّالفصلّإلىّمفهومّاالضطرابات

ّعنّ ّتعبيرا ّالمنظمة ّفي ّالعاملون ّيسلكها ّالتي ّفيها ّالمرغوب ّالسلوكاتّغير ّمجموع أنها
ّوالتيّتعيقهمّةاالجتماعياستيائهمّعنّالظروفّالتيّيعملونّفيهاّسواءّالتنظيميةّأوّالبيئةّأوّ

علىّتحقيقّإشباعاتّحددتهاّالنظرياتّالمفسرةّللرضاّالوظيفيّورغمّاختالفّهذهّالنظرياتّ
فيّتحديدّهذهّاالحتياجاتّسواءّمنّحيثّاألهميةّأوّاأللويةّاالّأنهاّاتفقتّعلىّأنّالوظيفةّ

ّهو ّالعمل ّوذاتية، أو ّونفسية ّواجتماعية ّإلىّتحقيقّحاجاتّمادية ّالفرد ّفيه ّيسعى  مكان

ّإذاّحدثّ دالفّر فيكون ّأما ّوينتجّعنهّسلوكاتّمحمودة ّاستطاعّتحقيقها ّفيّحالةّما راضيا
العكسّفإنّالفردّيشعرّباالستثناءّمماّيجعلهّيسلكّسلوكاتّغيرّمرغوبّفيهاّوهيّنتيجةّ
 لألوضاعّالمتدنيةّولقدّتمّحصرّهذهّالسلوكاتّفيّأدبياتّعلمّالنفسّالصناعيّفيّسوء

ّاالغترابةاالجتماعي العالقات ّالشكاوىّ التسيب المهني، التسيب المهني، ، ّكثرة المهني،
ّارتباطاّ ّيرتبط ّالمؤسسة ّمصير ّكان ّولما ّالعمل، ّدوران ّوالالمباالة، ّالتخريب واإلضراب،
ّومختلفّ ّمجهوداتها ّجل  ّتسخ ر ّأن ّتحاول ّالمؤسسات ّنجد ّفإننا ّالبشري ّبالمورد مباشرا

ّا ّأثبتت ّفلقد ّالموظفين، ّرضا ّتعزيز ّأجل ّمن ّمنّوسائلها ّالكثير ّأن ّوالدراسات لتجارب
ّالموظفينّ ّومشاكل ّبمصالح ّتهتم ّإدارة ّوجود ّإلى ّتفوقها ّسبب ّيعود ّالناجحة المؤسسات
وتستعملّأحداثّالتقنياتّواألساليبّفيّهذاّالميدانّمنّأجلّمحاربةّمشاعرّاالستياءّلديهّ

ّمنّمبد ّانطالقا ّللعمل، ّوذلكّبتوفيرّمناخّتنظيميّمالئم ّأنّالعاملّالّوالرفعّمنّأدائه، أ
ّأدبيات في يتحركّاال ّوبمراجعة ّالرضا، ّالنفس حدود ّالبشريةّ علم الصناعيّوتسييرّالموارد

ّالمنظمةّوالمساعدةّ ّالفصلّبإيرادّمجموعّمنّالتقنياتّالتيّتتبعها فلقدّقامّالباحثّفيّهذا
ّم ّيتم ّالتي ّالتقنية ّوهو ّالعمل ّتحليل ّبينها ّمن ّاالضطراباتّالمهنية نّعلىّخفضّدرجة

ّبهّ ّالمتعلقة ّالتفسيرية ّالبيانات ّوجمع ّاألعمال ّمن ّلعمل ّالمختلفة ّالجوانب ّدراسة خاللها
ّّو ّالفيزيائية ّوالنواحي ّفيه ّالمتضمنة ّاألساسية ّالعمليات واالقتصاديةّّةاالجتماعيوتحديد

ّتستعملّ ّأن ّلإلدارة ّيمكن ّالتقنية ّهذه ّخالل ّومن ّبه، ّللعمل ّالالزمة ّوالمؤهالت واإلدارية
ّعنّ ّاختيارهم ّيتم ّالذين ّالمناسبين ّاألفراد ّاختيار ّفي ّالعملية ّهذه ّعن ّالناتجة المعلومات



    

يمّأوّطريقّوسائلّواختباراتّتتضمنهاّعمليةّاالختيارّوالتعيين،ّكماّتعتبرّاستراتيجيةّتصم
ّالقضاءّعلىّبعضّالمعوقاتّالتيّ ّاألعمالّإحدىّالتقنياتّالتيّمنّشأنها ّتصميم إعادة
ّوالمهامّ ّاإلجراءات ّلتبسيط ّتهدف ّالتقنية ّهذه ّأن ّحيث ّعملهم، ّأداء ّفي ّالعاملين تواجه
ّالتدريبّ ّويعتبر ّوخصائصّالعاملين، ّمتوافقة ّوالوظائفّوجعلها ّاألعمال والمسؤولياتّفي

عىّمنّخاللهاّالمنظمةّلتطويرّمهاراتّالعاملينّفيهاّوتذليلّالعقباتّالتيّالمهنيّعمليةّتس
ّهذهّ ّخالل ّمن ّالمنظمة ّفتسعى ّونقائصهم ّالتدريبية ّاحتياجاتهم ّتحديد ّبعد ّوذلك تواجههم
العمليةّإلىّإضافةّمجموعةّمنّالعملياتّالتيّمنّشأنهاّأنّتساعدهمّعلىّتحقيقّالتوافق،ّ

ّاإليجا ّالحالة ّيضمنّوبغرضّاستمرار ّمما ّالمعنوية ّروحهم ّمن ّوالرفع ّالعاملين ّلدى بية
عادل،ّيساعدهاّفيّ المنظمةّإيجادّبرامجّتحفيزيةّتوزعّبشكل استقرارّاليدّالعاملة،ّوجبّعلى

ذلكّمجموعّالمعطياتّالتيّيتمّالحصولّعليهاّمنّخاللّعمليةّتحليلّالعملّوتقييمّاألداء،ّ
التخاذّالقراراتّ موضوعيةّوسيلة يةّفيّالمنظمةّفهيالمهامّاألساس حيثّتعتبرّهذهّالتقنيةّمن

ّكماّ ّتكشفّعنّاختالالتّاألداء، ّعملية ّأنها ّكما ّاألجورّوالترقية ّبتوزيع ّالمتعلقة العادلة
ّالعقباتّوتحسينّ ّتجاوز ّفي ّمساعدتهم ّقصد ّللعاملين ّالحلول ّتقديم ّعلى ّالمنظمة يساعد

ّبينهاّفكلّالظروفّالبيئيةّالمعيقة،ّوبعرضّمجموعّهذهّالتقنيا ّمرتبطةّفيما تّنستنتجّأنها
عمليةّتساعدّفيّصياغةّاألخرىّحيثّأنّعمليةّتحليلّالعملّتقدمّمعلوماتّعنّخصائصّ
ّعلىّ ّالعملياتّاألخرىّالتيّتعملّمجتمعة ّيتمّصياغة ّمنها ّوانطالقا الوظائفّومتطلباتها

ّظروف ّويخففّ العاملين تحسين ّمهنتهم ّتجاه ّشعورهم ّيحسن ّمما ّالمنظمة ّدرجةّفي من
 اضطرابهم.
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 مدخل:
ّالّشكّفيهّ ّللعاملينّتلعمما ّالجسميةّوالنفسية بّالدورّالكبيرّفيّسيرورةّأنّالصحة

اطاّوثيقاّبتواجدّعنصرّبشريّسليمّّكماّفقدرتهاّاإلنتاجيةّوالتنظيميةّترتبطّارتبّالمؤسسة،
ّ ّّوتعتبر ّالنفسية ّمنالصحة ّتتأثر العناصر أهم الجسمية ّوالظروفّ التي ّالعامة بالظروف

ّالسائدة ّإيجادّ،الفيزيقية ّعلى ّتعمل ّفهي ّالحديثة ّأولوياتّاإلدارة ّمن ّيساعدّّوتعتبر مناخ
التيّتعتبرّفيهاّالظروفّولكنّهناكّبعضّالصناعاتّ جيدة، صحة في التواجد على العاملين

ّتأثيراتّسلبيةّعلىّصحةّ ّيؤديّإلىّوجود ّمما السيئةّواجهةّضروريةّتدخلّفيّطبيعتها
ّحيثّأكدت ّالنفسيةّظهورّالقلقّواالكتئاب، ّالتأثيراتّمنّالناحية ّومنّبينّهذه ّالعاملين،

ّ ّعلى ّالدراساتّالنفسية ّوالمؤثرة ّالشائعة ّالسلبية ّالنفسية ّالمظاهر ّأكثر ّمن ّنشاطّأنها في
ّعدّ ّ،فراداأل ّالقلق ّيشمل ّالخوفّحيث ّكمشاعر ّوفيزيولوجية ّومعرفية ّانفعالية ّمكونات ة

والتوترّوالفزعّواالنزعاجّواإلدراكّغيرّالسليمّللمواقفّوغيابّالموضوعيةّفيّالتفكيرّوتشتتّ
ّّو ّالمشكالت ّوحل ّوالتذكر ّوالتركيز ّوعدمّاالاالنتباه ّوالعجز ّبالذاتّوضعفّاألداء نشغال

ّمنّالفشل،الكف ّوالخوفّالدائم ّمنّّاءة ّيشملّزملة ّاالكتئابّفهو تتباينّفيّعراضّاألأما
ّ ّمن ّألخر،شد تها ّاألعراضّفرد ّهذه ّالمتعكرّتتمثل ّالمزاج ّارةثاالست سرعة ،في فقدانّ،

ّّو ّالبكاء، ّفي ّوالرغبة ّوتالاالهتمام ّالدنيوية ّامشاعر ّعلى ّالقدرة ّوعدم ّالضمير، تخاذّأنيب
ّإلىّأعراضّفيزيولوجيةّ والشعور النفس في الثقة انفقد نتيجة القرارات ّباإلضافة ّالقيمة بعدم

ّّو ّمبذول ّجهد ّألقل ّواإلجهاد ّبالتعب ّكالشعور ّفي ّالشكاويّاضطراب ّوكثرة ّوالوزن النوم
ّالجسديةّ.

ّسبقّو ّمما ّوأداءّّانطالقا ّالعاملين ّأداء ّعلى ّتؤثر ّالسيئة ّالظروف ّإن ّلنا يتضح
فبالنظرّإلىّأعراضّالقلقّواالكتئابّيتضحّلناّّالعاملين،المؤسساتّمنّخاللّتأثيرهاّعلىّ

ّبالشكلّ ّأعمالهم ّأداء ّعن ّأشخاصّعاجزين ّسيكونون ّاألمر ّحقيقة ّفي ّهم ّالمصابين أن
ّأعراضّالقلقّ ّمعرفة ّوقصد ّفيّّماوطرقّتشخيصهّواالكتئابّومسبباتهماالمطلوب، سيتم

ّصيل.هذاّالفصلّعرضّالتراثّالنظريّالذيّتناولهماّبشيءّمنّالتف
 



    

 القلق: -أوال
ّولقدّ ّالنفسية، ّالصحة ّفي ّالمركزية ّاألهمية ّذات ّاالنفعالية ّالخبرات ّمن ّالقلق يعد
ّثراءّ ّنتيجة ّوذلك ّاإلنسان ّلدى ّالقلق ّمفهوم ّتفسير ّفي ّالمختلفة ّالنظر ّوجهات تضاربت
ّالمحركّ ّأنه ّعلى ّجهة ّمن ّيعتبر ّحيث ّأخرى، ّجهة ّمن ّوتعقيده ّذاته ّحد ّفي المفهوم

ّأنهّال محركّاألساسيّلكلّسلوكّمرضي،ّفاالستعدادّللقلقّاألساسيّلكلّسلوكّسويّكما
ّولكنّ ّاإلتزانية ّفيّالحالة ّهذا ّللتوافقّوفقط، ّهوّوسيلة نما ّوا  ّدليلّالشذوذ، ليسّبالضرورة
ّمرتبطاّ ّأصبحّالقلقّمفهوم ّللتطرفّوالشدة ّللسواءّنتيجة ّخرجتّعنّالمعيارّالمحدد كلما

ّمضطرباّوغيرّمناسب.باالضطرابّماّيعنيّأنهّمثيرّيجعلّمنّسلوكّاألفرادّ
علمّالنفسّمنّاألوائلّالذينّتحدثواّعنّالقلقّ التحليليةّفي المدرسة رائد ويعتبرّ"فرويد"

ّيشعّاستخدامهّإالّ ّلم ّالمفهوم ّحيثّيرىّالكثيرّمنّاألخصائيينّبأنّهذا ّالنفس، فيّعلم
الدورّعندماّشاعّفيّكتاباتّ"فرويد"،ّحيثّيعودّالفضلّإليهّفيّتوجيهّعلماءّالنفسّإلىّ

ّ.(30, ص4899 ,غريب)الهامّالذيّيلعبهّالقلقّفيّحياةّاإلنسان.ّ
فالقلقّهوّأحدّالمشاعرّاألساسيةّفيّتكوينّالنفسّاإلنسانية،ّكاإلحساسّبالخطرّوعدمّ
ّترتبطّبتكوينّالجسمّمنّ ّاإلحساسّالداخليّأعراضّجسميةّمتعددة االطمئنانّويرافقّهذا

القلقّبتلكّالتعقيداتّالنفسيةّواآلالمّواإلحباطاتّّأسباب وترتبط والعضوية، الكيميائية الناحية
ّالنفسّ ّفي ّيترك ّمما ّالنفسي ّنموه ّفي ّواالنفصال ّمستقبله، ّفي ّاإلنسان ّيتعرضّلها التي
جروحاّوحساسيةّخاصةّلكلّماّيذكرّباالنفصال،ّحيثّتنموّلديهّالصفاتّاالعتماديةّعلىّ

لتهديدّسوءاّكانّداخلياّأوّخارجياّوالتوترّاآلخرينّوأعراضّالقلقّالمتكررة،ّإذنّفالشعورّبا
ّوالصدماتّالنفسيّومتاعب ّالنقصّ وخبرات النفسية الحياة ّبعقدة ّوالشعور ّالمبكرة، الطفولة

والفشلّفيّالكبت،ّبسببّتهديدّخارجيّأوّضغطّداخليّالذيّأساسهّالصراعّبينّالدوافعّ
ّواألناّاألعلىّهيّأسبابّتؤديّإلىّظهورّالقلق.

فيّصورّعديدةّمنهاّاألعراضّالنفسيةّالتيّتعتمدّفيّدرجاتهاّعلىّشدةّويظهرّالقلقّ
ّ ّالتشاؤم ّعلىّالتركيز، ّالقدرة ّعدم ّكالخوفّالشديد، ّوتأثيرها  ,)صبرةالقلقّومدىّاستمرارها

ّالذبحةّ أو جسميةّنفسيةّأعراض وهناك (401ص ,3001 ّيعرفّباألمراضّالسيكوسوماتية ما



    

الصدرية،ّالربوّالشعبي،ّقرحةّالمعدة،ّوهناكّأعراضّوظيفيةّتتمثلّفيّاألرقّأوّاإلفراطّفيّ
ّ.(402ص ,3000)قاسم, النومّ

عرضاّللقلقّفيّالدليلّالتشخيصيّواإلحصائيّالمعدل61ّّوعلىّالعمومّفقدّتمّتحديدّ
كمّأعراضّعلىّاألقلّحتىّيمكنّالح21ّم،ّوقدّاتفقّاألخصائيينّعلىّوجود6155ّسنةّ

ّ.(442ص ,3000, )قاسمعلىّشخصّمعينّعلىّأنهّيعانيّمنّالقلقّ
ّبكثيرّمنّّّّّ ّسابقا ّالمعطياتّالواردة ّتناولّجميع ّالحقا ّسيتم ّأنه ّإليه ّتجدرّاإلشارة وما

ّالتفصيل.
 مفهوم القلق: -4

يشيرّمفهومّالقلقّفيّالمعاجمّالعربيةّإلىّحالةّاالنزعاجّوالحركةّالمضطربةّكماّيعرفّ
علىّأنهّإحساسّّمعجم أكسفورداإلنجليزيةّعلىّنفسّالنحو،ّحيثّيعرفّفيّفيّالمعاجمّ

ّويبسترمزعجّفيّالعقلّينشأّمنّالخوفّوعدمّالتأكيدّمنّالمستقبل،ّكماّيعرفّفيّمعجمّ
ّبعالماتّ ّيتصف ّدائما ّوهو ّوالخشية، ّالخوف ّمن ّوقاهر ّعادي ّ"إحساسّغير ّأنه على
فسيولوجيةّمثلّالتعر قّوالتوترّوازديادّنبضاتّالقلب،ّوذلكّبسببّالشكّبشأنّحقيقةّطبيعيةّ

ّحولّقدرتهّعلىّالتعاملّمعّالتهديدّبنجاح" شكّاإلنسانّبنفسه وبسبب التهديد
ّالتعريفاتّفيّالغالبّوعل ،(432, ص3008عبد اللطيف, ) ىّالمستوىّاالصطالحيّترتبط

هذاّاألساسّفإنهّالّيمكنّالقولّبأنّهناكّتعريفّ وعلى لذيّينتميّإليهاّالمعروفون،باألطرّا
"ّفرويدشاملّلمصطلحّالقلقّيمكنّأنّيعكسّكلّهذهّالتوجيهاتّفعلىّسيبلّالمثالّيعرفّ"

الفردّويكونّخاللّالمواقفّالتيّيصادفهاّفهوّعلىّأنهّنوعّمنّاالنفعالّالمؤلمّيكتسبهّالقلقّ
يسببهّضب،ّأوّالغيرةّلماّيختلفّعنّبقيةّاالنفعاالتّغيرّالسارةّكالشعورّباإلحباطّأوّالغ

ّالف ّبها ّيحس ّداخلية ّجسمية ّتغيرات ّمن ّمالمحه ّعلى ّتظهر ّخارجية ّوأخرى بوضوحّرد
"ّعلىّأنهّدوركسيو"ّ"شامز،ّفيّحينّينظرّإليهّالسلوكيونّومنهمّ"(482ص ,3002)أديب, 

"تعميمّالستجاباتّالخوفّالحادثةّنتيجةّلمواقفّأوّأحداثّما"ّوعلىّخالفّذلكّينظرّإليهّ
 .(33, ص4899, غريب)المعرفيونّعلىّأنّ"انفعالّيرتبطّبتوقعّلخطرّمحتملّ



    

وعلىّالعمومّسيتمّعرضّمجموعةّمنّالتعريفاتّالتيّتناولتّمفهومّالقلقّحيثّسيتمّ
ّيفاتّعربيةّوأجنبية.تقسيمهاّإلىّتعّر

 لقدّحاولّالباحثينّالعربّتقديمّعدةّتعريفاتّنوجزهاّفيماّيلي:ّالعربية: -أ
 تعريف حامد عبد السالم زهران: -

القلقّهوّحالةّتوترّشاملّومستمرّنتيجةّتوقعّتهديدّخطرّفعليّأوّرمزيّقدّيحدثّ
ّ.ّ(191ص ,4882)زهران, جسميةّويصاحبهاّخوفّغامضّوأعراضّنفسيةّ

 :4889 القرطبيتعريف عبد المطلب أمين  -
ّمنّ القلق ّمزيجا ّأو ّائتالفا ّتمثل ّسارة ّغير ّمركبة ّانفعالية ّاستجابة ّحالة ّعن عبارة

ّأوّ ّوشيكّالحدوث، ّخطر ّتوقع ّوالرعبّواالنقباضّنتيجة ّوالفزع ّالخوفّالمستمر مشاعر
ّتحديدهّ ّأو ّوغامضّيعجزّالمرءّعنّتفسيره ّمهم ّما ّمنّشيء اإلحساسّبالخطرّوالتهديد

ّ.( 99ص, 3002)أشرف وأميمة, علىّنحوّموضوعيّ
 تعريف دبانية ومحفوظ: -

القلقّحالةّتقنيةّتظهرّعلىّشكلّتوترّشاملّومستمرّنتيجةّشعورّالفردّبوجودّخطرّ
ّالواقع.ّ ّفي ّله ّوجود ّمتخيالّال ّيكون ّوقد ّفعال ّموجود ّيكون ّقد ّالخطر ّهذا ّومثل يهدده

ّ(423ص ,3002)عماد, 
 :4881تعريف عدنان الشريف  -

ّعضةويّعلةىّوظيفةةّأغلةبّأجهةزةّالجسةمنعكاسّهوّحالةّشعوريةّبالضيقّالمصحوبّبا
مةةةنّتسةةةارعّضةةةرباتّالقلةةةبّوضةةةيقّالتةةةنفسّواضةةةطرابّفةةةيّعمةةةلّجهةةةازّالهضةةةمّواألعصةةةابّ

ّ(.22ص ,4881)عدنان, والعضالتّوعملّإفرازّالغددّ
 تعريف سامر جميل: -

ّالواقعيّأوّ ّالفشل ّأو ّالفقدان ّعن ّالناجم ّعلىّالخطر ّالفرد ّفعل ّعنّردة القلقّعبارة
ّ ّويقصدّالمتصور، ّالفشل ّأو ّالفقدان ّهذا ّجراء ّبالتهديد ّحيثّيشعر ّللفرد ّشخصيا والمهم

ّفقدان ّويرغبّفيّاالحتفاظّبهّّبالفقدانّهنا ّإيجابيا ّويقدره ّيملكه ّفقدانّشيء ّأو إنسانّما



    

كالصحةّالجسديةّوالممتلكاتّالماديةّوالحريةّالشخصيةّوالقدرةّعلىّالتصرفّوالفعلّواحترامّ
ّ.(21ص ,3004)أحمد, فّاآلخرينّالذاتّوتقديرهاّمنّطّر

منّخاللّماّسبقّيتضحّلناّبأنّالباحثينّالعربّقامواّبتحديدّمفهومّالقلقّعلىّالنحوّ
اآلتي:ّعلىّأنهّتوترّشاملّيمتازّباالستمراريةّويتمثلّفيّالخوفّوالفزعّوالرعبّالذيّيكونّ

التنفس،ّمصحوباّبانعكاسّعضويّعلىّأغلبّأجهزةّالجسمّتتسارعّضرباتّالقلبّوضيقّ
فرازّالغدد،ّوذلكّنتيجةّلخطرّمهددّقدّيكونّ واضطراباتّفيّجهازّالهضمّواألعصابّوا 
واقعياّمعروفّوواضحّأوّقدّيكونّمبهماّغيرّموضوعيّنتيجةّالخوفّمنّفقدانّشيءّماّ

ّمرغوبّفيهّلدىّالشخصّبدرجةّكبيرة.
ظاراتهاّالغربيةّالتيّوماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالدراساتّالعربيةّتبقىّمتواضعةّمقارنةّبن

ّفي ّالقلق ّفي تناولتّمفهوم ّالسباقة ّوكانت ّنظرية ّحصرّ أنساق ّيمكن ّحيث ّاإلطار هذا
ّوهي نظريات فيّثالث الغربية الدراسات تعريفات ّوالنظريةّ النفسية النظرية أساسية التحليلية

تعريفاتّعلماءّالسلوكيةّوالنظريةّالمعرفيةّوقبلّاستعراضّهذهّالنظرياتّسنقومّبإيرادّبعضّ
ّالغربّكمدخلّللحديثّعنّهذهّالنظرياتّبشكلّمفصل:

القلقّهوّحالةّانفعاليةّنوعيهّغيرّسارةّلدىّالكائنّالعضويّويتضمنّّتعريف فرويد: -
مكوناتّعضويةّذاتيةّ،ّفيزيولوجيةّوسلوكية،ّويرىّأنّاألناّهوّدائماّموضوعّالقلق،ّيعملّ

 (.21ص ,3004)أحمد, سائرّاآللياتّالدفاعية.ّعلىّكبتّالعاملّالذيّأثارهّعلىّاستخدامّ

ّكانتّمشاعرّالنقصّتعريف أدلر - ّالفردّسوءا ّيعرفهّعلىّأنهّمشاعرّالنقصّعند :
)زهران, أسلوبّحياةّالفردّّ"أدلروهذهّالمشاعرّحسبّ" اجتماعية هذهّجسميةّأوّمعنوية،ّأو

 (.288ص ,4882
منّتوقعّخطرّمعينّيجعلّالفردّيحسّبعدمّالراحةّ حالة القلقّهوّتعريف هيلجارد: -

 (.288, ص3003)جودت, واالستقرارّالتيّترتبطّبالشعورّبالخوفّ

ّإلىّّهوراني:تعريف  - ّموجها ّيكون ّلخطر ّانفعالية ّاستجابة ّأنه ّعلى ّالقلق يعرف
 (.32ص ,3004, يد)الس المكوناتّاألساسيةّللشخصية



    

ّعلىّتعريف مسرمان - ّيعرفه ّمنّ: ّحالة ّمراعاةّأنه ّخالل ّالذيّينشأ ّالشامل التوتر
أنّالقلقّعمليةّانفعاليةّمتداخلةّتحدثّخاللّاإلحباطّ عّومحاوالتّالفردّللتوافق،ّبمعنىالدواف

ّوبعضّ ّوالتحفيز ّغامضّغيرّسارّمصحوبّبالخوفّوالتوتر ّعام ّشعور ّوهو والصراع،
ّمجهولة ّوتوترّالعضالت اإلحساساتّالجسمية، وخفقانّالقلبّّالمصدرّكزيادةّضغطّالدم

اسم )جأنّهناكّاختالفّبينّالقلقّوالخوفّ إال بالخوفّوزيادةّإفرازّالعرقّومعّأنّاإلحساس
 (.314ص ,3001, 

 :منّخاللّماّسبقّيمكنّحصرّمفهومّالقلقّحسبّالتعريفاتّاألجنبيةّفيماّيلي 
القلقّعبارةّعنّاستجابةّانفعاليةّلحالةّخطرّموجهةّإلىّالفردّسوءّأكانتّداخليةّأوّ
خارجية،ّمماّينتجّعنهّحدوثّتغيراتّفيزيولوجيةّسلوكيةّوانفعالية،ّبتعبيرّأخرّالقلقّانفعالّ

يجعلهّفيّحالةّعدمّراحةّّوالذيغيرّسارّنتيجةّشعورّالفردّبالتهديدّواضحّأوّغيرّواضحّ
ّاستقرار ّمرتبطاّّوعدم ّغالبا ّيكون ّالذي ّوالخوفّوالفزع ّاإلحساسّبالتوتر ّإلى ّيؤدي مما

ّتكونّ نما ّوا  ّحقيقي ّخطر ّتعني ّلمواقفّال ّمفرطة ّاستجابة ّالقلق ّيتضمن ّكما بالمستقبل،
 استجاباتّالفردّتنصفّبالمغاالةّوالتهويل.

 المفسرة للقلق: النظريات -3
"ّالقلقّالعصابيّعلىّأنهّ"شعورّغامضّغيرّفرويديعرفّ"ّنظرية التحليل النفسي: -أ

سارّبالتوقعّوالخوفّوالتوترّمصحوبّعادةّببعضّاألساسياتّالجسميةّويأتيّفيّنوباتّ
مصدرّخارجي،ّفهوّقلقّينشأّتتكررّلدىّنفسّالفرد"ّوالّترجعّنشأةّهذاّالنوعّمنّالقلقّإلىّ

أيّأنّالقلقّالعصابيّّالكبت،عنّنفسهاّوكسرّحواجزّالمكتوبةّللتعبيرّّالرغباتمنّضغطّ
"ّبالتغلبّعلىّلهوا"ّهوّقلقّينشأّكآليةّدفاعيةّداخليةّغيرّمدركةّعندماّتهددّ"فرويد"حسبّ

شباعّتلكّالحدفاعاتّ األناّاألعلىّالغريزيةّالتيّالّيوافقّعليهاّّافزّواألناّفيّسبيلّكبتهاّوا 
ّلكبتعلىّالعملّلتحفيزهاّّإنذارّتطلقّ"لألنا"ّوالتيّيعملّاألناّعلىّكبتهاّبقوةّفالقلقّإشارة

ّالدف ّالحيل ّإلى ّذلك ّسبيل ّفي ّاألنا ّتلجأ ّما ّوغالبا ّالرغبات ّواإلسقاطّتلك ّكالتبرير اعية
ّ ّالّوالنكوص، ّالقلقّوتلجأ ّويشتد ّمؤقتة، ّيؤديّإلىّراحة ّال ّالحيل ّهذه ّاستخدام ّأن غير

ّلتحقيقّاست ّأخرىّللتمويه ّأخرىّفيّمحاولة ّإلىّوسيلة ّكبتّالخبشعوريا األشدّ راتمرارية



    

ّبموضوعّ إيالما ّيرتبط ّال ّقلقّعام ّالعصابيّفيّصورة ّالقلق ّيظهر ّوقد ّالقلقّنفسه، من
ّيمك ّكما ّغيرّمحدد، ّبحالةّمنّالخوفّالعام ّالفرد ّيشعرّفيه نّأنّتظهرّالمخاوفّمحدد

حتىّوأنّكانتّمنّموضوعاتّمحددة،ّإذاّفاقتّفيّشدتهاّماّهوّمتوقعّّكمخاوفّعصابية
،ّ(31, ص4899غريب, )اتّالّتثيرّالقلقّأصالّلدىّاألشخاصّالعاديينّأوّإذاّكانتّالمثيّر

"ّ ّقوىّكارل يونجأما ّعقله ّتغزو ّفيما ّالفرد ّبه ّيقوم ّفعل ّرد ّأنه ّعلى ّالقلق ّيفسر ّفإنه "
السابقةّكأساسّ األجيال من وخياالتّغيرّمعقولةّصادرةّعنّالخبراتّالالشعوريةّالموروثة

ّ ّيسميها بالالشعورّالجمعيّفالقلقّهوّخوفّمنّسيطرةّمحتوياتّلتكوينّالشخصيةّأوّما
ّخبراتهّ ّكل ّينسى ّيجعله ّلكيانه ّمهدد ّموقف ّفي ّبأنه ّالفرد ّفشعور ّالجمعي، الالشعور

ّّو ومحصلته ّ"ّةاالجتماعيالثقافية ّويؤكد ّمعقولة، ّغير ّبتصرفات ّأهميةّيونجويقوم ّعلى "
"ّحيثّفرويدالجنسيةّكماّفعلّ"ّالتفاعلّبينّالطفلّوولديهّأكثرّمنّتأكيدهّعلىّنموّالغرائز

"ّ ّتوجدّيونجيقول ّالعاطفية ّالطفل ّحالة نما ّوا  ّليسّالمواعظ ّالفرد ّ"سلوك ّالصدد ّهذا ّفي "
ّوالرغبات ّاالبن ّيشعره ّالذي ّوالقلق ّاآلباء ّبين ّالمستور ّالخالف ّالحقيقية" بسبب  المكبوتة

سنّالمراهقةّحيثّويطبعّعقلّالطفلّبشكلّتامّمنّشخصيةّالوالدينّولكنهّيتجردّمنهمّفيّ
"ّيونجيمكنّالقولّبأنّ" هذا وعلى الوالدين يدخلّفيّإطارّتنظيميّاجتماعيّمتوافقّمعّتوافق

ّ ّالتفاعل ّعلى ّركز ّواألّاالجتماعيقد ّاألبناء ّشخصية ّعلى ّتأثيره ّومدى )الكفافي, سري

ّ.(413ص ,4888
لشعورّبالنقصّ"ّفقدّأرجعّحاالتّالقلقّإلىّشعورّالفردّبالنقصّحيثّيرىّأنّاأدلرأماّ"

هوّالدافعّاألساسيّللعصاب،ّويربطّبينّهذاّالشعورّوبينّحاالتّالقلقّالتيّيعيشهاّالفردّ
ّطوالّحياتهّويرجعهاّإلىّشعورّالطفلّبالعجزّواستمرارّإحساسهّبه.

"ّفيّمفهومّالعجزّليشملّأيّشعورّبالنقصّينشأّعنّأنواعّالعجزّالتيّأدلروقدّتوسعّ"
ّ ّذاتيا ّالفرد ّيعانيها ّتنشأّقد ّتشملّالضغطّالجسميّوقد سيكولوجيةّكانتّأوّاجتماعيةّكما

ّهذاّ ّأن ّإال ّالحياة ّمجاالت ّكل ّفي ّوالفشل ّباالكتمال ّاإلحساس ّعدم ّعن ّالمشاعر هذه
الشعورّيكونّدافعاّلدىّهذاّالشخصّللعملّعلىّالتغلبّعلىّنقائصه،ّكماّأنّهذاّالنفصّ



    

ّتظهرّمنّخاللّاألساليبّالتعويضيةّالسّو ّتقويةّالروابطّيكونّقوة ّةاالجتماعييةّكمحاولة
ّ ّالسيطرة ّمحاولة ّطريق ّعن ّسوية ّغير ّتعويضية ّأساليب ّتكون ّوأو ّواالستعالءباألخرين

)عبد أنّأساليبّالتربيةّالخاطئةّكفيلةّبأنّتبعتّفيّالطفلّشعورّقوياّبالنقصّ "أدلرويرىّ"

"ّفيّنظريتهّالخاصةّقدّقامّأدلربأنّ"ّالقولّ،ّوعلىّالعمومّفإنهّيمكن(423صّ,3008اللطيف,
ّ.ةاالجتماعيبربطّالقلقّبمشاعرّالعجزّوالنقصّمبرزاّأهميةّالعواملّ

إنّأفكارّهؤالءّالتحليليينّقدّمهدتّلظهورّجيلّجديدّينتميّإلىّهذهّالمدونةّولكنهّقدمّ
منّأهميةّالعواملّالبيولوجيةّوالغريزيةّمبرزينّأهميةّّالتقليلّحاولّهؤالءّتفسيراّأخر،ّحيث

ّوأهميةّفاعليةّاألناّفيّتفسيرّالقلقّونذكرّمنّهؤالءّالجددّماّيلي:ّةاالجتماعيالعواملّ
:ّحيثّتربطّالقلقّبالحاجاتّاألساسيةّالتيّترتبطّبشكلّواضحّبالحبّ"كارن هورني"

ّاألفضلّ ّنحو ّللتغيير ّقابلة ّاإلنسانية ّالطبيعة ّحيثّترىّأن ّوالتعاطفّواالعتراف، والتقبل
حّأولياّيعرفّمفهومّالقلقّاألساسيّوالذيّتعرفهّ"أنهّاإلحساسّالذيّولقدّاستعملتّمصطل

ّينتابّالطفلّلعزلتهّوقلةّحيلتهّفيّعالمّيحفلّبالتوترّوالعدوانية"
ّأنّالقلقّاستجابةّانفعاليةّتكونّموجهةّإلىّمكوناتّأساسيةّللشخصيةّهورنيوترىّ" "
ّعناصرّهي:21ّويرجعّإلىّ

 الشعورّبالعجز. -
 (409ص ,4898رويد, ف) بالعدوانيةالشعورّ -
 الشعورّبالعزلة. -

ّوبالتاليّفإنّالقلقّينشأّمنّالعناصرّالتالية:
 تفككّاألسرةّوشعورّالطفلّبأنهّمنبوذّفيّالمنزل. -
 نوعّالمعاملةّالتيّيتلقاهاّالطفلّمنّالوالدينّوخاصةّاألم. -
)فاروق, البيئةّالتيّيعي ّفيهاّالطفلّخاصةّفيّظلّالتعقيداتّالتيّتميزّتلكّالبيئةّ -
 .(31-32ص ,3004

ّفيّّ"ايريك فروم": ّوالمتمثلة ّلتربطّبينّالقلقّوالحاجاتّاألساسية ّالنظرية ظهرتّهذه
"ّبأنّالقلقّناتجّعنّفرومالحاجةّلالنتماءّواالرتباطّبالجذورّوالحاجةّإلىّالهوية،ّحيثّيرىّ"



    

نّاالعتمادّعلىّأمهّفيّ اعتماديةّالطفلّعلىّوالديهّمنّجهةّواالستقاللّمنّجهةّأخرى،ّوا 
ّبقيودّأوليةّومعّذلكّفهوّيميلّلالنفراد،ّعلىّ الحصول علىّغذائهّوأمنهّتجعلهّيرتبطّبها

،ّاألمرّالرغمّمنّأنّوالديهّيشكالنّمصدرّأمنهّويشعرّبالعجزّفيّّمواجهةّالعالمّبمفرده
ّقدرتهّ ّويشعرّبعدم ّعلىّعاتقه ّالملقاة ّالكبيرة ّيشعرّبالمسؤولية ّأنه ّالقلق، ّعنده الذيّيولد

"ّهوّنتيجةّشعورّالفردّبالعجزّأمامّظروفّالعالمّالخارجيّفرومعلىّتحملها،ّفالقلقّعندّ"
ّعندّإنجازّأعمالّبشكلّمستقلّعنّوالديه،ّوتلقيه فيّنزوعهّإلىّاالستقالل،ّويشعرّبالخوف

لذلكّّةاالجتماعيإمكانياتهّمماّيجعلهّيشعرّبالغربةّفيّبيئتهّاألسريةّّو غيرّمقتنع النقدّيجعله
يضطرّإلىّكبتّرغباتهّوالتوقفّعنّإشباعها،ّاألمرّالذيّيشكلّمصدراّمنّمصادرّالقلق،ّ

وتحملّنقدّاآلخرينّماّيضطرهّأحياناّلالنصياعّوالسكوتّّفيصبحّمحتاراّفيّإنجازّماّيريد
ّ.(32ص ,3002)عبد اه, ريدّوهذاّماّيقودهّإلىّدائرةّاإلحباطّوالقلقّعنّماّي

ّقريباّحيثّركزّعلىّأهميةّالعالقات6155ّّّ"سوليفان":ّاتخذّ"ستاك سوليفان" موقفا
المتبادلةّبدءاّمنّلحظةّالميالدّحيثّيرىّبأنّشخصيةّالطفلّتتكونّمنّخاللّّةاالجتماعي

ّبعضّ ّتؤديّإلىّاكتسابه ّالطفلّوتعليمه ّفتربية ّبه ّالمحيطة ّالبيئة ّالديناميكيّمع التفاعل
ّوالطمأنينة،ّويرىّ ّالوالدانّوالتيّتنشرّفيّالطفلّالرضا العاداتّالسلوكية،ّالتيّيستحسنها

ّأنّسوليفان" ّالقلقّه" ّعدم ّمنّمعاناة ّتنشأ ّللغاية ّمؤلمة االستحسانّفيّالعالقاتّوّحالة
القلقّحينّيكونّموجوداّلدىّاألمّتنعكسّأثارهّفيّالطفلّألنّهناكّارتباطّعاطفيّ أن ويعتقد

"ّحاجتهّفيّالمرحلةّاألولىّسوليفانبمعنىّأخرّيرىّ", (32ص ,3004 ,)السيد بينهّوبينّأمه
 التفريق على نائهاّيعتبرّقلقّأوالدهاّوهذاّنتيجةّعدمّقدرةّالطفلأنّقلقّاألمّأثناءّرعايتهاّألب

ّبينهّوبينّذاتّأمه،ّوبالتاليّالّيمكنّفقطّالقلقّلديهّإذاّاستمرّقلقّأمه.
ّيربطّ" ّالقلقّبالتوترّالناتجّعنّأخطارّحقيقيةّأوّوهميةّتهددّأمنّالفردّسوليفانكما "

ّنّحدودّاالرتقاءّالتامّواالنشراحيتراوحّسلوكهّبيحيثّ حياته، في مهما دورا ويرىّأنهماّيلعبان
ّكماّيفضلّأنّيسميهّبالتوترّالمطلقّولهّمصدرانّأساسيانّهما:



    

ّيؤديّإلىّإزالةّ - ّفالتوصلّإلىّإشباعها توتراتّناشئةّعنّحاجاتّالكائنّالعضوي:
ّتوترّالعضالتّالملساءّوالالإراديةّوالشعورّبالراحةّواالرتخاء.

 رغةمّمحةاوالتّاإلشةباعّالجسةمانيّالقلقّتؤديّإلةىّنفةسّالمصةيرالناتجةّعنّالتوتراتّ -

ّ.(98ص ,3002, ناصر الدين)
وعلىّالعمومّكانّلتفسيراتّهذهّالنظرياتّاألثرّالبالغّفيّظهورّوجهاتّنظرّتأخذّفيّ

ّظهورّنظريةّ" ّيؤكدّهذا ّالتيّتربط4822ّّاريكسوناالعتبارّجميعّالمتغيراتّولعلىّما "
ّحيثّيؤديّهذاّ ّطبيعيا ّنموا ّاألنا ّفيّنمو ّبالفشل ّ)القلقّواالكتئاب( االضطراباتّالنفسية

ّالفشلّبالفردّإلىّالقصورّفيّحلّمشكالتهّفيّالنموّخاللّمراحلّالنموّالمختلفة.ّ
ّعلىّ ّالقلقّبتلكّالخبراتّواعتمادا ّبأنّالتحليلينّيربطونّظهور ّنستنتج ّسبقّفإننا ما

ّالذيّالمؤلمةّا ّالفردّأثناءّمراحلّنموه،ّوذلكّبسببّالقصورّفيّنموّاألنا لتيّيتعرضّلها
ّالرغباتّ ّسيطرة ّوبين ّبينه ّالتوازن ّمن ّنوع ّصنع ّمحاولته ّخالل ّمن ّالتوافق ّبعملية يقوم

ّالمكبوتةّالمعيقةّللنموّالسوي.
ّالمرضيةّّالنظرية السلوكية: -ب المعروفّعنّالسلوكيونّبأنّجميعّالسلوكاتّسوءا

ّتنظرّإلىّالقلقّعلىّأنهّسلوكّم ّإلىّعمليةّالتعلم،ّوبالتاليّفإنها ّأوّالسويةّيرجعونها نها
متعلمّمنّالبيئةّالتيّيعي ّفيهاّالفرد،ّفتعتبرّالمدرسةّالسلوكيةّالقلقّعبارةّعنّوجهةّنظرّ
ّمتباينةّومخالفةّلنظريةّالتحليلّالنفسيّالتيّتهتمّبالدوافعّالالشعورية،ّويتضحّذلكّجلياّمن

ّأنّعملياتّالتعلمّتتمّعنّوطسونخاللّتفسيراتّالروادّاألوائلّللمدرسةّالسلوكيةّفيرىّ" "
طريقّاقترانّبينّالمثيرّالشرطيّوالمثيرّالطبيعيّوبالتاليّيستجيبّالفردّلظاهرةّالخوفّأوّ
ّفيّتعلمّ ّالتعميم ّعنّطريقّمبدأ ّمكتسبا ّالشرطيّدافعا ّالمؤثر ّالخوفّمن القلقّويصبح

لقّيالحظّأنّالمثيراتّالشبيهةّلتلكّالتيّتعلمّالكائنّالحيّأنّيخافّأوّيقلقّالخوفّأوّالق
ّمنهاّواألكثرّشبهاّبهاّهيّاألكثرّإثارةّللقلقّأوّالخوف.ّ

استجابةّمكتسبةّتنتجّعنّالقلقّّهوّالقلقّالمرضيّ"ّأندوركس"ّو"شامزويرىّكلّمنّ"
العاديّنحتّظروفّأوّمواقفّمعينةّثمّتعممّاالستجابةّبعدّذلكّفالقلقّعندّالسلوكيينّهوّ
استجابةّمكتسبةّقدّتنتجّعنّالقلقّالعاديّتحتّظروفّمعينةّثمّتعممّاالستجابةّبعدّذلكّ



    

ّأنّتثيرّهذ ّاالستجابةّوبمعنىّأخرّهوّاالستجابةّخوفّتستثارّبمثيراتّليسّمنّشأنها ه
ّالطبيعيّ ّبالمثير ّواعي ّغير ّوالفرد ّمتعلمة ّخوفّاشتراطيه ّاستجابة ّهو ّالقلق ّأن بمعنى

علىّذلكّفإنّالنظريةّالسلوكيةّترىّأنّالقلقّوالخوفّالمرضيّيمكنّ األصليّلهذا،ّوبناء
وينتجّّ(13, ص3009)نائل, عنّطريقّاالشتراطّالكالسيكيّ محوهّألنهّمكتسبّويكونّذلك

ّطريقّماّيلي:القلقّعنّ
 ّمثلّالتعرض وظروف لمواقف تعرضّالفرد ّإشباعّكالخوفّ لمواقف معينة ليسّفيها

ّاالنفعاليّ ّاالرتياح ّلعدم ّانفعالية ّاضطرابات ّعنها ّفيترتب ّالجيد ّالتوافق ّعدم ّمع والتهديد
 والشعورّبالتوتر.

 فيّالجهازّالعصبيّوالخطأّفيّالتركيبّالعضويّمنّاختاللّاألوعيةّ الضغطّالعام
 الدموية.
 ّإسةةةةرافّالوالةةةةدينّفةةةةيّحمايةةةةةّالطفةةةةلّفتكةةةةونّالنتيجةةةةةّشةةةةعورّاألطفةةةةالّبةةةةالخطرّعنةةةةدما

 .(20ص ,3004)العيسوي, يتعرضونّللمواقفّالخارجية،ّالبعيدةّعنّمجالّاألسرةّ
فيّتطورّالنموذجّالسلوكيّلتفسيرّاالضطراباتّ أسهما فقد6182ّ"ّميامرد"ّو"دوالردأماّ"

ّالقلقّ ّنشوء ّحيثّأرجع ّالتقليدية ّالسيكودينامية ّللمبادئّوالمفاهيم ّالنظر ّبإعادة ّقاما عندما
ّ ّاللذةاالجتماعيإلىّعملياتّالتطبيع ّلمبدأ ّالطفل ّاستجابة ّتخضع ّالطفولة ّففي  )مرسي, ،

،ّكماّأشارّإلىّدورّالقلقّفيّخفضّدافعّالتعلمّفالقلقّدافعاّحتىّإذاّارتفعّ(29, ص3003
عنّمستوىّمعينّكأنّلهّأثرّسلبيّعلىّاألداء،ّوالقلقّحالةّمؤلمةّيسعىّالفردّلتجاوزهاّأوّ

ّأشكاالّمثلّالصراعّ ّويحدثّالقلقّنتيجةّللصراعّالذيّيأخذ ّأوّأحجامّ–تحاشيها ّ-أقدام
ّيؤديّإلىّحالةّعدمّالتوازنّّ–ّأحجامّأوّأقدامّأوّأحجام  ,3002)حسان, أحجام،ّوهوّما

ّ"(421ص ّيرى ّأخر ّبتعبير ّو"دوالرد، ّيرتبطّميلر" ّوالذي ّاأللم ّلتوقع ّنتاج ّهو ّالقلق ّأن "
ّبالمثيراتّالخارجيةّمنّجانبّوالعملياتّالداخليةّمنّجانبّأخر.

عينّمنّالقلقّهما:ّ"ّفقدّقاماّبدراساتّتحليليةّأظهرتّبأنّهناكّنّوشاير"ّو"كاتلأماّ"
 "ّفيماّبعد.سبيلبرجرقلقّحالةّوسمةّالقلقّوهوّماّأيدهّ"



    

المؤقتّالذيّيمكنّّالموقفي الذاتي االنفعال القلقّحالةّمن "ّأنشاير"ّو"كاتلحيثّيقولّ"
ّالجهازّ ّلتنشيط ّبالتهديد ّالشعور ّعند ّاألفراد ّجميع ّعند ّتظهر ّخوفّطبيعي ّحالة اعتباره
العصبيّالمستقلّومواجهةّالخطر،ّوتتمايزّشدةّالحالةّباختالفّدرجةّخطورةّالوضعّكماّ

ّقدّتتبدلّأوّتتذبذبّأوّتزولّحسبّدرجةّالموقفّالمهدد.
ّتسبيلبرجرأماّسمةّالقلقّحسبّ" تعلقّبالفروقّفيّالقابليةّللقلقّوفيّإدراكّالمواقفّ"

ّالمواقفّالخارجيةّهيّالتيّتتأثرّبهاّسمةّالقلقّوبمستوياتّمختلفةّ )حسان, المهددة،ّهذه
 .(421-421ص ,3002

"ّإلىّأنّالقلقّاستجابةّداخليةّتحركّسلوكّالفردّمنّالموقفّالذيّيكرهه،ّموررويشيرّ"
ّيك ّقد ّمؤلم ّفعلّشرطيّلمنبه ّوالتنبيهورد ّتوتر ّالخارجّيصاحبه ّأو ّالداخل ّمن ّالمنبه  ون

"ّ ّاختلف ّوكذلك ّ"موررالمؤلم، ّمع ّ"فرويد" ّذهب ّفبينما ّالقلق، ّتفسير ّفي ّإلىّفرويد" "
"ّإلىّأنّالقلقّسلوكّمكتسبّوقالّمورراالستعدادّللقلقّفطريّومضمونهّمكتسب،ّذهبّ"

عملها،ّبلّمنّاألفعالّالتيّارتكبهاّأنّالقلقّالّينتجّمنّاألفعالّالتيّلمّيتجرأّالفردّعلىّ
ّولمّيرضىّعنها،ّويعنىّأنّالقلقّكبتّاألناّاألعلىّوليسّكبتّألهوّكماّذهبّفرويد.

"ّيقولّبأنّالقلقّنتيجةّللندم،ّعندماّيقومّالفردّبعملّالّيتفقّمعّاألناّوأنّوررموكأنّ"
ّأساسّنشوءّالقلق،ّفيّحينّيذهبّ"ّالخطيئةّوقمعّاألخالق ّوّشافرهما ّإلىّدروكسي"" "

مكتسبةّتنشأّعنّالقلقّالعاديّتحتّظروفّأوّمواقفّ استجابة هو المرضي القلق أن اعتبار
 .(11-12ص ,3009)نائل, معينةّثمّتعممّاالستجابةّبعدّذلكّعلىّمواقفّأخرىّ

ّ ّالتعلم ّنظرية ّبظهور ّالسلوكي ّالفكر ّتطور ّعلىّلباندور"ّاالجتماعيوقد ّأكد ّالذي "
ّوالسلوكّوالعواملّالشخصيةّّةاالجتماعيوخاصةّ ادلّبينّالمثيراتأهميةّالتفاعلّالمتب منها

العقليةّالمعرفيةّواالنفعاليةّوالوجدانية،ّفالقلقّهوّنتيجةّوجودّمؤثراتّمؤلمةّمنّجهةّووجودّ
ّبالسماتّالشخصيةّالعقليةّ ّاالرتباطّيبقىّجزئيا ّأخرىّوهذا ّمرة استعدادّلدىّالفردّلظهوره

ّقلق.والوجدانيةّكمشاعرّعدمّالكفايةّالتيّتعتبرّكمعززّذاتيّلل
ّالخارجيّ ّسلوكّاإلنسان ّعلىّدراسة ّاهتمامهم ّركزوا ّقد ّالسلوكيون ّفإن ّالعموم وعلى
الظاهري،ّوهمّبذلكّالّيؤمنونّبالدوافعّالالشعوريةّبلّاعتمدواّفيّتفسيرهمّللقلقّعلىّأساسّ



    

معّالتحليليينّأنهمّيرجعونّالقلقّإلىّتلكّالخبراتّالماضيةّالمؤلمةّ ويتفقون مثيرّواستجابة،
ّاألعلىّفيّحينّيربطّالسلوكيونّويخت ّالتحليليينّبالهوّواألنا ّحيثّيربطوه لفانّفيّالقلق،

ّباالشتراطّالكالسيكي.
ّعلىّالنظرية المعرفية -ج ّالفرد ّقدرة ّبعدم ّأساسا ّترتبط ّالنفسية ّاالضطرابات ّإن :

فيّّمعالجةّالمعلوماتّالواردةّإليهّبشكلّجيد،ّحيثّأنّاإلنسانّفيّاألصلّلهّالحريةّوالقدرة
ّعليهّ ّتسيطر ّالمعلوماتّوالوقائع ّومعالجة ّتفسير ّفي ّيفشل ّحين ّولكن ّخاصّبه، وضع

ّأفكارّتكونّمصاحبةّلالضطرابّالناشئّعنّهذاّالقصور.
ّوتحليلّ ّوالتفكير ّكاإلدراكّواالنتباه ّالعملياتّالعقلية، ّمن ّعنّمجموعة ّعبارة فالمعرفة

ّالمعارفّواألفكارّالتيّالفضلّفيّاكت لها يكون التي األخيرة هذه المعلومات، سابّمجموعة
ّمنّشأنهاّمساعدةّالفردّعلىّإيجادّتوافقيةّسليمةّحيثّيمكنّلهّالتخطيطّالصحيّوالسليم.

ليسّذلكّالكائنّالذيّيقومّبعمليةّاالستقبالّالسلبيّ اإلنسان علىّأن يؤكدون فالمعرفيون
ّالمعلّو ّبناء ّبعملية ّالعقل ّبواسطة ّيقوم ّكائن ّهو نما ّوا  ّحيثّللمنبهات، ّمنظم ّبشكل مات

ّبمساعدته ّتقوم ّالتي ّالفاعلية ّ يكسبها ّسوية ّسلوكات ّصنع ّ(11, ص3001)ناصر, على
ّالتيّ ّاألخيرة ّهذه ّالعقلية، ّقدراته ّمع ّمباشرا ّارتباطا ّالذيّيرتبط ّالكائن ّذلك ّهو فاإلنسان
ّتمّ ّما ّإذا ّوسلوكياته ّانفعاالته ّعلى ّااليجابية ّالتغيرات ّتحدد ّواعتقادات ّأفكار ّلديه تنشئ

ّاستخدامّالعقلّبشكلّإيجابي.
ّوعليهّفالنظريةّالمعرفيةّتفسرّالقلقّكاآلتي:

دّعلىّتقييمّالمواقفّتقييماّصحيحا،ّألنّالقلقّحسبّالمعرفيينّهوّهوّعدمّقدرةّالفّر
مجردّعرضّناتجّعنّمواقفّمعينةّوالّيصلّإلىّالعمليةّالمرضيةّنفسها،ّشأنهّفيّذلكّ
شأنّالصداعّأوّارتفاعّدرجةّالحرارة،ّونتيجةّالستخدامّالفردّلطريقةّتفكيرّسلبيةّينتجّعنهاّ

 .(10-12ص, 3002)الوايلي, لقّدائمّومستمرّسوءّتقييمّوتقديرّاألمورّويصبحّالق

"ّّأنّالقلقّانفعالّيظهرّمعّتنشيطّالخوفّالذيّيعتبرّتفكيراّمعبراّعنّتقويمّبيكويرىّ"
أوّتقديمّلخطرّمحتمل،ّوأعراضّالقلقّتبدوّمعقولةّللمريضّالذيّتسودّتفكيرهّموضوعاتّ

بهاّوانخفاضّالقدرةّعلىّّالمتصل خاللّتكرارّالتفكير عنّنفسهاّمن تعبر والذيّقد الخطر



    

التمعنّأوّالتفكيرّالمتعقلّفيها،ّوتقويمهاّبموضوعية،ّوصبحّالفردّغيرّقادرّعلىّنقلّفكرهّ
إلىّعملياتّأخرىّداخليةّأوّخارجية،ّفيبالغّفيّتقديرّالخطرّفتصبحّاألخطارّاالفتراضيةّ

ّ.(413-414ص ,3009)عبد اللطيف, مساويةّلألخطارّالحقيقيةّ
"ّ ّبمعنىّأنّيجورج كيلأما ّتوقعّوخوفّمنّالمستقبل، ّفيفسرّالقلقّعلىّأنهّعملية "

ّالتوقعّالمعرفيّهوّمصدرّالقلقّالحقيقي،ّفهوّيصنعّمسلماتّلتفسيرّالقلق:
 ّّمن ّبأكثر ّتفسيره ّيمكن ّالقلق ّأن ّبمعنى ّمختلفة ّتفسيرات ّتفسيره ّيمكن ّحدث أي

 طريقة.
 ّ.ّبالطرقّالتيّيتوقعّفيهاّاألحداث )فهد, العملياتّالتيّيقومّالشخصّتوجيههّنفسيا

 (11, ص3009
ّالخبراتّ النظرية اإلنسانية: -د ّنتيجة ّيكون ّالقلقّال ّأن ّالنظرية يرىّأصحابّهذه

المبكرةّكماّأشارتّإليهّمدرسةّالتحليليّالنفسيّوالنظريةّالسلوكيةّبلّينجمّعنّالخوفّمنّ
ّ ّ"المستقبل، ّويشير ّمخاطر ّمن ّعليه ّينطوي ّسجل4820ّّثورنوما ّلديه ّالفرد ّأن ّإلى "

ذا حققها الفشلّوعددّمراتّالنجاحّالتي مرات بعدد تراكمي كانتّكفةّالفشلّهيّالراجحةّ وا 
فإنهّيكونّعرضةّللقلقّويرىّأنّفشلّالفردّفيّاختيارّأسلوبّحياتهّوتحقيقّأهدافهّوخوفهّ

 ندّاإلنسان.منّعدمّتحقيقّذلكّيثيرّالقلقّع
"ّأنّالفةةةردّحيثمةةةاّيتوقةةةعّعةةةنّالمسةةةتقبلّينشةةةأّلديةةةهّالقلةةةقّوأنّأيّمحاولةةةةّكةةةراوسويةةةرىّ"

،ّفالمدرسةةّاإلنسةانيةّ(328ص ,3040)مرزوق, لتغييرّالقلقّفيّضوءّالماضيّتعتبرّمظلمةّ
تةةرىّأنّالقلةةقّيحةةدثّإمةةاّمةةنّأحةةداثّراهنةةةّأوّمتوقعةةةّمسةةتقبالّبحيةةثّتمثةةلّتهديةةداّلإلنسةةان،ّ

"ّأنّالقلةةقّأحةةدّاألبعةةادّاألساسةةيةّالتةةيّتشةةكلّفةةيّمجموعهةةاّالتةةوتر،ّهةةذاّرل روجةةرزكةةاويةةرىّ"
ّاألخيرّالذيّيتضمنّثالثةّأنواعّهيّكماّيلي"

 جيّوتطورّالتوترّالفيزيول -
 عدمّاالرتياحّالنفسي -
 القلق -



    

ّالذاتّ ّببنيان ّالخاصة ّالحاجات ّلضغوط ّكنتيجة ّالفرد ّلدى ّيظهر ّالفردي والتوتر
وبنيانّالذاتّ العضوية والحب،ّفإذاّأحذتّتتعارضّبين باألمنّالنفسيكالحاجةّإلىّالشعورّ

دراكّالفردّيظهرّالقلقّالذيّهوّأعلىّمستوياتّالتوترّ  .(28ص ,3001)مختار, وا 

ّ"النظرية العقالنية االنفعالية -هة ّالنظرية ّيرىّصاحبّهذا ّالقلقّألبرت أليس: ّأن "
عنّأضالعّمثلثّواحدّتتأثرّيبعضهاّالبعضّّواالنفعالّوالسلوكّوهيّعبارة التفكير في يتمثل

غيرّمنطقيّهوّالذيّيولدّالقلقّوأنّاالنفعاالتّالّترتبطّارتباطاّ والتفكيرّغيرّالعقالنيّأو
حتمياّبمشكالتّتقعّخارجّاألفكار،ّفالشخصّالقلقّيعتنقّأفكاراّغيرّمنطقيةّتكونّالسببّ

ةّوالجمودّوالمبالغةّوالتعليمّوالتوقعاتّالحقيقيّفيّتدميرهّذاتياّفالقلقّهوّنتيجةّلعدمّالمرون
ّ.(29ص ,3001حي, اي)سالسلبيةّالسيئةّ

ّشعرّ نظرية الدافع: -و ّإالّإذا ّالنظريةّأنّاإلنسانّالّيؤديّعمله ّهذه يفترضّرواد
بزيادةّوعيهّ األلم من اإلنسان بقلقّيحفزهّعلىّانجازه،ّفالقلقّدليلّعلىّوجودّالدافعّويحمى

القلق،ّبمعنىّأنّالقلقّدافعّلإلنسانّمنّأجلّالتقدمّوالنجاحّفيّونشاطهّليتجنبّمصادرّ
كبيرّيؤديّإلىّإعاقةّ حد إلى القلق زيادة أن لكنهمّبعدّالتجربةّوجدوا بها، يقوم التي األعمال

ّفيّاألعمالّ ّومساعدا ّالقلقّدافعا ّوبالتاليّيكون ّالصعبة ّفيّاألعمال ّخاصة ّعمليا الفرد
 لفردّيكونّنشيطاّأثناءّنوباتّالقلق،ّويقومّبعمليةّالتعلم.السهلةّوذهبواّأيضاّإلىّأنّا

 السمة: -نظرية الحالة -ي
"ّإلىّالتمييزّبينّجانبيينّللقلقّجانبّالقلقّحالةّالذيّنشعرّسبلبرجر"ّو"كاتلتوصلّ"

دراكهّ بهّفيّموقفّمعينّويزولّبزوالهّوبالتاليّفهوّحالةّانفعاليةّمؤقتةّعندّشعورّالفردّوا 
لمواقفّلتهديدّمعين،ّوبالتاليّفهوّحالةّغيرّثابتّتتغيرّارتفاعاّوانخفاضاّفيّموقفّمنّا

حسبّالموقفّبمعنىّحالةّانفعاليةّذاتيةّأقربّماّتكونّإلىّحالةّالخوفّالطبيعي،ّفالقلقّ
ّللقلقّأوّ ّالجانبّالثانيّفهوّالقلقّسمةّوهوّاالستعداد ّأما الحالةّيشبهّالقلقّالموضوعي،

ّوكامنّفيّشخصيةّ عّالمواقفاالستهدافّللقلقّفيّجمي ّثابتّنسبيا ّاالستعداد ويكونّهذا
ّمؤلمةّ ّمبكرة ّأصولهّمنّخبراتّطفولية ّيستمد ّفالقلقّسمة ّتراكماتّالماضي، ّنتيجة الفرد
ّللخطرّوفقدانّاالستقرارّوتوقعاتّمبالغّفيهاّلموضوعاتّ حيثّتجعلّالفردّأكثرّاستشعارا



    

 التهديد الخطرّأيّأنّالفردّيستجيبّلمواقفأوّمواقفّالّتنطويّعلىّكلّهذاّالحجمّمنّ

بخوفّشديدّالّيتناسبّمعّالموقفّالذيّتعرضّلهّوبالتاليّفالقلقّسمةّيشبهّفيّتكوينهّ
 .(81ص ,4889, )غريبللقلقّالمزمنّأوّالعصابّ

 أسباب القلق:-1
الّتوجدّأسبابّموحدةّتفسرّظهورّالقلقّوتطوره،ّبلّأنهّينتجّمنّتفاعلّّمجموعةّمنّ

ّبأنهاّالعوا ّالمهيأة ّالعوامل ّتعرف ّبحيث ّومغذية، ّمعجلة ّمهيأة، ّإلى ّتصنيفها ّيمكن مل
ّالّتسببّالقلقّبشكلّ ّقابالّلظهورّالقلقّلديه،ّغيرّأنها الخصائصّالتيّتجعلّمنّالفرد
نماّتزيدّمنّخطرّاإلصابةّبه،ّبمعنىّأنّعواملّظهورّالقلقّتتوفرّلدىّاألفرادّإالّ مباشرّوا 

ضّفيّحينّيظهرّعندّالبعضّاألخرّفوجودهّعاملّمنّهذهّالعواملّأنهّالّيظهرّعندّالبع
ّيمكنّحصرّ نما ّوا  ّبه ّاإلصابة ّخطر ّمن ّيزيد ّلكنه ّالقلق ّإلىّتطوير ّيؤديّبالضرورة ال

ّللقلقّفيماّيلي:ّالعناصر المهيأة
 الضعفّالبدني -
 تأثيرّالوسطّاألسريّوالمدرسيّوالمهني -
 بعضّسماتّالشخصية -
 أثناءّالطفولةالضغوطّواألزماتّالمزمنةّ -

ّفتأخذّاألشكالّالتالية:ّالعوامل المعجلةأماّ
 شكلّالصدمة -
 الضغطّالنفسيّبكلّأنواعه -
أسبابّعضويةّحقيقيةّمثلّانخفاضّنسبةّالسكرّفيّالدم،ّالحمل،ّالوضع،ّاعتداء،ّ -

 حادث،ّحريق،ّتعقيداتّطبية.
ّتأتيّفيّالوقتّالذيّيكونّفيهّالفردّعندّ عادةّماّيمكنّلهدهّالعواملّبالغّاألثرّألنها

التيّمنّّةاالجتماعيأدنىّالمستوياتّالقدرةّعلىّالتوافق،ّويضافّإلىّذلكّالضغوطّالنفسيةّ
شأنهاّأنّتجعلّظهورّالقلقّمثل:ّالطالق،ّالمرض،ّأوّفقدانّأحد،ّفقدانّوظيفة،ّوماّتجدرّ
ّإثارةّ ّفي ّاألكبر ّالحظ ّلها ّالمزمنة ّالضغوط ّفي ّالمتمثلة ّالمغذية ّالعوامل ّأن ّاإلشارة إليه



    

منّالفردّيعي ّالقلقّبشكلّمستمرّمعّشيءّمنّالكآبةّمماّيؤثرّعلىّ مظاهرّالقلقّفتجعل
 .(La Douceur,     , p 05)مشكالتّالدراسةّأمراضّوصراعاتّالعملّ ئفهّالحيويةّمثلوظا

ّللقلقّوهي:ّخمسة مصادر"ّبتحديدّارنست"ّوّ"جيرومقامّ"ّّّ
الضررّالجسدي،ّيصابّالفردّبالقلقّعندماّيجدّنفسهّفيّمواقفّتهددهّباألذىّواأللمّ -

 الجسدي.
 اجتماعيا.الرفض،ّويقصدّبهّرفضّاآلخرينّللفردّونبدهّ -
 فقدانّالثقة،ّفقدانّالثقةّبالنفسّواآلخرين،ّوالمواقفّالجديدة -
ّالمعاييرّ - ّمع ّأو ّبينها ّفيما ّواألفكار ّتناقضّاالدراكات ّبه ّيقصد ّالمزمن، التنافر

 .ةاالجتماعي
ّ"ّكماّيلي:حامد زهرانوزيادةّعلىّهذاّثمةّأسبابّأخرىّيوردهاّ"

 االستعدادّالوراثيّعندّبعضّالحاالت. -
ّواالتجاهاتّوالصدماتّاالستع - ّالدوافع، ّبين ّوالصراع ّالنفسيّمنّحيثّاإلحباط داد

 النفسية،ّمخاوفّالطفولةّالمبكرة،ّومشاعرّالذنبّوعقدةّالنقصّوالكبتّوغيرها.
ّالخارجية - ّالبيئةّّالضغوط ّوفي ّوالتكنولوجي، ّالعلمي ّالتطور ّتعقيدات ّفي المتمثلة

 ثمّفيّالعواملّاألسريةّوالمرضية.المتسمةّبالخوفّوغيابّاألمنّوعدمّاالستقرار،ّ
مشكالتّالنموّفيّمراحلّالعمرّالمختلفة،ّالطفولةّوالمراهقةّوالشيخوخةّوالتفاعلّبينّ -

 مواقفّالحاضر،ّوخبراتّالماضيّوأساليبّالمعاملةّالوالدينّغيرّالسوية.
 الخبراتّالحادة. -
 ,4888, القرطبي)عدمّالتطابقّبينّالذاتّالواقعيةّوالذاتّالمثاليةّوعدمّتحقيقّالذاتّ -
 (431-432ص

 مستويات القلق: -1
جدّأنهاّتصنفّالقلقّإلىّمستوياتّمختلفةّمعتمدةّعلىّيالقلقّّأنّالمتصفحّلمقاييس

ّ ّأربعة ّالغالب ّفي ّوهناك ّلألفراد، ّالشخصية ّاألعراضّوالحالة ّشدة مستوياتّالتفاوتّفي
 للقلقّتختلفّحسبّشخصيةّالفردّأوّالوضعيةّوالموقفّالذيّيتعرضّله:



    

للفردّفيّهذاّالمستوىّتنبيهّعامّمعّارتفاعّدرجةّحرارةّالحساسيةّ يحدث :المستوى األول
ّمصادرّالخطرّفيّالبيئةّ ّلمواجهة ّوتأهبه ّاستعداده ّدرجة ّوتزداد ّاألحداثّالخارجية، نحو

ّيكونّالفردّيقضّومنتبهّلكلّماّيجريّحولهّومستوىّإدراكهبمعنىّّ(88, ص4882)مياسة, 
ّ ّالعادية، ّيكونّوفقّالوتيرة ّمنّإدماجوتركيزه التيّيستقبلهاّالمعلوماتّّبحيثّيتمكنّالفرد

 الحاليةّسعياّإلىّالتوافقّباستخدامّالمعارفّوالخبراتّالتيّيملكها.ّوتحليلّالوضعية
مستوىّدّقادراّعلىّالتركيزّبدرجةّأقلّمنّالفيّهذاّالمستوىّيكونّالفّرّالمستوى الثاني:

ّالحالية ّوينطويّ األولّعلىّالوضعية ّبصعوبة ّمعارفّجديدة ّيتعلم ّانتقائي، ويكونّتركيزه
 الفردّحولّنفسهّوالبحثّعنّالتأمينّلنفسه.

ّّالمستوى الثالث: ّمعلومفي ّإدماج ّعلى ّيقوى ّال ّالفرد ّالمستوى ّألنّهذا ّجديدة ات
قادرّعلىّاستيعابّ غير يكون يعيقّقدرتهّعلىّالتعلمّواالكتسابّبحيث المرتفع مستوىّقلقه
 الراهن،ّوتواصلهّمعّمحيطهّيتمّبصعوبة،ّألنّحديثهّيكونّغامضاّومرتبكا. وفهمّوضعه

ّالتفاصيلّأو في يصبحّالفردّ:الرابعالمستوى  ّعند ّالمستوىّيتوقفّكثيرا جزيئاتّّهذا
ّ ّبتضخيمها، ّويقوم ّعلىاألمور، ّالراهنّويكررّويصبحّعاجزا ّواستيعابّوضعه ّنفسّفهم

ّالّيستطيع ّّاألفكارّطوالّاليوم،ّكما ّالسلوكيتقديمّأيّمعلومةّجديدة، للفردّ يتأثرّالتنظيم
بصورةّسلبيةّويقومّبأساليبّسلوكيةّغيرّمالئمةّللمواقفّالمختلفةّفيصبحّغيرّقادرّعلىّ

ّّالمثيراتّبين التمييز ّسلوكاته ّوتكون ّالضارة ّوغير ّالعمومالضارة عشوائيةّ سلوكات على
فيّ وصل العصابيّألنه ،ّويطلقّعليهّالقلقّالشديدّويسمىّبالقلق(441, ص3004 )الشاذلي,

شدتهّوخطورتهّإلىّمرحلةّالعصابّوهوّليسّظاهرةّعامةّمنتشرةّبينّالناسّوتشكلّغرضاّ
ّ.(32ص ,3001, نائللحالةّشاذةّتستدعيّالعالجّ)

 أنواع اضطراب القلق: -1
القلقّإلىّأربعةّأنواعّمتداخلةّمعّبعضهاّحيثّنجدّالقلقّبصفةّعامةّهوّتوترّينقسمّ

ّشاملّومستمر.



    

يظهرّحينماّيدركّالفردّأنّمصدرّالقلقّخارجّعنّنفسهّويقولّالقلق الموضوعي:  -أ
يّألذىّيتوقعهّالشخصّردةّفعلّإلدراكّخطرّخارج عن عبارة وهوّأنهّيعانيّقلقاّموضوعيا،

ّ ّوشيكا ّمصدراّّ(,303ص ,4892 )فهمي,ويراه ّيكون ّالقلق ّأنواع ّمن ّالنوع ّهذا ّأن أي
يمكنّللفردّأنّيتحكمّ(, 3003, ص3002أديب, )معروفاّلدىّالفردّوهذاّالنوعّمرتبطّبالبيئةّ

ّأو ّالمعقدة ّالمواقف ّمع ّالفعال ّوالتعامل ّالخاصة ّوأحاسيسه ّمشاعره ّكونّّفي المهددة،
 (Ellis, 2011, p 98)المخاوفّحقيقةّوعقالنيةّناتجةّعنّالمالحظةّالموضوعية.ّ

هوّقلقّمرضي،ّمهدمّللذاتّومضادّللتطلعاتّاألساسيةّللفردّوهوّّالقلق العصابي: -ب
كذلكّقلقّمستعصيّيسببّعادةّنقصّفيّكفاياتّالفردّومكتسبةّالشخصيةّأينّيجبّعليهّ

تظهرّفيّحاجياتهّفقدّيكونّمهيجّلألفرادّأوّمثبطّلهمّفيّتوافقهّمعّ قد صعوبات مواجهة
غيرّحقيقة،ّغيرّواقعية،ّغيرّعقالنيةّحتىّفيّوجودّالحدّ البيئةّويعتبرّهذاّالنوعّمنّالقلق

ّالخطر ّفي ّقوانينّ أو األدنى ّوعن ّالحقيقة ّعن ّبعيدة ّتكون ّدائما ّفالمخاوف ّوجوده عدم
ّوالطليقّالذيّيتمثلّفيّّ،(Beck, 2010, p 159)االحتماالتّ ّبالقلقّالهائم ويسمىّأحيانا

ّ(18, ص3002)فايد, الشعورّبعدّاالرتياحّوترقبّالخطرّواألذىّبشكلّمستمرّلدىّالفردّ

 ويأخذّالقلقّالعصابيّمنّوجهةّنظرّفرويدّثالثةّصورّأساسيةّوهي:
حيثّالّيرتبطّالقلقّبموضوعّمعين،ّويشعرّالفردّبالخوفّالفائضّغيرّّالقلق العام: -

 الواضحّبحيثّيعي ّتحتّوطأةّحدوثّالشرّفيّأيّوقتّوأيّشيء.
ّللخوفّّالمخاوف المرضية: - ّمثيرات ّباعتباره ّمحددة ّوعوائق ّلموضوعات بالنسبة

دةّالخوفّوكخوفّبعضّاألفرادّعندّرؤيةّالدمّأوّالحشرات،ّوفيّهذاّالنوعّفعنّدرجةّوش
 عندهمّالّتتناسبّمعّالخطرّالحقيقيّمنّالموضوع.

حيثّتعودّأسبابهّإلىّالخبراتّالطفوليةّالمخيفةّأوّالمؤلمةّوالرغباتّالخجلةّّالتهديد: -
ّعنّ ّبديلة ّنوعية ّأخرى ّموضوعات ّإلى ّشعورية ّال ّبطريقة ّإزالتها ّيتم ّالتي المكبوتة

 (.431ص ,4889)القرطبي, دّالموضوعاتّوالمصادرّالحقيقيةّالتيّتثيرّقلقّالفّر



    

الّيرتبطّبموقفّ سماتّالشخصيةّللفرد، سمةّمنّدائم،ّيمثل وهوّقلق القلق سمة: -ج
ّالمجاالتّ ّلجميع ّالقلقّفيّاستجاباته ّنفسّالمستوىّمن ّحيثّيبديّالفرد ّزمانّمحدد أو

 المكونةّلبيئته.
ّللتغيرّحيثّتحدثّتمييزّلموقفّمعينّّالقلق حالة: -د ّقابلة هوّحالةّمزاجيةّوقتية

ّتهديدّ ّمصدر ّعلىّأنه ّالفرد ّبموقفّيدركه ّتستثار ّكما ّالمثير ّلدرجة ّالحالة وتتفاوتّهذه
 .(222, ص3003,)شقير

 ( يمثل تصنيف جماعة الطب العقلي األمريكية ألنواع القلق:31الجدول )وفيماّيلي:ّ
 الرمز النوع

122.26ّّالهلعّالمصحوبّبرهابّاألماكنّالمتسعةاضطرابّ
122.96ّّاضطرابّالهلعّالمصحوبّبرهابّاألماكنّالمتسعة

122.99ّّرهابّاألماكنّالمتسعةّبدونّتاريخّمنّالهلع
122.91ّّرهابّالمحددّ)مثلّرهابّمنّبعضّالحشرات،ّالدم،......(

122.91ّّاالجتماعيالرهابّ
122.1ّّالقهريةاضطرابّالوساوسّواألفعالّ

122.56ّّاضطرابّالضغوطّبعدّالحوادث
122.21ّّاضطرابّالضغوطّالحادة
122.29ّّاضطرابّالقلقّالمعمم

911.51ّّاضطراباتّالقلقّالمرتبطّبالوضعّالصحي
ّ..............ّاألدويةّالمسببةّللقلقّ)القلقّالمرتبطّبتعاطيّاألدوية(

122.22ّّالقلقّغيرّالمحدد
 (22ص ,3003, ة)عديل 

 أعراض القلق: -2
اباتّوذلكّعلىّالرغمّمنّأنّمنّاألهميةّبمكانّأنّنفرقّبينّالقلقّوغيرهّمنّاالضطّر

ناذراّوتصاحبهّدرجةّمنّّعرضّشائعّفيّمعظمّاالضطراباتّالنفسيةّوالّيرىّنقياّإالالقلقّ
شائعةّمعّالقلقّولدىّبعضّالمرضيّّاإلكتئابية األعراض بعض "ّأنالندونج" ويقول االكتئاب

ّبذلتّمحاوالتّ ّولقد ّعلىّاألخر، ّيتغلبّأحدهما ّوقد ّذاتها ّالقلقّواالكتئابّبالدرجة يوجد
بينهماّ كثيرةّلدراسةّالعالقةّبينهماّوبقيةّالمشكلةّغيرّمحسومةّعلىّالرغمّمنّأهميةّالتفرقة



    

 يحصلّالقلقّكعرضّتقريبابسببّالمرض،ّكذلكّ فيّالعالجّوالمآلّأيّالتنبؤ نظراّللفروق

ّالمرضى ّاضطرابّالقلقّكمرض عند ّيميز ّوما ّبأمراضّنفسية  يشكل القلق أن المصابين

ّ.(43, ص4888)أبو حجلة, أوّحتىّالوحيدّعندّالمريضّ األساسيّوالرئيسيّالعرض
ّمعرفةّ ّيمكن ّذلك ّورغم ّوجلي، ّقطعي ّبشكل ّواضح ّغير ّميكانيزم ّأو ّآلية ّهو القلق

ّّو تترجم أن المظاهر بعض ّواالنفعالي ّوالمعرفي ّالنفسي ّالمستوى والروحيّّاالجتماعيعلى
ّوعلىّالعمومّيمكنّتلخيصّهذهّالمظاهرّفيماّيلي:

 األعراض النفسية: -أ
 التوتر -
 عدمّاالستقرار -
 الشعورّبعدمّالراحة -
 الحساسيةّالنفسيةّالزائدة -
 االرتباك -
 (313ص ,3002)الوافي, الترددّفيّاتخاذّالقرار.ّ -

- ّ ّجميعّالتوهم ّفي ّالشخصّمشغول ّيجعل ّمزمن ّوتوتر ّبالقلق ّمرتبط ّيكون الذي
 األحوالّبالنظرّإلىّنفسهّبدالّمنّمواجهةّالعالمّومحاولةّإيجادّطرقّتوافقية.

ّاالطمئنانّ - ّوعدم ّالداخلي ّالقلق ّمن ّيعانون ّالذين ّفاألشخاص ّبالحياة، االستهتار
 المجهولّاألسبابّيكونّذهنهمّمشتت.

 :ّتتمثلّفيماّيلي:وجيةاألغراض الفسيول -ب
 صعوبةّفيّالتنفس -
 انقباضّمالمحّالوجه -
 جفافّفيّالفم -
 برودةّاألطرافّالرجلينّواليدين -
 اتساعّالحدقتينّوتشوي ّفيّالرؤية -
 زيادةّوتيرةّدقاتّالقلبّوسرعةّالتنفسّوزيادةّضغطّالدم. -



    

 التشنجّالعضلي. -
- ّ ّالشهية، ّنقصّفي ّالهضم، ّعملية ّفي ّ)سرعة ّإدرارّاضطراباتّهضمية ّفي زيادة

 البول،ّوجودّغازاتّفيّاألمعاء،ّحرقةّفيّالمعدة(
 اإلحساسّبالتعبّوالفتور -
 االستيقاظّمراراّفيّالليل -
 اإلحساسّبالشدّفيّالرقبة -
 صعوبةّفيّبلعّالطعام. -
 المظاهر المعرفية: -ج

وتظهرّعندماّيعرفّمصدرّالتهديدّفيعمدّالفردّإلىّآلياتّدفاعيةّللهروبّأوّاالبتعادّ
الواقعّويجدّالعناءّفيّتخزينّمعلوماتّجديدةّويقلّانتباههمّلماّيقالّلهمّوقلةّالتركيزّعنّ

عنّاألشياءّالمهمةّويوليّأهميةّللتفاصيلّالصغيرةّوالهامشية،ّوالعجزّعنّالتمييزّبشكلّ
ّعنّ ّللتعبير ّكلمات ّإيجاد ّعن ّالعجز ّالمشكل، ّحل ّعلى ّالفرد ّقدرات ّوتراجع صحيح

دراك ّها.الوضعيةّالراهنةّوا 
 المظاهر االنفعالية: -د

ّالمشاعرّ وجودّمشاعرّتأنيبّالضمير، ّبالقلقّهذه ّالحزنّوالعدوانيةّالمتعلقة الكراهية،
ّبالكرهّ ّحيثّيحسّالفرد ّتحقيقّاألهدافّالمسطرة، ّأو ّانجاز ّوعدم ّالتهديد تعكسّمظاهر

غضّمنّ،ّوتأتيّمشاعرّالكراهيةّوالباالجتماعيتجاهّمنّيعلقونّعليهّاآلمالّمنّمحيطهّ
انطباعّلدىّالفردّأنهّمحلّسخريةّمنّالغير،ّمماّينجرّعنهّشعورّبالحزنّنتيجةّالتفكيرّ

ّأنهّفقدّإمكانيةّتحقيقّحاجاته،ّوبالتاليّتظهرّالعدوانيةّكاستجابةّلهذهّالمثيرات.
ّيملكّالفردّدرجةّمنخفضةّمنّالقلق،ّيكونّلديهّشعورّعامّالّيستطيعّتحديدهّ عندما

ّالقل ّدرجة ّبكاءّوبزيادة ّصياح ّشكل ّعلى ّوتظهر ّوعيه ّكل ّوتسترعي ّمشاعره ّتتنامى ق،
ّومشاعرّمتأججة،ّوالّيدعّأيّشخصّيقتربّمنه.

ّ
ّ



    

 :ةاالجتماعيالمظاهر  -هة
للفردّيظهرّالقلقّبعدةّطرق،ّوسيبديّالحاجةّلالنتباهّّاالجتماعيعلىّمستوىّالمحيطّ

ّإماّ ّالعالم، ّواستكشاف ّلرؤية ّبالحاجة ّإما ّأشكال، ّبعدة ّسيطلبها ّحيث ّالغير، ّطرف من
ّمعينّ ّقرار ّاتخاذ ّحيثّيتولى ّمحيطه ّأفراد ّمع ّمتسامح ّغير ّحيثّيكون ّبالعزلة بالرغبة

ّختياراته.تظهرّعليهّمشاعرّعدمّاألمان،ّألنهّالّيكونّواثقاّمنّا
ّتحتّ ّبأنه ّإلحساسه ّللمعلومات ّوتفسيرات ّمرة ّكل ّاستفسارات ّتقديم ّإلى ّيميل كذلك

ّالمراقبةّالمستمرة.
 المظاهر الروحية: -و

ويجدّالفردّنفسهّوجهاّلوجهّمعّمشاعرّالقلق،ّمماّيدفعهّلطرحّتساؤالتّحولّاختياراتّ
ّلديهّمشاعرّ الخوفّمنّالموتّوالشكّفيّحياتهّالحالية،ّوالمستقبليةّليدركّضعفهّوتتولد

ّفيّاالضطراباتّالوظيفيةّ ّوتظهر ّلحظة، ّأية ّفي ّمعرضّللفناء ّأنه ّدام ّما جدوىّحياته
ّالسريع ّكالقذف ّالجنسية الجنسية ّالبرودة ّأو ّالرجال ّعندّو عند ّالشهرية ّالعادة اضطرابات

أبحاثّكثيرةّاألعراضّالجنسيةّالناتجةّعنّالقلق،ّفقدّدلتّ من وكذلكّالعنةّالنفسية النساء،
منّحاالتّالضعفّالجنسيّسببهاّنفسيّإماّكعرضّبأحدّاألمراضّّ%12أنّماّيزيدّعنّ

ّهذهّ ّالجنسية، ّالذيّيكونّمنّمظاهرّفقدانّالرغبة ّكالقلقّأوّاالكتئاب، ّالمعروفة النفسية
ّ.(422ص ,4888عيسوي, ال)الحاالتّتتحسنّإذاّتحسنّالمرضّاألساسيّ

ّّتشخيص القلق: -2
سبقّ)أعراضّالقلق(ّيبدوّأنهّمنّالسهلّتشخيصّحالةّالمصابّبالقلق،ّانطالقاّمماّ

ّوتقييمّ ّالدقيق، ّبالفحصّالطبي ّالتشخيصّيجبّالعناية ّأثناء ّأنه ّإلى ّيجبّاإلشارة ولكن
ّالخلطّبينّ ّيجبّعدم ّاألعراضّالجسمية ّوفيّحالةّوجود ّتاريخّالحالة ّودراسة الشخصية

ّأوّالقلقّواالضطراباتّالعضويةّاألخرىّأوّاال ضطراباتّالعصابيةّاألخرى،ّمثلّالهستريا
والّيذكرونّأيّشيءّمنّ االكتئابّويالحظّأنّبعضّالمرضىّيذكرونّاألعراضّالجسمية

ّالعتبارهمّأنّالقلقّمرضّنفسيّوهمّيريدونّعدمّالتصريحّبذلك. االنفعالية األعراض



    

ّب ّاألساسي ّوالفارق ّاألولى ّالمرحلة ّفي ّوالفصام ّالقلق ّبين ّالتفريق ّوجودّيجب ينهما
ّاضطراباتّاإلدراكّوالتفكيرّفيّالفصامّوعدمّوجودهّفيّالقلق.

ّويختلفّالقلقّعنّالخوفّالعاديّفيماّيلي:
 ( يبين الفرق بين القلق والخوف العادي31جدول رقم )

 الخوف العادي القلق
الّيكونّالفردّمنتبهاّإلىّمصدرهّالعادةّ)علىّّ-

ّمجهول(.مستوىّالّشعوري،ّخوفّداخليّمنّ
ّلمّّ- ّاألصليّطالما ّزوالّمثيره ّرغم يبقىّغالبا

ّيتناولهّبالدراسةّوالتحليل
ّقائمّّ- ّغير ّمحتمل ّلوضع ّفعل ّكرد ّينشأ قد

ّولكنهّمتوقع
ّيوجدّصراعاتّ-

ّالفردّّ- ّيواجهها خوفّمنّأمورّخارجية
ّعلىّمستوىّالشعورّويعرفّمصدرها

ّيزولّبزوالّمثيرهّ-
ّفعالينشأّكردّفعلّلوضعّمخيفّقائمّّ-
ّالّتوجدّصراعاتّ-

 (192, ص3001)زهران, 
 عالج القلق: -9

يرىّحامدّزهرانّأنّالقلقّمنّأكثرّاألمراضّالنفسيةّاستجابةّللعالجّومنّأهمّطرقّ
ّيلي:ّالعالجّالمستخدمةّما

زالةّمخاوفهّالعالج النفسي -أ :ّيهدفّهذاّالنوعّمنّالعالجّإلىّتطويرّشخصيةّالمريضّوا 
 وأهمّطرقّالعالجّالنفسيةّماّيلي:وخفضّالتوترّلديهّ

ّبينّثالثّقوىّالتحليل النفسي - ّإنسانّيعي ّصراعا ّأنه ّإلىّالمريضّعلى ّينظر :
ّلهوّ)الغرائزّالفطرية(،ّاألناّ)المجتمعّبضوابطه(،ّواألناّاألعلىّ)المثلّالقيمّوالضمير(اوهيّ
ّالجزءّ من النوع هذا ويهدف ّالمريضّباعتبارها ّأنا المسيطرّعنّمحفزاتّالعالجّإلىّتقوية

ّإبرازا ّإلى ّيهدف ّما ّاألعلى، ّاألنا ّضوابط ّوبين ّبينها ّوالمنسق ّواألحداثّّلهو الذكريات
ّب ّتحديدالمكبوتة ّ أسباب معنى ّالدفينة، ّوفضّالقلق ّالشعور ّإلىّحيز ّالالشعور ّمن ونقلها

واإلقناعّويتمّذلكّباستخدامّالتنفيسّواإليحاءّّ(402, ص3001 ,)صبرةالصراعاتّالالشعوريةّ
 والتدعيمّوالمشاركةّالوجدانية.



    

ّالعالج السلوكي -ب ّاالشراط ّلفك ّويستخدم ّعلىّ: ّوللقضاء ّبالقلق ّالمتعلق المرضي
بّالشرحّوالتفسيرّوالتعليمّواإلقناعّوكشفّاألسباوتفيدّالمناقشةّّو عصبيةّالحركية،الالزماتّال

ّ ّالعصبي ّالجهاز ّوشرح ّالمركزي خاصةوديناميتها ّالعصبي ّوالتغييراتّّالجهاز والذاتي
 .(192ص ,3001)زهران, الفيزيولوجيةّالمصاحبةّللقلقّ

علةةىّالمةةريضّمثةةلّتغيةةرّّثرّؤعوامةةلّالبيئةةةّالتةةيّتةة:ّيعتمةةدّعلةةىّتعةةديلّالعةةالج البيئةةي -ج
رشةةادّاأللعمةةلّأوّتعةةديلّالبيئةةةّاألسةةريةّمةةنّحيةةثّاتجاهاتهةةاّنحةةوّانةةوعّا سةةرةّلتغييةةرّلمةةريضّوا 

ّبمعنةىّتعةديلّعوامةلّالبيئةةّذاتّاألثةرّالملحةوظ،ّمثةةلّالمةريضيسةاعدّأنمةاطهمّالسةلوكيةّبمةاّ
وتخفيةةةةفّالضةةةةغوطّالبيئةةةةةّومثيةةةةراتّالتةةةةوترّوالعةةةةالجّأعبةةةةاءّالمةةةةريضّ وتخفيةةةةف تغيةةةةرّالعمةةةةل
 .والصداقاتّوالتسلية،ّوالعالجّبالموسيقى،ّوالعالجّبالعمل والرحالت والرياضي االجتماعي

ّالعالج الطبي -د ّالمصاحبة ّاألعراضّالجسمية ّلديهّ: ّيوجد ّال ّالمريضّأنه وطمأنة
ّالمسكنات ّواستخدام ّجسمي ّ" )مثل مرض ّمثلّأميتالالباربتورات ّالمهدئات ّواستخدام )"

ّيجبّإعالمّالمريضّأنّهذهّمهدئاتّ)ستيالزيف(ّوالعقاقيرّ ّللقلقّ)ليبريوم(ّوهما المضادة
مختصرّمعّفسيّالومسكناتّحتىّالّيعتقدّأنهّمرضّعضويّالمنشأّوقدّوجدّأنّالعالجّالن

سيّالمختصرّالنفسيةّالوهميةّكانّفعاالّبقدرّفعاليةّاستخدامّالعالجّالنفّاستخدامّالعقاقير
ّالعقاقير، ّاستخدام ّبعضّاألحيانّمع ّفي ّالكهربائي ّالتنبيه ّعالج ّيستخدم )زهران,  كذلك

 .(198ص ,3001
ّالتطرق ّسبق ّمما ّعلمّّانطالقا ّفي ّالمركزي ّالمفهوم ّهو ّالقلق ّبأن ّالقول ّيمكن إليه

االضطراباتّالنفسيةّويعدّالقلقّمحورّةّكونهّالعرضّالجوهريّالمشتركّفيّاألمراضّالنفسي
ّفيّتكوينّ ّحيثّيسهم االتّالتيّمنّالحّ%12إلى12ّّالعصابّ"االضطراباتّالنفسية"
ّا ّكذلكّيعتبر ّتقريبا، ّاالضطراباتّالعصابية ّمعظمّتعانيّمن ّلتفسير ّأساسيا لقلقّمفهوما

نظرياتّالشخصية،ّوعلمّاألمراضّالنفسية،ّوأصبحّالقلقّحجرّالزاويةّفيّكلّمنّالطبّ
 همّفيّعملياتّتوافقّالشخصّمعّبيئته.مّالسيكوسوماتي،ّكماّأنهّيقومّبدور



    

علماءّالنفسّونظرياتهمّفيّتفسيرّالقلقّإلىّحدّكبيرّنظراّولقدّاختلفتّوجهاتّنظرّ
معّغيرهّمنّالتكويناتّوتتلخصّب،ّوتكويناّنظرياّمركباّومتشابكاّمفهوماّشديدّالتركيّلكونه

 علىّالعمومّوجهاتّالنظرّعنّالقلقّفيماّيلي:
 انفعالّسلبيّ)يرتبطّبالخوفّوالمخاوفّالشاذة(ّ -
 مجموعةّمنّاألعراضّاإلكلينيكيةّالمرضية -
 استجابةّانفعاليةّمتعلمةّعلىّأساسّمبادئّالتشريط -
 عوقّاألداءّأوّيسهلهحافزّي -
 أوّدرجةّمرتفعةّعلىّمتصلّالتنشيط. زائد، حالةّتنبيهّشديدة،ّأوّنشاطّفيزيولوجي -

رغمّاختالفّالنظرياتّالتيّفسرتّالقلقّإالّأنهاّتتفقّعلىّأنّالقلقّكمرضّنفسيّهوّ
ّمحورّالعصابّكماّتمّاالتفاقّعلىّأنّهناكّأسبابّعامةّتؤديّإلىّالقلقّهي:ّ

عنّاالضطرابّالكيميائيّالذيّيحدثّ ويقصدّبهاّالجيناتّالمسئولة:ّأسباب وراثية -
أنّالظروفّ "عبد الرحيم"وّ"السباعي"باإلضافةّإلىّاألسبابّالبيئيةّحيثّأوضحّ فيّالقلق،

ّالمحيطةّبالفردّتلعبّدوراّفيّنشأةّالقلق.ّةاالجتماعيالسائدةّفيّالبيئةّالطبيعيةّّو
ّكتئاباال  -ثانيا

ّأنهّمنّأكثرّاألمراضّ إنّالمتصفحّللتراثّاألدبيّالذيّتناولّموضوعّاالكتئابّيجد
األعراضّالمرضيةّّالباحثين،ّحيثّقدمواّلناّمحاوالتّلوصفالنفسيةّبعدّالقلقّالتيّشغلتّ

ّ ّوخاصة ّوجلالكتئاب ّالطبية ّوالعقاقير ّالكيمياء ّثورة ّبدء ّوالعالجاتّمع ّالكهرباء لسات
ّت ّمن ّوبالرغم ّعلىّالنفسية، ّالتعرف ّحاولت ّالتي ّوالبحوث ّالدراسات ّنتائج ّواختالف عدد

معدلّانتشارّاضطرابّاالكتئابّإالّإنهاّفيّمجملهاّتشيرّإلىّّنسبةّمرتفعةّمماّيعنونّمنّ
ّ ّللرجال ّبالنسبة ّالحياة ّعلىّمدى ّانتشاره ّمعدل ّحيثّيبلغ ّاالضطراب، أماّّ%69.5هذا

ّ ّللنساء ّيتبنىّالعامل%96بالنسبة ّما ّوعادة والعقليةّطريقتينّفيّ النفسيةّالصحة ونّبحقل،
التعريفّعلىّاالكتئابّبمعنىّالمرضيّوالمتميزّإكلينيكياّفاالكتئابّهوّحالةّانفعاليةّتكونّ
ّوتشيرّ ّمرضية ّأو ّسوية ّتكون ّوقد ّسارة، ّغير ّمنخفضة ّالجسدية ّالنفسية ّالفعالية فيها

ّوفقدانّ ّباليأسّوالتفاهة ّإلىّالشعور ّمنها ّوالعجزالمرضية ّباألشياء ّعنّالتركيز،ّاالهتمام



    

وعادةّماّتعرفّهذهّاألعراضّعنّطريقّالفحصّالنفسيّوالطبيّالتيّتحبطّبهّويتمّوضعّ
بالرجوعّإلىّالمراجعّالطبيةّ أو التشخيصّالمناسبّللحالةّوفقاّلماّيتوفرّلألخصائيّمنّخبرة

ّجمع ّتصدره ّالتي ّواإلحصائي ّالتشخيصي ّكالكتاب ّالمعروفة ّالنفسيّالنفسية ّالطب ية
ّالعاشرّ ّالعالمي ّالتصنيف ّباسم ّالمعروفة ّالدولية ّالصحة ّمنظمة ّكتاب ّأو األمريكية،

ّالطريقة ّفهي ّالثانية ّالطريقة ّأما ّالنفسية ّفي التي السيكومترية لالضطرابات األساسّ تعتمد
دةّ،ّولالكتئابّمظاهرّع(21, ص4889)عبد الستار, النفسيةّوالسلوكيةّالمقننةّ علىّالمقاييس

ّالهرمونيةّ ّواالضطرابات ّالدماغية ّالتبادالت ّبين ّتتراوح ّمختلفة ّوأسباب ّمتنوعة وأشكال
ّالقلقّ ّجانب ّإلى ّاالكتئاب ّويعد ّالسلبية ّوالخبرات ّالمادية ّواألزمات ّوالفقدان، واالنفصال
حسبّأغلبّالباحثينّاضطرابّالعصرّبحقّوالذيّرغمّالبحوثّالعديدةّالتيّتناولتهّالّيزالّ

زيدّمنّاألبحاث،ّوعلىّالعمومّيعرفّاالكتئابّ"بأنهّحالةّانفعاليةّدائمةّأوّعابرةّيتطلبّالم
ّوالقنوطّ ّوالشؤم ّوالغم ّالهم ّمشاعر ّفيها ّوالضيقّوتشع ّاالنقباضّوالحزن تتصفّبمشاعر
ّوالمعرفيةّ ّأعراضّتمسّالجوانبّاالنفعالية ّمع ّالحالة ّوتترافقّهذه والجزعّواليأسّوالعجز

ّت ّوالجسمية ّالقدرةوالسلوكية ّوعدم ّالدافعية ّنقص ّفي ّالوزنّ على تمثل ّوفقدان االستمتاع
ويعدّاالكتئابّ, (42, ص3004 )رضوان,وضعفّالتركيزّونقصّالكفاءةّواألفكارّاالنتحارية"ّ

ّالخبرات ّمن ّعاما ّأوّ جزءا ّالخيبة ّكعرضّبنتيجة ّينشأ ّأن ّيمكن ّفهو ّاإلنساني والوجود
ّغير ّمحددة ّمناسبة ّدون ّحتىّمن ّأو ّالمزاجّمصبوغّّالفقدان ّفي ّتعكر ّيظهر ّعندما أنه

بصبغةّبصورةّخاصةّلالكتئابّفإنهّعندئذّيمكنّأنّيشكلّجزءاّمنّزملةّأوّاضطرابّأوّ
وسيتمّفيماّيليّعرضّمجموعةّمنّالعناصرّالتيّمنّخاللهاّ, (24ص ,3044 ,)أملمرضّ

 سيتمّشرحّمفصلّالضطرابّاالكتئاب.

 مفهوم االكتئاب: -4
فةةيّاللغةةةّالعربيةةةّمةةأخوذّمةةنّمةةادةّ"كئةةب"ّوكآبةةة،ّوتعنةةيّتغيةةرتّنفسةةهّوانكسةةرتّ االكتئةةاب

األرض:ّتغيةةةرّمةةةنّشةةةدةّالهةةةمّوالحةةةزن،ّفهةةةوّكئةةةبّوكئةةةبّوأكةةةابّفالنةةةاّأحزنةةةهّواكتةةةأبّوجةةةهّ
بةةة:ّالحةةزنّالشةةديدّواالكتئةةابّمةةرادفّلالنقبةةاضّوانقةةبضّيعنةةيّتجمةةعّوضةةربّإلةةىّالسةةوءّوالكآ



    

وانطةةةوىّانقةةةبضّالرجةةةلّعلةةةىّنفسةةةهّأيّضةةةاقّبالحيةةةاةّفةةةاعتزلّوانقةةةبضّعةةةنّالقةةةومّهجةةةرهم.ّ
ّ.(401ص ,3040معمرية, )

ّأماّتعريفاتّعلماءّالنفسّوالطبّالنفسيّفهيّكماّيلي:
حالةّمنّالشجنّالمتواصلّوالحزنّالمستمرّالّيدركّ هو :ّاالكتئابالقرطبيتعريف  -

عنّخبراتّأليمة،ّوأحداثّمؤثرةّانفعالياّقدّمرتّبه،ّتنجمّ علىّالرغمّمنّأنها الفردّمصدرها
 وبالقلق باإلعياءّمنّأقلّمجهود والشعور والحركية الطاقةّالنفسية بهبوطّفي وتتميزّهذهّالحالة

ّباألشخاصّواألشياء وفقدان االرتياح، وعدم والنشاطاتّوالهواياتّوالترفيهّ واألحداث االهتمام
ّبالح ّاالستمتاع ّعلى ّالمقدرة ّبسيادةّوعدم ّتتميز ّكما ّالحياة ّفي ّالمبرمجة ّواألحاسيس ب

ّوفقدانّ ّالجارية ّباألحداث ّوالالمباالة ّبالنفس، ّوالثقة ّالقيمة ّوفقدان ّوالذنب ّاليأس مشاعر
ّهذاءاتّ ّبعضّالحاالت ّويصاحب ّالذاتي ّوالتوجيه ّوالضبط ّوالتحكم ّالتركيز ّعلى المقدرة

ّأفكا ّالحاالتّالحادة ّلدى ّتشيع ّكما ّوهالوس، ّالعدميةّوأوهام ّحول ّتدور ّسوداوية ّأكثر ر
 .(414, ص4889)القرطبي, والموت،ّوالمحاوالتّاالنتحاريةّ

ّاالضطرابّبانحرافاتّ ّهذا ّيتسم ّوجداني، ّأو ّاضطرابّمزاجي ّبأنه ويعرفّاالكتئاب
 .(20, ص3001)فايد, مزاجيةّتفوقّالتقلباتّاألخرىّ

ّمشاعرّّ:BECKك ييعرف ب - ّالمزاج، ّفي ّمحدد ّتغيير ّتتضمن: ّانفعالية ّحالة بأنه
الحزن،ّالوحدة،ّالالمباالة،ّمفهومّسالبّعنّالذاتّمعّتوبيخّللذاتّوتحقيرهاّولومهاّرغباتّ

 صعوبة فيّعقابّالذات،ّمعّالرغبةّفيّالهروبّواالختفاءّوالموت،ّتغييراتّفيّالنشاطّمثل

 .(99ص ,4899 غريب,) النشاط مستوى في جنسية،ّتغيراتالشهية،ّفقدانّالرغبةّال فقدان النوم،
يتسمّبتناقصّاالهتمامّبالعالمّالخارجيّ عصابي بأنه:ّ"عرض 4829ّويعرف ايدلبرج -

وتزايدّالعدوانّالموجهّنحوىّالذاتّمعّنقدها،ّوالشعورّباإلثمّالندمّويجعلّفقدانّموضوعّماّ
 بحدوثه".
:ّبأنهّ"مفهومّلحالةّانفعاليةّيعانيّمنهاّالفردّمنّالحزن4829ّستور ّويعرفه انطون -

ّتصلّحالةّاالكتئابّإلىّدرجةّالميلّلالنتحارّ وتأخرّاالستجابةّوالميولّالتشاؤميةّوأحيانا



    

ويعلوّمستوىّالشعورّبالذنبّإلىّدرجةّأنّالفردّالّيذكرّإالّأخطاءهّوذنوبهّّوقدّيصلّإلىّ
 درجةّالبكاءّالحار".

:ّ"ّبأنهّزملةّعياديةّتشتملّعلىّانخفاض4894ّموس الطب النفسيبينما يعرفه قا -
اإليقاعّالمزاجيّومشاعرّاالمتعاضّالمؤلمّوصعوبةّالتفكيرّوتأخرّحركيّنفسيّوقدّيختفيّ

 .(402ص ,3043)معمرية, التأخرّالحركيّالنفسيّإذاّكانّالفردّيعانيّمنّقلقّأوّوسواسّ

االكتئابّعلىّأنهّمجموعةّمنّاألعراضّالمركبةّالتيّفيعرفّ أما إبراهيم عبد الستار -
ّ ّالزملة ّمفهوم ّعليها ّأخر،ّاإلكتئابيةيطلق ّإلى ّفرد ّمن ّتختلف ّاألعراضّقد ّأن ّويرى ،

فالبعضّقدّيتخذّلديهمّشكلّأحاسيسّقاسيةّمثلّاللوم،ّوتأنيبّالنفس،ّويظهرّلدىّاآلخرينّ
ويعبرّالبعضّّفّالحدودّبينهماعلىّشكلّشكاويّجسمانيةّوأمراضّبدنيةّبصورةّقدّالّنعّر

 ةّوربماّتجتمعّكلّهذهّاألعراضشكلّاليأسّوالتشاؤمّوالمللّالسريعّمنّالحيا في عنه، األخر

ماّسبقّيمكنّتعريفّاالكتئابّانطالقاّمّ,(41, ص4889)عبد الستار, معاّفيّشخصّواحدّ
النفسيةّوتظهرّأعراضهاّحالةّمرضيةّتظهرّعلىّشكلّزملةّإكلينيكيةّتدلّعلىّالمعاناةّ بأنه

 كماّيلي:
 تقديرّذاتّمنخفض -
 الشعورّبالذنب -
 عدوانّتجاهّالذات -
 الرغبةّفيّاالختفاء -
 الرغبةّفيّالهروب -
 الشعورّبالحزنّالشديدّوالوحدة -
 الالمباالة -
 األرقّوصعوبةّفيّالنوم -
 فقدانّالشهية -
 فقدانّالرغبةّالجنسية -
 فقدانّاألمل. -



    

ّأثبتتّأنهّمنّالنادرّأنّيحدثّاالكتئابّدونّ ّأنّالدراساتّقد ّإليه ّتجدرّاإلشارة وما
مقدماتّأوّعواملّاستعداديهّمرسبةّسواءّكانتّوراثيةّأوّمكتسبةّفاألشخاصّالذينّلديهمّ
ّتعريفّ ّيمكن ّأو ّاكتئابية، ّشخصيات ّذو ّأنهم ّعنهم ّيقال ّباالكتئاب ّلإلصابة استعدادات

دانيةّتتسمّبالشعورّبالحزنّوالكآبةّوخيبةّاألملّوالشعورّبالذنبّحيثّاالكتئابّبأنهّحالةّوج
تّالّيعيّالشخصّسببّهذهّالحالةّوقدّتمتدّإلىّأيامّأوّأسابيعّأوّشهورّوتتسمّبعدةّتغيرا

ّ ّاالنفعالية ّالمزاجية ّالحالة ّمعرفيةّفي ّأو ّبالنفس( ّالثقة ّنقص ّاالستمتاع، ّفقدان )حزن،
ّ ّالذات، ّتقدير ّأوّ)انخفاضّفي ّالتركيز( ّصعوبة ّالسلبية، ّالتوقعات ّالمشكالت، تضخيم

ّجسميةّ)صداع،ّإرهاق(.
 النظريات المفسرة لالكتئاب: -3

تتعددّالنظرياتّالمفسرةّلالكتئابّباختالفّاإلطارّالمرجعيّوالتصوراتّلكلّوجهةّنظرّ
يرّأوّنظريةّأوّاتجاه،ّفاالكتئابّمثلهّمثلّاالضطراباتّالنفسيةّاألخرىّيصعبّايجادّتفس

ّألهميةّموضوعّاالكتئابّ ّهوّمتوفرّعبارةّعنّنظرياتّونظرا أوّمسببّدقيقّلهّوكلّما
ّالنفسّ علىّمستوىّالبحثّالنفسيّوعلىّمستوىّالعالجّنشطتّالنظرياتّالكبرىّفيّعلم

ّكيّتقدمّتفسيرهاّلالكتئاب،ّوفيماّيليّسيتمّعرضّأهمّهذهّالنظريات.
 نظرية التحليل النفسي: -أ

ّنظرياتّحولّأسبابّاإلصابةّباالكتئابّولقدّّلقدّطرحّمحللون نفسانيونّكثيرونّعدة
عنّحالةّنفسيةّيعيشهاّالمكتئبّوتؤثرّفيّ مرضيةّتعبر حالة االكتئاب اتفقّمعظمهمّعلىّأن
ّتفسرّاالكتئابّتفسيراّسيكودينامي"ّأولّمنّقدمّأعمالّأبراهام"ّو"فرويدنمطّحياتهّويعتبرّ"

الغرائزّوالذيّينجرّعنهّعدوانّمتحولّإلىّالداخلّ كبت عملية يعودّسببّاالكتئابّإلىحيثّ
ّالتفسيرّزادّ" "ّمنّتفسيراتهّمنّخاللّدراستهّعنّالحزنّوالسوداويةّفرويدوانطالقاّمنّهذا

 إلى سالبة انفعالية حيثّأرجعّفيّهذهّالدراسةّاالكتئابّإلىّتحوالت6165ّعامّ المنشورةّفي

،ّوترجعّجذورّ(Champion,      , P 36)علىّالذاتّّالفردّواعتبرّاالكتئابّعدوانا داخل
"ّ ّيوضحه ّما ّوهذا ّالفم ية، ّالمرحلة ّإلى ّالتحليلية ّللنظرية ّوفقا ّو"كارلاالكتئاب "ّأبراهام"



    

نتيجةّلعدمّكفايةّاإلشباعّأوّاإلفراطّفيه،ّيحدثّتثبيتاّعندّهذهّالمرحلةّخاصةّما6195ّّ
ّيفسر ّما ّوهذا ّالذات ّبتأثير ّأعراّيتعلق ّمن ّأوّأن ّاألكل ّعن ّالمرضّاالمتناع ضّهذا

وكثيراّماّينكصّالمريضّإلىّأوجهّالنشاطّالتيّتتميزّبهاّّ(,40, ص4889)عسكر, الشراهةّ
فيّهذهّالمرحلةّكمصّاألصابع،ّويمثلّاالكتئابّاضطهاداّمنّاألناّاألعلىّوعلىّذلكّنجدّ

ّ ّالمريضّالّشعوريا ّبالطريقةّالتيّيرغبها معاملةّمصادرّاإلشباعّاألناّاألعلىّتعاملّاألنا
ّالمفقودةّومنّهناّيأتيّإتهامّالذاتّالذيّيوجههّبهّالمريضّلالكتئاب.

"ّبأنهّإنسانّفينجلإالّصرخةّبحثّعنّالحبّويصفهّ" هو ما "ّأنّاالكتئابرادوويرىّ"
مدمنّللحب،ّوالنظرةّاألشملّلالكتئابّتتمثلّفيّعجزّعنّتحقيقّالحاجاتّأوّالطموحاتّ

لمنحّنتيجةّللفشلّفيّإرضاءّأوّنتيجةّإلحباطّأيّحاجةّمنّالحاجاتّّوأنّاالكتئابّيحدث
ّ(89, ص4889 ,)عبد الستارالذاتّوالمرتبطّبفشلّأيّمنهاّ الحب،ّوالصراعّالذيّيعكسّفي

"ّلالكتئابّنظرةّأكثرّشموليةّحيثّيرىّأنّالخاصيةّالرئيسيةّالتيّتميزّبيبرينج" بينماّينظر
تحقيقّالحاجاتّأوّالطموحات،ّويرىّأنّالحاجةّإلىّالحبّاالكتئابّتتمثلّفيّالعجزّعنّ

إالّواحدةّمنّثالثّاحتياجاتّرئيسية،ّأماّاالحتياجاتّاألخرىّفتشملّالحاجةّ هي ما والتقدير
للقوةّلألمانّوالحاجةّلمنحّالحبّويحدثّاالكتئابّنتيجةّللفشلّفيّإرضاءّأليّحاجةّمنّ

ّف ّيحدث ّالذي ّوالصراع ّمنهاّحاجاتّالثالثّالسابقة، ّأي ّإشباع ّبفشل ّالذاتّوالمرتبط ي
ّ(.90ص ,3001)فايد, 

ماّسبقّتلخيصّوجهةّالنظرّالتحليليةّأنهاّركزتّحولّأهميةّالخبراتّ خالل من ويمكن
األولىّفيّحياةّالطفلّالمرحلةّالفم ية،ّفزيادةّاإلشباعّأوّحرمانهّفيّهذهّالمرحلةّيؤديّإلىّ

ّعلىاالكتئاب ّيأخذ ّما ّولكن ّالنظرية ، ّتفسيراّّهذه ّيقدموا ّولم ّاإلشباع ّحجم ّتحدد ّلم أنها
ماّويصحبواّمكتئبينّولمّيقدمواّتفسيراّلألفرادّالذينّلمّيفقدواّ لألفرادّالذينّلمّيفقدواّموضوعا

ّموضوعاّولمّيكتئبوا.
ّ
ّ
ّ



    

 النظرية السلوكية: -ب
ّ ّمقارنة ّوقتّمتأخر ّفي ّاالكتئابّوتطوره ّبنشأة ّالسلوكيين ّاهتمام ّمن باالتجاهّبالرغم

أنهمّقدمواّإسهاماّكبيراّفيّهذاّالمجالّوينظرّالسلوكيونّإلىّالسلوكّالالسويّ إال التحليلي
أنهّسلوكّمتعلمّشأنهّشأنّغيرهّمنّاألنماطّالسلوكيةّ على التعلم في المعروفة مبادئهم حسب

ّ ّتفسيرّ(,448, ص3043)معمرية, السوية ّفي ّالتعليم ّلنظرية ّاألساسية ّالمفاهيم ّوتعتمد
السلوكّعلىّمفهومّالتعزيزّوخاصةّخفضّالتعزيزّااليجابي،ّمماّمنّشأنهّأنّيتركّاألثرّ

ّأو ّوجود ّلعدم ّنتيجة ّاألعراضّ خفض السلبي ّنتائجه ّمن ّيكون ّوالذي ّاإليجابي المعزز
ّواإلحساسّ ّبالذنب ّوالشعور ّالذات ّوانتقاصّقيمة ّاالرتياح ّوعدم ّبالبؤس ّالشعور التالية:

ّوانخفاض االجتماعيزالّالفعليّلإلرهاقّواالنع )عسكر, فيّمعدلّالنشاطّ والشكاويّالبدنية
 (12ص ,4899

"ّ ّاعتبار ّنظريةّبيتر.م.لوينسونويمكن ّنماذج ّقدموا ّالذين ّالسيكولوجيين ّأشهر ّمن "
النظريةّالسلوكيةّحيثّيعتبرّأنّاالكتئابّهوّنتيجةّلفقدانّالتعزيزّ إطار لتفسيرّاالكتئابّفي

ّباألخرىّّالمشروطّلالستجابة،ّحيث يقررّأنّاالكتئابّوالتعزيزّظاهرتانّتتعلقّكلّمنهما
ّالتيّتجلبّ ويرونّأنّالسلوكّوالشعورّالوجدانيّللمكتئبّدالةّالنخفاضّمعدلّاالستجابة

"ّمنّناحيةّأخرىّأنّاالكتئابّيسلكّفيّحياتهّبطريقةّتخلوّمنّأيةّلوينسونالتعزيز،ّويرىّ"
ّتعزيزات ّله ّتجلب ّأن ّالمهاراتّ من استجاباتّيمكن ّفي ّلعجزه ّفنتيجة ّبه ّالمحيطة البيئة

اإلشباعاتّالضروريةّمنّبيئتهّومعّذلكّفهوّ على قادرّعلىّالحصولّنجدهّغيرّةاالجتماعي
منّانتباهّللمحيطينّبهّلشكواهّالمتكررةّ يحصلّعلىّتعزيزاتّالكتئابهّوذلكّمماّيحصلّعليه

ّ ّاإلمن ّالسلوك ّتعزيز ّتم ّوكلما ّاالكتئاب، ّكلما ّكتئابي -448ص ,3043)معمرية, استمر

االكتئابّفيّالنظريةّالسلوكيةّوفقّنموذجينّأساسيين:ّفيذهبّالنموذجّ لقدّتمّتفسير(, 430
أوّمستوياتّمرتفعةّللعقابّ األولّإلىّأنّاالكتئابّينشأّعنّمستوياتّمنخفضةّمنّالتعزيز

ّالنموذجّالثانيّفيفسرّاالكتئابّعلىّأنهّأنماطّسلوكيةّ متعلمة،ّوتظلّهذهّأوّكليهما،ّأما
 األنماطّقائمةّألنهاّتؤديّإلىّتعزيزاتّالفردّمثلّالتعاطفّودعمّاآلخرين.



    

ويعنيّهذاّأنّحالةّاالكتئابّتنتجّعنّانخفاضّمعدلّالتعزيزّالمرغوبّفيهّأوّالزيادةّ
ّأصحابّ ّعند ّاألساسية ّفالفكرة ّاالكتئاب، ّتؤديّإلىّحالة ّوكلها ّالسارة فيّاألحداثّغير

التيّتتضمنّتفاعلّالفردّفيّبيئتهّ مجموعةّمنّالعوامل كية،ّأنهّيحدثّنتيجةالنظريةّالسلّو
ّسواء ّبالشكلّااليجابيّأوّبالسلبّبزيادةّعددّالخبراتّغيرّالسارة.

ّو"أحمد عبد الخالقويتفقّ" ّالنظرياتّالسلوكية،ّحيثّمحمد الصبوة" ّتفترضه ّمعّما "
 )طبيعية،ّاجتماعيةّوحضارية(ّلهاّتأثيرّايجابييقررانّأنّالبيئةّالخارجيةّبمفهومهاّالشاملّ

ّأوّتلكّ اإلنسان، على ّالفرد ّالتيّيقوم ّعلىّذلكّفإنّاألنشطة وكذلكّتأثيرّسلبيّواعتمادا
التيّيوفرهاّلهّاآلخرونّوتكونّذاتّطبيعةّسارةّتجلبّالفرحّوالسعادة،ّأماّاألحداثّالغيرّ

 .(32, ص3002, )صمويلابّسارةّفإنهاّتؤديّإلىّالتوترّوالقلقّثمّإلىّاالكتئ

ّالتدعيماتّالتيّكانّلونسيونويرىّ" ّالمرء ّيفقد ّيحدثّعندما ّما ّأنّاالكتئابّغالبا "
ّيحصلّعليهاّمنّقبلّويتطورّاالكتئابّحسبّوجهةّالنظرّالسلوكيةّكاالتي:

 تدعيماتّكانّمنّالسهلّالحصولّعليهاّبصورةّمستمرة. -
 ادرها.عدمّالحصولّعلىّهذهّالتدعيماتّبسببّفقدانّمص -
مام, إ)مماّيجعلّالفردّفيّحالةّانسحابّاجتماعيّونقصّفيّمستوىّالنشاطّوالفعاليةّ -

 .(10, ص4882
حالةّاالكتئابّتظهرّ ولكنّماّيؤخذّعلىّهذاّاالتجاهّفيّتغييرّاالكتئابّأنهّافترضّأن

فيّأعقابّانخفاضّمستوىّالتدعيم،ّفيّحينّأنهّيقومّعلىّالعكسّبمعنىّأنّاالنسحابّ
ّالتعزيزاتّ بالضرورة يؤدي واألنشطة المشاركة مستويات وانخفاض االجتماعي ّانسحاب إلى
والبيئيةّباإلضافةّإلىّأنّاألحداثّالسارةّالّتكونّدائماّعبارةّعنّمعززاتّكماّّةاالجتماعي

ّالجوانبّ ّقدمت ّالبعضّفهي ّبعضها ّعن ّبالفرد ّالمحيطة ّالجوانب ّتعزز ّأن ّحاولت أنها
ةّفيّتفسيرّاالكتئابّوأهملتّالجوانبّالبيولوجيةّوالوراثيةّوالعقليةّللفرد،ّوالبيئيّةاالجتماعي

ّوالتيّالّيمكنّفصلهاّعنّالجوانبّاألخرىّالمذكورةّوبالتاليّفهيّتقدمّتفسيراّجزئياّللظاهرة.
علىّأنهّينشأّويتطورّتبعاّّينظرّالمعرفيونّإلىّالسلوكّالالسويّالنظرية المعرفية: -ج

ّويستمرّ ّفيها ّالتيّيعيشون ّالبيئة ّوعن ّأنفسهم ّعن ّألفكارّومعتقداتّخاطئة لتبنيّاألفراد



    

ّوالتفكيرّ ّالعقالنية ّمن ّخالية ّتكون ّالتي ّوالمعتقدات ّاألفكار ّهذه ّبرسوخ ّالالسوي السلوك
والطريقةّالتيّالسليم،ّويرىّأصحابّهذاّاالتجاهّأنهّالّيمكنّفصلّبينّاالضطرابّالنفسيّ
, 3043 عمرية,)ميفكرّبهاّالمريضّعنّنفسهّوعنّالحياة،ّواتجاههّنحوّنفسهّونحوّاألخرينّ

هذاّالطرحّيرىّأنصارّالنظريةّالمعرفيةّأنّالمعرفةّتلعبّدوراّأساسياّ من ،ّوانطالقا(432ص
ثيراّ"ّالطبيبّاألمريكيّمنّأكثرّالنماذجّأصالةّوتأبيكفيّحدوثّاالكتئابّويعتبرّنموذجّ"

"ّأنّجميعّبيكفيّاسهاماتّالمعرفيينّفيّتفسيرهمّاالكتئابّوعالجهّفحجرّالزاويةّفيّنظرّ"
ّببيئتهمّ ّمتعلقة ّغير ّمعينة ّمعلومات ّاستبعاد ّفي ّتساعدهم ّمعرفية ّصيغ ّيمتلكون األفراد
ّسلبيةّ ّمعرفية ّذاتية ّالمصابونّباالكتئابّفيملكونّصيغ ّأما واالحتفاظّبالمعلوماتّالهامة،

ّ ّااليجابيةتستبعد ّالمعلومات ّانتفائي ّنحو ّالمعلومات عن ّعلى ّوتبقي ّالذات  السلبية، عن

ّأنهّعندّنقطةّمعينةّفيّالطفولةّينميّاألطفالّالمكتئبونّهذهّالصيغةّوذلكّبيكويقترحّ" "
بسببّالنقدّالمتزايدّمنّالوالدينّأوّبسببّشدةّأحداتّالحياةّالسلبيةّوحينّتقعّأنواعّمماثلةّ
منّتلكّاألحداثّمنّالرشدّفإنّالصيغةّالسلبيةّنشيطةّويبدأّالمكتئبونّفيّغربلةّخبراتهمّ

بمعنىّأخرّيرىّبيكّأنّاالكتئابّغالباّماّيحدثّّ(92, ص3001فايد, )الشخصيةّالسلبيةّ
نتيجةّللعملياتّالمعرفيةّالسلبيةّحيثّتكونّلديّالفردّخبراتّآنيةّومستقبليةّتتسمّبالسلبيةّ

ّ"ّهذهّاألنماطّبالثالوثّالمعرفيّالسلبيّوهيّكاالتي:بيك"المعرفيةّويسمىّ
 ّحيثّيرىّأنّالخصائصّالتيّيمتلكهاّغيرّإحساسّالفردّبالقصورّمنّناحيةّالكفاءة

 كافيةّلتحقيقّحاجاته.
 ّيرىّالفردّالمكتئبّأنّعالمهّيتطلبّأمورّغيرّمعقولةّوأنّالعمليةّالتوافقيةّصعبة

ّلديهّ ّيولد ّمما ّأهدافه ّتحقيق ّأثناء ّتعترضه ّالتي ّالعقبات ّتخطى ّعلى ّقدرته ّعدم نتيجة
 سرّالخبرةّتفسيراّسلبيا.اإلحساسّبالحرمانّوعدمّاالشباعّفهوّغالباّماّيف

 ّإحساسّالمريضّدائماّبأنّمستقبلهّسلبيّويعتقدّبةأنّمتاعبةهّالّتنتهةيّوالّيةذكرّسةوى
المتاعةةبّواالحباطةةاتّوعةةدمّالقةةدرةّعلةةىّاالشةةباعّوالّيتوقةةعّالنجةةاحّفةةيّأيّعمةةلّمةةنّأعمالةةهّ

 .(323ص ,4880)كامل, 



    

ّ ّبالنبذ ّبالشعور ّتتمثل ّالمكتئب ّأعراضّلدى ّتظهر ّمحبوبّوبالتالي ّغير ّأنه فيشعر
ويشعرّبالحزنّوالّيستطيعّإشباعّحاجاتهّفتزدادّرعبتهّفيّالهروبّمنّالواقعّوالرجوعّإلىّ

ّ"ّاألسلوبّالمعرفيّالمميزّلالكتئابّبماّيلي:بيكحددّ" حياتهّالداخلية،ّالستبطانّمآسيهّولقد
ّدليلّكاف - يّأوّاالستداللّالخاطئّبمعنىّأنّيصلّالفردّالستنتاجّمعينّدونّوجود

 وجودّدليلّعلّاإلطالق.
التجريدّاالنتقائيّويعنيّعزلّخاصيةّعنّسياقهاّالعامّمعّتأكيدهاّفيّسياقّأخرّالّ -

ّبنتيجة ّله ّبمعنى السلبية عالقة السلبيةّ العناصر على استنتاجاته يبني الفرد أن السابقة،
 للموقف.
ّتتعلقّبفشلهّ - ّالفردّبإصدارّأحكاما ّبحيثّيقوم ّمنّخبرةّالمبالغةّفيّالعميم انطالقا

 سلبيةّمنعزلةّعنّالذاتّككلّويجعلهاّمرتبطةّبقيمتهّوقدرتهّوأدائه.
ّوالتهوين - ّفي أي التضخيم ّالمزاياّ جوانب إدراك المبالغة ّالذاتيّوالتهوينّمن القصور

 والنجاحّالشخصي.
لومّالذات،ّويعنيّإساءةّالفردّلتفسيرّالواقعّوماّلدىّالفردّمنّمعارفّسلبيةّتقللّمنّ -
 يرّذاتهمّوتوجيهّاللومّإليها.تقد

ّسلبيةّوسيئةّإلىّحدّكبيرّأوّالّشيءّ - ّإما ّيا , )عبد الستارإدراكّاألشياءّعلىّأنها
 .(483, ص4889

انطالقاّمماّسبقّيمكنّالقولّأنّالنظريةّالمعرفيةّرغمّاسهامهاّفيّتفسيرّاالكتئابّإالّ
ّركزتّفقطّعلىّأ ّالنظريةّحيثّأنها ّثمةّقصورّتتضمنهّهذه فكارّومعتقداتّالسلبيةّأنها

وتجاهلتّاالستعدادّالنفسيّوالعواملّالبيئية،ّكماّأنّالتغييراتّالتيّقدمتهاّتقتصرّفقطّعلىّ
ّ ّفكرتينّّاإلكتئابيةبعضّاألنماط ّلدبهم ّالمكتئبين ّاألفراد ّأن ّبعضّالدراسات ّأكدت ولقد

ّالمكتئبينّسلبية.سلبيةّبمعنىّأنهّليسّكلّاألفكارّلدىّ أفكار إيجابيتينّمنّكلّثالثة
ّ
ّ
ّ



    

 : ةاالجتماعيالنظرية المعرفية  -د
ّواألهدافّ ّالعقلية ّالنماذج ّمفاهيم ّوخلط ّمزج ّخالل ّمن ّاالكتئاب ّالنظرية ّهذه تفسر

،ّوترىّأنّاالكتئابّيمكنّأنّيفسرّباعتبارهّفقدانّلهدفّقيمّةاالجتماعيالشخصيةّواألدوارّ
ّاجتم ّدور ّآأو ّمصادر ّلديه ّالذي ّالفرد، ّلدى ّتوضيحّّخراعي ّويمكن ّالذات ّلقيمة قليلة

ّملخصّهذهّالنظريةّفيّالجدولّالتالي:
 في االستهداف لالكتئاب االجتماعي(: يوضح النموذج المعرفي 32جدول رقم )

 األفراد المستهدفون لالكتئاب -ب األفراد غير المستهدفين لالكتئاب -أ
ّحدثّسلبي

ّ
ّعملياتّتجديدّمواجّ/ّتقدير

ّ
ّعابرةانفعاالتّسلبيةّ

ّ
ّاستبدالّللدورّأوّالهدفّالمفقود

ّحدثّسلبيّمماثل
ّ

ّانهيارّعملياتّتجديدّالمزاجّ/ّالتقدير
ّ

ّتسلطّجزئيّسلبيّلذاتّثنائيةّوجدانية
ّ

ّاكتئاب

يتضحّمنّالجدولّأنّالفردّالمستهدفّلالكتئابّيحتملّأنّيكونّلديهّمدىّضيقّمنّ
الفقدّالفعليّ لقيمةّالذات،ّوالتهديدّبالفقدّأومصادرّأخرىّقليلةّ أهدافّوأدوارّذاتّقيمةّمع

ّقيمةّ ّمصادرّأخرىّلها ّوجود ّيمكنّأنّيؤديّإلىّاالكتئابّبسببّعدم ّكبيرة ّالقيمة لهذه
ّ.(92, ص3001)فايد, ذاتيةّللفردّ

ّواألدوارّ ّالشخصية ّواألهداف ّالعقلية ّالنماذج ّبذكر ّقامت ّالنظرية ّهذه ّأن نالحظ
ّدافّلالكتئابّوأغفلتّدورّالعواملّالبيولوجيةّ.لشرحّمفاهيمّاالستهّةاالجتماعي

 نظرية العجز المتعلم: -هة
"ّمنّروادّهذهّالنظريةّويتفقّمعّبيكّفيّالتأكيدّعلّالجوانبّالمعرفيةّسليجمانيعدّ"

أنهاّتلعبّدوراّمهماّفيّنشأةّواستمرارّوعالجّاالكتئابّفأصحابّنظريةّالعجزّيعتقدونّأنّ
االكتئابّيحدثّحينماّيعتقدّالفردّأنهّالّيمكنهّالتحكمّأوّالسيطرةّعلىّالنتائجّالمترتبةّعلىّ



    

ويعودّالفضلّّ(14, ص4889)عسكر,  كونّمؤثراّفيّالنتائجّالتيّتليهسلوكهّوأنّسلوكهّلنّي
علىّهذاّالمفهومّفقدّوجدّّوبناءّ  علمّالنفس المتعلمّإلى "ّفيّادخالّمفهومّالعجزسليجمانلةّ"

ّالعجز ّبممارسة ّيستجيبون ّالحياة ّفي ّالصعبة ّلألحداث ّمواجهتهم ّأثناء ّبعضّاألفراد  أن

معّاألحداثّالواقعيةّعليهمّوالبدّمنّالقيامّبسلوكّ يتناسب ويبدواّسلوكهمّفيّهذهّالحالةّال
ّويتقبلونّ ّبالسلبية ّيتميزون ّفإنهم ّبيئتهم، ّعلىّاألحداثّفي ّالسيطرة ّفيّاستعادة يساعدهم
التهديداتّالنفسيةّويشعرونّبأنهّليسّهناكّماّيستطيعونّفعلهّويبدونّوكأنهمّفقدواّالحياةّ

ّوعن ّانتهت ّقد ّحياتهم ّيعتبرون ّيستطيعونّوبعضهم ّمهارات ّلديهم ّأن ّاقتناعهم ّمحاولة د
ماّيقابلونّذلكّبمقاومةّواألعذارّوالتبريراتّ شباعاتّمرغوبةّفإنهمّغالباإ على الحصولّبها

"ّأنّالمكتئبين4893ّرايس وبالتاليّيقيمونّأنفسهمّبأنهمّأقلّفاعليةّفيّالكفاءةّفلقدّوجدّ"
ّملةّويعزونّفشلهمّإلىّأسبابّداخلية.يميلونّإلىّإرجاعّالفشلّإلىّأسبابّداخليةّوشا

"ّ ّبانخفاضّإبرامسونأما ّالمكتئبينّفيّالتحكمّفيّاألحداثّيشعره ّيعتقدّأنّعدمّقدرة "
فيّكفاءتهّوتقديرهّلذاتهّمماّيؤديّبهّإلّنقصّفيّالدافعيةّثمّيمتدّتوقعّالفشلّمنّخبراتّ

ّكل ّباليأسّواإلحباطّوتتوقفّلديه ّيشعره ّأنهّّالماضيّإلىّالمستقبلّمما المحاوالتّمادام
ويرىّأصحابّنظريةّالعجزّالمتعلمّ، غيرّقادرّعلىّتحقيقّالنجاحّمماّيؤديّإلّاالكتئاب

ّالمؤديّإلىّخرونوآّوينز" ّفيرونّأنّأسلوبّالعجزّالمتعلم االكتئابّهوّأنّيرجعّالفردّ"
ّإلى ّأسبابّالنجاح ّيرجع ّبينما ّوثابتة ّعامة ّأسبابّداخلية ّألعماله ّالسلبية أسبابّّالنتائج

"ّثالثةّأبعادّلمصادرّالتوقعات،ّتعتبرّذاتّفائدةّوينزخارجيةّخاصةّومتغيرة،ّولقدّاقترحّ"
بالنسبةّلعالقةّالعجزّالمتعلمّباالكتئابّوهيّكاآلتي:ّداخليةّ/ّخارجية،ّعموميةّ/ّمحددة:ّ

ّلي:ثابتة/ّمتغيرة،ّوبالتاليّفإنهّسلوكّالمكتئبّفيّحالتيّالنجاح،ّوالفشلّيتمّغزوهاّكماّي
 عزوّالفشلّإلىّماّهوّداخلي،ّوعزوّالنجاحّإلىّماّهوّخارجي. -
 عزوّالفشلّإلىّماّهوّعام،ّوعزوّالنجاحّإلىّماّهوّخاصّومحدد. -
 عزوّالفشلّإلىّماّهوّثابتّوعزوّالنجاحّإلىّماّهوّمتغير. -

ّ



    

 ( يوضح المالمح المشتركة بين العجز المتعلم واالكتئاب32والجدول رقم )
 مشاعر االكتئاب المتعلمةمشاعر العجز 

ّالسلبيةّّ-6ّالسلبيةّ -6
تعلمّالشخصّأنّاستجاباتهّتحدثّمستقلةّغنّ -9

ّنتائجّالموافقّالتيّيوجههاّأوّالتدعيمّالذيّيتلقاه
ّوبذلّّ-9 ّالمحاوالت ّجدوى ّبعدم االعتقاد

ّالجهدّفيّمواجهةّالمشكالتّفيّالنجاحّوالفشل
صعوبةّاعادةّتعلمّالشخصّأنّاستجاباتهّذاتّ -1
ّأوّيمكنّأنّتخلصهّمماّيواجههّمنّمشكالتّفائدة

ّبعدمّّ-1 حساسه ّوا  ّالسلبي ّالمعرفي االتجاه
ّجدوىّمحاولتهّفيّالتغلبّعلىّالمشكالت

نقصّالعدائيةّواختفاءّردودّفعلّالعدائيةّوبطءّ -1
ّالحركةّوالتفكير

ّامتصاصّالعدائيةّوبطءّالحركةّوالتفكير-1

باإلنهاكّنقصانّالوزنّوفقدانّالشهيةّوالشعورّ -8
ّوالعجزّعنّالتركيزّواالستيعاب

ّالتركيزّّ-8 ّعن ّوالعجز ّباإلنهاك الشعور
ّواالستيعاب

ّالتوترّوالتعرضّلإلصابةّبالقرحةّ-1ّالتوترّوالتعرضّلإلصابةّبالقرحة -1
 (439-432ص ,3043ية,ر )معم

ّ ّعنّما ّجديدا ّتقدم ّلم ّالنظرية ّسبقّنالحظّأنّهذه ّالتحليلّمنّخاللّما ّنظرية قدمته
التيّفسرتّبهّنظرياتّالتعلمّالّيختلفّكثيراّعنّفقدانّموضوعّ التدعيم فقد أن النفسي،ّحيث

ّالحبّفيّالمراحلّالمبكرةّمنّالعمرّالذيّفسرتّبهّنظريةّالتحليلّالنفسيّاالكتئاب.
ّنقصّالنظرية البيولوجية -و ّبسبب ّلالكتئاب ّالدقيق ّالبيولوجي ّالتفسير ّتأخر ّلقد ،

 ويرىّأصحابّالنظريةّالبيولوجيةّأنّ(,19, ص4889)عبد اللطيف, المعرفةّلفسيولوجيةّالمخّ

ّوالمشاعرّ الخبرات ّاألفكار ّفإن ّالمقابل ّوفي ّللمخ، ّالكيميائي ّالنشاط ّعلى ّتؤثر االنفعالية
ّ ّلتغيرات ّنتيجة ّتتبدل ّأن ّيمكن ّمنّوالسلوك ّماليين ّوهناك ّالمخ، ّفي ّطفيفة كيميائية

الموصالتّالعصبيةّوهناكّ عنّطريقلّالرسائلّالكهربائية،ّوتستقبلهاّالنيوروناتّالتيّترس
أشياءّكثيرةّيمكنّأنّتحدثّمثل:ّخللّفيّالخالياّالعصبيةّأوّنقصّفيّالمقدارّالمنقولّأوّ

ورونّاالستقبالّوالخللّفيّكلّالمحسوبّمنّالمادةّالكيميائية،ّأوّخللّوظيفيّفيّعملّني
تلكّاألمورّيسهمّبشكلّرئيسيّفيّاإلصابةّباالكتئاب،ّبمعنىّأنّالنظريةّالبيولوجيةّترجعّ

ّالوظائفّالفيزيولوجيةّوالكيمائيةأسبابّاالصابةّبمرضّاالكتئابّإلىّاصابةّاضطرابّفيّ
ّياتّأساسية:وتتنظمّالنظرياتّالفيزيولوجيةّفيّثالثّنظّرّ(39, ص3002)صمويل, للدماغّ



    

 نظريةّنشوءّاألميناتّالحيوية،ّالكايتكولّأمينّواألندولّأمين -
ّاأليضّ - ّعمليات ّفي ّتتركز ّالتي ّوالبناء( ّالهدم ّاأليضّ)عمليات ّكهربائية نظرية

 بالنسبةّللصوديومّوالبوتاسيومّفيّالدم.
 النظريةّالمحوريةّللغدتينّالنخاميةّوالكظرية. -

ّالبيوكم ّالنشاط ّحول ّالدراسات ّفيّوبدأت ّاالكتئاب ّأعراض ّظهور ّفي ّللمخ يائي
ّالذيّكانّيستخدمّ ّاكتشفّأنّالعقارّالمسمىّابروينازيد ّعندما خمسينياتّالقرنّالعشرين،

ّفيّعالجّالدرنّيزيلّاالكتئابّفلقدّأتبتتّالدراساتّماّيلي:
ّالتمثيل - ّلكل ناتج ّبمستوياتّمنخفضةّ النواردريتالين من الغذائي ّيظهر والسيروتونين

 ابينّباالكتئاب.عنّالمص
ّالىّ - ّيؤدي ّاألحادية ّاألنزيمات ّنسبة ّزيادة ّبسبب ّالكايتكول ّأمينات انخفاضّنسبة

 ظهورّأعراضّاالكتئاب.
ّأنّهناكّنقصّفيّ - ّوفاتهم اثبتتّالدراساتّالتيّأجريتّعلىّأمخاخّالمرضىّبعد

 كميةّالموصالتّوخاصةّفيّالمناطقّالمسؤولةّعنّاالنفعال.
 فيّعالجّالضغطّيؤديّإلىّظهورّأعراضّالثنائيةّّاستخدامّمادةّالرزربين -
 .اإلكتئابيةالرقيةّيؤديّإلىّظهورّاألعراضّنقصّافرازّالغدةّ -
 .اإلكتئابيةزيادةّافرازاتّالغدةّالكظريةّيؤديّإلىّظهورّاألعراضّ -
 كتئابيةّ.إاضطرابّالدورةّالشهريةّلدىّالنساءّاثناءّالمرورّبفتراتّ -
ّمنّأثبتتّالدراساتّأنّمرضّاالكتئ - ّنسبّمرتفعة ّنسبّبوجود ابّيتميزونّبوجود

 .(442-444, ص3043)معمرية, الصوديومّداخلّخالياهمّ
لقدّاستطاعتّهذهّالنظريةّأنّتقومّبإيضاحّعالقةّبعضّالعواملّالكيميائيةّفيّتفسيرّ

،ّوالبيئية،ّوالنفسية،ّمماّجعلهاّغيرّقادرةّعلىّةاالجتماعياالكتئاب،ّإالّأنهاّأغفلتّالجوانبّ
تفسيرّاختالفّأغراضّاالكتئابّمنّمريضّالىّآخر،ّفاالكتئابّكأيّاضطرابّلهّدالالتهّ

إذاّ ما غيرّكافيةّلتحديد هي االرتباطّالتي ومعانيّالّيمكنّتفسيرهّمنّخاللّحسابّمعامالت
ّالفردّباالكتئاب. إلصابة نتيجة هي أم هيّالمنتجةّلالكتئابانتّالتغييراتّالفيزيولوجيةّللمخّك



    

ّيمكنّحصرّأسبابّاالكتئابّفيماّيلي:ّأسباب االكتئاب: -2
أنّحدوثّخللّفيّالمثيراتّالعصبيةّبالجهازّ الدراسات أثبتت األسباب البيولوجية: -أ

العصبيّوالتيّتقومّبنقلّاإلشارةّالعصبيةّمنّخليةّعصبيةّإلىّأخرىّمثلّ)السيروتنين(ّهذاّ
كماّثبتّأنّاألدويةّوالعقاقيرّالتيّتعالجّّالخللّهوّالمسئولّعنّاإلصابةّباالكتئابّالنفسي،

ّالمركباتّوقدّوجدّأنّهناكّخلالّفيّإفرازّ االكتئابّتؤثرّعلىّاالستجاباتّالعصبيةّلهذه
إلىّاضطرابّالخالياّالعصبيةّالتيّ بعضّالهرموناتّعندّالمرضى،ّوقدّيؤديّهذاّاالختالل

اتّلغددّالجسمّكالغدةّالدرقيةّتحتويّعلىّالمثيراتّالكيميائية،ّأيضاّاختاللّبعضّالهرمون
والغدةّفوقّالكلوية،ّهذاّاالختاللّيكونّفيّأغلبهّمنّمظاهرّاالضطرابّفيّالمخّوالجهازّ
العصبي،ّوقدّأثبتّالباحثونّأنّهناكّخللّفيّالجهازّالمناعيّلدىّمرضىّاالكتئابّأوّ

ّخلل ّنتيجة ّاألعزاء ّأحد ّفقدان ّنتيجة ّشديدا ّيعانونّحزنا ّالذين مناعيّبسببّّلدىّاألفراد
ّاضطرابّ(,21, ص3001)الميالدي, الغدد في اضطراب ّنتيجة ّاالكتئاب ّيكون  في كذلك

أثناءّ اإلناث االفرازاتّالهرمونيةّأوّالجهازّالعصبيّحيثّيالحظّظهورّأعراضّاكتئابّلدى
يطلقّعليهّسنّاليأسّأيّبعدّتوقفّافرازاتّالهرموناتّالجنسية،ّكماّيبدوّ ما أو الطمث فترة

ّ ّالحمل ّأقراصّمنع ّتناول ّمع ّالوالدة ّبعد ّما ّفترة ّأثناء ّمسيطر ّمتقلب )القرطبي, المزاج
ّ(.281, ص4889
أنّالعواملّالوراثيةّمنّمسبباتّاالكتئابّ توضحّالدراساتّالنفسية العوامل الوراثية: -ب

ّ ّعامل ّيكون ّللتعرضّحيث ّأولي ّاستعداد ّتشيرّّ(,21ص ,3040)شكشك, الوراثة حيث
هاماّفيّاالصابةّباالكتئابّحيثّوحدّأنّحواليّ الدراساتّإلىّأنّالجيناتّالوراثيةّلهاّدور

%ّمنّحاالتّاالضطرابّالوجدانيّيكونّفيهاّأحدّالوالدينّمصاباّبالمرضّنفسهّبحيث82ّ
ّاالصابة ّامكانية ّ تتراوح ّإصابة ّحالة ّفي ّبين ّما ّفقط ّالوالدين 98ّأحد %ّأما12ّ%ّإلى

ّإلىّ ّفإنهّيرفعّالنسبة ّالوالدينّمعّبعضهما ّتشيرّالدراساتّعنّالتوائمّعن12ّاصابة ،%
%ّهذاّفيّحالةّتوئمّالمتماثلة،ّأماّفيّحالةّالتوائم15ّمعدلّتتطابقّلالضطرابّيصلّإلىّ

ّ.%ّفقط92غيرّالمتماثلةّفتقلّإلىّ
ّ



    

ّكنّحصرهاّفيماّيلي:ويمّاألسباب النفسية: -ج
 التوترّاالنفعاليّوالظروفّالمحزنةّوالخبراتّاألليمة -
 الحرمانّويكونّاالكتئابّاستجابةّلهّوفقدانّالحبّوالمساندةّوالصراعاتّالالشعورية. -
 االحباطّوالفشلّوخيبةّاألملّ -
 الكبتّوالقلق -
 ضعفّاألناّاألعلىّواتهامّالذاتّوالشعورّبالذنب -
 رّالخاطئّغيرّالواقعيّللخبراتالخبراتّالصادمةّوالتفسي -
 أخطاءّالتربيةّالوالديةّ -
 عدمّالتطابقّبينّمفهومّالذاتّالواقعيّأوّالمدركّوبينّمفهومّالذاتّالمثالي -
ّالعدوانّ - ّأو ّالكره ّاالنسحابّووجود ّأشكال ّمن ّاالكتئابّشكال ّويكون ّالتوافق سوء

قدّيظهرّفيّشكلّمحاولةّليتجهّنحوّالذات،ّحتّّالمكبوتّوالّيسمحّاألناّاألعلىّللعدوان،
 (141ص ,3001)زهران,  انتحار
ّّاألمنيات الحيوية: -د ّالدراسات ّالحيويةّأتبتت ّنقصّاألمنيات ّبين ّعالقة ّهناك أن

 .(Phillips, 2004 P77)واالصابةّباالكتئاب،ّكحالةّتناولّدواءّالرزرابينّونقصّالسروتنينّ

 أنواع االكتئاب: -1
ّالعديدّ ّاالختالفّوالتباينّإلىّالتصنيفاتّ من توجد ّمنّلالكتئابّويرجعّهذا المختلفة

منّيصنفهّحسبّالشدة،ّوهناكّمنّيصنفهّفيّضوءّ وهناك النظرية، تعددّخلفياتّوالتوجهات
ّ"ّاالكتئابّفيّضوءّالشدةّإلىّماّيلي:القرطبيالنظرةّالتعدديةّأوّالنظرةّالمزدوجةّوصنفّ"

اهرّاإلكلينيكيةّلدىّالشخصّالمصابّحيثّيكونّتعكرّالمزاجّمنّأهمّالمظّالخفيف:
معّشعورهّبالتعبّوعدمّالقدرةّعلىّمجابهةّمتطلباتّالحياةّوأداءّوظائفهّبصعوبةّشديدةّمعّ
ّويكونّ ّاالنتحارية ّسماتّالهياجّوالميول ّوتغيبّعنه ّاالهتمام ّوالحزنّوفقدان ّبالهم شعور

يحتاجّالمصابّلعالجّّنفسيةّال عارضةّواقعيةّأو نتيجةّلظروفّ-االكتئابّالخفيف- سببه
ّوتزولّاألعراضّالسالفةّالذكرّبزوالّاألسباب.



    

:ّعندّاالصابةّباالكتئابّالمتوسطّيحسّالفردّالمصابّبنوبةّتعطلّأفكارهّمماّالمتوسط
وخاصةّالمهنيّمنهّوتظهرّّاالجتماعييجعلّمستوىّالكفاءةّوالفاعليةّلديهّوصعوبةّالتوافقّ

األوهام،ّفيّهذهّالحالةّيتوجبّالتشخيصّفيّحالةّعليهّبعضّأعراضّالهياجّالخاليةّمنّ
ّاستمرارهاّلمدةّأسبوعين.

ّ:ّمنّأعراضه:االكتئاب الذهاني
 هياجّملحوظ -
 أوهام -
 ةاالجتماعياضطرابّاألداءّوالعالقاتّ -
 ميولّانتحارية -
 بطءّنفسّحركيّقدّيتطورّإلىّحالةّسبات -
 العزوفّعنّاألكلّوالشرب -
 .(282, ص4889, القرطبي)ّوداويةّالشديدةةّيطلقّعليهاّبالساندفاعيةّانتحاري -

 فإنهّيضيفّاألنواعّالسابقةّماّيلي:ّ"عبد السالم زهران"أماّ
 وهوّدائمّوليسّفيّمناسبةّفقطّاالكتئابّالمزمن: -
 الموقفي،ّوهوّردّفعلّلحلولّالكوارثّوهوّقصيرّالمدىّاالكتئابّالتفاعليّأو -
ّوهو - ّاألصليّّاالكتئابّالشرطي: ّيعودّإلىّخبرةاكتئابّيرجعّمصدره إلىّّخارجية

 الخبرةّالسابقةّأوّخبرةّمماثلةّللوضعّالظهورّبظهورّوضعّمشابهّأو
فيّاألربعيناتّوعندّالرجالّفيّالخمسيناتّ النساء عند ويحدث القعود: بسن االكتئاب -

أيّعندّسنّالقعودّأوّنقصّالكفايةّالجنسيةّأوّاإلحالةّإلّالتقاعد،ّويشاهدّفيهّالقلقّوالهمّ
ّربماّ ّفجأة ّأو ّتدريجيا ّيظهر ّوقد ّبالجسم، ّالعاطفيّواالهتمام ّوالتوتر ّالوهم والتهيجّوأفكار

 .(141-141ص ,3001)زهران, ريةّويسمىّأحياناّسوداءّسنّالقعودّتصاحبهّميولّانتحا

ّاضطرابّا - ّوهو والهذءاتّ)االكتئابّّيكونّمصحوبّبالهالوسالكتئابّالعصابي:
ّالاإل ّعلى ّحيثّتسيطر ّوالحزنستجابي(، ّالهم ّمن ّوالميولّّمريضّحالة ّاالستمتاع وعدم

 االنتحاريةّوانخفاضّمستوياتّالنشاطّوالحماسّباإلضافةّإلىّاضطراباتّالنوم.



    

 ومنّبينّالطرقّالتيّيتمّبهاّتصنيفّأنواعّاالكتئاب: -
أصةةةةحابّهةةةةذاّالتصةةةةنيفّأنّّ:ّحيةةةةثّيةةةةرىتئةةةةابّداخلةةةةيّالمنشةةةةأّوخةةةةارجيّالمنشةةةةأاالك -

حدهماّنفسيّواألخرّبيولوجيّحيثّيكةونّاالكتئةابّالةداخليّالمنشةأّأّاالكتئابّسببهّعنصرين
جةةةةةّضةةةةغوطاتّسةةةةيء،ّأمةةةةاّاالكتئةةةةابّالخةةةةارجيّالمنشةةةةأّفيكةةةةونّنتي،ّنتيجةةةةةّألداءّفيزيولةةةةوجي
 ّ.(21ص ,3001)فايد, ّاجتماعيةّوأسبابّبيئية

تصةةنيف دليةةل الطةةب العقلةةي األمريكةةي الضةةطرابات ( يوضةةح 39جةةدول رقةةم )وفيمةةاّيلةةيّّّّّ
ّالمزاج ومنها االكتئاب

 الرمز النوع
ّ ّالواحدةّاضطراب ّالنوبة ّويشمل ّالعظمي( ّاالكتئاب ّ)نوبة ّاألساسي االكتئاب

(9-911ّ،)(1-911)ّ
911ّ

21.122ّّاالكتئابّالعصابي:ّالديشتيميا
ّويشتملّعلىّعددّمنّاألنواعّتشمل:ّاالكتئابّثنائيّالقطب:
2ّ.911ّ*ّنوبةّالهوسّالوحيدةّ)

ّ(12ّ.611الحديثةّللهوسّالخفيفّ)*ّالنوبةّ
1ّّ.111ّ*ّالنوبةّالحديثةّللهوسّ)
ّ(1ّ.911*ّالنوبةّالحديثةّالمختلطة)
ّ(8ّ.111*ّالنوبةّالحديثةّلالكتئاب)

ّ(5ّّ.911النوبةّالحديثةّغيرّالمحددةّ)*ّ

911ّ

51ّّ.911ّّاالضطرابّالثنائيّالقطب
61ّّ.126ّّاالضطرابّالدوري

52ّّ.911ّّغيرّالمحدداالضطرابّثنائيّالقطيّ
55ّّ.911ّّاالضطرابّالمزاجيةّالمرتبطّبالحالةّالصحيةّ)المرضية(

ّّاألدويةّالمسببةّلالكتئاب
12ّّ.911ّّاالضطرابّالمزاجيةّغيرّالمحددة

 (13ص ,3003)عديلة, 
 
 
 



    

 أعراض االكتئاب: -1
ّانطالقاّمنّالتعاريفّالسابقةّيمكنّتصنيفّأعراضّاالكتئابّفيماّيلي:

ّواألساسيّّاألعراض المزاجية: -أ ّالمحدد ّالشكل ّبمثابة ّاألعراض ّهذه وتعتبر
6152ّالعقليةّ لألمراضّالثالث واإلحصائي الدليلّالتشخيصيّالوجدانيةّفحسب لالضطرابات

الذيّينظرّإلىّاالكتئابّعلىّأنهّمجموعةّمنّاالضطراباتّالوجدانيةّالتيّتتميزّبأنّالخللّ
األساسيّفيهاّيتركزّفيّحالةّالمزاجيةّوالتيّتعرفّبأنهاّالحالةّاالنفعاليةّفيماّيلي:ّالحزن،ّ

ّ.(41ص ,3040)اآلغا, البكاء،ّالغم،ّالدمارّأوّالخرابّ
 األعراض الفيزيولوجية: -ب

ّتتواجدّاألعراضّاألربعةّالتاليةّبصورةّمتكررةّفيّاألفرادّالمكتئبينّ:ّّ
 .فقدانّالشهيةّوالوزن،ّومنّالممكنّأنّيحدثّالعكسّفيزدادّالوزنّوتزدادّالشهية -
 اإلمساك:ّحيثّيعانيّالفردّمنّعدمّحركةّاألمعاءّقدّتستمرّلعدةّأيامّ. -
لمبكر،ّواألرقّوالكوابيسّأثناءّاضطرابّالنومّوتتمثلّفيّصعوبةّالنوم،ّاالستيقاظّا -

النوم،ّوالتعبّأثناءّالنهارّوالبعضّاألخرّقدّيحدثّلديهمّالعكسّفيكونّلديهمّفرطّنومّ)نومّ
 عميق(.
 األعراض المعرفية: -ج

ّسلبياّ ّتقييما ّالذات ّوتقييم ّالفرار، ّواتخاذ ّالتركيز ّعلى ّاألفراد ّقدرة ّمدى ّإلى وتشير
ّ.ةاعياالجتمباإلضافةّإلىّجمودّالعالقاتّ

 األعراض السلوكية: -د
ّفمنّ ّعلىّوجودّاالكتئابّمنّعدمه، ّيكونّمؤشرا ّما المظهرّوالسلوكّالخارجيّغالبا
الممكنّأنّتكونّمالبسّالفردّقذرةّوسيئةّواتساخّالشعرّوعدمّنظافتهّالشخصيةّمؤشراّعلىّ
ذلك،ّوكذلكّالفشلّالذيّيعبرّعنهّفيّصورةّبطءّفيّحركةّالجسمّوعدمّممارسةّاألنشطةّ

ّواالستج ّالكالم ّقلة ّوالتعبيرّوكذلك ّالجسم ّحركة ّفي ّالبطء ّوهذا ّبسيطة، ّبجمل ابة



    

ونقصّّاالجتماعيهذاّباإلضافةّإلىّاالنسحابّ واالستجاباتّتسمىّبالتأخرّالنفسيّحركي،
ّاالنتاجيةّأوّماّيوصفّباالنخفاضّفيّمستوىّالطاقة.

ّعرضّوهي:96ّّفيّّاإلكتئابيةاألعراضّّ"بيكفيّحينّلخصّ"
ّالحزنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  التشاؤمّ-

ّالشعورّبالفشلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  عدمّالرضاّفيّجميعّالمستوياتّ-

ّالذنبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  الرغبةّفيّعقابّالذاتّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكرهّالذاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  النظرةّالسلبيةّللذاتّ-

ّرغباتّانتحاريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  الرغبةّفيّالبكاءّ)نوباتّبكاء(ّ-

ّالتهيجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  عزلةّاجتماعيةّ-

ّعدمّالقدرةّعلىّاتخاذّالقراراتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  األرقّ-

ّعدمّالقدرةّعلىّانجازّاألعمالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  فقدانّالشهيةّ-

ّسرعةّالتعبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  االنشغالّالجسميّ-

ّفقدانّالوزنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-  فقدانّالطاقةّالجنسيةّ-

 (Beck,     , P 40) 

ّالدليلّ فوضعّاالكتئابّضمنّاالضطرابات6111ّّالتشخيصيّواإلحصائيّالرابعّأما
ّالمزاجيةّالتيّتنقسمّتبعاّالحتوائهاّعلىّاالكتئابّإلىّأربعةّأنواعّهيّكماّيلي:

 اكتئابّفيّالمزاجّ)فقدانّاالهتمام( -
 عدمّاالحساسّبالسعادةّأثناءّممارسةّأيّنشاطّفيّقترةّالّتقلّعنّأسبوعين -
 يرّفيّالشهيةّوالوزنّوالنومّواألنشطةّالحركيةقدّيعانيّالفردّّتغ -
 فقدانّقيمةّالذات -
 الصعوبةّاتخاذّالقرارّ -
 االنشغالّبأفكارّحولّالموتّواالنتحارّوالتخطيطّلهّأوّحتىّاإلقدامّعليه. -

ّفيّحياةّ ّالنوعّمنّاالكتئابّينبغيّالتأكيدّمنّأنّاألعراضّجديدة وكيّيشخصّهذا
ّأوّتظهرّلدىّا لفردّطيلةّاليومّلمدةّالّتقلّعنّأسبوعينّمتواصلينّمعّالفردّوتزدادّسوءا

ّ.(18ص ,3001)الحجار, والوظيفةّّةاالجتماعيضعفّواضحّفيّالعالقاتّ



    

ّ:ّيتميزّهذاّالنوعّمنّاالكتئابّبماّيليّ:اضطراب االكتئاب الرئيسي
ّالحزنّّّ-
ّفقدانّالقدرةّعلىّاالستمتاعّبكلّأنواعّالنشاطّ-
ّالشعورّالمستمرّبالتعبّ-
ّآالمّجسديةّّ-
ّاالجتماعيانخفاضّالنشاطّالبدنيّّوّ-
ّاضطراباتّسلوكيةّ)تعاطيّالمخدراتّوالمسكرات(ّ-
ّاضطرابّالوساوسّالقهريةّ-
ّفقدانّالشهيةّ-
ّزيادةّالشهيةّالعصبيةّ-

ّ:ّيمتازّهذاّالنوعّمنّاالكتئابّبماّيلي:اضطرابات اليأس
ّسنتيناكتئابّمزاجّمزمنّيتكررّكلّيومّلمدةّالّتقلّعنّّ-
ّالحزنّوالكآبةّ-
ّنقصّشديدّفيّالشهيةّأوّزيادةّملحوظةّفيّاألكلّ-
ّانخفاضّفيّمفهومّالذاتّ-
ّضعفّفيّالتركيزّ-
ّنقدّمستمرّللذاتّ-
ّيعتبرّالشخصّنفسهّتافهاّوعاجزا.ّّ-
:ّالصفةّالواضحةّلهذاّالنوعّمنّاالكتئابّاضطراب مزاجي يرجع ألسباب طبية عامة   

ّاالضطرابّالمسيطر ّبصورةّأن ّيرجع ّللمزاج ّيشملّ والدائم ّطبية ّألسبابّمرضية مباشرة
 نقصّملحوظّفيّاالهتماماتّومزاجاّمستثارّوينتشرّبشكلّمتساويّبينّالجنسين،ّكماّّأن

 (440-408ص, 3040 )معمرية, المكتئب لدى المرضية الحالة تزدادّتبعاّلتردي االنتحار حاالت

ّاإلكتئابيةدراسةّعنّاالضطرابات6151ّّسنةّالصحةّالعالميةّفقدّأجرتّفيّ أماّمنظمة
 %ّذكور(ّمن16.6%ّإناث،85.1ّفرداّ)851ّفيّالثقافاتّالمختلفةّشملتّعينةّقوامهاّ



    

جسميةّأوّلشيخوخةّأوّتسممّأوّتلفّبالمخ،ّوتراوحتّ لعيوب الّيعزى باالكتئاب المصابين
فيةّوحضرية،ّمنّسنةّتمّاختيارهمّمنّخمسّمناطقّري52ّو62ّأعمارّأفرادّالعينةّبينّ

ّ ّ)طهران: ّإيران ّوهي ّومتقدمة ّنامية 625ّبلدان ّ)مونتلاير: ّوكندا ّ)بازال:625ّ( ّوسويسرا )
ّ،ّأسفرتّهذهّالدراسةّعلىّالنتائجّالتالية:661(ّوطوكيو:625ّ(ّواليابانّ)نكازاكي:611ّ
 ّّمنّأفرادّالعينةّهي:622ّ%ّو51أكثرّاألعراضّشيوعاّفيماّبين% 
 الحزن -
 االبتهاجانعدامّ -
 القلقّوالتوتر -
 انخفاضّمستوياتّالنشاطّانخفاضاّشديدا -
 فقدانّاالهتمام -
 فقدانّالقدرةّعلىّالتركيز -
 الشعورّبالنقصّوعدمّالكفاءة -
 انعدامّتقديرّالذات -
 فقدانّالقدرةّعلىّالتركيز -
 ّمنّأفرادّالعينةّهي:ّّ%58وّ%86أكثرّاألعراضّشيوعاّفيماّبين 
 بطءّالتفكيرّ- اليأسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -

 نقصّالقدرةّعلىّاتخاذّالقرارّ- العدوانّّّّّّّّّّّّّ -

 صعوبةّفيّادراكّالوقتّ- التهيجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -

 األفكارّاالنتحاريةّ- ّّّّّّّّّّاالجتماعياضطرابّاألداءّ -

 االجتماعيالرغبةّفيّاالنسحابّّ– التأخرّالنفسيّالحركي.ّّّّّّّّّّ -

 االستيقاظّمبكراّ- نقصّفيّالرغبةّالجنسيةّّّّّّّّّّّّّ -

 فقدانّالشهيةّ- األرقّوالنومّالمتقطعّّّّّّّّّّّّّّّّّ -

 مشاعرّالضغطّواأللمّ- تغيرّوزنّالجسمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -

 ّّمنّأفرادّالعينةّهي:82ّ%ّو91أكثرّاألعراضّشيوعاّفيماّبين% 
 الشعورّبالذنبّّّّّّّّّّّّّّّّّ -



    

 تعكرّالمزاجّالصباحيّ -
 احتفارّولومّالذاتّّّّّ -
 اإلمساك -
 وساوسّّ -

ّباإلضافةّإلىّأعراضّبدنيةّأخرى.
 ّّمنّأفرادّالعينةّهي:98ّ%ّو26*أكثرّاألعراضّشيوعاّفيماّبين% 
 الشعورّباالضطهاد -
 الشعورّباالستهداف -
 الشعورّبالذنب -
 أوهامّووساوس -
 (12ص ,4882)عبد اللطيف, مزاجّأكثرّسوءاّمساءاّ -

ّوالشكلّالتاليّيمثلّتلخيصاّألهمّاألعراض:
ّ

ّ
 
 

 
ّ

ّ
 

 ( يبين تصنيف أعراض االكتئاب40شكل رقم )
 (283ص ,4889 ,القرطبي) 

منّخاللّماّسبقّيمكنّالقولّبأنّاالكتئابّعبارةّعنّخبرةّوجدانيةّمؤلمةّتتسمّبوجودّ
ّفيّتقدير ّأفكارّسوداويةّوانخفاضّشديد ّيمتازّّلدىّالفرد ّكما ّالرضا مستوىّالذاتّوعدم

 األعراض الوجدانية:
الحزنّّ-  
اليأسّّ–  
التشاؤمّّ–  
اتهامّالذاتّ–  
الذنبّّ–  
عدمّالرضاّّ–  

 األعراض المعرفية:
صعوبةّالتركيزّّ-  
صعوبةّالتذكرّّ–  
أفكارّخاطئةّّ–  
الذاتسلبيةّّ–  

والسلوكية: األعراض االجتماعية  
انسحابّاجتماعيّ-  
الجمودّ-  

صعوبةّالعملّ-  
صعوبةّبدءّالعالقاتّ-  
 

 األعراض الجسمية:
فقدانّالوزنّّ-  
األرقّ-  
االمساكّ-  
سرعةّالتعبّ-  
أالمّالظهرّ-  

 أعراض االكتئاب



    

الشخصّالمصابّبعزلةّوانسحابّاجتماعيّوتوترّعالئقيّومزاجّمعكرّوصعوبةّفيّأداءّ
ّمما ّّوّاألعمال، ّالمهني ّبدوره ّالقيام ّيستطيع ّال ّوبالتالي ّمنخفضا ّأدائه ّاالجتماعييجعل

 باإلضافةّالىّإحساسهّبالوسوسةّوأنهّمستهدف،ّوكذلكّماّيؤثرّعلّأدائهّالمهني،ّشعوره

الشديدّدونّبذلّجهد،ّباإلضافةّإلىّتقلباتّفيّالشهيةّواضطراباتّالنوم،ّوماّتجدرّ بالتعب
ضّاالكتئابّقدّتختلفّمنّفردّإلىّأخر،ّفقدّتظهرّلدىّشخصّاإلشارةّإليهّأيضاّأنّأعرا

ّالبعضّتظهرّلديهمّأعراضّجسمية،ّ ّالبعضّأعراضّمعرفيةّوعند أعراضّوجدانيةّوعند
 وعندّاألخرينّأعراضّاجتماعيةّوفيّبعضّالحاالتّتختلطّهذهّاألعراضّعندّشخصّواحد

ّ.(42ص ,4889براهيم, ا)
 تشخيص االكتئاب:  -2
ّمنّاهتمامهمّللتعرفّعلىّاالكتئابالصحةّالنفسيةّيولونّجزءاّكبيراّ بحقل المهتمين إن

ّالحزنّّالمالئمةّلتشخيصهّفليسّاالكتئابّهوّمجرد باكتشافّمختلفّالطرقّواألدوات هذا
ّأوّذلكّالهبوطّفيّالمزاجّ الذيّيتملكّالفردّمنّحينّإلىّالمؤقتّنتيجةّمواقفّضاغطة

 شعّبزيارةّصديقّأوّمبادلةّالحديثّمعّاألصدقاء.بوحدةّتنق مجردّاحساسّهو ،ّوليسأخر
النفسيّبماّفيهاّتعكرّّتذكرّمعهّالعديدّمنّخصائصّاالضطرابّعندماّيذكرّاالكتئاب

ّالذكرياتّ ّوانتقاء ّوالتذكر ّعملياتّالتفكير ّوبطء ّوالعجز ّبالهبوط ّوالشعور ّوالتشاؤم المزاج
ّ ّوالمهنية ّ(49, ص3002, )صمويلالحزينة، ّكانّيسرنا ّفما ّيحملّ، ّيعد باألمسّالقريبّلم

ّالنفسيةّ ّأخرىّيعبرّاالكتئابّعنّكلّتلكّاألآلم ّوبعبارة ّإالّمشاعرّاألسىّوالحزن، اليوم
ّهوّاالكتئابّالمرضيّالذيّ والجسميةّوالمنغصاتّالتيّتمضي ّوالشهورّوهذا ّاأليام عليها

ّ ّعالية ّبكفاءة ّبإمكانّالتعرفّإليهّوعالجه ولقدّ(, 22ص ,4889)عبد الستار, أصبحّاليوم
ّ"ّثالثةّشروطّتشخصّالكآبةّاالنفعاليةّوهي:يلسبرزوضعّ"
 أنّيكونّمحتوىّالكآبةّمتماشياّبالتجربةّالنفسيةّالتيّيمرّبهاّالمريض. -
 .(49ص ,3001)حجار, حدوثّكآبةّتزولّبزوالّاألسبابّ -

ّ"ّفيرىّأنهّعندّتشخيصّاالكتئابّيجب:حامد زهرانأماّ"
 التفاعليّوالمزمنالتفرقةّبينّاالكتئابّ -



    

 التفرقةّبينّاالكتئابّونوباتّاالكتئابّكأعراضّمبكرةّللفصام -
ّبينّاالكتئاب - ّالخطيرةّ التفرقة ّلألمراضّالجسمية وبينّأعراضّاالكتئابّالمصاحبة

 مثلّأمراضّالقلبّوالشللّالعام.
ّالمصاحبةّ - ّالعضوية ّباألعراض ّبتمسكه ّاكتئابه ّالمريض ّيعطي ّحين االحتراس

 فقدّالشهيةّأوّاألرقّأوّالبرودّالجنسي.ّلالكتئابّمثل
االحتراسّفيّحالةّاالكتئابّالباسمّفقدّتغطيّوجهّالمكتئبّابتسامةّخادعةّمضللةّ -

 .(149ص ,4882)زهران, 
ّ"ّفتشخصّاالكتئابّكماّيلي:نيرة عبد الفتا أماّ"
 خبرةّوجدانية -
 الحزنّوالتشاؤم -
 الشعورّبالفشل -
 وتغيرّصورةّالذاتّاالجتماعيإيذاءّالذاتّواالنسحابّ -
 .(02ص ,3001)نيرة,  والتعبصعوبةّالنومّ -

ّومنّبينّاألعراضّأيضا:
%ّكلّشهرّمعّالتغييرّفي8ّفقدانّملحوظّللوزنّأوّزيادةّملحوظةّفيه،ّوهذاّبنسبةّ -

 .(22ص ,3001)الميالدي,  الشهيةّبالزيادةّأوّالنقصانّكلّيوم
ّاألعراضّيستّو ّهذه ّمعرفة ّأن ّإليه ّاإلشارة ّتجدر ّنتيجةّوما ّدقيقة ّتحليل ّعملية جب

ّإلىّّاإلكتئابيةلتداخلّاألعراضّ ّباإلضافة ّاألخرىّكالقلقّوالهستيريا ّاألمراضّالنفسية مع
 .(492ص ,3000, )مجدياالضطراباتّالعضويةّ

ّويضيفّعبدّا ّعسكرّالمعيارّالتشخيصيّالتاليّلالكتئاب:
تدومّّتكونّلمدةّعامينّلكنهاّليستّعلىّدرجةّكافيةّمنّالشدةّاإلكتئابيةاألعراضّ -

ّّاإلكتئابيةاألعراضّ ّأيام ّلمدة ّالعاديّتستمر ّالمزاج ّفتراتّمن ّويتخللها ّنسبي إلىّبشكل
خاللّالفتراتّالتيّيحدثّفيهاّاالكتئابّتظهرّمالمحّالحزنّّمنّشهورأسابيعّوالّتدومّأكثرّ

ّانخ ّواالنحطاطّبشكلّملحوظّمع ّحدوثّاالكتئابّّفاضّفيّمستوياتّالنشاطوالكآبة عند



    

ةّعرضّواحدّوهوّاألفكارّمعّاضاف االكتئاب منّأعراض األقل على تظهرّثالثةّأعراض
ئابّيفرقّاالكتّالّتكونّلدىّالمصابّهلوسةّوتفككّعقليّوالميولّاالنتحارية بالموت المتعلقة

مثلّالعصابّالقهريّأوّالتسممّالكحوليّبأنّالمكتئبّيمتازّعنّاالضطراباتّالعقليةّاألخرّ
 .(22ص ,4899)عسكر, بمزاجّمتعكرّيؤثرّعلىّالعملياتّالوظيفيةّ

ّتحدتّ" ّتوضيحّجيسبرولقد ّبها ّيجبّالقيام ّالتشخيصّحيثّأولّخطوة ّعنّقضية "
ّاألعراضّمنّطرفّالطبيبّللمريضّمعّالقيامّبالفحوصاتّالتالية:

 قياسّالضغط -
 القلباضطرابّ -
 معدلّاألنزيماتّفيّالمصل -
 التحققّمنّأنّكانتّهناكّاضطراباتّفيّالنوم -

ّ"ّإلّهذهّالعملياتّماّيلي:هيلمانويضيفّ"
 التأكدّمنّإنّكانّالمريضّيتعاطىّالكحولّأوّالمخدرات -
التأكدّمنّظهورّثالثةّأعراضّنفسيةّأساسيةّوهي:ّاليأس،ّالمزاجّاالكتئاب،ّاألفكارّ -

 االنتحارية.
ّيالحظّأيضاّظهورّاألعراضّالتالية:كماّ
 عدمّاالهتمامّباألشخاصّواألشياء -
 عدمّالقدرةّعلىّالتمتعّوالتلذذّ -

ّكماّيؤديّوجوبّظهورّاألعراضّالجسديةّالتالية:
 اضطراباتّاألكلّ)فقدانّالشهية( -
 اضطرابّالنوم -
 .(419-412, ص3003, )عديلةاضطرابّالهضمّ -

الشديدةّفيّالتصنيفّاألمريكيّفهيّمحددةّفيّّاإلكتئابيةأماّالمعاييرّالتشخصيةّللنوبةّ
ّخمسّمعاييرّهي:



    

ّالمزاجّّالمعيار)أ(: ّتعكر ّوضوح ّلإلثارة، ّالقابلية ّالسوداوية، ّوالمتعة، ّاالهتمام فقدان
ّبشكلّمستمرّنسبيا،ّمعّالتأكيدّعلىّأنهّليسّمنّالضروريّأنّيكونّالعرضّالمهيمن.

ّعراضّلمدةّالّتقلّعنّأسبوعينّطيلةّاأليام:يستلزمّوجودّأربعةّأّالمعيار )ب(:
ّالشهيةّمعّزيادةّواضحةّ - نقصّالشهيةّمصاحبّبنقصّواضحّفيّالوزن،ّأوّزيادة

 فيّالوزن.
 األرق -
 الهياجّأوّالتباطؤّالنفسيّالحركي -
 فقدانّالطاقة -
 مشاعرّعدمّاألهمية -
 الشعورّالمتزايدّبالذنبّدونّأسبابّواقعية. -
ّال - ّعل ّالتفكيرّانخفاضّمستوياتّالقدرة ّغيرّمصحوبّبتناقضّفي ّوالتركيز تفكير

 المنطقي
 تكرارّأفكارّحولّالموتّوالميلّاالنتحاري،ّالرغبةّفيّالموت. -

غيابّتناذرّانفعاليّالمعيارّ)أ(ّالمعيارّ)ب(ّأيّقبلّتشكلّهذاّالتناذرّ فيّ)ج(:المعيار
النشغالّبفكرةّهذيانّأوّبعدّشفائهّالّيهيمنّعلىّاللوحةّالسريريةّأيّمنّالعناصرّالتالية:ّا

ّأوّبهلوسةّالّتتوقفّمعّالمزاج،ّسلوكّغريب.
حالةّفصاميةّأوّاضطرابّفصاميّ إلى مضافة الشديدةّغيرّاإلكتئابيةالنوبةّّ)د(:المعيار

ّالشكل.
عقليّعضويّالمنشأّأوّإلىّحدادّغيرّمعرقلّ اضطراب إلى النوبةّالّتعودّالمعيار )هة(:

ّ. (48-49ص ,3042) زقعار,  بأفةّمرضية
 عالج االكتئاب -2

ّ ّالقرن ّبداية ّالطبّالعضويّوالنفسّحيثّأصبحت61ّّمن ّإلىّدراسة ّالتفكير تحول
األمراضّالنفسيةّألولّمرةّفيّتاريخّالتفكيرّالبشريّموضوعاتّقابلةّللبحثّالعلميّوليسّ



    

االكتئابّ،ّويعتبرّ(23, ص4889)عبد الستار, الجتهادّالمشعوذينّورجالّالسحرّوالمنجمينّ
ّاألفرادّ ّتعاطي ّنسبة ّتقارب ّحيث ّللعالج ّتستجيب ّالتي ّالنفسية ّاالضطرابات ّأكثر من

ّوتقلّهذهّالنسبةّمعّتقدمّالسن.ّسنّالثالثين دون لألفرادّ%52للعالجّنسبةّ المتلقين
ّالطبّ ّيركز ّفبينما ّالنظرياتّالتيّتناولته ّطرقّووسائلّعالجّاالكتئابّبتعدد وتتعدد

ّالعال ّعلى ّلبعضّالنفسي ّاإلشارة ّجانب ّإلى ّالكهربائية ّوالصدمات ّوالجراحة ّبالعقاقير ج
ّوسيتمّفيماّيليّعرضّهذهّالطرق:ّةاالجتماعيالوسائلّالنفسيةّّو

يركزّأساساّعلىّطبيعةّاالختالالتّالوظيفيةّلعملّالجهازّالعصبيّّالعالجات الطبية: -أ
المركزيّوالمستقلّوكذلكّاالضطراباتّالهرمونيةّوماّيتبعّذلكّمنّاضطراباتّمعرفيةّوبدنيةّ

 ويعتمدّعلّمجموعةّمنّالوسائلّيمكنّإيجازهاّفيماّيلي:
 ّعلىالعالج عن طريق العقاقير ّتؤثر ّحيث ّنجاحا ّالتقنيات ّأكثر ّوهي الجهازّّ:

العصبيّالمركزيّويكمنّدورهاّفيّإعادةّاتزانّالموصالتّالعصبيةّفيّالدماغّومنّبينهاّ
 مضاداتّاالكتئابّوتشملّأربعةّمجموعاتّهي:

 منشطاتّالجهازّالعصبي -
 مركباتّثالثيةّالحلقات -
 مثبطاتّاألنزيمّالمؤكسدّلألميناتّاألحادية -
 تالوبارمّوالفلوكستينمضاداتّاالكتئابّالحديثةّمثلّالبيروتونينوّالسي -

ّكيميائيّ ّاالكتئاب ّنوع ّأو ّللمريض ّالسابقة ّاالستجابة ّعلى ّالعقاقير ّاختيار ويعتمد
ّ.(292ص ,4883, )حمودةأدرينالياّأوّسيرتونياّ

 ّيستعملّخاصةّفةيّحةاالتّاالكتئةابّالمصةاحبّلميةولّالعالج بالصدمات الكهربائية:
"ّحيةثّاسةتعملّسةيرليتيمةنّطةرفّالباحةثّ"انتحاريةّشديدة،ّأولّاسةتعمالّلهةذاّالجهةازّكةانّ

ويعتبرّهةذاّّموصلينّكهربائيين،ّإلحداثّنوبةّصرعيةّوهذاّلتمريرّشحنةّكهربائيةّفيّالدماغ
العالجّمنّأنجةحّالعالجةاتّحتةىّاألنّوالّيوجةدّخطةورةّمةنّإعطةاءّالكهربةاءّللمةريضّبةلّأنّ

هّنةوعّمةنّالعقةابّيخلةقّلةدىّمضاعفاتهاّأقةلّمةنّالعقةاقير،ّإالّأنّالمحللةينّالنفسةيينّيعتبرونة
المةةةريضّعقةةةدةّاإلدانةةةةّّالذاتيةةةةّالتةةةيّتهةةةددّكيانةةةهّأكثةةةرّمةةةنّالمةةةرضّنفسةةةهّجلسةةةتينّأوّثةةةالثّ



    

)زقعةار, جلساتّوتجريّعادةّمنّستةّالىّاثنتيّعشرةّجلسة،ّبمعدلّجلسةّواحدةّلكلّيةومينّ

 .(33ص ,3042
 قةةاقيرّونةةادراّمةةاّ:ّانخفةةضّمعةةدلّاسةةتعمالّالجراحةةةّبعةةدّاسةةتعمالّالعالعةةالج  بالجراحةةة

يلجأّالمعالجّإلّالعمليةّالجراحيةّألنهّنادراّمةاّيفشةلّهةذاّالعةالجّفةيّمعظةمّحةاالتّاالكتئةابّ
مةةنّّعلةةىّتلةةكّالحةةاالتّالتةةيّالّتسةةتجيبّلعةةدةّمحةةاوالت العةةالجّقاصةةرا ويبقةةىّهةةذاّالنةةوعّمةةن

"ّأنةهّالحسيني،ّفيّحينّيرىّ"(281ص ,3040 )عكاشة,العالجّبالعقاقيرّوالصدمةّالكهربائيةّ
فيّحالةةّاسةتخدامّالعمليةةّالجراحيةةّالّيكةونّإالّبعةدّثبةوتّفشةلّجميةعّالعالجةاتّلمةدةّتصةلّ

سةةةنواتّعلةةةىّاألقةةةلّويشةةةيرّإلةةةىّأنّهةةةذهّالعمليةةةةّتتمثةةةلّفةةةيّقطةةةعّبعةةةضّالممةةةرات62ّّإلةةةىّ
هةةةةةذهّهةةةةةيّباختصةةةةةارّّ(,920, ص4881)الحسةةةةةيني, العصةةةةةبيةّفةةةةةيّالمةةةةةخّالمتعلقةةةةةةّبالشةةةةةعورّ

مستخدمةّفباإلضةافةّإليهةاّتعةددتّالعالجةاتّالنفسةيةّبتعةددّوجهةاتّالنظةرّالعالجاتّالطبيةّال
 .فيّالتفسيرّوعالجّاالكتئابّوفيماّيليّاستعراضّبعضّالطرق

ّلإلصابةّعالج التحليل النفسي -ب ّويكونّعنّطريقّالبحثّعنّاألسبابّالمؤدية :
ّإلى ّفيسعى زالتها ّوا  ّال باالكتئاب ّفي ّالتثبيت ّحد ة ّمن ّالتخفيف ّالفميةّمحاولة مرحلة

ومحاولةّحلّالصراعّاألوديبيّوتقويةّدفاعاتّاألناّوتخفيفّقسوةّاألناّاألعلىّالباعثّ
ّلعملّعالقاتّخارجّ ّالتنظيمّاالنفعاليّوتوظيفّالطاقةّالنفسيةّسعيا علىّالذنبّإعادة
نطاقّنرجسيةّالذاتّوتهذيبّمسارّالطاقةّالعدوانيةّالموجهةّإلىّالداخلّكيّتعبرّعنّ

ّبطّر ّإلىّالخارجّنفسها ّسلوكية ّترجعّّ(,422, ص4889)عسكر, يقة ّالتحليلية فالمدرسة
ّبينهاّ ّفيما ّتتصارع ّقوى ّتمثل ّشعورية ّال ّداخلية ّصراعات ّإلى ّالنفسية االضطرابات

, 4881, )عبد الستارواشتدادّالصراعّيولدّشعوراّبالقلقّيجعلهّمهيأّللوقوعّفيّالعصابّ
 (91ص
وبالك "4890ّبرونس "ّو"4828بيك ورفقائه روادهّ"منّأشهرّّالعالج المعرفي: -ج

ّوالعالجّالمعرفيّمحتويّعلىّأسلوبّعالجيّمميزّذوّطابعّاستقرائي4892ّبورن  "
وتساهميّويتجنبّفيهّويتطلبّتكوينّالمعالجّالمعرفيّببرنامجّخاص،ّيستوجبّالمعرفةّ

كتئابيّوبالمجموعاتّالتصنيفيةّالثانوية،ّوبالحالةّاالكتئابّوبأشكالّالتناذرّاإلالعميقةّب



    

أماّالمرضىّفإنهمّيتعلمونّالنظرّّ(,31ص ,3042)زقعار, وتطورهاّوتعقيداتهاّالمحتملةّ
إلىّاالكتئابّعلىّأنهّنتاجّأفكارّتتسمّباالختاللّالوظيفي،ّثمّيعملونّمعّالمعالجّكشفّ

ّ ّومعرفة ّالتوافق ّسوء ّإلى ّالمؤدية ّوالمعارف ّانفعاالتهمّاألفكار ّوبين ّبينهما، االرتباط
ّالتجريب ّيطلقّعليها ّمنّخاللّعملية ّالسلبية، ّالت وعواطفهم  حيث عاوني،المشتركّأو

بتصميمّتجاربّشخصيةّالختبارّصدقّمعتقداتّالمرضىّالتيّ المعالجّوالمريض يقوم
ّتحمله ّما ّمقابل ّبالتشويه ّحقيقية حياتهم تتسم ّمعتقدات ّيتعل وفي من ّالعالج مّنهاية

ّالمزاجّ ّهذه ّتقل ّوبهذا ّالخاطئة ّالعقلية ّوعملياتهم ّمعتقداتهم ّلتغيير ّأساليبا المرضى
 (221-221ص ,3000)السيد, المكتئبّ

 :ّيمتازّبماّيلي:ّالعالج العقالني االنفعالي -د
 عالجّمختصر -
 يصلحّللتعاملّمعّاالضطراباتّاالنفعاليةّالحقيقيةّ)غيرّالذهانية( -
 محدوديّالذكاءالّيصلحّمعّاألفرادّ -

"ّ ّاآللياتّإليسفحسب ّفي ّاضطراب ّأو ّخلل ّمن ّتنتج ّالنفسية ّاالضطرابات ّفإن "
ّإلىّسلوكاتّانفعاليةّ ّالتيّتؤديّبدورها ّالالعقالنية ّاألفكار ّتكون ّاألخيرة ّوهذه المعرفية،

"ّ ّاستعمل ّولقد ّوالتفكيرّإليسمرضية، ّالعاطفة ّويحدد ّيبين ّحتى ّالالعقالني ّمصطلح "
ّق ّالتي ّالذاتّوالسلوك ّونقصّتقدير ّبالذنب، ّكالشعور ّسلبية، ّأعراضّنفسية ّإلى ّتقود د

ّ.(Arhoux,       P 44)واالنطواءّوصعوبةّالوصولّإلىّالهدفّالمرجوّ
ّالنوعّمنّالعالجّ"العالج المتمركز حول العميل -هة "ّوهوّروجرزّكارل:ّوقدّأسسّهذا

والذيّيؤكدّعلىّاحترامّشخصيةّالفردّيندرجّتحتّماّيسمىّبالعالجّالفينومنولوجيّاإلنسانيّ
 يواجهّصعوباتّومشكالتّتعيقّانجازاته،ّوهوّالتقديرّاإليجابي إنساني ككائن وقبوله المكتئب

"ّروجرزللعميلّيتضحّفيّإطارّالعالقةّاإلنسانيةّغيرّالموجهةّبينّالعميلّوالمعالجّويؤكدّ"
أنّمصدرّالمتمركزّحولّالعميلّّفترضّالعالجنوعيةّالعالقةّتزيدّمنّفعاليةّالعالج،ّويأنّ

التحريفّمماّيؤديّحولّذاتهّوالتيّتعرضتّللتشويهّأوّاالضطراباتّالنفسيةّلدىّالمكتئبّ



    

إلىّاضطرابّشديدّحيثّتسودّعندهّأفكارّالدنيويةّوالنبذّمنّطرفّاآلخرين،ّوهذاّالقصورّ
ّفيّالذاتّيحد ّمنّسلوكهّالسويّمماّيشوهّذاته.

العمليةّالعالجيةّيتوقفّعلىّمدىّإحداثّتعديلّفيّمفهومّ"ّمدىّنجاحّروجرز" ويقرر
ّ.(439ص ,4884, )هشامالذات،ّليشملّكلّالخبراتّالتيّيدركهاّ

ّالعالج السلوكي المعرفي -و ّلمعالجة ّشيوعا ّاألكثر ّاألساليب ّمن ّيعد ّوالتيّ: االكتئاب
حدوثّاالنتكاسةّبعدّلّبدرجةّكبيرةّمنّمعدالتّلأثبتتّفعاليتهاّالكبيرة،ّحيثّيمتازّبأنهّيق

ّأهمّ ّيلي ّوفيما ّاألخرى ّالعالجية ّاألساليب ّمن ّبغيره ّمقارنة ّالعالجي ّالبرنامج نهاية
 االستراتيجياتّالمعتمدةّفيّهذاّالنوعّمنّالعالج:

ّالمعالجّبتحديدّّجدولة النشاط: - تعتمدّفيّالمرحلةّاألولىّلبدايةّالعالج،ّحيثّيقوم
ثمّيقومّالمريضّبسردّالمهامّوالمسؤولياتّوخاصةّأنشطةّالمريضّوالوجدانّالمصاحبّلهاّ

األنشطةّالسارةّالتيّيمكنّأنّيتضمنهاّالجدول،ّوعملّجدولّيوميّيعملّالمريضّوفقاّله،ّ
 .ويحددّالوقتّالذيّسيقومّخاللهّبأنشطةّمعينة

وتنبثقّهذهّالمهامّمنّجدولّالنشاطّالتيّتتمّإعدادهاّوتعتمدّعلىّ المهام المتدرجة: -
ثّيبدأّالمريضّمنّاألسهلّإلىّاألصعب،ّكماّأنهّمنّالممكنّأنّيتمّتجزئةّكلّالتدرج،ّحي

 .مهمةّإلىّوحداتّأخرى
:ّويعتبرّمنّأهمّاألساليبّالتيّحققتّنتائجّجيدةّفيّعالجّحاالتّالتعزيز الذاتي -

 االكتئابّوذلكّالحتوائهّعلىّالمميزاتّاآلتية:
 التجريبّالتعاوني -
 استخدامّاألسئلة -
 )هنا(ّوّ)اآلن(التركيزّعلىّ -
 استخدامّالواجباتّالمنزلية -
 .(490-422ص ,3000, )عادلالتوجيهّقصيرّالمدىّ -

 العالجّالتشخيصيّ -



    

حداثّالتغيراتّالبيئيةّّةاالجتماعيعنّطريقّمساعدةّالمريضّاجتماعيا،ّوحلّمشاكلهّ وا 
ّالمناسبةّلتقليلّمعاناته.

ّهذاّ ّ يقوم ّافتراضّأن ّالعالجّعلى ّمن ّمنّّاالكتئابالنوع ّالعديد ّفي ّخلل ينتجّعن
ولقدّتمّتطويرّهذاّاألسلوبّالعالجيّفيّّ(Rehm,     , P 194)المهاراتّالبينّشخصية،ّ

ولقدّأتبتّفعاليةّكبيرةّفيّ "ويزمان"ّو"كليرمانالعشرينّعلىّيدّ" القرن من بدايةّالثمانينيات
ّعالجّكثيرّمنّاالضطراباتّومنّمميزاتّهذاّالعالجّماّيلي:

 أسبوعا.61ّإلى69ّّبإطارّزمنيّمنّمحدودّ -
يتنةةةةةةاولّالطفولةةةةةةةّوالخلفيةةةةةةةّاألسةةةةةةريةّومشةةةةةةاكلّالنمةةةةةةوّفةةةةةةيّضةةةةةةوءّارتبةةةةةةاطهمّالمباشةةةةةةرّ -

 بالمشكالتّالسائدة.
 يؤكدّعلىّقصورّالمهاراتّالشخصيةّوخاصةّماّيرتبطّبتغييرّاألدوار.ّ -
- ّ ّأعراض ّتخفيض ّعلى ّللعالج ّالنهائية ّاألهداف ّتقديرّترتكز ّوتحسين االكتئاب،
 والسلوكّالتوكيديّللمريضّوذلكّمنّخالل:ّةاالجتماعيت،ّوالمهاراتّالذا

 مساعدةّالمرضىّعلىّتجديدّالصراعاتّالشخصيةّفيّحياتهم 
 التيّتحققّالتواصلّالناجحّوتزيدّالقدرةّعلىّإدارةّالصراعّ الفعالة تنميةّاالستراتيجيات

 والخالفّبكفاءة
 ّالشخصيةالمواجهةّالفعالةّمعّمسبباتّالضغطّفيّالعالقات 

االكتئابّقامتّالجمعيةّاألمريكيةّللطبّفيّعالجّ نتيجةّلفعاليتهّوتحقيقّنتائجّملموسة
, السيد)ضمنّإجراءاتّالممارسةّالعالجيةّلالكتئابّاألساسيّ بضمة ،6111 عام في النفسي
ّ.(229-222ص ,3000
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



    

 خالصة الفصل:
الصحةّالجسميةّفكماّأنّالتوافقّالتامّالصحةّالنفسيةّفيّالواقعّمسألةّنسبيةّمثلهاّمثلّ

بينّالوظائفّالجسميةّالمختلفةّيكادّالّيكونّلهّوجود،ّولكنّدرجةّاختاللّهذاّالتوافقّهيّ
أنّهناكّحد اّفاصالّ التيّتبرزّحالةّالمرضّعنّحالةّالصحة،ّفإنّالصحةّالنفسيةّالّتعني

التوافقّأمرّنسبيّكماّأنّّبينّالصحةّالنفسيةّوالمرضّالنفسي،ّبمعنىّأنّنجاحّالفردّفي
انعدامّاألمنّالداخليّللفردّمسألةّنسبية،ّوعلىّهذاّاألساسّفإنّالفردّيتمتعّبصحةّنفسيةّ

ّعلىّقدرّتوافقهّالداخليّوحسنّتوافقه.
أوّمعّّفالمرضّالنفسيّيتميزّبصراعاتّنفسيةّداخليةّتجعلّالفردّغيرّمتوافقّمعّذاته

 فتظهرّعليهّأعراضّالهياجّأحياناّأوّالخوفّالشديدّالمجتمعّوتجعلهّيبدوّمضطرباّانفعاليا

ّمنّاألعراضّالتيّ بالنقص، الشعور أو باالضطهاد الشعور أو ّبالذنبّإلىّغيرها والشعور
سبقّوأنّتمّعرضها،ّبشكلّمفصلّفيّهذاّالفصل،ّعندماّقامّالطالبّبعرضّعدةّمفاهيمّ

األوفرّمنّحيثّعددّالدراساتّاالكتئابّاللذانّناالّالنصيبّعنّاضطرابّالقلقّواضطرابّ
ّواهتمامّعلماءّالنفسّنظراّلكثرةّانتشارهمّلدىّمختلفّالفئاتّالعمرية.

ّغيرّسارةّ ّانفعالية ّخبرة ّالتيّتعرفّعلىّأنها ّالقلقّمنّاالضطراباتّالنفسية ويعتبر
يشعرّبهاّالفردّعندماّيتعرضّلمثيرّمهد ٍدّأوّمخيف،ّأوّعندماّيقفّفيّموقفّصراعيّأوّ

حادّوكثيراّماّيصاحبّهذهّالحالةّاالنفعاليةّبعضّالمظاهرّالفيزيولوجيةّمثلّازديادّّإحباطي
ضرباتّالقلبّوزيادةّالتنفسّوارتفاعّضغطّالدمّوفقدانّالشهيةّوزيادةّإفرازّالعرقّواالرتعا ّ

إماّأنّيكونّسمةّأوّحالةّحيثّيتضمنّقلقّالحالةّ واضطرابّادراكاتّالفردّللمحيط،ّوالقلق
أماّقلقّّرةّتتفاوتّمنّحيثّالشدةّمنّوقتّآلخرراتّالفيزيولوجيةّوهيّخبرةّعاببعضّالتغي
الفردّيعي ّالقلقّكحالةّمزمنةّويتضمنّأعراضّمختلفةّمثلّبرودةّاألطرافّ أن السمةّفيعني

ّالشهيةّ ّوفقدان ّوالصداع ّالنوم ّواضطراب ّالهضمية ّواالضطرابات ّالعرق ّإفراز ّفي وزيادة
ّالشديدّوالعجز.واضطراباتّالتنفسّوالخوفّ



    

ّباالنقباضّ ّالفرد ّيشعرّبها ّأوّدائمة ّانفعاليةّوقتية ّحالة ّاالكتئابّفهوّيعرفّبأنه أما
والحزنّوالضيقّوتشيعّفيهّمشاعرّالغمّوالهمّوتصاحبّهذهّالحالةّأعراضّمحددةّمتصلةّ

ّبالجوانبّالمزاجيةّوالمعرفيةّوالسلوكيةّوالجسمية.
كتئابّيتقاسمانّعاملّأسىّعامّوهذاّالعاملّالعامّولقدّاتفقّعلماءّالنفسّأنّالقلقّواال

ّمنّمستوياتّ ّالعام ّاألسى ّهذا ّويتكون ّاالكتئابّوالقلق، ّالتداخالتّبين ّمن ّالكثير يفسر
عندّالتعرضّلموقفّضاغطّ أنه هو يميزّاالكتئابّبينّالقلق مرتفعةّمنّالوجدانّالسلبي،ّفما

ّالقلق ّفي ّموجودا ّيضل ّاإليجابي ّالوجدان ّفإن ّأسى ّالقلقّّأو ّيتسم ّكما ّاالكتئاب، دون
باستشارةّفسيولوجيةّمرتفعةّعنّاالكتئاب،ّوهذاّماّيظهرّأيضاّمنّخاللّتفسيراتّالنظرياتّ

 لالضطرابين.
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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الدراسةّاالستطالعيةّعبارةّعنّخطوةّمبدئيةّأساسيةّبالنسبةّللدراسةّالنهائيةّإذّيتمّفيهاّ
ّتحديدّخصائصّ بناءّأدواتّجمعّالبيانات ّأيضا والتأكدّمنّمدىّصالحيتها،ّويتمّخاللها

العينةّومعرفةّمجالهاّالمكاني،ّالوقوفّعلىّبعضّالمتغيراتّالتيّلمّينتبهّلهاّالباحثّمنّ
ّقبلّ.ّ

مسحيةّلبعضّالمؤسساتّالصناعيةّعلىّمستوىّ وفيّهذهّالدراسةّقامّالطالبّبدراسة
قلةّقصدّتحديدّالمؤسساتّالتيّتتوفرّفيهاّشروطّمدينةّتقرتّ)المنطقةّالصناعية(ّبواليةّوّر

ّبعضّ ّظهور ّعلى ّالفيزيقية ّالظروف ّأثر ّمعرفة ّالدراسة ّهدف ّكان ّحيث الدراسة،
ّاالضطراباتّالنفسيةّوالتنظيميةّفيّالمؤسساتّالصناعية.

ّويقصدّبالظروفّالفيزيقية:ّالضوضاءّوالحرارة
جةّهذهّالظروفّ)الضوضاء،ّقياسّدّر هو المسح إجراء من األساسي وعليهّكانّالهدف

ّأكبرّمنّ ّالضوضاء ّفيّالمؤسساتّالتيّتكونّمعدلّدرجة ّحيثّتم ديسبل12ّّالحرارة(
ّوعليهّفقدّتمّتحديدّمجاالتّالدراسةّكمالّيلي:°12ّومعدلّدرجةّالحرارةّأكثرّمنّ

 أوال: مجاالت الدراسة
ّ:ّّوكانّفيّالمؤسساتّالتاليةّ:المجال المكاني للدراسة -4
 ّرغوةّالجنوبمؤسسة 
 مؤسسةّمطاحنّاألحالم 
 مؤسسةّجديّلصناعةّاآلجر 
 مؤسسةّجديّإلنتاجّالسميدّوالفرينة 
 نتاجّموادّالبناءتيجينيّإلّمؤسسة 
 مؤسسةّحركاتّلصناعةّوتركيبّالقوالبّالمعدنية 
 المجال الزماني للدراسة: -3

ّ.9268سنةّ من وجانفي 9261 سنة من أجريتّالدراسةّاالستطالعيةّخاللّشهريّديسمبرّّ
ّ
ّ



    

 المجال البشري : -2
بماّأنّالهدفّمنّالدراسةّهوّمعرفةّفيماّإذاّكانتّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّ

االضطراباتّالنفسيةّ)القلقّواالكتئاب(ّوكذلكّدرجةّاالضطراباتّالمهنيةّّظهورّبعض درجة
ّالعالقاتّ ّاالغترابّةاالجتماعي)سوء ّالمهني، ّالتسيب ّالعمل، ّدوران ّأولئكّ، ّبين المهني(

العمالّالذينّيعملونّفيّظروفّفيزيقيةّجيدةّوأولئكّالذينّيعملونّفيّظروفّفيزيقيةّسيئةّ
ّتفوقّ ّالحرارة ّيفوقّ°12ّ)درجة ّالمسح12ّّومستوىّضوضاء ّبعملية ّالقيام ّفبعد ديسبل(،

ومستوىّ°12ّللورشاتّالتيّيتمّالعملّفيهاّفيّظروفّفيزيقيةّعاديةّدرجةّحرارةّأقلّمنّ
12ّّضوضاءّأقلّمنّ ّأفرادها ّعلىّاختيارّعينةّعدد ّاختيارهم12ّّديسبل،ّعمدنا ّتم فرد

ّ:لمعنيةّبالدراسةّعلىّالنحوّاآلتيبطريقةّعرضيةّمنّجميعّالورشاتّا
 ّ:عمالّيعملونّفي21ّّعمالّيعملونّفيّظروفّعاديةّو21ّمؤسسةّرغوةّالجنوب

 ظروفّسيئة.
 ّ:عمالّيعملونّفي21ّّعاديةّوّظروفعمالّيعملونّفي21ّّمؤسسةّمطاحنّاألحالم

 ظروفّسيئة.
 ّ ّاآلجر: ّلصناعة ّجدي ّو29ّمؤسسة ّعادية ّظروف ّفي ّيعملون عمال29ّّعمال

 يعملونّفيّظروفّسيئة.
  ّعمال29ّّعمالّيعملونّفيّظروفّعاديةّو29ّالفرينة:ّيّإلنتاجّالسميدّّومؤسسةّجد

 يعملونّفيّظروفّسيئة.
 ّعمال21ّّعمالّيعملونّفيّظروفّعاديةّو21ّ:ّنتاجّموادّالبناءتيجينيّإلمؤسسة

 يعملونّفيّظروفّسيئة.
 ّ ّالحديدية ّالقوالب ّوتركيب ّلصناعة ّحْركات 29ّّمؤسسة ّظروفّعمال ّفي يعملون

 .عمالّيعملونّفيّظروفّسيئة29ّعاديةّو
ّ
ّ
 



    

 ثانيا: المنهج المستخدم
ّالدراسةّ ّمنهج ّالبحث ارتباطا يرتبط ّفطبيعة ّوفرضياتّالدراسة ّبإشكالية وأهدافهّّوثيقا

ّإذاّ ّالدراسةّهوّالكشفّفيما ّأنّالهدفّمنّهذه ّالباحثّعلىّاتباعّمنهجّمعينّوبما تلزم
كانتّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّدرجةّظهورّاالضطراباتّالنفسيةّوالتنظيميةّبينّ
العمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعاديةّوالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّسيئةّفقدّفرضتّطبيعةّ

 أنه على والفرضياتّاستخدامّالمنهجّالوصفيّالمقارنّويعرفّالمنهجّالوصفيّالمقارنّالبحث

تلكّالدراساتّالتيّيتمّفيهاّمقارنةّمجموعتينّأوّأكثرّمختلفتينّفيّمتغيرّمعينّأوّأكثرّفيّ
متغير،ّويكونّمتغيرّالفرقّبينّالمجموعاتّمتغيرّالّيمكنّالتحكمّفيهّأوّمتغيرّحدثّفعالّ

ّ(.289-282ص ,3004 ,)صال  وهاديّلسببّأوّآلخر
 ثالثا: أدوات جمع البيانات

ّعلىّّ ّالطالب ّاعتمد ّالدراسة ّوإلنجاز ّالضرورية ّالبيانات ّعلى ّالحصول ّأجل من
ّمجموعةّمنّاألدواتّتمثلتّفيماّيليّ:

:ّاستعملتّالمقابلةّفيّبدايةّاألمرّمعّمصالحّتسييرّالمواردّالبشريةّوذلكّالمقابلة -4
ّكلّمؤسسةّوطبيعةّنشاطهاّوكذلكّظروفّالعملّفيها.ألخذّنبذةّعنّ

ّسونومترجهاز قياس الضوضاء -3 ّجهاز ّوهو : (Sonométre )C.A 832 ّوهو
عبارةّعنّجهازّلقياسّمتوسطّمستوىّالضوضاءّخاللّفترةّزمنيةّمعينةّحيثّتمّاستعمالهّ

ّوفقّالخطواتّالتاليةّ:
 ّضوضاءّعالية.مسحّأوليّلتحديدّالورشاتّالتيّتسودّفيهاّمستويات 
 ّساعاتّبحيثّيتمّوضعّالجهازّعلىّبعدّمترّواحدّمنّمكان5ّّإجراءّالقياسّلمدة

مترّمنّسطحّاألرضّوتمّأخذّالقياساتّعن6.8ّّتواجدّالعمالّوفيّمستوىّمرتفعّيقدرّبةّ
ّللقياساتّفيّمؤسسةّ ّالحسابي ّالمتوسط ّحيثّحدد ّالعمال، ّتواجد ّأماكن ّنقاطّتمثل أربع

ديسبل،ّوفيّالورشاتّالتيّالّتسودّفيهاّضوضاءّمرتفعةّفلقدّتراوحتّ 628 رغوةّالجنوبّبة
ّ ّبين ّالقياس ّتسجيل52ّّو18ّمتوسطات ّتم ّفقد ّاألحالم ّمطاحن ّمؤسسة ّأما ديسبل

ّللورشاتّذاتّمسّالمتوسطات ّبالنسبة ّحددتّبةالتالية ّفقد ّالمرتفع إلى18ّّتوىّالضوضاء



    

ّوالف625ّ ّالسميد ّجديّإلنتاج ّمؤسسة ّأما ّمتوسطاتّمستوىّديسبل، ّتسجيل ّتم ّفقد رينة
ّ الضوضاءّكاآلتي:ّفي ديسبلّفيّحين628ّّالورشاتّالتيّتسودّفيهاّضوضاءّمرتفعةّبة

 ديسبل.52ّو18ّفيّالورشاتّذاتّمستوىّضوضاءّمنخفضّكانتّبينّ
وماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالحرارةّفيّهاتهّالورشاتّ)ذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوذاتّ

ّ°ّ.91(ّالّتتجاوزّبمناسّحرارةمستوىّ
الحرارةّالسائدةّفيّمؤسسةّجديّلصناعةّولقدّتمّاستخدامهّلقياسّدرجةّّالترمومتر: -2

ّ ّومؤسسة ّالبناءاآلجر ّمواد ّإلنتاج ّالقوالبّّتيجيني ّوتركيب ّلصناعة ّحْركات ومؤسسة
فيّبعضّالورشاتّفيّحينّتمّرصدّ°12ّتمّرصدّدرجاتّحرارةّالّتقلّعنّ حيث الحديدي،

،ّكماّتمّالتأكدّأيضاّمنّمستوياتّ°98وكانتّالّتتجاوزّأخرىّدرجاتّالحرارةّفيّورشاتّ
ّديسبل.52ّالضوضاءّفيّهذهّالورشاتّوالتيّالّتتجاوزّ

هذهّالدراسةّثالثّمقاييسّتقيسّمتغيراتّ في :ّاستخدمّالطالبّالباحثاالستبيانات -1
ّالدراسةّوفيماّيليّوصفهاّ:

ّعلىّهنيةاستبيان االضطرابات المّ-أ ّالباحثّمعتمدا ّطرفّالطالب ّمن ّبناؤها ّتم :
"ّالنفسيّلقياسّرانسيس ليكرتبعضّالكتبّوالدراساتّذاتّالعالقةّبالموضوعّوفقّمقياسّ"

ّبنداّموزعينّعلىّالمحاورّالتاليةّبالشكلّاآلتيّ:12ّاالتجاهاتّولقدّتضمنّ
ّ(66إلى6ّّ)منّةاالجتماعيبندّيمثلونّمحورّالعالقات66ّّّ-
ّ(91إلى69ّّبندّيمثلونّمحورّاالغترابّالمهنيّ)من61ّّّ-
ّ(19إلى98ّّبنودّيمثلونّمحورّدورانّالعملّ)من5ّّّ-
ّ(12إلى11ّّبنودّيمثلونّمحورّالتسيبّالمهنيّ)من5ّّّ-

ّبدائلّوهي:8ّّولقدّتمّصياغةّبنودّاالستبيانّفيّاالتجاهّالسالبّوتحديدّبدائلّإجابةّفيّ
ّرض،ّمعارضّجدا.موافقّجدا،ّموافق،ّمحايد،ّمعا

ّتمنحّ ّفالدرجات ّالدراسة ّلموضوع ّبالنسبة ّسلبي ّاتجاه ّذات ّاالستبيان ّبنود ّأن وبما
ّبالشكلّاآلتيّ:

ّ(26موافقّجدا:ّدرجةّواحدةّ)ّ-



    

ّ(29موافق:ّدرجتانّ)ّ-
ّ(21محايد:ّثالثّدرجاتّ)ّ-
ّ(21معارض:ّأربعّدرجاتّ)ّ-
ّ(28معارضّجدا:ّخمسّدرجاتّ)ّ-
تمّبناءّهذاّاالستبيانّمنّطرفّالطالبّالباحثّباالعتمادّّولقدمقياس االكتئاب:  -ب

"ّلالكتئابّوالذيّيعتبرّمنّالمقاييسّالعالميةّللتعرفّعلىّبيكعلىّمقياسينّوهماّمقياسّ"
ّ"6116ّاالكتئابّحيثّنشرتّالقائمةّألولّمرةّسنةّ "ّوبعضّمساعديهّثمّبيكفيّمقابلةّلة
بعضّالبنودّمنّمقياسّاالكتئابّلدىّالشبابّتوالتّاألبحاثّوالدراساتّحولهاّكماّتمّأخذّ

ّ ّإعداد ّمن ّاألبعاد ّمقياسّمتعدد ّالطالبّ"أحمد محمد عبد المنعم علي"وهو ّقام ّحيث ،
ّبعضّالبنودّمنّهذينّالمقياسينّبالشكلّالذيّيتناسبّمعّخصائصّالعينةّ الباحثّبأخذ

ّ ّمن ّالمقياسّالمعد ّويتكون ّالدراسة، ّموضوع ّإيج15ّويخدم ّذاتّصيغة ّبالنسبةّبند ابية
 لموضوعّالدراسةّماّعداّأربعّبنودّوهيّعلىّالتوالي:ّ

فكانتّذاتّصيغةّسلبية،ّوتمّتحديدّبدائلّاإلجابةّفي21ّ،21ّ،91ّ،91ّّالبندّرقمّ
ّخمسّبدائلّوهيّ:

ّموافقّجدا،ّموافق،ّمحايد،ّمعارض،ّمعارضّجدا
ّبالشكلّاآلتيّ:وبالنسبةّلبنودّاالستبيانّذاتّاالتجاهّاإليجابيّتمّمنحّالدرجاتّ

ّ(28موافقّجدا:ّخمسّدرجاتّ)ّ-
ّ(21موافق:ّأربعّدرجاتّ)ّ-
ّ(21محايد:ّثالثّدرجاتّ)ّ-
ّ(29معارض:ّدرجتانّ)ّ-
ّ(26معرضّجدا:ّدرجةّواحدةّ)ّ-

أماّالبنودّذاتّاالتجاهّالسلبيّبالنسبةّلموضوعّالدراسةّفقدّتمّمنحّالدرجاتّعلىّالنحوّ
ّالتالي:ّ
ّ(26)ّموافقّجدا:ّدرجةّواحدةّ-



    

ّ(29موافق:ّدرجتانّ)ّ-
ّ(21محايد:ّثالثّدرجاتّ)ّ-
ّ(21معارض:ّأربعّدرجاتّ)ّ-
ّ(28معارضّجدا:ّخمسّدرجاتّ)ّ-
جانيت " اعتمدّالطالبّالباحثّفيّبنائهّللمقياسّعلىّمقياسّالقلقّلةمقياس القلق,  -ج

ّوالمترجمّمنّطرفّالدكتورّ"تايلور سبنس ّإلىّالعربيةّوهوّفيّاألمصطفى فهمي" صلّ"
بند،ّولقدّقامّالطالبّالباحثّبإعادةّالصياغةّاللغويةّلبعضّالفقراتّوحذف82ّّيتكونّمنّ

بند11ّّبعضهاّلتوافقّمعّخصائصّالعينةّوالدراسةّوالمقياسّفيّصورتهّالنهائيةّيتكونّمنّ
ذاتّصيغةّإيجابيةّبالنسبةّلموضوعّالدراسة،ّولقدّتمّوضعّبدائلّاالستجابةّكاآلتيّ:ّموافقّ

 .افق،ّمحايد،ّمعارض،ّمعارضّجداجدا،ّمّو
ّوبالتاليّتمّمنحّالدرجاتّكماّيليّ:

ّ(28موافقّجدا:ّخمسّدرجاتّ)ّ-
ّ(21موافق:ّأربعّدرجاتّ)ّ-
ّ(21محايد:ّثالثّدرجاتّ)ّ-
ّ(29معارض:ّدرجتانّ)ّ-
ّ(26معرضّجدا:ّدرجةّواحدةّ)ّ-

 ائص السيكومترية ألدوات الدراسة الخص رابعا:
يجبّأنّيتوفرّفيهاّشرطيّالصدقّوالثبات،ّ لالستعمال بالصالحية األدوات تتصف لكي

ّالطالبّالباحثّبتوزيعّ وللتأكدّمن ّقام استبيانّعلىّالعينةّالتجريبيةّ)عينة12ّّصالحيتها
ّوتوزيع ّاالستطالعية( ّ 62 استبياناتّعلى 62 الدراسة ّمنّجامعات: ّالواديّأساتذة بسكرة،

ّتبياناتّفقط.اس25ّورقلةّقصدّتحكيمهاّوتمّاسترجاعّ



    

:ّيعرفّالصدقّعلىّأنهّقدرةّاألداةّعلىّقياسّماّوضعتّلقياسهّوبالتاليّالصدق -4
الموافقةّعلىّجميعّ تم ولقد النفس( )أساتذةّفيّعلم العشرة المحكمين على تمّعرضّاألدوات

ّالبنودّفيّجميعّاالستبياناتّوصرحّالمحكمونّفيّمالحظتهمّبصالحيةّوصدقّاألدوات.
بعدّالحصولّعلىّاستجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّاالستطالعيةّتمّتوزيعهاّ:ّالثبات -3

ّ"ّلحسابّالثبات:ّكرونباخفيّجداولّإحصائيةّوتمّاالعتمادّعلىّمعادلةّ"

α ّ=ن
ن  

 ] ك9ّمجّبّ/ّع9ّعّ-&ّ[ 

ّفكانتّالنتائجّكاآلتيّ:
 الحكم على االستبيان كروننباخ αمعامل  االستبيان

ّثباتّجيد2,51ّّاالضطراباتّالمهنية
ّثباتّجيد2,59ّّاالكتئاب
ّثباتّجيد2,51ّّالقلق

 وعليهّفإنّاألدواتّصالحةّلالستعمالّفيّالدراسة.
 

ّ  
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 أوال: مجاالت الدراسة
قامّبعدّاالنتهاءّمنّإجراءاتّالدراسةّاالستطالعيةّوالتأكدّمنّصالحيةّأدواتّالدراسةّ

جراءاتّالميدانيةّالخاصةّبالدراسةّاألساسيةّوفقّالمجاالتّاإل الى الطالبّالباحثّباالنتقال
ّالتالية:
 :المجال البشري -8
مجموعاتّحيثّّثالثفردّتمّتقسيمهمّالى100ّّذهّالدراسةّعلىّعينةّعددهاّأقيمتّه 

ّتتألف ّاألولى ّالمجموعة ّمجموعّ 200 من كانت ّمن ّعرضية ّبطريقة ّاختيارهم ّتم فرد
المذكورةّفيّالدراسةّاالستطالعية،ّحيثّكانتّهاتهّالعينةّتشملّالعمالّالذينّالمؤسساتّ

ّفيّظروف ّّيعملون ّبين ّتتراوح ّضوضاء ّفيّدرجة ّعادية ّودرجة00ّّ-96فيزيقية ديسبل
فرد(ّتعملّفيّظروفّعادية200ّّأقل،ّوماّتجدرّاالشارةّاليهّأنّهذهّالعينةّ)ف°21ّحرارةّ

تتكونّمنّ(ّب)فردّوالعينة300ّّتتكونّمنّّ(أ)يمكنّتقسيمهاّالىّعينتينّحيثّأنّالعينةّ
ّ:ةليالتامؤسساتّالمنّ(ّأ)ّأفرادّالعينةّفردّأيضا،ّوتمّاختيار300ّ

 فردّمنّمؤسسةّرغوةّالجنوب.90ّ -

 فردّمنّمؤسسةّمطاحنّاألحالم.20ّ -

 فردّمنّمؤسسةّجديّإلنتاجّالسميدّوالفرينة.20ّ -

ّالذينّيعملونّفيّمستوياتّ ّاستجاباتّاألفراد ّمع ّالعينة ّهذه ّاستجابة ّمقارنة حيثّتم
ّمنّالمؤسساتّالتالية:(ّفتمّاختيارهمّبضوضاءّمرتفعة،ّأماّأفرادّالعينةّ)

 فردّمنّمؤسسةّتيجينيّإلنتاجّموادّالبناء.90ّ -

 فردّمنّمؤسسةّجديّلصناعةّاآلجر.20ّ -

 مؤسسةّحْركاتّلصناعةّوتركيبّالقوالبّالحديدية.فرد20ّّ -

ّالذينّيعملونّفيّمستوياتّ ّاستجاباتّاألفراد ّمع ّالعينة ّهذه ّاستجابة ّمقارنة حيثّتم
ّ.مرتفعةّحرارة
ّ
 



    

ّالثانيةّفتمّاختيارهمّمنّالمؤسساتّالتالية:أماّالعينةّ
 فردّمنّمؤسسةّرغوةّالجنوب.60ّ -

 فردّمنّمؤسسةّمطاحنّاألحالم.20ّ -

 .أفرادّمنّمؤسسةّجديّإلنتاجّالسميدّوالفرينة30ّ -

ّضوضاءّ ّفيّدرجة ّتتمثل ّسيئة ّفيّظروفّفيزيقية ّكانتّتعمل ّالعينة ّهذه حيثّأن
ديسبلّودرجة301ّّ-66االستطالعيةّالتيّكانتّتتراوحّبينّتمّتحديدهاّفيّالدراسةّّمرتفعة
ّفأقل،ّوعليهّفإنّطريقةّاالختيارّكانتّقصدية.°21ّحرارةّ

ّوفقّماّيلي:ّالتاليةأماّالعينةّالثالثةّفتمّاختيارهمّمنّنفسّالمؤسساتّ
 منّمؤسسةّتيجينيّإلنتاجّموادّالبناء.فرد00ّّ -

 منّمؤسسةّجديّلصناعةّاآلجر.ّأفراد30ّ -

 مؤسسةّحْركاتّلصناعةّوتركيبّالقوالبّالحديدية.أفراد30ّّ -

حيثّتمّاختيارهمّبطريقةّقصدية،ّحيثّشملتّهذهّالعينةّاألفرادّالذينّيعملونّفيّمستوياتّ
 ديسبل.00ّومستوياتّضوضاءّأقلّمنّ°00ّحرارةّمرتفعةّتفوقّ

 :المجال الزماني -2
دايةّاألمرّقامّالطالبّالباحثّفيّبحيث2036ّّ جانفي أواخر من تداءّ أجريتّالدراسةّاب
 .يوم90ّاسة،ّواستغرقتّهذهّالعمليةّعلىّاألفرادّالمعنيينّبالدّربتوزيعّأدواتّالدراسةّ

 :ثانيا: األدوات االحصائية
تمّاالعتمادّفيّهذهّالدراسةّعلىّاختبارّ"ت"ّلداللةّالفروقّكماّتمّاالستعانةّببرنامجّ

SPSS ّ.ّلحسابّالنتائج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



    

 :عرض النتائجثالثا: 
ّتحصلناّعلىّالنتائجّالمبينةّفيّالجداولّالتالية:ّ SPSSبعدّتفريغّالنتائجّفيّبرنامجّّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية األولىيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (29الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية

     ظروف عمل عادية
     

  
ّحالةّالتجانس      

            

-           

    ضوضاء مرتفعة
     

  
           -ّحالةّعدمّالتجانس      

 

ّ:القراءة اإلحصائية -
ّقيمة26ّالجدولّ)بالرجوعّإلىّ ّكانتّ ّّ(Sig)(ّولما ّلة 0006ّأقلّمنّّ     والمساوية

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدرجةّاالكتئابّبينّالعمالّالذينّيعملون0003ّّو
فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّ

ّالتاليّتحققّهذهّالفرضية.دالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوب
يعملةونّفةيّيتبينّلنةاّأنّالعمةالّالةذينّوبالرجوعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولّ

بيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّيعانونّمنّاكتئابّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملةونّفةيّ
مةنّمتوسةةطّّ<322006بيئةةّعمةلّعاديةة،ّفمتوسةطّدرجةاتهمّفةيّمتغيةرّاالكتئةابّوالمسةاويّلةةّ

ّ.332010ّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّوالمساويّلةّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثانيةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (31الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
ّحالةّالتجانس 23.11           ظروف عمل عادية

3.191 1.21 
1.219-       

       -     ّحالةّعدمّالتجانس 89.18           ضوضاء مرتفعة
 

ّ
 

 



    

ّ:القراءة اإلحصائية -
ّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة10ّبالرجوعّإلىّالجدولّ) 0006ّأقلّمنّّ     والمساويةّلة

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدرجةّالقلقّبينّالعمالّالذينّيعملونّفي0003ّّو
بيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّدالةّ

ّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولوبالرجّو

فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّيعانونّمنّقلقّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّ
منّمتوسطّّ<333023ّفيّبيئةّعملّعادية،ّفمتوسطّدرجاتهمّفيّمتغيرّالقلقّوالمساويّلةّ

ّ.69006ّملّعاديةّوالمساويّلةّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّع
 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثالثةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (38الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
 ظروف العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت"اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 "تقيمة " اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 حالة التجانس 7.31 39.97 811 ظروف عمل عادية
2.121 1.813 

1.891       

       1.811 حالة عدم التجانس 1.17 31 11 ضوضاء مرتفعة
ّ

ّ:لقراءة اإلحصائيةا -
ّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة13ّبالرجوعّإلىّالجدولّ) 0006ّأقلّمنّّ     والمساويةّلة

ّفيّمستوىّالعالقات0003ّّو ّأنّالفروقّالموجودة بينّالعمالّالذينّّةاالجتماعييتضحّلنا
يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ

ّعاديةّدالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّطيّالمجموعتينّفيّالجدولوبالرجوعّإلىّقيمّمتوس

ّةاالجتماعيفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّيعانونّمنّانخفاضّفيّالعالقاتّ
أكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعادية،ّفمتوسطّدرجاتهمّفيّمتغيرّالعالقاتّ

ّّةاالجتماعي ّلة ّّ>10ّوالمساوي ّنظرائهم ّمتوسط ّعاديةّمن ّعمل ّبيئة ّفي ّيعملون الذين
ّ.16016ّوالمساويّلةّ



    

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الرابعةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (32الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
 حالة التجانس 1.22 12.17     ظروف عمل عادية

81.73       
1.71       

       1.13 حالة عدم التجانس 88.28 31.11    ضوضاء مرتفعة
 

ّ:لقراءة اإلحصائيةا -
0006ّأقلّمنّّ  000والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة12ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

ّالذين0003ّّو ّالعمال ّبين ّالمهني ّاالغتراب ّمستوى ّفي ّالموجودة ّالفروق ّأن ّلنا يتضح
يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ

ّعاديةّدالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولّوبالرجوع

فيّبيئةّعملّعاديةّيعانونّمنّاغترابّمهنيّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ
ّوالمساويّ ّالمهني ّاالغتراب ّمتغير ّفي ّدرجاتهم ّفمتوسط ّمرتفع، ّضوضاء ّمستوى ذات

عملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّمنّمتوسطّنظرائهمّالذينّيّ<09061ّلة
ّّ.10006ّوالمساويّلةّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الخامسةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (33)الجدول رقم

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة  "تقيمة "
 اإلحصائية

 حالة التجانس 82.82 21.13     ظروف عمل عادية
1.829 1.721 

3.972       

       3.923 حالة عدم التجانس 32 27.71    ضوضاء مرتفعة

 

 :القراءة اإلحصائية -
0006ّأقلّمن00000ّّوالمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة11ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدورانّالعملّبينّالعمالّالذينّيعملونّفي0003ّّو



    

بيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّدالةّ
ّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.

يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولوبالرجوعّإ
يعانونّمنّدورانّعملّأكثرّمنّالعمالّالذينّّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّفيّبيئةّعمل

ّ ّعمل ّبيئة ّفي ّوالمساويّعاديةيعملون ّالعمل ّدوران ّمتغير ّفي ّدرجاتهم ّفمتوسط ،ّ
ّ.20.00ّوالمساويّلةّّعاديةنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ منّمتوسطّ<21.16لة

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية السادسةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (31)الجدول رقم

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
 حالة التجانس 2.18 3.93     ظروف عمل عادية

1.137 1.11 
3.311       

       3.317 حالة عدم التجانس 1.97 27.98    ضوضاء مرتفعة

 

ّ:القراءة اإلحصائية -
0006ّأقلّمنّّ  003والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة10ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّالتسيبّالمهنيّبينّالعمالّالذينّيعملون0003ّّو
فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّ

ّدالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولّوبالرجوع

فيّبيئةّعملّعاديةّيعانونّمنّتسيبّمهنيّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ
ّوالمساويّ ّالمهني ّالتسيب ّمتغير ّفي ّدرجاتهم ّفمتوسط ّمرتفع، ّضوضاء ّمستوى ّذات

منّمتوسطّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّّ<10061ّلةّ
ّ.21063ّوالمساويّلةّ

ّ



    

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية السابعةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (31الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
 حالة التجانس 21.78            ظروف عمل عادية

1.738 1.391 
3.137- 1.111 

 1.111 -3.319 حالة عدم التجانس 28.91 827.12    حرارة مرتفعة
 

ّ:القراءة اإلحصائية -
0006ّأقلّمنّّ  000والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة16ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدرجةّاالكتئابّبينّالعمالّالذينّيعملون0003ّّو
فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّدالةّ

ّقّهذهّالفرضية.إحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحق
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّوبالرجوعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدول

فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّيعانونّمنّاكتئابّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّ
منّمتوسطّّ<321001بيئةّعملّعادية،ّفمتوسطّدرجاتهمّفيّمتغيرّاالكتئابّوالمساويّلةّ

ّ.332060نظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّوالمساويّلةّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثامنةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (32الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة  "تقيمة "
 اإلحصائية

 حالة التجانس 23.11 92.11     ظروف عمل عادية
1.812 1.712 

1.181- 1.111 

 1.111 -1.311 حالة عدم التجانس 21.79 883.33    حرارة مرتفعة
 

ّ:القراءة اإلحصائية -
0006ّمنّّأقلّ  000والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة19ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدرجةّالقلقّبينّالعمالّالذينّيعملونّفي0003ّّو
ّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّغيرّ بيئةّعملّذاتّمستوىّحرارة

ّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.



    

يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدولّوبالرجوع
فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّيعانونّمنّقلقّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّ

ّ ّفيّمتغيرّالقلقّوالمساويّلة ّفمتوسطّدرجاتهم منّمتوسطّّ<331011ّبيئةّعملّعادية،
ّ.69006ّلّعاديةّوالمساويّلةّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعم

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية التاسعةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (37الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
 ظروف العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 "تقيمة " اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 حالة التجانس 1.22 12.17 811 ظروف عمل عادية
3.128 1.122 

1.121 1.111 

 1.111 1.817 حالة عدم التجانس 9.11 31.13 21 حرارة مرتفعة

 

ّ:القراءة اإلحصائية -
0006ّأكبرّمنّّ  000والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة11ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

0003ّّو ّالذينّيتضح ّالعمال ّبين ّالمهني ّاالغتراب ّمستوى ّفي ّالموجودة ّالفروق ّأن لنا
ّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارة

ّعاديةّدالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّنّلناّأنّالعمالّالذينّيتبيّوبالرجوعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدول

فيّبيئةّعملّعاديةّيعانونّمنّإغترابّمهنيّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ
09061ّذاتّمستوىّحرارةّمرتفع،ّفمتوسطّدرجاتهمّفيّمتغيرّاالغترابّالمهنيّوالمساويّلةّ

والمساويّلةّمنّمتوسطّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّّ<
10001ّ.ّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية العاشرةيوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (31الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
 حالة التجانس 7.31 39.97     ظروف عمل عادية

1.111 1.117 
2.791 1.111 

 1.111 2.811 حالة عدم التجانس 81.71 31.22    حرارة مرتفعة

 



    

ّ:القراءة اإلحصائية -
ّكانت10ّبالرجوعّإلىّالجدولّ) ّولما )ّ ّلة (Sig)قيمة 0006ّأقلّمنّ 000,0 والمساوية

 العمال بينّةاالجتماعيالعالقاتّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّ لنايتضحّ 0003منّ وأكبر

ّالذينّيعملونّفيّبيئةّ يعملون الذين ّوبينّالعمال ّمرتفع ّعملّذاتّمستوىّحرارة فيّبيئة
ّعملّعاديةّدالةّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.

يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّوبالرجوعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدول
أكثرّّةاالجتماعيفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّيعانونّمنّانخفاضّفيّالعالقاتّ

ّالعالقاتّ ّمتغير ّفي ّدرجاتهم ّفمتوسط ّعادية، ّعمل ّبيئة ّفي ّيعملون ّالذين ّالعمال من
ّّةاالجتماعي عملّعاديةّمنّمتوسطّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّّ>10021ّوالمساويّلة

ّ.16061ّوالمساويّلةّ

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الحادية عشريوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (39الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
 ظروف العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت" اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
 "تقيمة " اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 حالة التجانس 2.829 27.71 811 ظروف عمل عادية
1.122 1.192 

8.721 1.111 

 1.171 8.123 حالة عدم التجانس 1.182 22.11 21 حرارة مرتفعة

ّ:القراءة اإلحصائية -
0006ّأكبرّمنّّ  000والمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة16ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

يتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّدورانّالعملّبينّالعمالّالذينّيعملونّفي0003ّّو
بيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّغيرّدالةّ

ّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّعدمّتحققّهذهّالفرضية.

 فيما يتعلق بالفرضية الجزئية الثانية عشريوضح نتائج تطبيق اختبار "ت"  (11الجدول رقم )

 حسب  تينالمجموع
المتوسط  العدد ظروف العمل

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 "ت"  اختبار ليفين للتجانس اختبار

النسبة 
 الفائية

الداللة 
الداللة  "تقيمة " اإلحصائية

 اإلحصائية
 حالة التجانس 2.18 31.39     ظروف عمل عادية

1.111 1.123 
2.778 1.12 

 1.17 2.711 حالة عدم التجانس 2.21 21.82    حرارة مرتفعة

 



    

ّ:القراءة اإلحصائية -
0.06ّأقلّمن00009ّّوالمساويةّلةّّ(Sig)(ّولماّكانتّّقيمة00ّبالرجوعّإلىّالجدولّ)

المهنيّبينّالعمالّالذينّيعملونّيتضحّلناّأنّالفروقّالموجودةّفيّمستوىّالتسيب0.03ّّو
فيّبيئةّعملّذاتّمستوىّحرارةّمرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّدالةّ

ّإحصائياّعندّكالّالمستويينّوبالتاليّتحققّهذهّالفرضية.
يعملونّيتبينّلناّأنّالعمالّالذينّّوبالرجوعّإلىّقيمّمتوسطيّالمجموعتينّفيّالجدول

عاديةّيعانونّمنّتسيبّمهنيّأكثرّمنّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّفيّبيئةّعملّ
ّ 10.61ّذاتّمستوىّحرارةّمرتفع،ّفمتوسطّدرجاتهمّفيّمتغيرّالتسيبّالمهنيّوالمساويّلة

منّمتوسطّنظرائهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّمرتفعّوالمساويّلةّّ<
20.31ّ.ّ

ّ  



    

 النتائج في ضوء فرضيات الدراسةتفسير ومناقشة رابعا: 
 تفسير الفرضية األولى والثانية -

ّويتسمّ ّاألفراد، ّمن ّالعديد ّمنها ّيعاني ّالتي ّالنفسية ّاالضطرابات ّاالكتئابّأحد يعتبر
ّبأيّ ّأغلبنا ّبه ّالمزاجّالطبيعيّالذيّيتأثر ّتتراوحّمن ّالىّدرجة ّباإلحباطّويشير بالشعور

ديد،ّومعظمّاألفرادّيصيبهمّاكتئابّخفيفّاستجابةّتغيرّفيّالحياة،ّسواءّتأثرّبسيطّأوّش
للعديدّمنّاألحداثّبينماّنجدّعددّأقلّلهمّردّفعلّاكتئابيّشديدّتجاهّنفسّهذهّاألحداثّ

ّأحدّاضطراباتّالوجدانّالذيّيتميزّبسرعةّاالستثاّر وفقدانّاالهتمامّّةواالكتئابّهوّأيضا
ّالىّأعراضّمصاح ّباإلضافة ّأغلبها ّأو ّاألنشطة ّفيّاضطراباتّالشهيةّفيّكل ّتتمثل بة

وّنقصهّونقصّالطاقةّوالشعورّأّالوزنّوزيادةّالنشاطّالحركيتغيرّوالنومّوصعوبةّالتفكيرّّو
 أيضا وتشيرّالدراساتّبالذنبّولومّالذاتّمعّصعوبةّفيّالتركيز،حساسّبفقدانّالقيمةّواإل

اطّاألفرادّحيثّيشملّعدةّأحدّالمظاهرّالنفسيةّالسلبيةّالشائعةّوالمؤثرةّفيّنش القلق أن الى
تجعلّالفردّتعتريهّمشاعرّالخوفّوالفزعّوتضطربّّةمؤشراتّانفعاليةّومعرفيةّوفيزيولوجي

ّفإنّ ّوالتركيزّوالتذكرّوحلّالمشكالتّوعليه ّويتشتتّاالنتباه لديهّمستوياتّاإلدراكّالسليم
ّبالضرورةّ ّالمؤسسة ّداخل ّالحاالتّفيّوسطّالعمال ّمثلّهذه ّانتشار ّأن ّالقول منّيمكن

ّانطلّسيؤديّالىّتأثيراتّسلبيةّعلىّجميعّاألصعدة، ّالدراسةّمنّمنطلقّأنّولقد قتّهذه
ّالمزاجي ّالحالة ّعلى ّيؤثر ّمشتت ّعامل ّيتأثرونّّةالضوضاء ّكونهم ّالعمل ّفي لألفراد

ّموضوعّ ّتناولت ّالتي ّالدراسات ّجميع ّأكدته ّما ّوهذه ّعملهم ّفي ّبهم ّالمحيطة بالظروف
الضوضاءّفيّالعملّحيثّأكدتّدراساتّعديدةّأنّالتعرضّالىّالضوضاءّيؤديّالىّآثارّ

ّّسلبية ّّميالمد"فيّالعملّمثلّدراسة ّوجماعته "2003ّّ دراسةّّو3612ّّبراجدون""ودراسة
ّالتيهوكاي" ّأ " ّبولتن"وردها ّتؤثر3619ّّ" ّالدراساتّعلىّأنّالضوضاء حيثّأكدتّهذه

علىّأداءّالعاملينّوتكفّمنّقدراتهمّاالدائيةّنتيجةّلنقصّالطاقةّلديهمّوفقدانّالقيمةّفيّ
ّأكدتّالدراساتّ ّكما ّالتيّالعمل، ّاألعمال ّفي ّاألفراد ّعلى ّتؤثر ّالضوضاء ّأن المخبرية

تتطلبّتركيزاّكبيراّكونّالضوضاءّعامالّمشتتاّيؤثرّفيّالحالةّالمزاجيةّللفردّوهذاّماّيتفقّ
معّنتائجّهذهّالدراسةّحيثّتوصلّفيهاّالطالبّالباحثّالىّأنّهناكّتأثيرّللضوضاءّعلىّ



    

ّبأنهّ هناكّفروقّذاتّداللةّاحصائيةّبينّأولئكّالذينّالحالةّالمزاجيةّللعاملينّحيثّوجد
ّذاتّمستوياتّ ّعمل ّبيئة ّفي ّيعملون ّالذين ّأولئك ّوبين ّعادية ّفيّظروفّعمل يعملون
ضوضاءّمرتفعةّولكنّمنّزاويةّأخرىّتتعارضّنتائجّهذهّالدراسةّمعّمجموعةّمنّدراساتّ

ىّسائقيّالقاطرات،ّالباحثينّاأللمانّفيّدراسةّاستغرقتّعامينّحولّتأثيراتّالضوضاءّعل
حيثّتبينّمنّخاللهاّأنّالضوضاءّالتيّتصدرّعنّالقاطرةّلمّتؤثرّعلىّالسائقينّألنهاّ

ّعدمّظهورّعالماتّاالنفعا ّمنّعملهمّاليوميّكماّالحظوا واالضطراباتّّلأصبحتّجزءا
التعبّالعاديّالذيّيتعرضّ كلّماّفيّاألمرّظهورّعالماتالنفسيةّعلىّهؤالءّالسائقين،ّّو

شخص،ّبمعنىّأنّالضوضاءّالّتؤثرّحسبّهذهّالدراسةّعلىّالحالةّالمزاجيةّلألفرادّّلهّكل
ولكنّماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالفرقّبينّعينةّالدراسةّالحاليةّوعينةّالدراسةّاأللمانيةّيكمنّ
فيّنوعيةّالضوضاءّالتيّيتعرضّلهاّالعاملونّففيّالدراسةّالحاليةّنجدّالعمالّيتعرضونّ

ّ ّولمدة ّوتتخللهايوميا ّمستمرة ّضوضاء ّالى ّأسبوعيا ّأيام ّوستة ّساعات  ضوضاءّثمانية

ولقدّأثبتتّّفيّحينّالدراسةّاأللمانيةّيتعرضّسائقيّالقاطراتّالىّضوضاءّمستمرة مفاجئة
ّالمفاجئة،ّ ّالضوضاء ّمن ّتأثيرا ّأقل ّالمستمرة ّالضوضاء ّالتعرضّالى ّأن ّالى الدراسات

ّالعمالّعلىّا ّتساعد ّالمستمرة ّكانّالعملّفالضوضاء ّما ّإذا ّفيّحالة ّخاصة ّعليها لتعود
ّفيّ ّالعمالّخلفيةّضروريةّللعملّالّيولونّأهميةّلها يتطلبّمثلّهذهّالضوضاءّفيعتبرها
دّعليهاّفتصبحّعامالّمشتتّيثيرّ حينّأنّالضوضاءّالمتقطعةّيصعبّعلىّالعاملينّالتعو 

ّلالن ّتشتيتا ّوتسبب ّالتوازن ّفي ّواختالال ّحركية ّحسية ّالضوضاءّاستجابات ّأن ّكما تباه
 ظهورّعالماتّعدمّاالرتياحّالعصبية، ورةّعملياتّالتركيزّمماّيؤديّالىالمباشرةّتقطعّسيّر

فيّتجربتهّحولّالضوضاءّاالندفاعيةّأوّالمفاجئة3616ّّ"ّميرالوهذاّماّيتفقّمعّدراسةّ"ّ
ّمنّ ّمنّحينّالىّآخرّبإسقاطّرزمة ّرافعة ّأنّتقوم ّكاآلتي: القضبانّحيثّكانتّتجربته

ّالضوضاءّ ّهذه ّكون ّبخصوصها ّشكاوى ّلرفع ّبالعمال ّدفع ّمما ّمفاجئ، ّبشكل الحديدية
ّذلكّطلبّمنّسائقّالرافعةّإشعارّالعمالّ تصيبهمّباختالالتّفيّالوظيفةّالهضميةّوبعد

ّأي ّقبل ّصوتي ّلدىّ بمنبه ّكلي ّارتياح ّوتسجيل ّالشكاوى ّغياب ّالنتيجة ّفكانت إسقاط،
ّبمعنىّآخرّأن ّنتائج عدم ببس العاملين، ّمع ّاأللمانية الحاليةّ الدراسة توافقّنتائجّالدراسة



    

 يعودّالىّنوعيةّالضوضاءّالتيّيتعرضّلهاّالعاملونّفالضوضاءّالمتقطعةّاكثرّتأثيراّمن

ّعامالّ المستمرة، الضوضاء ّيعد  ّللضوضاء ّالعاملين ّإدراك ّأن ّنالحظ ّسبق ّمما وانطالقا
ّحي ّالسلبية، ّأثارها ّللتقليلّمن ّ"محمود السيد أبو النيل دراسة تثّدلّ مساعدا في3612ّّ"

دراستهّحولّعالقةّظروفّالعملّالفيزيقيةّبأمراضّالجهازّالتنفسيّعلىّأنّالعواملّالنفسيةّ
ّتكونّ ّبمعنىّأنّالظروفّالفيزيقية ّالعاملين، ّعلىّصحة ّالفيزيقية ّمنّالعوامل ّتأثيرا أكثر

ّفإحسا ّالعاملّنفسهّاليها، ّمنّنظرة ّانطالقا سّالعاملّبأنّالضوضاءّشيءّطبيعيّمضر ة
لعمالّيعملونّفيّكونهاّمنّمكوناتّعمل،ّفإنهّمنّشأنهّأنّتقلّآثارهّالسلبيةّونظراّلكونّا

الورشاتّالتيّتكونّفيهاّظروفّالعملّأحسنّمنّالورشةّالتيّيعملونّ بعض فيها مؤسسات
نجدّالدراساتّّإننامنّالصعبّعلىّالعاملّأنّيقتنعّبذلكّباإلضافةّالىّماّسبقّفنهّفيهاّفإ
العملّتتفقّمعّنتائجّهذهّالدراسةّالىّحدّبعيدّيةّالتيّتناولتّموضوعّالضوضاءّفيّالنظّر

ّفمنّ ّالدموية، ّتؤثرّفيّوظيفةّكلّمنّالغددّوالدورة ّ)الضوضاءّالمرتفعة( ّأنها حيثّتؤكد
ّالناحيةّالفيزيولوجيةّالتعرضّللضوضاءّيتسببّفيماّيلي:

 ارتفاعّضغطّالدم -

 ارعّدقاتّالقلبزيادةّوتس -

 (.17, ص2112)بوظريفة تقلصّاألوعيةّالدمويةّوازديادّفيّتقلصّالعضالتّ -

ّعنّ ّويتميزون ّبسرعة ّبالضيق ّيشعرون ّالعاملون ّتجعل ّفإنها ّالنفسية ّالناحية ّمن أما
ّأنهّمنّالسهلّإثارتهمّوتكثرّشكاويهم،ّكماّ اآلخرينّبنوعّمنّالعصبيةّألبسطّاألمورّكما

ّ ّبعضّالدراسات ّ"ذكرت ّذكرها ّعوامل ّبعدة ّيرتبط ّالضوضاء ّتأثير ّوجماعتهّميالمدأن "
ّوهيّكاآلتي:2003ّ
ّأنّخصائص الضوضاء - ّاثبتت ّقد ّالدراسات ّأن ّالتفسيرات ّفي ّذكره ّسبق ّفكما :

 الضوضاءّالمفاجئةّوالمرتفعةّجداّأكثرّتأثيراّمنّالضوضاءّالمستمرة.

ّنوعية األداء - ّيقومون ّالذين ّاألفراد ّعلى ّالضوضاء ّتؤثر ّمنّ: ّأكثر ّفكرية بأعمال
 أولئكّالذينّيقومونّبأعمالّبسيطة.



    

:ّويقصدّبهاّقدرةّالفردّأوّعدمّقدراتهّعلىّالتوافقّمعّمحيطهّالمهنيّالفروق الفردية -
"ّتوصلّفيّدراسةّهوكايوالظروفّالفيزيقيةّالمحيطةّبهّالسائدةّفيه،ّولقدّأوردّ"بولتن"ّأنّ"

ّمستوياتّمرتفع ّتكونّلديهم ّأنّاألفراد ّيعملونّتحتّظروفّتمتازّله ّعندما ّمنّاليقظة ة
ّالتعويضّوذلكّ ّلمحاولة ّيلجؤون ّالضوضاء ّبتأثير ّاحساسهم ّفبمجرد ّمرتفعة، بضوضاء
ّهذهّ ّولكن ّالتوافق ّفي ّمنهم ّمحاولة ّفي ّالعمل ّفي ّهامة ّالجد  ّالعناصر ّعلى بالتركيز

مريحة،ّكماّأنّّالمحاوالتّتؤديّبهمّالىّاالرهاقّالشديدّمماّيجعلهمّفيّحالةّمزاجيةّغير
القدرةّعلىّالتوافقّمعّالضوضاءّيكونّأسهلّفيّحالةّالضوضاءّالمستمرةّويكونّأصعبّ
ّعينةّ ّلدى ّالحال ّهو ّكما ّالتركيز، ّعمليات ّسيرورة ّتشتت ّالتي ّالمفاجئة ّالضوضاء في

"ّ ّيؤكد ّكما ّالحالية، ّميالردالدراسة أنّالضوضاءّغيرّالمتوقعةّتؤثرّفيّالعاملين3610ّّ"
ّمنّقدراتهمّعلىّالتركيزّوانطالقاّممالّسبقّوبالعودةّالىّظروفّوتعتبرّعا مالّمشتتاّيحد 

 عملّالعينةّنجدّماّيلي:

ّنوعّ - ّكذلك ّترتيبها، ّالى ّباإلضافة ّالبضائع ّنقل ّفي ّتتمثل ّبأعمال ّيقومون العمال
ّوتتخلله ّمستمرة ّبأنها ّتمتاز ّفيّورشاتّالدراسة ّالسائدة ّغيرّّاضوضاء ّمفاجئة ضوضاء

متوقعةّغيرّمتحكمّفيها،ّوأنّالعاملينّكثيراّماّيجرونّمقارناتّبينّظروفّعملهمّوظروفّ
عدمّقدرتهمّعلىّالتوافقّمعّالضوضاء،ّكماّأثبتتّالدراساتّ الى الورشاتّاألخرىّمماّيؤدي
مّالحلزونيّالخالياّالشعريةّالحسيةّفيّالجس على بالتأثير البداية في أنّتأثيرّالضوضاءّيكون

حساسهّبالضيقّوتعكرّحالتهّالمزاجية،ّإالّأنّ الداخلية باألذن مماّيؤديّالىّتوترّالعاملّوا 
ّمثلّهذهّالظروفّالىّراحةّمناسبةّهذاّالتأثيرّيزولّبعدّاستفادةّالعاملينّالذينّيعملونّفي

إالّأنّالعينةّالحاليةّتستفيدّمنّراحةّأسبوعيةّتقدرّبيومّواحدّوتعملّبنفسّنظامّالورشاتّ
األخرىّالتيّتمتازّبظروفّأحسنّكماّالحظّالطالبّالباحثّنمطّاإلشرافّوالرقابةّالدقيقّ
الذيّيحد ّمنّقدرةّالعاملينّعلىّاالبتعادّعنّمصادرّالضوضاءّالذيّمنّشأنهّأنّيقللّمنّ

الضوضاء،ّكذلكّطبيعةّالعملّالذيّيحتمّعلىّالعاملينّأنّيكونواّبقربّالمصدرّشدةّتأثيرّ
ديسبل9ّّمماّيجعلهمّالّيستفيدونّمماّأثبتتهّالدراساتّالعلميةّأنّشدةّالضوضاءّتقلّمقدارّ

 إذاّابتعدّالفردّالعاملّالىّمسافةّتقدرّبضعفّالمسافةّاألولىّعنّمصدرّالضوضاء.



    

العمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّضوضاءّمرتفعةّكماّالحظّالطالبّالباحثّأنّ
ّنمطّإداريّ ّوجود ّيدلّعلىّعدم ّاألجورّمما ّتحديد يخضعونّلنفسّنمطّاإلشرافّونظام

ّيحفزّالعاملينّعلىّقبولّمثلّهذهّالظروف.
ّانطالقاّمماّسبقّيمكنّتفسيرّنتائجّالفرضتينّاألولىّوالثانيةّبالشكلّاآلتي:

مرةّتتخللهاّضوضاءّمفاجئةّمماّيؤثرّبشكلّكبيرّعلىّتعرضّالعمالّلضوضاءّمست -
 العمال.

 عدمّاستفادةّالعمالّمنّراحةّمناسبةّمنّشأنهاّأنّتساعدّالعمالّعلىّالتعويض. -

عدمّوجودّنظامّحوافزّوخطةّمتبعةّمنّطرفّاإلدارةّللتقليلّمنّتأثيراتّالضوضاءّ -
ّفيّالدراس ّالمتحصلّعليها ّالنتائجّاالحصائية ّتؤكده ّما ّأنّهناكّفروقّوهذا ّحيثّوجد ة

 كبيرةّبينّمتوسطيّالمجموعاتّحيثّكانتّالنتائجّكاآلتي:

بالنسبةّلمتغيرّاالكتئابّنالحظّأنّمتوسطّدرجاتّمجموعةّالظروفّالعاديةّيساويّ -
ّيساوي332ّ ّمرتفعة( ّ)ضوضاء ّالثانية ّالمجموعة ّومتوسط ّعلىّأن322.00، ّيدل ّمما ، 

ّا ّالمجموعة ّعند ّاالكتئاب ّمستوى ّدالّدرجات ّوالفرق ّاالولى ّالمجموعة ّمن ّأكبر لثانية
 .0.03إحصائياّعندّمستوىّداللةّ

نالحظّأنّمتوسطّدرجةّالمجموعةّاألولىّ)الظروفّالعادية(ّ أماّبالنسبةّلمتغيرّالقلق -
ّ 69.06ّيساوي ّيساوي ّمرتفعة( ّ)ضوضاء ّالثانية ّالمجموعة ّدرجات ّومتوسط ،333.23ّ

ّيدلّعلىّتأثيرّالضوضاءّعلى0.03ّّداللةّعندّمستوىّوالفرقّبينّالمتوسطينّدالّ مما
ّالصناعية، ّالمؤسسات ّفي ّالعاملين ّلدى ّواالكتئاب ّالقلق ّالنفسية ّاالضطرابات  ظهور

باآلخرين،ّفالمحاولةّالمستمرةّفيّ أكبرّمقارنة جهدا للضوضاءّيجعلّالعمالّيبذلون فالتعرض
ساسيةّواإلرهاقّمماّينعكسّعلىّتحقيقّالتوافقّيؤديّبالعاملّالىّاإلجهادّالذهنيّوزيادةّالح

ّالذكرّحيثّأنّالتعرضّ ّالسالفة ّالدراساتّالمخبرية ّأكدته ّما ّوهذا ّبالسلب، ّالنفسية حالته
ّلديهّ ّوتغيب ّضعيفة ّالعامل ّاستجابات ّتجعل ّالضوضاء ّتعريف ّوهو ّالمزعجة لألصوات

متعباّيجعله3611ّّّليرد"القدرةّعلىّالتنسيقّالحركيّفسعيّالعاملّالىّالتعويضّحسبّ"ّ
 بسرعةّمماّيجعلهّغيرّراضيّوفيّحالةّقلقّدائمةّأثناءّأدائهّمهامه.



    

 الفرضية الثالثة:ومناقشة تفسير  -
ّ ّالعالقات ّمستوى ّعلى ّالضوضاء ّتأثير ّمدى ّمعرفة ّمنها ّالهدف ّةاالجتماعيوكان

ّالعالقاتّ ّتحديد ّحيثّتم ّالمنظمة ّفي ّتلكّّةاالجتماعيالسائدة ّأنها ّعلى ّالدراسة فيّهذه
الروابطّالتيّتميزّتفاعلّاألفرادّفيماّبينهمّكالمساعدةّفيّأداءّاألعمالّوالرضاّعنّالنمطّ
اإلشرافيّالسائدّداخلّالمؤسسةّوالعالقاتّغيرّالرسميةّالتيّتجمعهّبينّالزمالءّفلقدّأفادتّ

فيّمستوىّضوضاءّالدراساتّالمخبريةّعلىّأنّالضوضاءّعاملّمشتتّبحيثّأنّالعملّ
االتصالّبينّاألفرادّفيّمكانّالعمل،ّوذلكّنتيجةّوجودّأصواتّ مرتفعّيؤديّالىّصعوبة

مرتفعةّتقللّمنّقدرةّاألفرادّعلىّالتواصلّاللفظيّوتزيدّالمسافاتّبينهمّبلّأنّالضوضاءّ
العاليةّلهاّتأثيراتّضارةّعلىّشعورّالحبّتجاهّاآلخرينّوهذاّالحافزّالضارّالذيّيصاحبّ

"ّ ّدراسة ّأكدت ّحيث ّمنخفضة ّرضا ّمستويات ّلديه ّيولد ّبيجاآلخرين ّفيها3611ّّ" قام
ديسبل،ّوكانت60ّّديسبلّو00ّديسبل،300ّّضوضاءّتتراوحّبينّّتبتعريضّأفرادّلمستويا

نتائجّالدراسةّأنّاألفرادّالذينّتعرضواّلمستوياتّمنخفضةّمنّالضوضاءّاكبرّمساعدةّمنّ
ّ ّلضوضاء ّتعرضوا ّالذين ّ"األفراد ّوجد ّولقد ّماثيوسمرتفعة ّعند3610ّّ" ّالضوضاء أن

ّباالرتياحّمعّبعضهم00ّّمستوىّ ّأنّيشعرّاألفراد ّالتيّيمكنّعندها ّالمسافة ديسبلّتزيد
ّو"ابلياردالبعض،ّوفيّدراسةّ" ّلنتل" ّأنّهناكّتفاعلّأقلّبينّاألفرادّعندما3612ّّ" وجدوا

أنّالضوضاءّتؤدي3696ّّ"ّأونيل"ّو"جينتكونّالضوضاءّفيّأعلىّالمستويات،ّكماّوجدّ"
"ّالتيّويلسون"ّو"ستيمالىّزيادةّالعدوانيةّعندّاألفرادّكماّتؤكدّهذهّالدراسةّنتائجّالدراسةّ"

ديسبلّغيرّمتوقعةّتزيدّمنّعدوانيةّاألفراد،ّومنّالمعقول66ّّأكدتّأنّمستوىّضوضاءّ
ّلديه ّتكون ّالنفس ّعلم ّأدبيات ّتشير ّكما ّالعدواني ّالفرد ّوعرضّ مستويات أن المساعدة

،ّوتزيدّخطورةّالضوضاءّ(22-21, ص2112)عبد الهادي,  المساعدةّعلىّاآلخرينّمنخفضة
إذاّكانتّالمهنةّتتطلبّعمليةّاالتصالّاللغويّّةاالجتماعيوتأثيرهاّعلىّمستوىّالعالقاتّ

ّأوّتتطلبّإشاراتّتحذيرية.



    

ّ ّأكد ّأنّالتعرضّلمستوياتّمرتفعةّمنّالضوضاءّكما ّتميالمد"كما تفاعلّمعّدرجةّ"
تعقدّالمهمةّوتقلّفيّاألعمالّالبسيطةّولكنهاّفيّكلتاّالحالتينّلديهاّتأثيرّعلىّمستوياتّ

فيّالعملّفهيّأكثرّتأثيراّفيّحالةّاألعمالّالمعقدة،ّوتعتبرّأيضاّمنّّةاالجتماعيالعالقاتّ
ّمستوياتّالعالقاتّ ّتدن ي ّعلى ّالمساعدة ّالمعلومةّّةاالجتماعيالعوامل ّوصول حيثّتمنع

ّيبذلونهّمنّجهدّ بالشكلّالجيدّالىّالعاملينّمماّيجعلهمّيحسونّبعدمّوجودّعدالةّبينّما
وماّيتقاضونه،ّوخاصةّإذاّكانواّيخضعونّلنفسّالنظامّمعّأقرانهمّالذينّيعملونّفيّظروفّ
ّاإلشرافّ ّنمط ّحول ّشكاويهم ّوتكثر ّمضطربة ّباإلدارة ّعالقاتهم ّيجعل ّمما أحسن،

ّفيّ...الخواألجور ّالسائدة ّالضوضاء ّأن ّكما ّالحالية، ّالدراسة ّعينة ّلدى ّالحال ّكما ،
الورشاتّالتيّأجريتّفيهاّهذهّالدراسةّهيّضوضاءّمستمرةّتتخللهاّضوضاءّمفاجئةّهذهّ
ّأنّتأثيرّالضوضاءّيكونّمقترنّبمدىّتكوينّ ّتؤثرّعلىّالعاملّبشكلّأكبر،ّكما االخيرة

بياّوهذاّبعدّالتعودّعليهاّفكثيراّمنّالعمالّيقبلونّالضوضاءّفيّالعاملّنحوهاّاتجاهاّإيجا
ّإحساس ّمن ّانطالقا ّيكون ّالتعود ّهذا ّولكن ّالعمل، ّيتطلبها ّالعملّكضرورة  العمال خلفية

بوجودّعدالةّسائدةّداخلّالمنظمة،ّفلقدّاكدّمجلسّبحوثّالصحةّالصناعيةّفيّبريطانيا،ّ
ّمنّقدرةّالعمالّعلىّال تواصلّفيماّبينهمّمماّيؤديّبهمّالىّالعجزّعنّأنّالضوضاءّتحد 

إنشاءّعالقاتّبينهمّوبينّاإلدارة،ّكماّتؤثرّعلىّالحالةّالمزاجيةّلديهمّمماّيزيدّمنّصعوبةّ
ّفيّبريطانياّ ّالصناعية ّالىّأبحاثّمجلسّبحوثّالصحة ّوبالرجوعّأيضا ّبينهم، االتصال

ملّفيّحالةّنفسيةّمحبطةّتولدّنجدّأنّالضوضاءّتؤثرّعلىّالجهدّواألداءّمماّيجعلّالعا
ّلديهّعزوفّعنّإنشاءّعالقاتّاجتماعية.

ومنّخاللّماّسبقّيمكنّالقولّأنّوجودّفروقّبينّالعمالّالمعرضينّلضوضاءّوغيرّ
والتيّكانتّلصالحّالمعرضينّيعودّالىّماّّةاالجتماعيالمعرضينّفيّدرجةّسوءّالعالقاتّ

ّيلي:
ّفهي - ّالمنظمة ّفي ّالسائدة ّالضوضاء ّضوضاءّّطبيعة ّتتخللها ّمستمرة ضوضاء

ّعلىّ ّقدرتهم ّمن ّتحد ّسيئة ّمزاجية ّفيّحالة ّالعمال ّتجعل ّاالخيرة ّوهذه ّومفاجئة متقطعة



    

التواصلّعلىّعكسّعينةّغيرّالمعرضينّالذينّيكونونّفيّحالةّمزاجيةّجيدةّتمكنهمّمنّ
 القدرةّعلىّاالتصال.

ّع - ّوتؤثر ّالتواصل ّقدرة ّمن ّتحد ّالضوضاء ّالمزاجيةّأثبتتّالدراساتّأن ّالحالة لى
وتجعلّالفردّفيّحالةّتأهبّدائمةّلحمايةّنفسهّمنّالخطرّإلدراكهّعدمّقدرةّزمالئهّعلىّ
ّذاتهّ ّحول ّمتمركزا ّيجعله ّمما ّعلىّسماعهم ّقدرته ّوعدم ّبسببّاألصواتّالمرتفعة تنبيهه

 غيرّمبالّبزمالئه.

ّواألجور - ّاإلشراف ّلنفس ّالعينتين ّأفراد ّفخضوع ّلإلدارة ّبالنسبة ّاألفرادّّأما يجعل
المعرضينّللضوضاءّيقومونّبعقدّمقارنةّبينهمّوبينّزمالئهمّغيرّالمغرضينّمماّيجعلهمّ

 غيرّراضينّعنّاإلدارةّونمطّاإلشراف.

- ّ ّالتركيبة ّمواكبة ّعلى ّالعاملين ّقدرة ّنتيجةّّةاالجتماعيعدم ّبينهم ّالسائدة والثقافية
لينّلديهم،ّمماّيصعبّبناءّعالقاتّقلته،ّمماّيجعلّاآلخرينّمجهّوأو  غيابّالتواصلّبينهم

 اجتماعيةّمبنيةّعلىّأساسّالثقةّالمتبادلة.

أثبتتّالدراساتّأنّالعملّفيّضوضاءّمرتفعةّيجعلّاألفرادّعدوانيينّمماّقدّيجعلهمّ -
ّالجهدّ ّنتيجة ّيحسونّباإلرهاقّالشديد ّوأنهم ّخاصة ّبينهم يميلونّالىّتنفيسّالغضبّفيما

ّالتيّتعملّفيّظروفّعادية.ّالمبذولّمقارنةّبأفرادّالعينة
نجدّأنّنتائجهاّالّتتفقّمعّنتائجّالدراسةّّ"هاوثزون"وّلكنّبالعودةّالىّنتائجّالدراسةّ

ّمنّكمياتّاإلنتاجّ"هاوثزون دراسة الحالية،ّحيثّوجدت "ّأنّالضوضاءّالّتؤديّالىّالحد 
نماّالسببّيعودّالىّتكونّجماعاتّغيرّرسميةّوتغييرّفيّنمطّاإلشراف،ّولكنّبالنظرّ وا 
الىّهذهّالنتيجةّمنّزاويةّأخرىّنجدّأنّالضوضاءّيزدادّتأثيرهاّفيّحالةّعدمّإتباعّاإلدارةّ

ّ ّاإلشرافّواألجور ّيخصّأنماط ّفيما ّتنظيمية ّظروفّالعملّأنماط ّوطبيعة ّمتوافقة تكون
السائدة،ّكماّهوّالحالّفيّالمؤسساتّالمعنيةّبالدراسةّحيثّيتمّإتباعّنفسّاألنماطّفيّكلّ

ّفيقولّ ّالتراكيبمايوّ"التونالظروف، ّفيّتغير ّيجبّالبحثّعنه ّتوافقّالفرد ّ"أنّعدم :" 

آلخرينّفيها"ّبمعنىّأنّوعدمّاستطاعةّالفردّالتوافقّمعهاّأوّالعجزّعنّمسايرةّاّةاالجتماعي
ّمنّقدرةّالفردّعلىّالتوافقّومسايرةّالتراكيبّ تستوجبّعلىّّةاالجتماعيالضوضاءّالتيّتحد 



    

اإلدارةّإيجادّالسبلّالتيّمنّخاللهاّتساعدّالفردّعلىّالمسايرةّوهذاّماّهوّغائبّفيّحالةّ
ينبغيّأنّيكونّّ"ّ"لكيّيكونّاإلنسانّسويالورنس شافرالمؤسساتّالمعنيةّبالدراسةّويقولّ"

ّالمختلفةّ ّالمواقف ّتالئم ّمتنوعة ّاستجابات ّعلى ّالقدرة ّلديه ّيكون ّأن ّوينبغي ّمرنا توافقه
وتنجحّفيّتحقيقّالدوافع،ّويمكنّتلخيصّالعمليةّالتوافقيةّفيّأربعةّمفاهيمّوهيّالدوافع،ّ

ّ ّالحل"، ّاالستجاباتّالمتنوعة، بمعنىّأنّأثناءّتعرضّّ(381ص 2111)أبو النيل, اإلحباط،
ّمنّقدراتهّوتبرزّلديهّمشاعرّاالستياءّ العاملّللمشاكلّمثلّالضوضاءّالمرتفعةّالتيّتحد 
وعدمّالراحةّوالتعكرّفيّالحالةّالمزاجية،ّفإنهّيميلّالىّحلولّبديلةّومنّبينّهذهّالحلولّ

تهّمتوترةّالتنفيسّعنّغضبهّفيّجماعةّالعملّوكثرةّشكاويهّلدىّاإلدارةّمماّيجعلّعالقا
نتيجةّلنقصّسبلّاالتصالّالتيّتحدّّةاالجتماعيتعبرّعنّعدمّقدرتهّعلىّمواكبةّالتركيبةّ
ّ.منهاّالضوضاءّالمرتفعةّفيّمكانّالعمل
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والتيّمفادهاّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّ

ّ ّفيّمستوىّذاتّمستوىّضوضاء ّعملّعادية ّالذينّيعملونّفيّبيئة مرتفعّوبينّالعمال
ّاالغترابّالمهني.

ّبينّ ّالفروق ّوحساب ّاألفراد ّاستجابات ّتفريغ ّبعد ّعليها ّالمتحصل ّالنتائج ّخالل من
العينتينّوجدناّأنّالفرضيةّمحققةّحيثّوجدّأنّدرجاتّاالغترابّالمهنيّكانتّأكبرّلدىّ

ّيعملونّفي ّالذين ّالعينة ّذاتّّأفراد ّيعملونّفيّبيئة ّالذين ّبأقرانه ّمقارنة ّعملّعادية بيئة
ّيلي:ّهوّتوصلّ في المهني باالغتراب ويقصد مستوىّضوضاءّمرتفع، ّالدراسةّهوّما هذه

العاملّالىّقرارّبأنّالعملّالذيّيقومّبهّعملّمفروضّعليهّبحيثّالّيشعرّبالراحةّفيهّكماّ
ّف ّالتيّيقضيها ّالمدة ّمع ّالّتزداد ّأنه يه،أنّكفاءته ّبالمناصبّ عالقة يدرك ال كما منصبه

األخرىّوهذاّألسبابّتتعلقّبالمؤسسةّذاتهاّأكثرّمماّتتعلقّبالموظف،ّوكانّمنطلقّالدراسةّ
ّيتلقونّ ّال ّالعاملون ّيجعل ّمما ّوالتفاعل ّالتواصل ّفي ّعائقا ّتشكل ّالضوضاء ّأن كاآلتي:

ّذلكّيشعرونّبعّز ّفيجعلهم ّوهذاّالمعلوماتّالكافيةّفيّمكانّعملهم لةّداخلّأماكنّعملهم
ّمنخفضة، ّالذيّيعملونّفيّمستوىّضوضاء ّبنظرائهم ّالمرتفعةّ كما مقارنة أنّالضوضاء



    

يلجؤونّالىّتقليصّمحادثاتهمّلتجنبّتكرارّماّيقولونهّباستمرارّوهذاّاعتماداّ تجعلّالعمال
"ّ ّمورجنعلىّماّوردّفيّالدراساتّالسابقة،ّففيّدراسةّأجراها ملّفيّوجدّأنّالع3606ّ"

الضوضاءّيكلفّأكثرّمنّناحيةّاستنفاذّالطاقةّوالجهدّفيّالعملّمقارنةّفيّالجوّالهادئ،ّ
"ّ ّتجارب ّفي ّاإلستبطانية ّالمالحظة ّحاالت ّدل ت ّبالضيقّليردحيث ّالعمال ّشعور ّعلى "

تحد3666ّّ"ّجيرسينوالمللّعندماّيعملونّفيّضوضاءّمرتفعة،ّكماّأنّالضوضاءّحسبّ"
ّتق ّفي ّالفرد ّقدرات ّمن ّللوقت ّبسببّ( 812, ص 2112)بوظريفة, ديره ّاالتصال فصعوبة

ّيجعلهّ ّمما ّالمؤسسة ّفي ّمنفصلة ّأماكن ّفي ّيعمل ّيحسّوكأنه ّالعامل ّتجعل الضوضاء
ّيشعرّبماّيلي:

 وجودّمميزاتّلبعضّالمواقعّالّتتوفرّفيّمكانّعملهّمماّيجعلهّيشعرّبالالعدالة. -

 يمتازّبالسلبيةّمقارنةّبالمناصبّاألخرى.يتواجدّفيهّ الذي المكان بأن العامل إحساس -

يحسّالعاملّبأنّالمشرفينّالّيقومونّبمتابعةّمشاكلهّمقارنةّبأقرانهّالذينّيعملونّفيّ -
 ظروفّجيدة.

يتعةةةةةةةرضّالعامةةةةةةةلّالةةةةةةةىّمةةةةةةةاّيعةةةةةةةرفّبغمةةةةةةةوضّالةةةةةةةدورّنتيجةةةةةةةةّعةةةةةةةدمّاط العةةةةةةةهّعلةةةةةةةىّ -
 األدوارّاألخرى.

 يحسّالعاملّبأنّدورهّثانوي. -

 هدّالذيّيبذلهّالّيتوافقّمعّاألجر.يحسّالعاملّبأنّمقدارّالج -

 وبالعودةّالىّعينةّالدراسةّنجدّماّيلي:ّ

ّتحديدّ - ّبرامج ّنفس ّكذلك ّاإلشراف ّطرق ّلنفس ّتخضعان ّالمجموعتين ّكلتا أفراد
 األجور،ّهذاّمنّشأنهّأنّيجعلّالعاملينّفيّمستوىّضوضاءّمرتفعةّيحسونّبالالعدالة.

شعورّالعاملّفيّتكونّبيئةّمعيشيةّغيرّّكماّأنّللضوضاءّآثارّغيرّمباشرةّتتمثلّفي
مرغوبّفيهاّباإلضافةّإلىّتشكيلّخطرّعلىّالسالمةّمماّيجعلّالعاملّفيّحالةّعدمّرضاّ

ّعنّمكانّعمله.
ّ



    

وعلىّالعمومّوانطالقاّمنّمرجعياتّالدراساتّالسابقةّيمكنّالقولّالضوضاءّتؤثرّعلىّ
فيّمنصبه،ّفيحسّبأنّالعالقةّبينهّّيجعلّالعاملّفيّعزلة مما عمليةّاالتصالّلدىّاألفراد

ّشيءّمنّالتوترّنتيجةّالعزلةّالتيّ ّتعدّطبيعيةّويسودها ّلم وبينّالمؤسسةّالتيّيعملّبها
ّتعدّطبيعيةّ ّلم ّفيحسّبأنّالعالقةّبينهّوبينّالمؤسسةّالتيّيعملّبها ّفيّمنصبه، يعانيها

ّ ّالكافية، ّالمعلومات ّعلى ّحصوله ّعدم ّنتيجة ّالتوتر ّمن ّشيء ّيبنيّويسودها ّيجعله مما
ّفيظنّأنّالمؤسسةّالّتهتمّبهّفترتفعّمعدالتّالشكاوي. مؤسسته، اتجاهاتّسلبيةّنحو

فيّحينّنجدّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّتتوفرّلديهمّالمعلوماتّنتيجةّّ
ّأثناءّ ّاجتماعية ّعالقات ّبناء ّوسهولة ّالمشرفين ّوبين ّبينهم ّفيما ّاالتصال ّعملية لسهولة

ايجابيةّويشعرونّبانتمائهمّإلىّالمنظمةّوبالتاليّإحساسهمّ تفاعل حالة في ماّيجعلهمالعملّم
الفردّالعاملّفيّ أن 3603 بأنهمّجزءّالّيتجزأّمنها،ّوتشيرّالوكالةّاألمريكيةّلحمايةّالبيئة

مستوياتّضوضاءّمرتفعةّعندّالقيامّبعملياتّاالتصالّيقتصرّعلىّماّهوّضروريّفقطّ
, 2112 ,)بوظريفةشيءّلهّعالقةّبهاّ أي أو الضوضاءّداخلياّلينتقدّنفسهويصبّغضبهّمنّ

ّحيثّ(, 818ص  ّقيلّسابقا ّتتعارضّمعّما ّالىّنتائجّالدراسةّالحاليةّنجدها ولكنّبالعودة
ّمستوىّاالغترابّ ّفي ّاحصائية ّوذاتّداللة ّبالفعل ّفروق ّهناك ّالطالبّالباحثّبأن وجد

ّالتيّتعمل ّالعينة ّلصالح ّجاءتّبهّّالمهنيّولكن ّيعارضّما ّما ّوهذا فيّظروفّعادية
الدراساتّالسابقةّويمكنّتفسيرّهاتهّالنتيجةّبالعودةّالىّالتراثّالنظريّالذيّتناولّمفهومّ

أنّتساهمّالباحثونّمجموعةّمنّاألسبابّالتيّبإمكانهاّغترابّالمهنيّوأسبابه،ّفلقدّأوردّاال
ّ ّاالغتراب ّمستوى ّبروز ّالفعافي ّوضعف ّالمكننة ّعواملمنها ّاستخدام ّوعدم ّاإلدارية  لية

المعلوماتّوالخبراتّباإلضافةّالىّسعةّوحجمّالمنظمةّفقدّتكونّوعدمّالمشاركةّفيّ فيزالتح
ّ.نتيجةّهذهّالدراسةّنتيجةّلتداخلّاألسبابّالسالفةّالذكر

ّ
ّ
ّ
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دورانّالعملّبينّالعمالّالذينّوالتيّمفادهاّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّ

مرتفعّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّّءيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضا
ّعادية.

تعدّظاهرةّدورانّالعملّمنّمؤشراتّعدمّالرضاّالوظيفيّويقصدّبهاّرغبةّالعمالّفيّ
نتيجةّلوجودّاالنتقالّالىّمؤسساتّعملّأخرىّأوّاالنتقالّإلىّمنصبّآخرّداخلّالمؤسسةّ

ّعنّاألجرّونمطّ ّالرضا ّعدم ّتتعارضّمعّرغباتّالعاملينّمنّبينها ظروفّغيرّمناسبة
السائدةّفيّالمنظمةّوكذلكّنتيجةّلعدمّتوافقّقدراتّّةاالجتماعياإلشرافّومستوىّالعالقاتّ

األفرادّمعّمتطلباتّالعملّسواءّكانتّقدراتهمّتفوقّمتطلباتّالمهنةّأوّالعكس،ّباإلضافةّ
فيّالعمل،ّولقدّدل تّالدراساتّأنّالعاملّيفضلّالعملّفيّ المحيطة الفيزيقية لظروفإلىّا

ّأنّ ّبينتّالدراساتّأيضا ّولقد ّله، ّراحة ّمصدر ّتكون ّوكذلك ّتحققّطموحاته ّمهنية بيئة
الضوضاءّالمرتفعةّأحدّالظروفّالتيّتسببّإزعاجاّللعاملينّوأنّالعمالّيفضلونّالعملّفيّ

ّضاءّمنخفضةّلكونّالضوضاءّالمرتفعةّتسببّلهمّماّيلي:ّبيئةّتمتازّبمستوياتّضّو
 إجهادّذهنيّوشرودّالذهن،ّواإلرهاقّمماّينعكسّسلباّعلىّكفاءتهم. -

 تؤثرّعلىّحالتهمّالمزاجية. -

 تؤثرّعلىّقدراتهمّاالتصالية. -

توصلّالىّأنّاالخطاءّتنخفضّبصورةّكبيرةّاذاّتغيرت3603ّّ"ّماكرتنيوفيّدراسةّ"
ّأجريتّفيّبعضّأماكنّالعملّالمزدحمةّّظروفّالعملّبتخفيض ّوفيّدراسة الضوضاء،

ّ ّالضوضاء ّشدة ّفيها ّتبلغ 66ّّحيث ّتنخفضّبنسبة ّاإلنتاج ّقوة ّكانت بالمئة26ّّديسبل
العملّتزدادّأربعةّأضعاف،ّوبعدّإجراءّتخفيضاتّللضوضاءّ في تحدث التي وكانتّاألخطاء

 (.21, ص 2112)عبد الهادي, ّ%30ديسبلّأدىّذلكّالىّزيادةّاالنتاجّبمقدار30ّّبمقدارّ

منّخاللّماّسبقّيتضحّلناّأنّالضوضاءّتقللّمنّجودةّالحياةّالوظيفيةّويقصدّبجودةّ
الحياةّالوظيفيةّتوفرّاالشباعّمنّناحيةّالماديةّوكذلكّالنفسيةّكالشعورّباالنتماءّفاألفرادّفيّ

ّالت ّالمكاسب ّمن ّمجموعة ّتحقيق ّالى ّيسعون ّعملهم ّخالل ّومن ّمنّالمنظمة ّتمكنهم ي



    

العي ّفيّرفاهيةّسواءّداخلّالمنظمةّأوّخارجها،ّوفيّحالةّعدمّقدرةّالمنظمةّعلىّتوفيرّ
الجودةّأوّظروفّفيزيقيةّمناسبةّفإنّالعمالّيسعونّالىّاالنتقالّالىّمؤسسةّأخرىّتمكنهمّ
منّتحقيقّواشباعّحاجاتهمّأوّاالنتقالّللعملّفيّمناصبّأخرىّداخلّالمؤسسةّتكونّفيهاّ

ّفلقدّمس ّالمنظمة ّداخل ّمزعج ّعامل ّالضوضاء ّأن ّاعتبار ّوعلى ّمناسبة، توىّالضوضاء
كانتّانطالقةّالباحثّفيّدراستهّمنّهذاّالمنطلقّحيثّافترضّأنّالضوضاءّتؤثرّعلىّ
العمالّنتيجةّلألضرارّالنفسيةّوالفيزيولوجيةّالتيّتحدثهاّلديهمّوهذاّماّتحققّمنّخاللّنتاجّ

كّفروقّفيّمستوياتّدورانّالعملّبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّالدراسة،ّحيثّوجدّأنّهنا
مستوياتّضوضاءّمرتفعةّوبينّالذينّيعملونّفيّبيئةّعاديةّومنّخاللّماّسبقّيتضحّأنّ
ّالراحةّ ّشروط ّلديهم ّتتوفر ّال ّمرتفعة ّذاتّضوضاء ّعمل ّبيئة ّفي ّيعملون ّالذين العمال

عتبارّفيّسياسةّالقائمينّعلىّهذهّخاصةّاذاّعلمناّأنّعاملّالضوضاءّالّيأخذّبعينّاال
ّفإحساسّالعاملينّبالتوترّالدائمّونقصّفيّمستوىّالعالقاتّ وعدمّّةاالجتماعيالمنظمات،

ّفيّمؤسساتّ ّمتوفرة ّبسيطة ّأعمال ّبها ّالتيّيقومون ّوكونّاألعمال ّمحفزاتّمادية وجود
تطلبّمنهمّجهداّأخرىّيجعلهمّيفكرونّبتركّمكانّالعملّكماّأنّاألعمالّالتيّيقومونّبهاّت

الىّتأثيراتّالضوضاءّالتيّتستدعيّبالضرورةّبذلّجهدّأكبر،ّكماّأنّنوعيةّ كبيراّباإلضافة
الضوضاءّالسائدةّالمستمرةّوالمفاجئةّتصع بّعلىّالعمالّالقدرةّعلىّالتوافقّمعهاّوالتعودّ

مّيحسونّعليهاّباإلضافةّالىّإجراءّمقارناتّبينهمّوبينّأقرانهمّفيّالورشاتّاألخرىّجعله
ّبالالعدالةّفهيّكلهاّعواملّتؤديّبالضرورةّالىّرغبةّالعمالّفيّتغييرّمكانّعملهم.

ّمماّسبقّيمكنّتلخيصّتفسيرّنتائجّهذهّالفرضيةّفيماّيلي:
ارتباطّمعدالتّدورانّالعملّكماّتناولتهّالدراساتّالنظريةّالتيّتناولتّالموضوعّالىّ -

 الشغلّوهذاّماّهوّمتوفرّلدىّأفرادّالعينة.عدةّمتغيراتّمنهاّتوفرّفرصّالعملّفيّسوقّ

 امتالكّاألفرادّلمؤهالتّوقدراتّتمكنهمّمنّاالنتقالّمنّمؤسسةّالىّأخرى. -

ّأقرانهمّ - ّاجور ّتتساوىّمع ّكونها ّيتلقونه ّالتي ّاألجور ّبعدالة ّاحساسّالعاملين عدم
 الذينّيعملونّفيّظروفّعادية.



    

ّالشد - ّباإلرهاق ّيحسون ّيجعلهم ّمشتت ّعامل ّعلىّالضوضاء ّقدراتهم ّمن ّوتحد يد
التواصلّمماّالّيمكنهمّمنّبناءّعالقاتّاجتماعيةّتجعلهمّيحسونّباالنتماءّلجماعةّمعينةّ
يرغبونّفيّالبقاءّفيهاّباإلضافةّالىّطبيعةّاالنسانّالتيّتبحثّدائماّعنّماّيعرفّبجودةّ

ّمنهّالضوضاءّكونهاّم ن غ ْص،ّفهيّعواملّمنّ شأنهاّأنّتخلقّالحياةّوهوّالشيءّالذيّتحد 
 الرغبةّلدىّالعاملينّلتغييرّمكانّعملهم.

 الفرضية السادسة:ومناقشة تفسير 
ولقدّتمّصياغتهاّعلىّالنحوّاآلتي:ّتوجدّفروقّذاتّداللةّاحصائيةّبينّالعمالّالذينّّ

وبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّمستوىّضوضاءّ عادية عمل يعملونّفيّبيئة
ّدرجةّالتسيبّالمهني.ّمرتفعّفيّّمستوى

العملّفهيّتعكسّمدىّالتزامّالعاملّ في الرضا عدم المهنيّمنّمؤشرات التسي ب يعتبر
عديدّالدراساتّأنّانخفاضّ أظهرت فلقد الوقت، بقواعدّالعملّواستجاباتهّفيماّيخصّعامل

ّفيّالعملّيرتبطّبأحد والذيّالهامةّوهيّالغيابّوالتسيبّالمهنيّ الجوانب مستوياتّالرضا
"ّ ّيقول ّكما ّذلك، ّعن ّوينتج ّبيئته ّفي ّالمواءمة ّعلى ّالفرد ّقدرة ّلعدم ّنتيجة كارل يكون

ّعجزجارسون ّهو ّالذي ّالتوافق، ّسوء ّويلخصّ سلوك مالءمة " ّببيئته ّيتصل ّعندما الفرد
ّالتوافقهيرسي" ّمتغيرات ّفيقصدّ " ّالشخصية ّوالعوامل ّالخارجية ّوالمؤثرات ّالعمل في:

السياساتّالعامةّالتيّتتبعهاّالمنظمةّوكذلكّنمطّاإلشرافّالسائد،ّ عملبالعواملّالمتعلقةّبال
"ّعلىّالظروفّالعائليةّكونّالعواملّالعامةّالخارجيةّجارسونأماّالمؤثراتّالخارجيةّفيركزّ"

تؤثرّعلىّالعاملّفيّبيئةّعملهّأماّعواملّالشخصيةّفيقول:ّ"إنّنجاحّالفردّوفشلهّيعتمدّ
 التي السابقة ومدىّبلوغّالفردّغاياته"،ّفباإلضافةّالىّالمتغيراتعلىّمستوىّطموحهّوأهدافهّ

"ّتشيرّمعظمّالدراساتّالتيّتناولتّمؤشراتّسوءّالتوافقّوعدمّالرضاّلدىّجارسون" حددها
ّففي ّللعاملين، ّمستوىّالرضا ّدورّكبيرّفيّتحديد ّللظروفّالفيزيقية  هذا العاملينّالىّأن 

 الى تؤدي الضوضاء من التعرضّلمستوياتّمرتفعةّأن الى2003ّ "ميالمداالطارّتوصلّ"

ّكفاءةّ لدى الرضا مستويات انخفاض ّعلى ّتؤثر ّالفيزيقية ّالظروف ّأن ّحيث العاملين،



    

العاملين،ّباإلضافةّالىّأنّالضوضاءّتحدّمنّقدراتّالعاملّباإلضافةّأنهاّتجعلّمنّمكانّ
ّا ّعلى ّوتأثيرها ّالمزعجة ّلألصوات ّنتيجة ّمريح ّغير ّمكانا ّالفيزيولوجيّالعمل لجانب

مستوىّ "ّأنّالضوضاءّتفرطّفيّتنشيطهاّألنهاّتمثلبرود بينتوالعصبي،ّويقولّالدكتورّ"
 الى به ماّيعنيّأنّالمرءّيكونّدائماّمستعدّلالستجابةّمماّيؤدي، التنبيهّأعلىّمماّينبغي من

ّسلوكاتّغي واحساسه التعب ّيسلكون ّقد ّالعاملين ّفان ّهذا ّمن ّوانطالقا ّسويةّباإلرهاق، ر
ّالعاملّ ّيقوم ّالسلوكاتّأن ّهاته ّبين ّومن ّالعمل، ّمكان ّفي ّبالراحة ّاحساسهم ّعدم نتيجة

 لاستغال أو الرسمية، العمل بالخروجّمنّمكانّعملهّقبلّالوقتّالمحددّأوّالتأخرّعنّمواقيت
أعمالّغيرّرسميةّهروباّمنّاألصواتّالمزعجةّوبحثاّعنّالراحةّالنفسيةّ في العمل أوقات

والجسمية،ّفقدّسبقّالذكرّفيّأنّالضوضاءّتؤثرّعلىّالعاملينّمنّالناحيةّالنفسيةّومنّ
ّأنّ ّذكر ّتم ّكما ّالتوافق ّإلى ّبطبعه ّيسعى ّاإلنسان ّوأن ّوالفيزيولوجية ّالجسمية الناحية
الضوضاءّتجعلّالعاملينّيبذلونّجهداّأكبرّكونّالعملّفيّكنفهاّيتطلبّمستوياتّتركيزّ

 يحسونّبتعبّمفرطّمقارنةّمعّأقرانهمّالذينّيعملونّفيّبيئةّعادية.ّكبيرةّجداّمماّيجعلهم

ّأنّ ّحيثّوجد ّسبقّذكره ّلما ّمخالفة ّانها ّنجدها ّالدراسة ّالىّنتائجّهذه ولكنّبالعودة
درجاتّالتسيبّكانتّأكبرّلدىّالعينةّالتيّتعملّفيّظروفّعادية،ّوقدّيعودّالسببّفيّ

اءّمرتفعةّيعملونّفيّأماكنّذاتّرقابةّذلكّكونّالعمالّالذينّيعملونّفيّظروفّضوض
ّالتسيبّ ّأنّظاهرة ّلهم،ّكما شديدةّالّيمكنهمّتركّمنصبّالعملّاالّفيّاألوقاتّالمحددة
تخضعّلمجموعةّمنّالعواملّمنهاّنمطّاإلشرافّالسائدّونظرةّالعمالّالىّالمؤسسةّواإلدارةّ

ّالى ّ فترات وجود باإلضافة ّالمؤسسة، ّطرف ّمن ّلألفراد ّمقدمة ّعديدّراحة ّأظهرت فلقد
"ّأنّالمصانعّوالمؤسساتّالتيّتقدمّللعاملينّفتراتّهاوثزونالدراساتّوفيّمقدمتهاّدراسةّ"

ّاألمرّهوّ ّالظروفّفيّحقيقة ّفالعاملّفيّمثلّهذه ّمظاهرّالتسيب، ّتنخفضّلديهم راحة
ّالعاملّ ّنظرة ّفإن ّقانونية ّصورة ّفي ّاليه ّتقدم ّوعندما ّخلسة ّالفترات ّبعض ّعلى مجبر

ّهاتهّّللمؤسسة ّوتكون ّوالملل ّالتعب ّوتنخفضّمشاعر ّلديه ّالمعنوية ّالروح ّوترتفع تتغير
مثلّماّ-االستراتيجيةّفع الةّخاصةّفيّاألعمالّالتيّتمتازّبالرقابةّالمستمرةّوالجهدّالعضليّ

ّحيثّيضيفّ" ّالدراسة، ّعينة ّلدىّأفراد ّالحال ّتحس نّشولتزهو ّالمسموحّبها ّالراحة ّأن "



    

وّالعملّوبالتاليّيصبحّوالئهمّللمؤسسةّأكبرّفالتسيبّكماّسبقّذكرهّاتجاهاتّالعاملينّنح
هوّحالةّسلوكيةّغيرّمرغوبّفيها،ّتتحكمّفيهاّمجموعةّمنّالمتغيراتّمثل:ّنمطّاالشراف،ّ
مستوىّالرقابةّالسائدّفيّالمؤسسةّواتجاهاتّالعاملينّنحوّالمؤسسة،ّفمنّخاللّهذهّالنتائجّ

ّيرتبط ّالتسيبّال ّأن ّالقول ّظروفّأخرىّسبقّّيمكن ّفيه ّتتحكم ّإنما بمستوىّالضوضاء
ّذكرها.

 الفرضية السابعة والثامنة: ومناقشة تفسير 
ّيؤديّإلىّّ ّمرتفعة ّكانّالعملّفيّدرجاتّحرارة ّإذا ّاختبارّفيّما كانّالغرضّمنها

ّظهورّبعضّاالضطراباتّالنفسيةّلدىّالعاملينّ.
ّالفعالةّوالمناسبة صيفاّّ°20ّوّ°36للعملّتتراوحّبينّّتشيرّالدراساتّإلىّأنّالحرارة

شتاء ّلمعظمّاألفرادّالعاملينّفيّمواقعّالعملّالمختلفة،ّومعّهذاّفإنّالدرجةّّ°22ّوّ°31و
تختلفّتبعاّلنوعّالعمل،ّوقدّوجدّفيّالتجاربّوجودّدرجةّحرارةّتناسبّكلّنوعّمنّاألعمالّ
لذاّنجدّأنّدرجةّالحرارةّالفعالةّالتيّتناسبّالعملّالعضليّالخفيفّكماّفيّعينةّالدراسةّ

20ّوّ°29والعملّالذهنيّبينّ °20ّوّ°22تتراوحّبينّ ّالمناسبةّ° ّالحرارة بمعنىّأنّدرجة
ّداخلّالجسمّ ّإنتاجّالحرارة ّالمبذولّفيّالعملّوذلكّبسببّزيادة ّالجهد ّزيادة تنخفضّعند

ّوحاجةّالجسمّلزيادةّالقدرةّعلىّالتخلصّمنّالحرارةّ.ّ
ولقدّأثبتتّالتجاربّالعلميةّأنّدرجةّالحرارةّالمرتفعةّتؤثرّعلىّصحةّاألفرادّوكفايتهمّ
ّالمرتفعةّتؤثرّعلىّجسمّاإلنسانّوتجعلّقدرةّمركزّالتنظيمّالحرارةّفيّ اإلنتاجية،ّفالحرارة

تجعلّالفردّيتعرضّ°10ّالمخّغيرّقادرّعلىّتكييفّالجسم،ّفالعملّفيّبيئةّحرارةّتتجاوزّ
ّأنّللشعورّبا ّكما ّفيّالعمل، ّالرغبة ّالشعورّبعدم ّنمو  ّيبدأ ّثم ّواإلجهاد، لضيقّوالعصبية

الحرارةّتؤثرّعلىّوظائفّالجسمّحيثّتؤديّبالشعورّإلىّاإلجهادّالفكريّوالعضليّويتبعهاّ
زيادةّفيّضرباتّالقلبّوارتفاعّفيّضغطّالدمّواضطراباتّهضميةّوزيادةّفيّإفرازّالعرقّ

ينعكسّبصورةّغيرّمباشرةّعلىّأداءّالفرد،ّفقدّبي نتّبحوثّّمما(, 23, ص 8919)جميل, 
 لجانّالتهويةّبالمدنّاألمريكيةّأنّالحرارةّالمرتفعةّتسببّضرراّللعمالّوالحالةّالمزاجيةّ.ّ



    

ومماّيالحظّأنّنتائجّالدراساتّفيماّيتعلقّبعالقةّدرجاتّالحرارةّوتأثيرهاّعلىّالحالةّ
ّكونّدرجةّالحرارةّغيرّالمناسبةّفيّالنفسيةّللعمالّتتفقّإلىّحدّكبيرّّو يبدوّذلكّمنطقيا

ّيؤثرّعليهّبالسلبّسواءّ مكانّالعملّتسببّضيقاّلدىّالعاملّويكونّفيّحالةّتشتتّمما
ّ "ّ ّدراسة ّمن ّيظهر ّما ّالحوادثّوهذا ّفي ّتورطه ّاحتمال ّفيزداد ّللعمل، ّأدائه "ّفرنونفي

الحرارةّتؤثرّعلىّالعاملينّحيثّيتضحّأنّالتطرفّفيّدرجات3613ّّ"ّورنر"ّو"بيدفوردو"
ّيرىّ ّللفردّّ"سميث"كما ّالفيزيولوجية ّأثارّعلىّالناحية ّلها ّالمناسبة ّغير ّالحرارة أنّدرجة

ّّ( .19, ص 8979)فرج, 
وّقدّالحظّالطالبّأثناءّاطالعهّعلىّالدراساتّالسابقةّأنّالدراساتّالتيّأجريتّفيّ

ّالمت ّربطها ّتم ّالعمال ّعلى ّالحرارة ّتأثير ّالصدد ّماّهذا ّولكن ّوحوادثّالعمل، ّاألداء غير
تجدرّاإلشارةّإليهّأنّحاالتّإصاباتّالعملّترتبطّارتباطاّوثيقاّبالحالةّالنفسيةّللعاملّففيّ

حالةّمنّحاالتّإصاباتّالعملّدرسّفيهّكلّفردّمن000ّّ"ّعلىّّهيرسيبحثّقامّبهّ"ّ
مدروسةّحدثتّعندماّأفرادّالبحثّدراسةّإكلينيكية،ّتبينّأنّنصفّالحوادثّفيّالحاالتّال

كانّالعاملّفيّحالةّنفسيةّيشوبهاّالقلقّواالكتئابّفيّلحظةّوقوعّالحادثّوأنّاالضطرابّ
النفسيّكانّنتيجةّاستعمالّالحالةّالنفسيةّالمريضةّللعاملّبتوهمهّأخطارّالّأساسّلهاّمنّ

ّ., ص .. (2112)جودت, الواقعّأوّبسببّالتعبّّ
ّتحدثناّعنّتأثيراتّالحرارة المرتفعةّفيّالعملّفإنناّنجدّأنّالعملّفيّبيئةّحارةّّوّإذا

تؤديّبالفردّإلىّالشعورّبالضيقّوالعصبيةّكماّيصبحّمنّالسهلّإثارةّالعاملّّ°10أكثرّمنّ
ّكانتّ ّلمّيكنّجوّالعملّحاراّوهذهّالتأثيراتّتزدادّكلما بأمورّبسيطةّقدّالّيتأثرّبها،ّإذا

ّلكّعلىّالفردّباألمورّالتالية:ّدرجةّحرارةّبيئةّالعملّأعلىّوقدّينعكسّذ
 زيادةّفيّنسبةّاألخطاءّ -

 زيادةّفيّمعملّاإلصاباتّوالحوادثّ -

 نقصّالكفاءةّوالقدرةّاإلنتاجيةّللفردّ -

 انخفاضّالكفاءةّفيّأداءّاألعمالّ -



    

كماّأنّتعرضّجسمّاإلنسانّلمحيطّخارجيّحارّقدّيؤديّإلىّحالةّمرضيةّبسببّ -
ّالقل ّالذيّيبذله ّفيّالجهد ّالتيّيتعرضّلهاّالزيادة ّالعالية ّالحرارة ّنتيجة ّالدموية بّوالدورة

بمعنىّأنّالحرارةّتحدثّحالةّانهيارّللجسمّنتيجةّتوسعّّ(,19-11, ص 8917)جميل, الجسمّ
 (.  23, )الصحة المهنية, د س, ص األوعيةّالدمويةّونقصّفعاليةّدورانّوضغطّالدم

علىّصحةّالعاملّالنفسيةّفالوقوعّفمنّخاللّماّسبقّيتضحّلناّأنّالحرارةّتؤثرّسلباّ
فيّحوادثّالعملّونقصّالكفاءةّاإلنتاجيةّلهّعالقةّبالصحةّالنفسيةّذلكّألنّاإلحباطّوعدمّ

ّ "ّ ّدراسة ّوفي ّعمله، ّمكان ّفي ّمرتاح ّغير ّالفرد ّيجعل ّبالعمل ّوزمالئهّلكيوناالقتناع "
ّوتكّو3611-3610ّ ّالسارة ّغير ّبظروفّالعمل ّترتبط ّالنفسية ّالصحة ّأن ّمرتبطةّوجد ن

ّتوترّ ّكبتّاالنفعالّفتحدثّحالة ّالقلقّنتيجة ّفينشأ ّوظهورّاالكتئابّوالقلق، ّالرضا بعدم
ويصبحّالكبتّالمسرفّيهددّالشخصية،ّوكلّتهديدّبالّشكّيقترنّبالخوفّفالعملّفيّدرجةّ
ّتوترّوضيقّ ّفيّحالة ّالعامل ّتجعل ّوالتطبيقية ّبينتّالدراساتّالنظرية ّكما ّمرتفعة حرارة

جدهّيتوقعّتهديداّمنّكلّشيء،ّوالّيتوقعّسوىّاألمورّالمؤلمةّمماّيؤديّبهّإلىّشديد،ّفن
ّ(. 317-312, ص 2111)أبو النيل, حالةّاكتئابيةّ

فيّالدراسةّالحاليةّتمّمقارنةّعينتينّالعينةّاألولىّتعملّفيّدرجةّحرارةّمرتفعةّفيّحينّ
ماّقيلّسابقاّحيثّذكرتّكلّّتعملّالعينةّاألخرىّفيّدرجةّحرارةّعادية،ّوهذاّماّيتفقّمع

الدراساتّالسابقةّأنّللحرارةّأثرّفيّظهورّاالضطراباتّالنفسية،ّوقدّيعودّالسببّفيّهذهّ
ّأفرادّالعينةّعلىّالتأقلمّمعّالحرارةّحيثّأنّعمليةّالتأقلمّمعّ ّالىّعدمّقدرة النتيجةّأيضا

ّالحرارةّتتأثرّبثالثّعواملّأساسيةّوهيّكاآلتي:ّ
19.0ّظيمّالحراريّحيثّيحتفظّجسمّاإلنسانّبدرجةّحرارةّثانيةّبينّفعاليةّمركزّالتن -
ّ ّبواسطةّّ°10.0إلى ّإحساسّالحرارة ّوالذيّيستلم ّالمخ ّالحراريّفي ّالتنظيم ّمركز بفضل

ّوجدران، ّالداخلية ّواألحشاء ّالشوكي ّوالنخاع ّالجلد ّفي ّالمنتشرة ّاإلحساسّالحراري  خاليا

والمرتبطةّبأعصابّخاصةّلنقلّاإلحساسّالحراريّإلىّالعضالتّ المنتثرةّفي الدموية األوعية
مركزّالتنظيمّالحراريّإلىّمركزّالتنظيمّالحراريّفيّالمخّولكنّهذهّالعمليةّتؤثرّعلىّجهدّ

 العاملينّوحالتهمّالنفسيةّ.



    

ّالخارجةّمنه،ّحيثّيساعدّتدفقّالدمّمنّالقلبّإلىّ - سرعةّدقاتّالقلبّوكميةّالدم
الموجودةّفيّالجلدّأثناءّالتعرضّلحرارةّمرتفعةّعلىّإبقاءّعملّاألوعيةّالدمويةّالشعيريةّ

 القلبّمنتظماّماّمنّشأنهّأنّيؤديّالىّحالةّالقلقّوالتوترّالمستمرةّلدىّالعامل.

ّعندّ - ّخاصة ّالجسم، ّمن ّالزائدة ّالحرارة ّتصريف ّبواسطة ّتتم ّحيث ّالتبخر، عملية
 لّبالضيقّوالتوتر.مماّيؤديّالىّشعورّالعامّ°16ارتفاعّدرجةّالحرارةّإلىّ

ّأن - ّالعرقيةّ عوامل عدة هناك كما ّكنشاطّالغدد ّعلىّاألفراد ّالحرارة ّفيّتأثير تتحكم
ّقليلةّ ّبنسبة ّتعرقه ّبداية ّعند ّمناخية ّظروف ّفي ّالعرق ّإفراز ّمن ّاإلنسان ّتمكن حيث

أيامّفيّالمحيطّالجديدّمماّيؤثر30ّّلتتضاعفّإذاّلمّيتأقلمّالفردّمعّالظروفّالحراريةّبعدّ
لىّالصحةّالنفسية،ّذلكّألنّاإلحباطّوعدمّاالقتناعّبالعملّيجعلّالفردّغيرّمرتاحّفيّع

"ّ ّدراسة ّوفي ّعمله ّلكيونمكان ّوزمالئه ّترتبطّ أن وجد 3610–3611" ّالنفسية الصحة
ّأعراضّاالكتئابّ غير العمل بظروف ّلديهم ّوتظهر ّالرضا ّعدم ّفيظهرّلدىّاألفراد السارة

ّ ّنتيجة ّالقلق ّفينشأ ّالكبتّالمسرفّيهددّوالقلق، ّويصبح ّتوتر ّفتحدثّحالة كبتّاالنفعال
الشخصية،ّوكلّتهديدّبالّشكّيقترنّبالخوف،ّفالعملّفيّدرجاتّحرارةّمرتفعةّكماّبنيتّ
الدراساتّالنظريةّوالتطبيقيةّتجعلّالفردّفيّحالةّتوترّوضيقّشديدّفنجدهّيتوقعّتهديداّمنّ

)أبو النيل, ؤديّبهّإلىّاإلصابةّبحالةّاكتئابيةّكلّشيءّوالّتتوقعّسوىّاألمورّالمؤلمةّمماّي

وهذاّماّتأكدّمنّخاللّنتائجّالدراسةّالحاليةّحيثّاتفقتّنتائجهاّ،ّ(317, 312, ص 2111
معّماّتمّذكرهّسابقا،ّبمعنىّأنّالحرارةّلهاّأثرّفيّظهورّاالضطراباتّالنفسيةّلدىّالعاملينّ

 وذلكّنتيجةّماّيلي:ّ

- ّ ّتفوق ّالتي ّالمرتفعة ّالحراري،ّّ°00ّدرجاتّالحرارة ّالتنظيم ّمركز ّفعالية ّمن تحد 
ّبشكلّ ّلها ّالمرتفعةّوبذلكّتظهرّتأثيرا وبالتاليّعدمّالقدرةّعلىّالتوافقّمعّدرجاتّالحرارة

 كبيرّعلىّالعاملينّ.

 عدمّاتخاذّاإلدارةّإلجراءاتّمنّشأنهاّأنّتخففّمنّتأثيراتّدرجاتّالحرارةّ. -

ّ
 



    

ّ:الفرضية التاسعةومناقشة ير تفس
ّفروقّذاتّ ّتوجد ّفيّمستوىّاالغترابّالمهنيّبينّ حيثّكانّمفادها ّإحصائية داللة

العمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّحرارةّمرتفعةّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّ
توصلتّنتائجّالدراسةّالحاليةّبأنّهناكّفروقّدالةّإحصائياّفيّمستوىّ حيث عادية، عمل

ّ ّدرجاتّحرارة ّفي ّالعاملين ّلصالح ّالمهني ّنتائجّّ،معتدلةاالغتراب ّيتعارضّمع ّما وهذا
ّ ّالعمال، ّعلى ّالمرتفعة ّتناولتّتأثيراتّالحرارة ّالتي ّأنّالدراساتّالسابقة ّإلى حيثّتشير

علىّشعورّالعاملّوصحتهّالجسميةّوالنفسيةّوالعقليةّوعلىّالعملّفيّبيئةّمهنيةّحارةّتؤثرّ
روحهّالمعنويةّومنّثمّعلىّكفاءتهّاإلنتاجيةّواألدائيةّكماّتجعلهّيسجلّمعدالتّكبيرةّفيماّ
ّفيغيبّ ّغيرّمرتاحّفيّمكانّعمله، ّبالضرورة ّيجعله ّمما صاباته، يخصّحوادثّالعملّوا 

ّ ّباآلخرين ّعالقته ّوتتوتر ّبالرضا ّاإلحساس ّالحرارةّلديه ّله ّتسببه ّالذي ّلإلزعاج نتيجة
فيتوصلّالعاملّالىّقرارّمفادهّأنّالعملّالذيّيقومّبهّعمالّمفروضاّوسبباّلمشاكلهّفيحد ّ
منّإمكانيةّتطويرّأدائه،ّوغالباّماّيحسّبأنهّضحيةّلظروفّالعملّفاالغترابّالمهنيّهوّ

ّفعلّللضغوطّالناجمةّعنّالظروفّغيرّالمري ّكرد  حة،ّوالحرارةّهيّأحدّفيّاألصلّينشأ
ّالظروف العاملّيحسّبعدمّمالءمةّمكانّعملهّمقارنةّبالمناصبّاألخرىّ يجعل فهي هذه

ّفيّ ّالتحكم ّعلى ّقدرته ّبأن ّمنه ّاعتقادا ّبالعجز ّيشعر ّيجعله ّمما ّبالظلم ّكذلك ويحس
الظروفّغيرّكافيةّفتتولدّلديهّمشاعرّالتشاؤمّواإلحباط،ّويغيبّلديهّاإلحساسّبالطمأنينة،ّ

تمامّالمهامّويغيبّلديهّالوالءّف تنشأّلديهّحالةّفكريةّسيئةّتتمثلّفيّعدمّالرغبةّفيّالتفوقّوا 
للمنظمةّعلىّاعتبارّأنّمنصبهّالّيلبيّحاجياتهّوبالتاليّالّمعنىّله،ّبمعنىّأنّاالغترابّ

ّالع ّحيثّيتوصل ّالظروفّالسيئة ّنتيجة ّتنشأ ّظاهرة ّأنّاالوظيفيّهو ّمفاده ّالىّقرار مل
ّالتيّيعملّفيهاّلمّتعدّالمكانّالمناسبّلالستمراريةّ.المؤسسةّ

حساسهمّبأنّالعالقةّبينهمّوبينّمؤسستهمّرتفعةّسبباّفيّانزعاجّالعاملينّواّ فالحرارةّالم
لمّتعدّطبيعيةّوأصبحّيسودهاّشيءّمنّالتوترّوتجعلهّيحسّبأنّكلّالمشاكلّالتيّيعانيهاّ

ىّنتائجّهذهّالدراسةّنجدّأنّالعمالّالذينّولكنّبالعودةّالهيّنتيجةّالظروفّالمحيطةّبه،ّ
ّيعملونّفيّمستوياتّ ّأولئكّالذين ّمن ّاغترابا ّأكثر ّهم ّعادية يعملونّفيّظروفّفيزيقية



    

ّمفهومّ ّتناول ّالذي ّالنظري ّالتراث ّالى ّبالعودة ّالنتيجة ّهذه ّتفسير ّويمكن ّمرتفعة، حرارة
ّالي ّالمؤدية ّاألسباب ّحصرت ّالدراسات ّأن ّحيث ّالمهني، ّعوامل:ّاالغتراب ّعدة ّفي ه

المكننة،ّالخللّفيّتقريرّكفاءةّاألداء،ّوضعفّالفاعليةّاالدارية،ّضعفّنظامّالحوافز،ّعدمّ
ّوعدمّ ّالمنظمة، ّحجم ّوسعت ّعملهم، ّأماكن ّفي ّالعاملين ّالى ّالمعلومة ّووصول وضوح

مستوىّالتدريبّوالخوفّوعدمّاألمنّالوظيفي،ّ ظهورّدورّالفردّوالمنافسةّالشديدةّوضعف
ّحالةّ العاملين واتجاهات قيم الى افةباإلض ّهو ّالمهني ّاالغتراب ّأن ّبمعنى ّعملهم، نحو

شعوريةّسلوكيةّتتحكمّفيهاّعد ةّمتغيراتّتعملّفيّشكلّمتكاملّبحيثّيصعبّالفصلّبينهاّ
وبالعودةّالىّعينةّالدراسةّالحاليةّنجدّأنّعاملّالحرارةّلمّيكنّالمؤثرّفيّارتفاعّمستوياتّ

نماّهناالغترابّ ّاكّتأثيراتّأخرىّسبقّذكرها.وا 
ّالمبذولّالّ ّتتوقفّعلىّمدىّاحساسّالعاملّأنّمقدارّالجهد ّأنّتأثيراتّالحرارة كما
يتوافقّمعّاألجرّوكذلكّقدرتهّعلىّتحملّدرجاتّالحرارة،ّباإلضافةّالىّعاملّالرطوبةّفقدّ

ّتقل ّمنخفضة ّالرطوبة ّمستويات ّفيها ّتكون ّالتي ّالمناطق ّأن ّالى ّالدراسات فيهاّّأشارت
تأثيراتّدرجاتّالحرارةّكماّهوّالحالّفيّالمنطقةّالتيّأجريتّفيهاّهذهّالدراسة،ّوقدّأشارتّ
ّاالداريةّ ّالفعالية ّبمدى ّمرتبطة ّتكون ّالمهني ّاالغتراب ّمستويات ّأن ّالى ّأيضا الدراسات

ّوأنماطّاإلشرافّوكلّاألمورّالتنظيميةّالسائدةّفيّبيئةّالعمل.
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ّ ّالعالقات ّمستوى ّفي ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّتوجد ّمفادها بينّّةاالجتماعيوالتي
ّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّحرارةّمرتفعةّوالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّعاديةّ.ّ

أنّالدراساتّالتيّأجريتّتشيرّإلىّأنّالعاملينّيكونون3661ّّ"ّ"سوسن الشيخأشارتّ
ّإنتاجية ّمصدرهّّأكثر ّيكون ّعندما ّالشعور ّهذا ّويزداد ّالعمل ّعن ّبالرضا ّيشعرون عندما

ّالعالقاتّ ّمدخل ّويشير ّنفسه، ّالّيوصفّبأنهّّةاالجتماعيالعمل ّالفرد ّإلىّأن ّالعمل في
نماّباعتبارهّينتمىّالىّجماعاتّاجتماعيةّتظهرّتلقائياّ عضوّفيّتنظيمّعقليّرشيدّفقطّوا 

اصةّولهاّتأثيراهاّفيّتحديدّاتجاهاتّالعاملّنحوّمواقفّفيّمواقفّالعمل،ّلهاّمعاييرهاّالخ
"ّ ّالعالمان ّويرى ّالعمل، ّهذا ّعن ّرضاه ّومدى ّو"مليرالعمل ّفروم" ّيمكن3600ّّ" أنه



    

"ّوزمالئهّمنّالباحثينّالتيّركزتّعلىّاستكشافّالعالقةّبينّمايواالستنتاجّمنّدراساتّ"
ّوكذلكّتناولتّ ّوبينّاإلنتاجية، ّالفيزيقية ّجماعاتّالعملّمنّحيثّظروفّالعمل بالدراسة

ّالعملّ ّأن ّأهمها ّنتائج ّعدة ّوالدافعية، ّواالتجاهاتّوالمعايير ّوالقيم ّالمعنوية ّوالروح البناء
نشاطّجماعي،ّوأنّالحاجةّإلىّالتقديرّواألمنّوالشعورّباالنتماءّلهاّأهميةّكبيرةّفيّتحديدّ

ّ ّالفيزيقية ّالظروف ّمن ّأكبر نتاجه ّوا  ّللعمال ّالمعنوية ّوأنّالروح ّظلها ّفي ّيعملون التي
الجماعاتّغيرّالرسميةّتمارسّداخلّمكانّالعملّضبطاّاجتماعياّقويةّعلىّعاداتّالعملّ

ّ ّالصناعية ّالمنظمة ّالعامل ّأنّّ(281, ص8999)المجالي, واتجاهات ّالقول ّيمكن وعليه
ونهاّفيّمكانّالعملّتلعبّدوراّمهماّفيّاستمراريةّالمنظمةّونموها،ّكّةاالجتماعيالعالقاتّ

تشيرّإلىّنوعّالعالقةّالموجودةّبينّأصحابّالعملّوالعمالّوبينّالعمالّفيماّبينهم،ّفترابطّ
هذهّالعالقاتّمنّشأنهّأنّتساعدّاألفرادّعلىّتحقيقّاألهدافّالمشتركة،ّيكونّانطالقاّمنّ

ّ ّالمكانة ّوتحقيق ّوالثقة ّباألمنّواالستقرار ّالعامل ّمنّهذهّّةاالجتماعيشعور التيّيستمدها
ّولكيّتكونّالعالقاتّا ّمنّّةاالجتماعيلجماعة، ّمنّتوفرّمجموعة ّفيّالعملّالبد صحية

 الشروطّأهمهاّجودةّالحياةّفيّالمنظمةّولعلّأهمّهذهّالشروطّوجودّظروفّفيزيقيةّمناسبة،

ّإلى ّنالحظ وبالعودة ّالحالية ّغير أن الدراسة ّالعينتينّتعملّفيّظروفّفيزيقية مريحةّ أحد
العمالّالذينّأجريتّعليهمّالدراسةّيعملونّقربّأفرانّتتجاوزّدرجةّالحرارةّمجموعّ أن حيث
ّنتيجة00°ّ ّالعين ّعلى ّيؤثر ّاألفران ّمن ّبالقرب ّالعمل ّأن ّإلى ّالدراسات ّأشارت ّولقد ،

ّكماّ ّالحراري، ّبالوخز ّيعرف ّما ّإلى ّيتعرضون ّوكذلك ّالشديد ّالحراري التعرضّلإلشعاع
عبّالحراريّنتيجةّتسارعّالنبض،ّمماّيؤديّالنخفاضّيتعرضّالفردّأيضاّإلىّماّيعرفّبالت

تدفقّالدمّإلىّالمراكزّالعصبيةّوالقلبّوالعضالتّوباقيّأجزاءّالجسم،ّوعندهاّيشعرّالعاملّ
ّمنّاآلثارّ ّيؤديّإلىّعدد ّالخبراء ّفيّنظر ّالحرارة بضعفّودوخةّوصداعّفارتفاعّدرجة

ّخفضّكميةّونوعّالعملّواإل ّبالكفايةّمنّأهمها نتاجّوارتفاعّمعدلّالحوادثّنتيجةّالضارة
لإلجهادّوارتفاعّمعدلّاألمراضّوخاصةّأمراضّالجهازّالتنفسيّوتقلصاتّالعضالتّنتيجةّ
ّاآلخرينّ ّتجاه ّاالنفعالية ّالمشاعر ّعلى ّيؤثر ّأن ّشأنه ّمن ّالعرقّوهذا ّمع ّاألمالح فقدان

ّ ّبينّاألفراد ّالمتبادلة ّيؤثرّعلىّالعالقاتّالشخصية ّالسلوكّمما عاقة ّمجالّوا  ّتقييد نتيجة



    

ّنظراّ ّاألفراد ّبين ّالمسافة ّفتزيد ّبهم ّالمحيطة ّالبيئة ّمن ّجزء ّعلى ّوتركيزهم ّاألفراد انتباه
للشعورّبعدمّالراحةّويقلّالتواصلّبينهمّنتيجةّالخمولّالناجمّعنّدرجةّالحرارة،ّفالشعورّ

ّ ّلألفراد ّالفيزيولوجية ّالنفسية ّيؤثرّعلىّالحالة ّأيضا ّالحرارة ّنتيجة ّيؤثرّعلىّبالضيق مما
ونشاطاتهم،ّكماّأنّالحرارةّالمرتفعةّمنّشأنهاّأنّتستثيرّاألفرادّويؤديّّةاالجتماعيعاداتهمّ

ّواالنفعال ّالعدوانية ّاالستجابة ّنسبة ّارتفاع ّإلى ّبينّ مما الشديد ذلك ّالتعامل ّفرص يقلل
لآلخرينّّعلىّأنّالفردّيكونّأكثرّمساعدةّاالجتماعيالعاملينّولقدّدل تّأبحاثّعلمّالنفسّ

ّالعالقاتّ ّجيدةّّةاالجتماعيوأن ّمزاجية ّفيّحالة ّالفرد ّيكون تكونّفيّأحسنّحالّعندما
ّأنّهناكّ(, 7, ص 2113)وفاء,  ّنجد ّفإننا ّإلىّنتائجّالدراسة، ّسبقّوبالعودة ّمما وانطالقا

بينّالعمالّلذيّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّحرارةّّةاالجتماعيفروقّفيّمستوىّالعالقاتّ
ّوب ّأنّمرتفعة ّبمعنى ّاألولى ّالعينة ّلصالح ّعادية ّعمل ّبيئة ّفي ّيعملون ّالذين ّالعمال ين

ّالعالقاتّ ّمستوى ّعلى ّسلبا ّتؤثر ّالناحيةّّةاالجتماعيالحرارة ّعلى ّالضارة ّلتأثيراتها نتيجة
ّحيثّ ّللعمال، ّواالنفعالية ّالنفسية ّالناحية ّعلى ّتؤثر ّبدورها ّالتي ّوالجسمية الفيزيولوجية

أنّالعملّفيّأجواءّحارةّيؤثرّعلىّالحالةّاالنفعاليةّويجعلّاألشخاصّأشارتّالدراساتّإلىّ
ّالمساعدةّ ّدرجة ّوتقل ّسليمة ّليست ّاألفراد ّبين ّالتواصل ّعملية ّيجعل ّمما ّعدوانية أكثر
وكذلكّنتيجةّالخمولّالذيّينتجّعنّالتعرضّللحرارةّالمرتفعةّمماّيجعلّالمسافةّبينّاألفرادّ

عكسّاألفرادّ على فيّالعملّمتوترةّسواءّبينّاألفرادّةجتماعياالتزدادّبعد اّفتكونّالعالقاتّ
ّبال ّأما ّعادية، ّفانزعاجّالعاملّمنالذينّيعملونّفيّبيئة ّلإلدارة ّالحرارةّا نسبة رتفاعّدرجة

منّ العمال وعدمّوجودّبرامجّتحفيزيةّمتبعةّمنّطرفّاإلدارةّوكذلكّعدمّوجودّبرامجّلحماية
الىّالتنفيسّعنّانزعاجهمّ الىّالتوترّفتزدادّشكاويهمّويلجؤون يؤديّبه الضارة الحرارة آثار

ّعنّطريقّانتقادّكلّاألمورّالتنظيميةّالتيّتتبعاهّالمنظمةّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
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والتيّمفادهاّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّدورانّالعملّبينّالعمالّالذينّ
يعملونّفيّبيئةّعملّذاتّحرارةّمرتفعةّوبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّبيئةّعملّذاتّحرارةّ

ّمنخفضةّ.ّ
انطالقاّمنّالنتائجّالمتحصلّعليهاّفإنّالفرضيةّغيرّمحققةّبمعنىّأنهّالّتوجدّفروقّ

ّالعينتينّفيّمستوىّدورانّالعمل،ذاتّدال ّبينّأفراد ّإحصائية الدراساتّالسابقةّ أن رغم لة
ّالعاملّعنّالظروفّ يرتبط التيّتناولتّدورانّالعملّوجدتّبأنه ّبمدىّرضا ّوثيقا ارتباطا

ّأحسّبأنّالمنظمةّ الفيزيقيةّالتيّيؤديّفيهاّعمله،ّفالعاملّيريدّالبقاءّفيّمكانّعملهّإذا
تستجيبّلحاجاتهّمنّجميعّالجوانب،ّفاإلنسانّبطبعهّيسعىّإلىّالعملّفيّالتيّيعملّفيهاّ

بيئةّتوفرّلهّالراحة،ّوبالنظرّإلىّتأثيراتّالحرارةّالمرتفعةّفإنناّنجدهاّتؤثرّعلىّالعاملّمنّ
 االحتفاظّبدرجةّحرارةّثابتة على دوما يعمل حيث عدةّنواحي،ّفهيّتؤثرّعلىّجسمّاإلنسان

ّنفسيةّالتنظ مركز بفضل لجسمه ّاضطرابات ّإلى ّتؤدي ّأنها ّكما ّالمخ، ّفي ّالحراري يم
ّيجعلّ ّمما ّبسيطة، ّبأمور ّاستشارته ّوتسهل ّبضيق ّيشعر ّالعامل ّيصبح ّكما وعصبية،

فيّحالةّتوترّمستمر،ّوتمتدّتأثيرهاّإلىّأبعدّمنّذلك،ّحيثّتزدادّنسبةّّةاالجتماعيعالقاتهّ
ّالقدرة ّونقص ّوالحوادث ّاإلصابات ّمعدل ّوكذلك ّفيّّأخطائه ّخاصة ّاإلنتاجية والكفاءة

ّوالشعورّ ّالعمل ّفي ّالرغبة ّتتقلصّلديه ّهذا ّمن ّوانطالقا ّالذهني، ّالطابع ّذات األعمال
ّالرغبةّفيّنسبةّتركّالعملّواالنتقالّإلىّمنصبّآخرّأوّإلىّ ّلديه بالتعبّبسرعةّوتزداد

ّأوضحتّأنّالعملّف ّأنّالدراساتّالعملية ّإليه ّتجدرّاإلشارة ّوما ّأخرى، يّدرجةّمؤسسة
, ص 8917)جميل, مّنادراّماّتكونّسبباّفيّحدوثّمعظمّالنقاطّسالفةّالذكرّّ°20ّحرارةّ

كماّأثبتتّالدراساتّأنّتعرضّجسمّاإلنسانّلمحيطّخارجيّحارّقدّيؤديّإلىّحاالتّ،ّ(11
مرضيةّبسببّالزيادةّفيّالجهدّالذيّيبذلهّالقلبّوالدورةّالدمويةّوالتهابّالعيونّوالتهاباتّ
ّتأثرّعلىّ ّالظروفّكونها الجلد،ّوعليهّفإنهّمنّالطبيعيّأنّالّيستحسنّالعمالّمثلّهذه

حياتهمّمماّيؤديّبهمّإلىّالتفكيرّفيّمغادرةّعملهمّولكنّبالنظرّّجوانبّعدةّتعكرّصفو
ّمنّ ّهناك ّأن ّنجد ّفإننا ّالمنظمات ّداخل ّالعمل ّدوران ّعملية ّفي ّالمتحكمة ّالعوامل إلى



    

 أخرى لديهمّالرغبةّفيّتغييرّمكانّالعملّولكنّنتيجةّلعدمّتوفرّفرصّعمل تكون قد العمال

هالتّوقدراتّكافيةّتؤهلهمّللحصولّعلىّمنصبّوكذلكّعدمّامتالكهمّالمّؤ سوقّالشغل في
ّإلىّ ّفيميلون ّعملهم ّنحو ّاتجاههم ّويغيرون ّالواقع ّلألمر ّيخضعون ّيجعلهم ّبسهولة آخر
ّالضمانّ ّخدمات ّلهم ّتوفر ّمؤسسات ّفي ّيعملون ّالعينة ّأفراد ّأن ّخاصة االستقرار

نميّلدىّالعمالّ،ّكماّأنّأفرادّالعينتينّالّتختلفانّفيّالمؤثراتّاألخرىّالتيّتاالجتماعي
الرغبةّفيّتركّمنصبّالعملّأوّالمنظمةّفهماّتخضعانّلنفسّالشروطّالتنظيميةّكاإلشرافّ

ّواألجورّوالخدماتّ.ّ
ّتكّو ّتأثيراتّالحرارة ّفإن ّذكره ّسبق ّإلىّما ّالعواملباإلضافة ّمن ّبمجموعة ّمرتبطة ّن

ّ ّكانتّتأثيراتّالحرارة ّكلما ّمرتفعة ّكانتّالرطوبة ّفكلما ّالرطوبة، ّإلىّنسبة ّوبالنظر أكثر
ّمنخفضةّ ّومستوياتّرطوبة ّمرتفعة ّبدرجاتّحرارة ّيمتاز ّالمكان ّفإن ّالدراسة ّإجراء مكان

ّما ّإلىّأنّ مع والتكيف التوافق على العمال يساعد وهذا ّالمرتفعةّباإلضافة مستوياتّالحرارة
لّعينةّأفرادّالدراسةّتعي ّفيّمنطقةّتمتازّبمستوياتّمرتفعةّمنّالحرارةّخاصةّفيّفص

ّيقللّمنّتأثيرّالعواملّالنفسيةّحيثّ الصيفّأينّتفوقّدرجاتّالحرارةّاألربعينّدرجةّمما
(ّأنّالعواملّالنفسيةّأكثرّتأثيراّمنّالظروفّالفيزيقيةّفيّدراسة هاوثزونأثبتتّالدراساتّ)

ّتمتازّبحرارةّ ّالعمالّعلىّظروفّطبيعية ّوبالتاليّفإنّتعود اتجاهاتّالعمالّنحوّمهنتهم
ّجعلهمّالّيغالونّفيّالشكاويّمنّدرجةّالحرارةّالمرتفعةّ.ّمرتفعةّي

 الفرضية الثانية عشر: ومناقشة تفسير 
والتيّمفادهاّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفيّمستوىّالتسيبّالمهنيّبينّالعمالّّ

ّعملّ ّيعملونّفيّبيئة ّالذين ّالعمال ّوبين ّمرتفعة ّذاتّحرارة ّعمل ّيعملونّفيّبيئة الذين
ّعاديةّ.ّ
تمّفيّهذهّالفرضيةّاعتبارّأنّالتسيبّالمهنيّسلوكّيهدفّالفردّالعاملّمنّخاللهّ وقد

ّنتيجةّللتغيراتّ النفسي األلم إلىّتجنب والجسديّوتجنبّتكرارّالخبرةّالسلبيةّالتيّيمرّبها
التيّتحدثّفيّبيئةّالعملّوظروفه،ّمماّينتجّعنهّإعادةّالتفكيرّبحالةّاالرتباطّالنفسيّبينهّ

ّعم ّمنّوبين ّمؤشر ّأو ّنتيجة ّهو ّالمهني ّالتسيب ّأن ّالدراسات ّأشارت ّولقد ّالحالي، له



    

مؤشراتّعدمّالرضاّفهوّيعتبرّكحالةّطبيعيةّلشعورّالعاملّبعدمّالراحةّفيّمكانّعملهّأوّ
عدمّقدرتهّعلىّالتوافقّمعّظروفّعمله،ّفالعملّفيّظروفّفيزيقيةّغيرّمناسبةّمنّشأنهّ

ينّهذهّالظروفّارتفاعّدرجاتّالحرارةّفيّالعملّفالعملّعلىّنسبةّالتسيبّومنّب يؤثر أن
ّالفيزيولوجيةّ ّالحالة ّعلى ّتؤثر ّكما ّالعامل ّلدى ّتسببّضيقا ّمرتفعة ّحرارة ّذو ّمكان في
ّللعملّأوّتعمدّ ّالوقتّالمحدد ّقبلّنهاية ّعمله ّيجعلهّيرغبّفيّمغادرة ّمما ّله، والجسمية

ّنتيجةّلتأثرهّوانزعاجهّمماّتسببهّا تركّارةّالمرتفعةّوكذلكّيقومّالعاملّبلحّرالوصولّمتأخرا
ّالراحةّ ّعن ّبحثا ّالمستطاع ّقدر ّمنصبه ّعن ّاالبتعاد ّومحاولة ّالعمل ّأثناء منصبّعمله
خاصةّأنّالدراساتّتشيرّإلىّالعملّفيّهكذاّظروفّتجعلّالعاملّيحسّبالتعبّواإلرهاقّ

لتاليّيمكنّالقولّكونهّيقومّبمجهودّأكبرّمنّزمالئهّالذينّيعملونّفيّظروفّمغايرة،ّوبا
بأنّظروفّالعملّالحارةّترفعّمنّمستوياتّالتسيبّعلىّعكسّالعملّفيّظروفّعادية،ّ
ّفيّمستوىّالتسيبّ ّاحصائيا ّدالة ّهناكّفروق ّبأن ّنجد ّفإننا ّالدراسة ّهذه ّلنتائج وبالعودة

لصالحّالعينةّالتيّتعملّفيّمستوياتّحرارةّمعتدلة،ّوهذاّماّيتناقضّمعّماّذهبتّالمهنيّ
ّالعملّالي ّأعباء ّتحمل ّفي ّالعاملين ّبقدرة ّالنتيجة ّهاته ّتفسير ّويمكن ّالدراساتّالسابقة، ه

وكذلكّالعواملّالنفسيةّواتجاههمّنحوّالمهنة،ّكماّأنهّالّيمكنّإهمالّمجموعةّمنّالعواملّ
ّةاالجتماعيالمؤثرةّفيّالتسيبّالمهني،ّمثلّنمطّاإلشرافّواألجرّوفتراتّالراحةّوالخدماتّ

ّالمجالّالىّأنّالتسيبّالمهنيّهوّنتيجةّتعددّ ولقدّأشارتّالدراساتّالتيّأجريتّفيّهذا
ّالعامل ّالذيّيتخذه ّفالقرار ّبه، ّللعملّوالظروفّالمحيطة  تفاقم بسبب يكون جوانبّمختلفة

ّالسياساتّ ّعن ّالرضا ّلعدم ّكنتيجة ّيكون ّفالتسيب ّالمريحة ّالغير ّالظروف ّمن مجموعة
والبيئيةّالسائدةّداخلّالمؤسسةّمنّعالقاتّبالمشرفينّوالزمالءّوظروفّواالجراءاتّاالداريةّ

العملّالصحيةّونمطّاألجورّوالمكافآتّوالمنافعّاالضافية،ّفهوّسلوكّيرتبطّبعدتّعوامل،ّ
ففيّحالةّتوفرّالرضاّعنّالجوانبّاألخرىّفإنّذلكّسيحد ّمنّالتأثيراتّالسلبيةّلعاملّمعينّ

ّا ّمن ّمجموعة ّفتوفر ّبالمسؤولية،ّوبالتالي ّوالشعور ّواالهتمام ّالتحدي ّمثل ّالمحفزة لعوامل
نّكانّهناكّظروفّ ّحتىّوا  ّأنّيخلقّلدىّالعاملّحالةّرضا والتمي زّواالنجازّمنّشأنه

ّ.فيزيقيةّغيرّمريحة



    

وعليهّيمكنّالقولّأنّظهورّدرجاتّالتسيبّلدىّالعينةّالتيّتعملّفيّظروفّعاديةّ
ّالتيّتعملّفيّ ّالذكرّأكبرّمنّالعينة ّالعواملّالسابقة ّيكونّسببه ّقد ّمرتفع مستوىّحرارة

ّّوبالتاليّفإنّالحرارةّلمّتؤثرّفيّظهورّهذاّاالضطراب.
 مناقشة الفرضية العامة:

ّلدىّّالتيّمفادها:ّو ّوالتنظيمية ّفروقّذاتّفيّدرجةّظهورّاالضطراباتّالنفسية توجد
ّيعملونّفيّظروفّفيزيقيةّسيئة.يةّعاديةّوبينّالعمالّالذينّقالعاملينّفيّظروفّفيزي

خرّغيرّمحققّالبعضّاآلضهاّمحققّّواعتبارّأنّالفرضياتّاإلجرائيةّالمصاغةّبعّعلى
ّفإنّالفرضيةّالعامةّمحققةّجزئيا
ّيلي:ّنتائجّكلّفرضيةّتوصلناّإلىّماّووبعدّاستعراضّنتائجّالدراسةّ

ّتأثيراتّعلىّالجانبّالنفسيّللعاملينّحيثّوجدّال - طالبّالباحثّإنّالضوضاءّلها
تعملّفيّّالتيبأنّهناكّفروقّفيّدرجةّالقلقّواالكتئابّبينّأفرادّالعينتينّلصالحّالعينةّ

علىّأنّالضوضاءّعاملّمشتتّيؤثرّعلىّ الدراسات مستوىّضوضاءّمرتفع،ّحيثّأكدت
 حيثّتتسببّ،الفيزيولوجية الناحية وتؤثرّمن المزاجيةّلألفرادّوتكفّمنّقدراتهمّاألدائيةّالحالة

 ضغطّالدمّوزيادةّفيّنبضاتّالقلبّمماّيجعلّالعاملينّيشعرونّبالضيقّبسرعة ارتفاع في

 .همالرضاّعنّأدائهمّوكذلكّعدمّالرضاّعنّذوات وعدم وفقدانّاالهتمام وبالعصبية،

حثّأنّحيثّوجدّالطالبّالباّةاالجتماعيعلىّمستوىّالعالقاتّّإنّالضوضاءّتؤثر -
مستوىّضوضاءّ في تعمل التي العينة أفراد منخفضاّلدىيكونّّةاالجتماعيمستوىّالعالقاتّ
ّيحدّمنّقدراتّاألالضوضاءّتشكلّعائقّمنّعّوّمرتفعّوذلكّلكون فرادّائقّاالتصالّمما

يدركونّأنّزمالءهمّّالعمال من المرتفعةّتجعل األصوات وكون ة،اجتماعي عالقات بناء على
 قد الدراسات أن كما ،ذواتهمّفقطّحوللألخطارّمماّيجعلهمّمتمركزينّ تنبيههمّليسّبإمكانهم

ّفيمتازونّبنوعّمنّالعصبيةّمماّ الضوضاء أن على تدلّ  تؤثرّعلىّالحالةّالمزاجيةّلألفراد
ّاألشخاصّالذينّ ّأن ّأيضا ّالدراسات ّاثبت ّكما ّصعبة ّبينهم ّفيما ّالتواصل ّعملية يجعل

لّميالّلمساعدةّاآلخرينّمقارنةّباآلخرينّكماّأق يكونون مرتفعة ضوضاء مستويات ييعملونّف



    

فيهّإلىّوجودّشكاويّوعدّالرضاّعنّالنمطّاإلشرافيّّيؤديّتأثيرّالضوضاءّغيرّالمرغوب
 السائدّفيّالمنظمة.

أماّفيماّيخصّالفرضيةّالرابعةّفإنّالطالبّالباحثّوجدّبأنّالضوضاءّالّتؤثرّعلىّ -
كبرّلدىّأفرادّالعينةّالتيّأاتّاالغترابّكانتّوجدّأنّمستوي مستوياتّاالغترابّالمهنيّفلقد

تعملّفيّظروفّعاديةّويدلّذلكّعلىّأنّالتسيبّالمهنيّيتأثرّبعواملّأخرىّمثلّنمطّ
 اإلشرافّونظامّالتحفيزّوالمقننةّوحجمّالمؤسسة.

ّتأثيرّالضوضاءّفيّمستوياتّدورانّالعملّفلقدّوجدّالطالبّالباحثّبأنّهناكّ - أما
حيثّكانتّدرجاتّدورانّالعملّّ،عليها منّخاللّالنتائجّالمتحصلتأثيرّللضوضاءّوذلكّ

ّالتيّتعملأ ّالعينة ّمرتفعة كبرّعند ّعاملّّ،فيّمستوياتّضوضاء وذلكّلكونّالضوضاء
ّمماّ مزعجّيؤثرّعلىّالناحية ّفيّالمؤسسة ّالحياة ّجودة ّاألفراد ّيفقد ّمما ّوالجسمية النفسية

 يجعلّالعمالّيرغبونّفيّتغييرّمكانّعملهم.

ّيخصّتأثيرأ - ّفيما ّمستوياتّما ّعلى ّالطالبّّالضوضاء ّوجد ّفلقد التسيبّالمهني
ّلدىالبا ّوبهذاّّحثّأنّمستوياتّالتسيبّمرتفعة ّالتيّتعملّفيّظروفّجيدة ّالعينة أفراد

نماّتتحكمّفيهّمتغيراتّأخرىاألخيرّلقولّبأنّالضوضاءّالّتؤثرّفيّهذايمكنّا كنمطّّ،ّوا 
 مّنحوّمؤسستهمّونحوّعملهم.شرافّونظرةّالعمالّواتجاهاتهاإل

القلقّواالكتئابّفقدّوجدّالطالبّ أماّفيهاّيخصّتأثيراتّالحرارةّعلىّظهورّاضطراب -
فروقّفيّدرجةّظهورهاّلصالحّالعينةّالتيّتعملّفيّمستوياتّحرارةّمرتفعةّ،ولقدّ أنّهناك

ّحيثّأفا ّنتائجّالدراساتّالسابقة ّمع ّالدراسة ّعااتفقتّنتائجّهذه ملّمزعجّدتّأنّالحرارة
ّضي تسبب ّالعاملق ّتشتت لدى ّمماّ وحالة ّوالفيزيولوجي ّالجسمي ّالجانب ّعلى ّتؤثر كما

 ينعكسّسلباّعلىّالناحيةّالنفسيةّللعمال.

- ّ ّالعالقات ّمستوى ّعلى ّالحرارة ّيخصّتأثير ّفيما ّنتائجّّةاالجتماعيأما ّأكدت فلقد
ّذهبتّأليهّبعضّالدراساتّحيثّأكدتّأنّالحرارةّتؤثرّعلىّالجانبّ الدراساتّالحاليةّما

عاقةّ على منّشأنهّأنّيؤثر ما ،لألفراد والجسمي النفسي المشاعرّاالنفعاليةّتجاهّاآلخرينّوا 
عدمّشعورّ وكذلك األفراد العالقاتّالشخصيةّالمتبادلةّبينّوالمشاعرّ السلوكّمماّيؤثرّعلى



    

ّ بالراحة األفراد ّعلىّعاداتهم ّويؤثر ّبينهم ّالتواصل ّيقلل ّالمرتفعة ّالحرارة ّةاالجتماعينتيجة
 التعاونّبينهم.ّصوتكثرّلديهمّاالستجابةّالعدوانيةّواالنفعالّالشديدّمماّيقللّفّر

تأثيراتّالحرارةّعلىّمستوياتّدورانّالعملّفلقدّخلصتّنتائجّالدراسةّيخصّأماّفيماّ -
األفرادّويعودّذلكّإلىّإنّدورانّ استجاباتّهّليسّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّفينأإلىّ

العملّمرتبطّبعواملّأخرىّمنّبينهاّنمطّاإلشرافّونظرةّالعاملينّواتجاهاتهمّنحوّعملهمّ
ّوكذلكّمدىّتوفرّفرصّعملّفيّمؤسساتّأخرىّأوّماّيعرفّبسوقّالعمل.

ّتي:مستوىّاالغترابّالمهنيّفإنّالنتائجّكانتّكاآلأماّفيماّيخصّتأثيرّالحرارةّعلىّّّ -
ّفيّمستوىّحرا ّالتيّتعمل ّالعينة رةّهناكّفروقّفيّمستوىّاالغترابّالمهنيّلصالح

ّت ّلم ّالحرارة ّأن ّبمعنى ّاالغترابّؤمرتفعة ّمستويات ّفي ّأخرىّا ّّوّثر ّعوامل ّإلى ّيعود نما
ّةّالدراسةّ.نيعالطموحّلدىّّوالسائدةّّشرافاإلأنماطّّوّمرتبطةّبأمورّتنظيمية

ّالتسيبّلدىّ - ّمستويات ّارتفاع ّالنتيجة ّالتسيبّفكانت ّمستوى ّفي ّالحرارة ّتأثير أما
ّمنخفضةالعاملينّفيّ ّذاتّحرارة ّتؤثرّعلىّمستوياتّالتسيبّبيئة ّلم ّبمعنىّأنّالحرارة ،

ّهناكّو نما ّفيّطرقّاإلشرافّوالرقابةّّعواملّأخرىّأدتّإلى ا  ّيمكنّحصرها ّالنتيجة هذه
ّواتجاهّالعمالّنحوّمؤسستهمّواإلدارةّ.ّوفتراتّالراحة

ّنّمن ّسبق ّما ّكل ّخالل ّالحرارةأستنج ّالفيزيقية ّالظروف ّعلىّّوّن ّتؤثر الضوضاء
ّالقلق ّدرجات ّفكانت ّالنفسي ّفيّّوّالجانب ّتعمل ّالتي ّالعينة ّأفراد ّلدى ّمرتفعة االكتئاب

ّةاالجتماعيّالعالقات مستوى على الظروف هذه تؤثر كما مرتفعة ضوضاءّو حرارة مستويات
ظاهرةّلدىّأصحابّالظروفّالفيزيقيةّّةاالجتماعيالسائدةّفكانّمستوىّاضطرابّالعالقاتّ

السيئةّكماّتؤثرّالضوضاءّعلىّدرجةّدورانّالعملّفيّحينّلمّتكنّهناكّفروقّذاتّداللةّ
إحصائيةّفيّدورانّالعملّبالنسبةّلمتغيرّالحرارةّفيّحينّنالحظّإنّهناكّفروقّفيّظهورّ

ّباتّالتنظيميةّالتالية:االضطرا
ّاالغترابّالمهني.ّ-
فرادّالذينّيعملونّفيّالضوضاءّلصالحّاألّوّبالنسبةّلمتغيريّالحرارةّ:المهنيّالتسيبّ-

ّبيئةّعملّعاديةّبمعنىّإنّهذهّالظروفّليستّعامالّفيّظهورّهذهّاالضطرابات.ّ



    

ّاقتراحاتو  توصياتخامسا: 
ّالواسعّوقوعّ ّمكانّالعملّفيّمعناه ّاألخطاريشهد ّالعديدّمنّالحوادثّذلكّأنّوجود

ّوسائلهّو ّأو ّلإلنتاج ّالفنية ّبالمشاكل ّفقط ّيرتبط ّال ّاجتماعية ّكظاهرة ّيرتبطّّوّتحقيقها نما ا 
ّاإلنتاج ّاإلنسانيّفيّعملية ّالعامل ّبتدخل ّّوتهاضروريّوّأيضا ّبينّاألسبابّالمتصلةّ، من

ّونقصّالتدريب ّاإلهمال ّبالعامل ّإلىّ،التعب...الخ، ّيمكنناّّباإلضافة ّال ّاإلنساني العامل
ّعمله ّأثناء ّبالعامل ّالمحيطة ّالظروفّالفيزيقية ّّوتجاهل ّللعملّ، ّبالظروفّالفيزيقية يقصد

التهويةّحيثّأكدتّالدراساتّأنّهذهّّوّاإلضاءةّوّالرطوبةّوّالبرودةّوّالضوضاءّوّدرجةّالحرارة
ّالعقلية ّالعاملين ّعلىّصحة ّالبالغ ّاألثر ّةالجسميّوّالنفسيةّوّالظروفّلها ّتكنّفيّ، ّلم إن

حيثّأكدتّالدراسةّالحاليةّمنّخاللّنتائجهاّعلىّوالمعاييرّالدوليةّالمتفقّعليها،ّّالحدود
ّالعمل ّبجو ّالمحيطة ّبالظروفّالفيزيقية ّاالهتمام ّللعملّّوّتحسينهاّوّأنّعدم ّمالئمة جعلها

ّالدراسة عينةّمالحظةّالطالبّالباحثّلظروفّّوّتؤثرّعلىّالعاملينّفمنّخاللّنتائجّهذه
ّيلي:ّالدراسةّيوصيّبما

ّالحاليةّ- ّالدراسة ّإجراء ّالمباشرةّوّأثناء ّالمالحظة ّعلى ّبعضّّوّباالعتماد جراء ا 
ّالّيعأأنّ وجد المشرفين مع المقابالت ّلمستوياتّالضوضاءيغلبهم الحرارةّّوّرونّأيّأهمية

ّالعمل ّمكان ّفي ّّوالسائدة ّالمؤسساتّ، ّأصحاب ّتوعية ّجدا ّالضروري ّمن ّانه ّيرى عليه
ّالفيزيقيةا ّبالظروف ّاالهتمام ّأهمية ّعلى ّندوات ّخالل ّمن ّبالعاملينّلصناعية ّالمحيطة
ّالجسمية.ّوّتأثيراتهاّالسلبيةّعلىّالصحةّالنفسيةّو

ّعلىّبرامجّ- ّاالعتماد ّالمهنيةّوّضرورة ّالسالمة ّدولياّّوّنظم ّالمعتمدة الطرقّالوقائية
ّالظروفّضفخل ّهذه ّبإتباعهّوّتأثيرات ّالمؤسسات ّأصحاب لزام ّالعاملينّا  ّعلى ّوفرضها ا

ّالدورية ّالطبية ّّوكالمتابعة ّالفردية، ّالوقاية ّمعدات ّفيهاّّوّتوفير ّتكون ّالتي ّالورشات عزل
ّبعينّاالعتبارّالتصميماتّ ّللعملّسيئةّعنّالورشاتّاألخرىّمعّاألخذ الظروفّالفيزيقية

ّالظروفّمعّالعلمّأنّالمؤسسا ّالتقليلّمنّتأثيراتّهذه تّالمعنيةّالهندسيةّالتيّمنّشأنها
ّبالدراسةّالّتتوفرّعلىّهذهّالمعطياتّالسالفةّالذكر.



    

ّالجانبّالّيلقىّأيّّ- ّبالجانبّالنفسيّللعاملينّحيثّلوحظّأنّهذا ّاالهتمام ضرورة
 أهميةّعندّأصحابّالمؤسسات.

ّظروفّالعملّسيئةّّ- ّللورشاتّالتيّتكونّفيها ّدورية ّقياساتّمسحية ّإجراء ضرورة
ّلّتفاقمها.قصدّمعالجةّتأثيراتهاّقب

ّالظروفّ ضرورةّ- ّالورشاتّ)سيئة ّللعاملينّفيّمثلّهذه ّمناسبة ّفتراتّراحة اعتماد
ّالفيزيقية(
انطالقاّمنّتصفحّالطالبّالباحثّللدراساتّالتيّتعنىّبالظروفّالفيزيقيةّالحظّبأنّّ-

ّرغمّأهميةّهذاّالموضوعّورغمّكونّالظروفّالفيزيقيةّ-علىّحدّعلمّالطالب-هناكّشحّ
ّبإجراءّدراساتّجادةّفيّهذاّالمجال.جزءّالّيتجزأّمنّمحيطّالعملّوعليهّيوصيّ

ّشّ ّ- ّرغم ّالمجال ّبهذا ّاهتمت ّالتي ّالدراسات ّمعظم ّأن ّالحظ ّتربطّهّ حّ كما ّكانت ا
أهملتّالجانبّالنفسيّرغمّّوّالظروفّالفيزيقيةّبالصحةّالجسمية)األمراضّالمهنيةّالعضوية(

ّالمجالّخاصةّفيّبحوثّعلمّالنفسّعليهّيوصيّالطالبّب،ّّوأهميته ضرورةّاالهتمامّبهذا
ّتسييرّالمواردّالبشرية.ّوّالتنظيمي
ّلمجّ- ّمسحية ّلدراسة ّالطالب ّإجراء ّخالل ّالمنطقةّممن ّفي ّالمؤسسات ّمن وعة

إهمالّلجانبّالسالمةّالمهنيةّسواءّمنّّالصناعيةّالمجالّالمكانيّللدراسةّالحظّبأنّهناك
ّاتّوعليهّيوصيّبضرورةّإيجادّقراراتّصارمةّلتطبيقها.العاملينّأوّأربابّالمؤسس

ّ  



    

 سادسا: حدود البحث
خاصةّفيّمجالّّوّدراسةّمهماّكانتّالّيمكنّلهاّأنّتكونّدراسةّكاملةّوشاملةّأيّإنّ
ّبحيثّالّيمكنّللباحثّضبطّجميعّالمتغيراتّالتيّتؤثرّفيّنتائجّبحثهّ،ةاالجتماعيالعلومّ

ّتعترضّالباحثّجملةّمنّالمشاكلّالتيّتؤديّإلىّنسبّاكثيّرّو ةّالنتائجّالمتوصلّإليهاّيما
ّالدراسةّمحاولةّمنّالطالبّالباحثّلتسليطّتأثيرّبعضّالظروفّالفيزيقيةّ ولقدّكانتّهذه

ّ)القلقّوّ)الضوضاء ّالنفسية ّبعضّاالضطرابات ّظهور ّعلى وبعضّّاالكتئاب(ّوّالحرارة(
التسيبّ،ّدورانّالعمل،ّاالغترابّالمهني،ّةاالجتماعيلعالقاتّاالضطراباتّالتنظيميةّ)سوءّا

ذلكّمنّخاللّإجراءّمقارنةّبينّالعمالّالذينّيعملونّفيّظروفّفيزيقيةّعاديةّ،ّّوالمهني(
ّمستوىّ ّأو ّمرتفع ّحرارة ّ)مستوى ّسيئة ّفيزيقية ّظروف ّفي ّيعملون ّالذين ّالعمال وبين

نّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّأصلّفيّهذاّالبحثّإلىّّوضوضاءّمرتفع(ّحيثّتمّالت
بينّالعمالّبمعنىّأنّالظروفّالفيزيقيةّالمعنيةّبالدراسةّفيّهذاّالبحثّتؤثرّفيّظهورّهذهّ

ماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّالنتائجّّوّاضطرابّدورانّالعملّاعدّما،ّالمذكورةّسابقاّاالضطرابات

منّصدقهاّبشكلّمطلقّومنّبينّّالمتوصلّإليهاّتبقىّمقترنةّبعددّمنّالعواملّالتيّقدّتحدّ 
ّهذهّالحدودّماّيلي:

ّالطالبّ- ّيضبط ّالعرضيةّلم ّالمتغيرات ّ)الديمغرافيةّالباحث ّالجنس، المكانةّ،
ّالخبرةّالمهنية....الخ(،ّالمستوىّالتعليمي،ّةاالجتماعي

ّتقرتّ- ّبمدينة ّالصناعية ّالمنطقة ّتمتّفي ّمنّّالدراسة ّمحدود ّفيّعدد ّورقلة والية
ّالدراسةّ،ّّومنّالمؤسسات جموعةم في الورشات بحيزّمكانيّمقترنةّبالتاليّتبقىّنتائجّهذه

ّيتمثلّفيّالمؤسساتّالتيّأجريتّفيهاّالدراسةّ.
مدىّصدقّاستجاباتّاألفرادّعلىّبنودّّوّكماّترتبطّنتائجّهذهّالدراسةّبعينةّالبحثّ-

ّأدواتّالدراسة.
هيّّوّتتمثلّفيّثالثةّمقاييساعتمادّالطالبّالباحثّعلىّأدواتّجمعّبياناتّمحددةّّ-
ّمقياسّاالضطراباتّالمهنية.،ّمقياسّالقلق،ّتيّمقياسّاالكتئابكاآل
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ّ:ّالمراجع

دّط،ّدارّقباءّللطباعة،ّعلمّالنفسّوالصناعة،ّّ(،د.س.ن)ّإبراهيمّشوقيّعبدّالحميد، -4
 .القاهرة

ّالستار، -3 ّعبد ّوأساليبّّ(،6115)إبراهيم ّفهمه ّالحديث، ّالعصر ّاضطراب االكتئاب
 .،ّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّواآلداب،ّالكويت911عالجه،ّعالمّالمعرفة،ّالعدد

ّال -2 ّمحمد ّبناءّّ(،9226)يلي،عقإبراهيم ّفي ّوالمنظمات ّالفرد ّقيم ّبين ّوالتأثير العالقة
 أخالقياتّالمهنة،ّورقةّمقدمةّإلىّالملتقىّالثالثّلتطويرّالمواردّالبشرية،ّالرياض.

 .كولوجيةّالشباب،ّدّدّن،ّالقاهرةدارساتّفيّسيّ(،9226)رّكامل،يسهّأحمد -1
ّعاشور، -1 ّصقر ّالبحثّّ(،6151)أحمد ّوأدوات ّاألسسّالسلوكية ّالعاملة، ّالقوى إدارة

 .عربيةّللطباعةّوالنشر،ّدط،ّبيروتالتطبيقيّدارّالنهضةّال
السلوكّاإلنسانيّفيّالمنظمات،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّّ(،9228)صقرّعاشور،ّأحمد -2

 االسكندرية.
ّعاشور، -2 ّصقر ّالمعّرّ(،6115)أحمد ّدار ّدط، ّالمنظمات، ّفي ّاإلنساني فةّالسلوك

 الجامعيةّاالسكندرية.
ّرشاد، -9 ّعادل ّّ)د.س.ن(،أحمد ّوالعالقات ّاألفراد ّإدارة ّفي جهةّّو)ّالصناعيةمذكرات

 ،ّمطابعّجريدةّالصباح،ّالقاهرة.6النظرّالحديثة(،ّط
 .نجلوّمصريةالطبّالنفسيّالمعاصر،ّمكتبةّاألّ(،9262)أحمدّعكاشة، -8
 .الجزائر قرطبة، دار اآلثارّالنفسيةّالفلسطينية،ّ(،9221)رشيدّالميلي،ّأحمدّفاضلي، -40
ّما -44 ّهأحمد ّر، ّط)د.س.ن(، ّالمهارات، ّبناء ّمدخل ّالتنظيمي، ّالدار9ّالسلوك ،

 .الجامعيةّللنشرّوالتوزيع،ّاالسكندرية
ّالسواءّ علمّ(،9229)ّمجدي، محمد أحمد -43 ّبين ّالشخصية ّدراسة ّالمرضي، النفس

ّ.دارّالمعرفةّالجامعية،ّالقاهرةّدّط،ّّواالضطراب،



    

ّالخالدي، -42 ّمحمد ّأحمد ّاالكلينيكيّ(،9221)ّأديب ّالنفس ّالفحص،ّّعلم )المرض،
ّ.،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّاألردن6ط،ّالعالج(

ّالشربيني،أ -41 ّمحمود ّاميمة ّالغني، ّعبد ّبينّّ(،9221)ّشرفّمحمد ّالنفسية الصحة
 .ظريةّوالتطبيق،ّدّط،ّاإلسكندريةالن

41- ّ ّميدانيةّّ(،9266)ّاألحمد،أمل ّدراسة ّالمراهقين، ّعند ّباالكتئاب ّوعالقته القلق
ارتباطيهّلدىّعينةّمنّتالميذّالصفّالتاسعّمنّالتعليمّاألساسيّفيّمدارسّمدينةّدمشقّ

 .العددّالثالثّوالرابعّ،95الرسمية،ّمجلةّدمشق،ّالمجلد
ّماكّجيّوالس،ّأندروّدي -42 ّترجمةّالسلوكّالتنظيميّّ)د.س.ن(،ّسيزالقي، واألداء،

 .ض،ّالمملكةّالعربيةّالسعوديةجعفرّأبوّالقاسم،ّاإلدارةّالعامةّللبحوث،ّالريا
 .األردنّعمان،ّن،ّدّط،ّدّدّوالعالجّالنفسي،ّاألمراضّالنفسيةّ(،9262)ّنسّشكشك،أ -42
 ب.ّددن،ّدّط،ّاإلدارةّالفعالةّللمواردّالبشريةّونظمّالحوافز،ّدّ(،9228)ّباسمّعدلي، -49
48- ّ ّمحمود ّمؤسسةّّ(،9226)ّ،مالقاسبديع ّوالتطبيق، ّالنظرية ّالنفسّالمهنيّبين علم

 ،ّاألردن.6الوراقّللنشرّوالتوزيع،ّط
بينّطلبةّالجامعةّمنّالجنسين،ّ النفسي االكتئاب انتشارمدىّّ(،9222)ّ،بشيرّمعمرية -30

ّ.،ّالقاهرة81مجلةّعلمّالنفس،ّالعدد
ّدارّالخلدونيةّّ(،9269)ّبشيرّمعمرية، -34 ّالنصفيةّللمخّوالتحكمّفيّالسلوك، السيادة

 .للنشرّوالتوزيعّالجزائر
ّمعمرية، -33 ّاّ(،9266)ّبشير ّمنشورات ّأدواته، ّوتصميم ّالنفسي ّطلخالقياس ،9ّبر،

 .الجزائر
يا،ّرسالةّالبارانّومصدرّالضبطّلدىّحاالتّاالكتئابّّوّ(،6111)ّبكرّفرجّامامّنمر، -32

ّ.معةّالزقازيق،ّمصرليةّاآلداب،ّجاماجستير،ّك
ّبالدافعيةّّ(،9221/9225)ّبنّزاهيّمنصور، -31 الشعورّباالغترابّالوظيفيّوعالقته
طراكّبالجنوبّادراسةّميدانيةّبشركةّسون المحروقات، لقطاع الوسطى لدىّاالطاراتإلنجازّل

 الجزائريّأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفيّعلمّالنفسّالعمل.



    

ّالوقايةّّ،6ط صحتك، على خطر الضوضاء (،9229) حمو، بوظريفة -31 مخبر
ّ.واالرغونوميا،ّالجزائر

ّدارّالغربّللطباعةّوالنشرّّ(،9229)ّبوفلجةّغياث، -32 ّدط، مبادئّالتسييرّالبشري،
 وهران.

المعارف،ّ دار ط، دّمكافحةّالضوضاء،ّترجمةّنظميّلوقا،ّ(،6151)ّرّبيرالند،دثيّو -32
ّ.مصر
،ّدارّالفاروقّللنشر9ّإدارةّالمواردّالبشريةّالمعاصرة،ّطّ(،9221)ّجاريّكاشواي، -39

 والتوزيعّمصر.
ّجاسم، -38 ّمحمد ّّ(،9221)ّجاسم ّالنفس ّالاإلكلينيكيعلم ّدار ّمكتبة ّللنشرّ، ثقافة

 .،ّعمان6والتوزيع،ّط
ّالعزيز، -20 ّعبد ّسعيد ّبنيّجابر، ّدارّّ(،9229)ّجودة ّمكتبة ّالنفس، ّإلىّعلم مدخل

 .عمان،ّاألردنّ،6لدارّالعلمية،ّطالثقافةّوا
ّالسامرائي، -24 ّللعمال،ّّ(،6159)ّحافظ ّالسمع ّحماية ّوبرنامج ّالصناعية الضوضاء

ّ.،ّددن،ّالعراق6الوطنّالعربي،ّطّمحاضراتّالدورةّالخاصةّبالسالمةّوالصحةّالمهنيةّفي
ّزهران، -23 ّالسالم ّعبد ّّ(،6115)ّحامد ّوالعالج ّالنفسية ّطالصحة ّعالم1ّالنفسي، ،

ّ.الكتبّالقاهرة
ّعب -22 ّزهران،حامد ّالسالم ّّ(،9228)ّد ّالنفسي، ّوالعالج ّالنفسية ّالكتبّالصحة عالم

ّ،ّالقاهرة.1للنشرّوالتوزيع،ّط
ّبلوط، -21 ّإبراهيم ّطّ(،9229)ّحسن ّالبشرية، ّالموارد ّالعربية6ّإدارة ّالنهضة ّدار ،

 للنشر،ّبيروت،ّلبنان.
عاقةّالتنمية،ّطّ(،9222)ّحسنّأحمدّشحاته، -21 الدارّمكتبةّ،6ّالتلوثّالضوضائيّوا 

ّ.العربيةّللكتاب،ّمصر
ّالدّو العدوان (،9221)ّايد،ف حسن -22 ّحورس ّمؤسسة ّوالتوزيع،ّواالكتئاب، ّللنشر لية

ّ.اإلسكندرية



    

دراسةّبينّحضارتينّوبينّّ،االكتئابّالنفسيّ(،6115)ّحسينّإبراهيمّعبدّاللطيف، -22
ّمصر.،ّالقاهرة،6ّجنسين،ّدراسةّنفسية،ّرابطةّاألخصائيينّالنفسانيينّالمصرية،ّعدد

ّحريم -29 ّمنظماتّّ(،9221)ّ،حسين ّوالجماعاتّفي ّاألفراد ّسلوك ّالتنظيمي، السلوك
 األعمال،ّدارّالحامدّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن.

مؤسسةّحورسّالدوليةّللنشرّّدّط،ّاالضطراباتّالسلوكية،ّ(،9221)ّحسينّفايد، -28
ّ.دريةوالتوزيع،ّاإلسكن

ّفايد، -10 ّّ(،9221)ّحسين ّواالكتئاب، ّالعدوان ّط، ّوالتوزيع،ّمؤسد ّللنشر ّطيبة سة
 .القاهرة

دارّالهدىّللنشرّوالتوزيع،ّعينّّدّط،ّاالكتئابّوالجنس،ّ)د.س.ن(،ّالحسينيّأيمن، -14
ّ.مليلة،ّالجزائر

الحرارةّوأثرهاّعلىّصحةّالعاملين،ّسلسةّالمكتبةّالعمالية،ّّ(،6155)ّحكمتّجميل، -13
ّ.للثقافةّوبحوثّالعمل،ّبغدادالمعهدّالعربيّ

12- ّ ّالصحيّ(،6151)ّجميل،حكمت ّالمعاهد ّلطلبة ّالمهنية ّجامعةّالصحة ّالعالية، ة
ّ.بغداد،ّالعراق

ّجميل، -11 ّّ(،6152)ّحكمت ّالعاملين، ّصحة ّفي ّوأثرها ّالثقافةّالضوضاء مؤسسة
ّ.العمالية،ّالعراق

ّالنفسّالصناعيّبينّّ(،6111)ّحمديّياسين، -11 ّعلم ّحسنّالموسوي، عليّعسكر،
 ب.ّدّ،النظريةّوالتطبيق،ّد،ّط،ّدارّالكتابّالحديث

ّمختار، -12 ّجمال ّمجلةّّ(،9228)ّحمزة ّبالخارج، ّالعاملين ّأبناء ّلدى ّالمستقبل قلق
 ّ.،ّالقاهرة6لعلومّالتربوية،ّالعددا

،6ّالتدريسّوالتدريبّالجامعي،ّأسسهّوبناءّبرامجه،ّطّ(،9221)ّداودّماهرّمحمد، -12
 مكتبةّالفالحّللنشرّوالتوزيع،ّالكويت.



    

مدىّفاعليةّالعالجّالنفسيّالجماعيّفيّخفضّالقلقّّ)د.س.ن(،ّالرايليّعبدّا ، -19
ّالرياض ّنايف، ّاألمير ّجامعة ّمنشورة، ّغير ّماجستير ّرسالة ّالمخدرات، ّمدمني ،ّلدى

ّالسعودية.
فيّالمؤسساتّّيباستراتيجيةّتحديثّوتفعيلّالتدّرّ(،9221)ّالدين،ّرمضانّإبراهيم -18

التعليميةّدراسةّتطبيقيةّعلىّعينةّمنّالمؤسساتّالتعليمةّفيّدولةّقطر،ّأطروحةّدكتوراهّ
 منشورة،ّكليةّاإلدارةّواالقتصادّباألكاديميةّالعربيةّالمفتوحةّبالدنمارك.

إدارةّالمواردّالبشرية،ّترجمةّمحمودّفتوح،ّّ(،9221)ّ،جونّجاكسونّ،روبرتّماتيس -10
 .شعاعّللنشرّوالعلوم،ّسوريا،6ّط

السالمةّوالصحةّالمهنيةّوبيئةّالعمل،ّدط،ّشركةّناسّّ(،9221)ّزكرياءّطاحون، -14
 عابدينّللنشر،ّدّبّن.

،ّوكالةّالمطبوعات1ّالجوانبّالسلوكيةّفيّاإلدارة،ّطّ(،6152)ّزكيّمحمودّهيثم، -13
 الكويتية.

ّالحصيني، -12 ّحسين ّالدين ّصالح ّيوسفّالمعشر، ّاالستقطابّّ(،9221)ّزياد تأثير
العدد92ّّوالبقاءّعلىّاألداءّالوظيفيّفيّوظائفّاإلدارةّالعليا،ّمجلةّجامعةّدمشق،ّالمجلدّ

 سوريا.،26ّ
ّّ.،ّمكتبةّالنهضة9الشخصيةّالسويةّالمضطربة،ّطّ(،9229)ّزينبّمحمودّشقير، -11
ّ.،ّعمان،ّاألردن6الصحةّالنفسية،ّدارّالمسيرة،ّطّ(،9229)ّسامرّجميلّرضوان، -11
ّا ، -12 ّعبد ّبن ّالوظيفيّ(،9225)ّسامي ّمندوبيّالرضا ّالقطاعّّلدى المبيعاتّفي

 .،ّجامعةّالكويت9عددّّ،61المجلةّالعربيةّللعلومّاإلدارية،ّمجلدّّ،الخاصّالسعودي
دارةّاألفراد،ّدّ(،9226)ّسعادّنايفّبرنوطي، -12 ط،ّدارّوائلّّإدارةّالمواردّالبشريةّوا 

 للنشر،ّاألردن.
دارّالجامعةّّدّط،ّالسلوكّاإلنسانيّفيّالمنظمات،ّ(،9221)ّسلطانّمحمدّسعيد، -19

 الجديدة،ّاالسكندرية.



    

فعاليةّالبرنامجّاإلرشاديّلحفضّمستوىّالقلقّلدىّتالميذّّ(،9221)ّسليمةّسايحي، -18
ّ.جامعةّورقلة،ّالجزائر،ّم(ّالسنةّالثانيةّمتوسط،ّرسالةّماجستير)غ،

ّ.،ّدارّدجلة،ّاألردن6البيئةّالصناعية،ّطّ(،9262)ّزهرّموسى،أسهيرّّ -20
ّالبشرية،ّمدخلّاستراتيجي،ّ(،9221)ّسهيلةّمحمدّعباس،ّ -24 ّالموارد دارّّدّط،ّإدارة

 .وائلّللنشرّوالتوزيعّعمان
أثرّمناخّالعملّاألخالقيّفيّالشعورّ(،9261ّ)ّ،ديماّشكريسوزانّصالحّدروزة،ّّ -23

ّ ّاأل-باالغترابّالوظيفي ّوالبحثّالعلمي ّالعالي ّالتعليم ّوزارة ّتطبيقية المجلةّّ-ردنيةدراسة
 .29ّ،ّالعدد62األردنيةّفيّإدارةّاألعمالّالمجلدّ

ّط،دّالكفّوالعرضيّوالقلق،ّترجمةّمحمدّعثمانّتجاني،ّ(،6151)ّفرويد،ّسيغموند -22
ّّ.،ّالقاهرة1دارّالشروقّط

ّالمواردّالبشرية،ّطّ(،9228)ّشاوي ّمصطفىّنجيب، -21 ،ّدارّالشروقّللنشر1ّإدارة
 والتوزيع،ّعمان.

ّشبايك، -21 ّالصحةّّ(،9225)ّشيرينّأحمد ّوزارة ّدط، ّالمهنية، ّوالصحة دليلّالسالمة
 والسكان،ّمصر.

22- ّ ّعلي،صبرة ّوالتوافقّالنفسي،ّ(،9221)ّمحمد ّالنفسية ّط،ّالصحة ّالمعرفةّّد دار
ّ.الجامعية،ّمصر

دارّقنديلّللنشرّّط، دّإدارةّاألفرادّوالعالقاتّاالنسانية،ّ(،9221)ّالصرفيّمحمد، -22
 .والتوزيع،ّعمان

مدخلّتطبيقيّّدّط،ّالسلوكّالتنظيمي،ّ(،9221)ّصالحّالدينّمحمدّعبدّالباقي، -29
 معاصر،ّدارّالجامعةّالجديدةّاالسكندرية.

ّالباقي، -28 ّعبد ّمحمد ّالدين ّالدارّّ(،9229)ّصالح ّالمنظمات، ّفي ّالفعال السلوك
 الجامعيةّالجديدةّللنشر،ّاالسكندرية.

ّبشرى،ّصمويل -20 ّطّ(،9225)ّثامر ّبالواقع، ّوالعالج ّاأل6االكتئاب ّمكتبة ّنجلو،
ّ.المصرية،ّالقاهرة



    

24- ّ ّطّ(،9222)ّا ّمحمد،عادلّعبد ّأسسّوتطبيقات، ،6ّالعالجّالمعرفيّالسلوكي،
ّ.الرشاد،ّالقاهرةدارّ
ط،ّكليةّالتجارةّ إدارةّالمواردّالبشرية،ّرؤيةّاستراتيجية،ّدّ(،9222)ّ،عادلّمحمدّزيد -23

 جامعةّالقاهرة،ّمصر.
ّزيد، -22 ّمحمد ّالجماعية،ّ(،9225)ّعادل ّوالعمل ّالفرق ّط،ّتكوين ّتطويرّّد مركز

 الدراساتّالعلياّوالبحوث،ّجامعةّالقاهرة،ّمصر.
فعاليةّبرنامجّإرشاديّمقترحّلتحقيقّحدةّاالكتئابّّ(،9262)ّعاطفّعثمانّاألغا، -21

ّ.الجامعيةّاإلسالمية،ّغزة،ّفلسطينالفشلّالكلوي،ّدراسةّميدانية،ّكليةّالتربية،ّّىلدىّمرض
بيئةّ-العالقةّبينّالتعرضّلمخاطرّالتلوثّبالضوضاءّ(،9221)ّعامرّأحمدّغازي، -21

ّ.6عدد،61ّمجلةّالدراساتّالنفسية،ّمجلدّّ،العملّالصناعي
ن،ّّدّط،ّدّوالصناعي،ّدّاالجتماعيعلمّالنفسّّ)د.س.ن(،ّ،عوض عباسّمحمود -22

 .االسكندرية
إدارةّالمواردّالبشريةّفيّالقرنّّ(،9225)ّعبدّالباريّإبراهيمّدرة،ّزهيرّنعيمّالصباغ، -22

 ،ّدارّوائلّللنشر،ّاألردن.6نظمي،ّطّىالحاديّوالعشرين،ّمنح
،6ّوسيكولوجيةّالشخصية،ّط النفسيةّحةصالّ(،9226)ّعبدّالحميدّمحمدّالشاذلي، -29

ّ.دارّالعبيكان،ّالكويت
دراساتّنفسيةّحديثةّومعاصرةّفيّالبيئةّواألعمال،ّ(،6118ّ)عبدّالرحمانّالعيسوي، -28

 دط،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة.
ّالعيسوي، -90 ّالرحمان ّوالعمال،ّ)د.س.ن(،ّعبد ّالعمل ّط،ّسيكولوجية ّالرتبّّد دار

 .الجامعية،ّلبنان
ّ عبد -94 ّالعام،ّ)د.س.ن(،ّ،العيسويالرحمان ّالنفس ّط،ّعلم ّالعربية،ّدّد ّالنهضة ار

ّ.بيروت،ّلبنان
ّالوافي، -93 ّالرحمان ّالنفس،ّ(،9221)ّعبد ّعلم ّإلى ّط،ّمدخل ّللنشرّّد ّهومة دار

ّ.والتوزيع،ّالجزائر



    

ّإبراهيم، -92 ّالستار ّط،ّاالكتئاب،ّ(،6155)ّعبد ّوالفنونّّد ّللثقافة ّالوطني مجلس
ّ.واآلداب،ّالكويت

ّالغفارّحنيفي، -91 ّدّ(،9229)ّعبد ّالبشرية، ّالموارد دارة ّدارّّالسلوكّالتنظيميّوا  ط،
 الجامعةّالجديدةّاالسكندرية.

أصولّعلمّالنفسّالمهنيّوالصناعيّوالتنظيميّّ(،9221)ّر،اعبدّالفتاحّمحمدّدويد -91
 ط،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّمصر.ّوتطبيقاته،ّد

أصولّعلمّالنفسّالمهنيّوالصناعيّوالتنظيميّّ(،9222)ّر،اعبدّالفتاحّمحمدّدويد -92
 ط،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّمصر.ّوتطبيقاتهّد

ّدّط،ّالتمريضّالنفسي،ّمفهومّالرعايةّالتمريضية،ّ(،9229)ّر،بعبدّالكريمّأبوّالخ -92
ّ.دارّوائلّللنشر،ّعمان

ّنجلومكتبةّاألّدّط،ّاالكتئابّبينّالنظريةّوالتشخيص،ّ(،6155)ّعبدّا ّعسكر، -99
ّ.المصرية،ّمصر

دارّالفكرّالعربي،ّ،6ّفيّالصحةّالنفسية،ّطّ(،6115)ّعبدّالمطلبّأمينّالقرطبي، -98
ّ.القاهرة

ّدّط،ّاألمراضّواالضطراباتّالنفسية،ّ(،9221)ّادرّالميالدي،عبدّالمنعمّعبدّالق -80
ّ.مؤسساتّشبابّالجامعة،ّاإلسكندرية،ّمصر

ّالسيد، -84 ّفاروق ّطّ(،9226)ّعثمان ّالنفسية، ّالضغوط دارة ّوا  ّالفكر6ّالقلق ّدار ،
ّ.العربي،ّالقاهرة

القلقّواالكتئابّلدىّعينةّمنّالمطلقاتّوغيرّّ(،9229)ّعديلةّحسنّطاهرّتونسي، -83
ّالمكرمة، ّمكة ّمدينة ّفي ّماجستير،ّالمطلقات ّالعربيةّأ جامعةّرسالة ّالمملكة ّالقرى، م

ّ.السعودية
ّ.ارّهجرةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرةد  ط، د ّالنفسية، الصحة (،6112)عالءّالدينّكفافي، -82
،6ّإدارةّالمواردّالبشريةّالمعاصرةّبعدّاستراتيجي،ّطّ(،9228)ّعمرّوصفيّعقيلي، -81

 دارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن.



    

علمّالنفسّالصناعيّمكتبةّالفالحّللنشرّوالتوزيع،ّّ(،6111)ّعويدّسلطانّالمشعان، -81
 ،ّاالماراتّالعربيةّالمتحدة.6ط

ّالفتاح، -82 ّعبد ّّ(،6155)ّغريب ّأدراسة ّعلى ّالعمل ّبيئة ّفي ّالضوضاء بعضّثر
ّللعاملين ّالنفسية ّالمصريةّّالمتغيرات ّالجمعية ّبمصر( ّالدولي ّالتلغراف ّحركة )بصالة

ّ.للدراساتّالنفسية
ّالفتاح، -82 ّّعلمّالصحةّالنفسية،ّ(،6115)ّغريبّعبد ،ّالمصريةّنجلومكتبةّاألدّط،

ّ.القاهرة
عنّالرضاّعنّالعملّلعينهّمنّّةاالجتماعيثرّبيئةّالعملّأّ(،6111)،ّفايزّالمجالي -89

ّللبحوثّ ّمؤتة ّمجلة ّالكرك، ّمحافظة ّفي ّالعربية ّالبوتاس ّشركة ّمصالح ّفي العاملين
ّ.،ّالعددّالثامن،ّاألردن61والدراسات،ّمجلدّ

ّفيّتخفيضّّ(،9261)ّفتحيّزقعار، -88 ّآياتّقرآنية ّالتحفيزّالسمعيّباستخدام فعالية
ّبروكا ّبحبسة ّالمصابين ّلدى ّّاالكتئاب ّالعصبي،ّ)تناول ّالناقل ّبمعايرة ّعصبي نفسي

ّّالسيروتونينّفيّالدم( ّالعدد ّوالنفسية، ّللدراساتّالتربوية ّالحكمة ّكنوز95ّمجلة ّمؤسسة ،
ّالحكمةّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر.

والتنظيميّفيّالوطنّّعلمّالنفسّالصناعي في قراءاتّ(،6111)ّفرجّطهّعبدّالقادر، -400
 القاهرة.ّدارّالمعارف،،1ّالعربي،ّط

سيكولوجيةّالحوادثّواصاباتّالعمل،ّدراسةّنظريةّّ(،6151)ّفرجّعبدّالقادرّطه، -404
 مكتبةّالخانجي،ّالقاهرة.ّدّط،ّوميدانية،

ّمصطفى، -403 ّالتكيف،ّ(،6155)ّفهمي ّسيكولوجية ّفي ّمصر،ّّدط،ّدراسات مكتبة
ّ.القاهرة
ّاألعمالّ(،9229)ّكمالّدسوقي، -402 ّإدارة ّطّسيكولوجية ّاإلنتاج( ،6ّ)سلوكياتّكفاية
 ن،ّالقاهرة.دد

ّمحمد -401 6111ّ)ّعويصة، كمال ّدط،(، ّالصناعي، ّالنفس  العلمية، الكتب دار علم

 بيروت.



    

اتجاهاتّاألفرادّالعاملينّفيّالمؤسساتّالحكوميةّاألردنيةّّ(،6118)ّاللوزيّموسى، -401
ّمجلد ّاالنسانية ّالعلوم ّدراساتّالسلسة، ّالعمل، ّحافز ّالعدد99نحو ،1ّ ّاألردنية،ّ، الجامعة

 األردن.عمانّ
لونيسّعلي،ّصحراويّعبدّا ،ّعالقةّحوادثّالعملّبالظروفّالفيزيقيةّفيّالبيئةّ -402

ّ ّتشخيصية ّدراسة ّّوالمهنية" ّاالنسانية ّالعلوم ّالدوليّةاالجتماعيمجلة ّخاصّالملتقى ّعدد ،
 ،ّالجزائر.حولّالمعاناةّفيّالعمل،ّجامعةّورقلة

 .العالجّالسلوكيّوتعديلّالسلوك،ّدارّالعلم،ّالكويتّ(،6112)ّ،مليكةلويسّكاملّ -402
،ّالمكتبة6ّالعمل،ّط بيئة تأمين في المهنية والصحة السالمةّ(،9266) إبراهيم، مجدي -409

ّ.العصرية،ّمصر
مجالّعبدّالفتاحّالعساف،ّالرضاّالوظيفيّوعالقتهّّ(،9261)ّمحمدّإبراهيمّالقداح، -408

 األردن.،21ّمجلةّالدراساتّالنفسيةّوالتربوية،ّالعددّّ،بالذكاءّاالنفعالي
ّالهادي، -440 ّعبد ّأحمد ّوالنفسي،ّ(،9221)ّمحمد ّالفيزيقي ّالتلوث ّط،ّالضوضاء، ّد

ّ.ايتراكّللنشرّوالتوزيع،ّمصر
ّالحجار، -444 ّطّ(،9221)ّمحمد ّالنفائسّللطباعة6ّتشخيصّاألمراضّالنفسية، ّدار ،

ّ.والنشرّوالتوزيع،ّدمشق،ّسوريا
علمّاألمراضّالنفسيةّوالعقلية،ّدارّقباءّللطباعةّّ(،9222) الرحمان، عبد السيدمحمدّ -443

 .والتوزيع،ّالقاهرةّوالنشر
ّالعالقاتّاالنسانية،ّ(،9225)ّالصرفي، محمد -442 ّاإلداري، ّط،ّالسلوك ّالوفاءّّد دار

 .لدنياّالطباعةّوالنشر،ّاالسكندرية
الوظيفيّمجلةّّالسلوكاألمراضّالنفسيةّوآثارهاّعلىّّ(،9221)ّمحمدّجودتّناصر، -441

 العلومّاالنسانية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالعددّالعاشر.
التوافقّالمهنيّوعالقتهّباالحتراقّالنفسيّّ(،6111)ّفتحيّعيسى، محمد محمدّرفقي، -441

ّمجلسّالن ّالمجلةّالتربوية، ّالمجلدّشلدىّمعلميّالرياض، ،21ّرّالعلمي،ّجامعةّالكويت،
 ،ّالكويت.11ّالعددّ



    

إدارةّالمواردّالبشرية،ّدط،ّدارّالجامعةّالجديدةّّ(،9221)ّمحمدّسعيدّأنورّسلطان، -442
 ن.ّبّللنشر،ّد

ّعلي، سالمةّمحمد -442 ّيوسف ّمنصور ّأميرة ّعالجّّ(،6116)ّغباري، ّإلى مدخل
 االسكندرية.الجامعيّالحديث،ّ المكتب ،دط ،ةاالجتماعي الخدمة منظور من المشكالتّالعمالية

،ّدارّالمسيرةّللنشر6ّالنفسّالصناعيّوالمهني،ّط علم (،9262)ّ،ربيع محمدّشحاتة -449
 والتوزيعّوالطباعة،ّعمانّاألردن.

ّفخريّالشهواني، -448 ّطّ(،9262)ّمحمد ّوطرقّحمايتها، ّتحسينها ّالصناعية ،6ّالبيئة
ّ.دارّدجلة،ّاألردن

ّفؤاد، -430 ّالسليمة،ّّ(،6118)ّمحمد ّالممارسات ّقواعد ّالمحصورة، ّاألماكن ّفي العمل
ّ.،ّددن،ّالعراق6ط

النظريةةةةّ وتطبيقاتهةةةا نظرياتهةةةا اسةةةتراتيجياتها، الشخصةةةية (،9222)ّا ، عبةةةد محمةةةدّقاسةةةم -434
ّ،ّدارّالمكتبي،ّسوريا.6واالكلينيكية،ّط

ّالجوهري، -433 ّمحمود ّطّ(،9221)ّمحمد ّوالتنظيم، ّالصناعي ّاالجتماع دارّّ،6علم
 المسيرةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّاألردن.

ّمياسة، -432 ّ)وقاّ(،6115)ّمحمد ّوالعقلية، ّالنفسية ّواألمراض ّالنفسية هاّيتالصحة
 .دارّالجيلّالجديد،ّبيروتّدط،ّها(،جوعال
ّالزيفي، -431 ّدّ(،6151)ّمحمود ّوالتطبيق، ّبينّالنظرية ّالشخصية ّدارّّسيكولوجية ط،

 المعارف،ّمصر.
ّدّط،ّعلمّالنفسّالصناعيّبحوثّعلميةّوعربية،ّ(،6158)ّالنيل،محمودّالسيدّأبوّ -431

 دارّالنهضةّالعربيةّبيروت.
دّّعلمّالنفسّالصناعيّوالتنظيميّعربياّوعلميا،ّ(،9228)ّمحمودّالسيدّأبوّالنيل، -432
 دارّالفكرّالعربيّالقاهرة.ّط،

ومي،ّالتحفيزّالمعنويّوكيفيةّتفعيلهّفيّالقطاعّالعامّالحكّ(،9221)ّمرعيّمحمد، -432
 جامعةّدمشق،ّالمعهدّالعالميّللتنميةّاإلدارية،ّسوريا.



    

ّللمعلومات، -439 ّالوطني ّالجمهوريةّّ)د.س.ن(،ّالمركز ّددن، ّدط، ّالمهنية، السالمة
ّ.اليمنية
ّّ(،6111)ّ،مصطفىّعشوي -438 ّمفاهيم ّالنفسّالصناعي، ّونظرياتّامنأسسّعلم ذج

 منشوراتّجامعةّقاريونس،ّليبيا.
ّشاوي ، -420 ّنجيب ّطّ(،9225)ّمصطفى ّاألفراد، ّإدارة ّالبشرية ّالموارد ّدار6ّإدارة ،

 الشروقّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن.
أسيوطّللدراساتّالضوضاءّمرضّالعصر،ّمجلةّّ(،9269)ّممدوحّسالمةّمرسي، -424

 .11البيئية،ّالعدد
التسمماتّالمهنيةّالناجمةّعنّالرصاصّومركباته،ّّ(،9262)ّمنظمةّالعملّالعربية، -423

 المعهدّالعربيّللصحةّوالسالمةّالمهنية،ّدمشق.دط،ّمنشوراتّ
الصحةّوالسالمةّالمهنيةّفيّقطاعّالمناجم،ّدط،ّّ(،9262)ّمنظمةّالعملّالعربية، -422

 منشوراتّالمعهدّالعربيّللصحةّوالسالمةّالمهنية،ّدمشق.
الرضاّالوظيفيّلدىّالمشرفينّاالختصاصيّوعالقتهّّ(،9266)ّمنىّرسولّسلمان، -421

 ،ّالعراق.68اتّالتربوية،ّالعددّبآدهم،ّمجلةّالدراس
ّالصبحي، -421 ّمرزوقّحامد ّمنّّ(،9262)ّمها ّلدىّعينة ّالوظيفيّوالقلقّالعام الرضا

ّالحكوميةّ ّالمدارس ّبين ّمقارنة ّدراسة ّالمكرمة، ّمكة ّبمدينة ّالمتوسطة ّالمرحلة معلمات
ّ.فس،ّالمجلدّالرابع،ّالعددّاألولواألهلية،ّمجلةّدراساتّعربيةّفيّالتربيةّوعلمّالن

إدارةّالمواردّالبشرية،ّدط،ّالمملكةّّ(،9225)ّالمؤسسةّالعامةّللتدريبّالتقنيّالمهني، -422
 العربيةّالسعودية.

جراءاتّالعمل،ّطّ(،9229)ّموسىّاللوزي، -422 ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،6ّالتنظيمّوا  ،
 عمان.

ّالفضل، -429 ّالحسين ّعبد ّالبشرية،ّ(،9221)ّمؤيد ّالموارد ّللنشرّّدط،ّإدارة الوراق
 والتوزيع،ّاألردن.



    

العقالنيّاالنفعاليّفيّخفضّّيمّفعاليةّالعالجيتقّ(،9221)ّناصرّبنّعبدّالعزيز، -428
ّجامعةّ ّم، ّغ ّماجستير، ّرسالة ّالمخدرات، ّمدمني ّلدى ّالالعقالنية ّواألفكار ّالقلق درجة

ّ.نايف،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية
ّالعديلي، -410 ّمحمد ّط،نسانيّوالتنظيميالسلوكّاإلّ(،6118)ّناصر ّد ّاإلدارةّّ، معهد

 العامة،ّالرياض،ّالسعودية.
فاعليةّبرنامجّارشاديّمقترحّلخفضّقلقّاالختيارّّ(،9225)ّنائلّإبراهيمّأبوّعزب، -414

ّ.لدىّطالبّالمرحلةّالثانويةّبمحافظةّغزة،ّرسالةّماجستيرّغيرّمنشورة
فعاليةّبرنامجّارشاديّمقترحّلخفضّقلقّاالختبارّّ(،9229)ّنائلّإبراهيمّأبوّعزب، -413

ّلدىّطالبّالمرحلةّالثانويةّبمحافظةّغزة،ّرسالةّماجستير،ّفلسطين.
 ،ّمنشوراتّذاتّالسالسل،ّالكويت.9طّ،المواردّالبشرية إدارة (،6111)ّزكي، هاشم -412
ّالمكتبةّ(،9222)ّهالةّمنصور، -411 ّدط، ّاالتصالّالفعال،ّمفاهيمهّوأساليبهّومهاراته،

 الجامعية،ّمصر.
ّا ّمحمد، -411 ّعبد ثرّالعالجّالعقالنيّاالنفعاليّفيّخفضّمستوىّأّ(،6116)ّهشام
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يف بطبس بؾذاد ِزوشح ًٌُٕ شهبدح اٌذوزىساٖ يف ؾٍُ إٌفظ، ٔشخى ِٓ عُبدرىُ ؤخزٖ االعزّبسح 
( ؤِبَ اجلىاة x) ِخثؿٌن االؾزجبس و٘زا ٌإلدالء ثأسائىُ اذببٖ األعئٍخ ادلىخىدح فُهب، ورٌه ثىػؽ ؾال

 ادلٕبعت.
وحنُطىُ ؾٍّب ثإْ ادلؿٍىِبد اٌيت عىف رمذِىهنب ٌٕب رىىْ يف ِٕزهً األِٓ واٌغشَخ وال رغزخذَ 

 بال ٌغشع اٌجسث اٌؿٍٍّ.

 



      ؾًٍ سؤٌ صِالئه يف زً ادلشبوً اٌيت رؿزشػه رؿزّذ
      مجبؾخ اٌؿًّ ِٓ اٌؿىاًِ ادلغبؾذح ؾًٍ ربمُك سغجبره

      غبٌجب ِب رىافك صِالئه يف األِىس ادلزؿٍمخ ثبٌؿًّ
      رؿًّ ؾًٍ ِغبؾذح صِالئه يف ؤداء  ؾّبذلُ

      مجبؾخ اٌضِالءن يف اٌؿًّ َىىْ خُذا ارا ِب مت ِؽ ئؤدا
      َزغُ ؤعٍىة اٌزشلُخ يف ادلاعغخ  ثبدلىػىؾُخ

      ال رشؿش حبشج يف ِٕبلشخ خىأت شخظُخ ِٓ زُبره ِؽ صِالئه يف اٌؿًّ
      رشبسن دائّب يف ازببر اٌمشاساد ادلزؿٍمخ ثإعٍىة ؾٍّه

      ال رىخذ طشاؾبد ثُٕه وثٌن صِالئه يف اٌؿًّ
      ذبذ عهىٌخ يف زلبوسح ِغاوٌُه

      خه اٌشئُغُبرجنبذ اٌششوخ يف ربمُك ؤ٘ذافهب َؿزرب ِٓ ا٘زّبِ
      ال رشؿش خبُجخ الخزُبسن ٘زا اٌؿًّ

      رشؿش ثةٔغدبَ وجًن ِؽ مجؽ إٌشبطبد اٌيت رمىَ هبب ادلاعغخ
      ممبسعزه اٌؿًِّؿشفزه ٌٍؿًّ وبرمبٔٗ رضداد ثشىً رٍمبئٍ ؤثٕبء 

      ربظ ثشازخ ٔفغُخ ؤثٕبء ؤدائه اٌؿًّ
      ٔغجخ اإلخبصاد ادلشػُخ ِٕخفؼخ ثبٌٕغجخ حلبالره يف اٌؿًّ

      زٗؾبدح ِب ذبذ ؾٍّه ممزؽ زُث ال رشؿش ثبدلًٍ ؤثٕبء ممبسع
      مل ربظ َىِب ثإٔه رىشٖ ؾٍّه
      رمذس ِمذاس اٌؿًّ اٌزٌ رىد ؤْ رمىَ ثٗيف ؤغٍت األزُبْ رغزطُؽ ؤْ 

      ال رشؿش ؤْ ؾٍّه اٌزٌ رمىَ ثٗ ِفشوع ؾٍُه
      رذسن دائّب ؤمهُخ اٌؿًّ اٌزٌ رمىَ ثٗ
      ثبٌؿًّ اٌزٌ رمىَ ثٗ ذلب رؿشف ِب ٍ٘ األؾّبي اٌيت ال ؾاللخ

      ال رٕظت ِؿػُ ا٘زّبِبره خبسج اٌؿًّ
      ٌُظ ٘ى اٌغجت اٌشئُغٍ اٌزٌ جيؿٍه رشغً ٘زا اٌؿًّادلبي 

      رغزطُؽ االؾزّبد ؾًٍ ٘زا اٌؿًّ طٍُخ زُبره
      عزشفغ ؤٌ ؾًّ َؿشع ؾٍُه وثٕفظ ادلىاطفبد يف ششوخ ؤخشي



      رزىق دائّب ٌالٌزسبق دبٕظت ؾٍّه
      ِٕظت ؾٍّه حيغٓ غشوفه االخزّبؾُخ وااللزظبدَخ

      ِٕظت ؾٍّه َزٕبعت وطجُؿخ رىىَٕه
      سببسط ٘زا اٌؿًّ ألٔٗ ٌُظ اٌؿًّ اٌىزُذ ادلزىفش ٌه

      ارا ِب واخهزه ِشبوً ٌٓ رغبدس ِٕظت ؾٍّه اىل ِاعغخ ؤخشي
      رغؿً دائّب اىل اال٘زّبَ دبٕظجه واحملبفػخ ؾٍُٗ

      ٌٍخشوجال رزشن اٌؿًّ لجً اٌىلذ احملذد 
      رشؿش ثبدلًٍ ؤثٕبء وخىد ؾطت ديٕؿه ؾٓ اٌؿًّ
      رغؿً دائّب اىل ؤْ رظً يف اٌىلذ احملذد ٌٍؿًّ

ال رمىَ ثبعزغالي اٌىلذ اٌشمسٍ ٌٍؿًّ يف ؤؾّبي غًن سمسُخ )لشاءح اٌظسف، 
 اعزمجبي اٌضواس، ... اخل(

     

      رغؿً دائّب ألْ رؿًّ جبذ وبخالص
      ال رمىَ غبٌجب دبؿبسػخ ٌىائر وبسشبداد اٌششوخ

      ال رزشن ِىبْ ؾٍّه دوْ وخىد ِربس ٌزٌه
      ال رزهشة ِٓ ؤداء ِغاوٌُبره يف ِٕظت ؾٍّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ادلضاجؤعزُمع يف اٌظجبذ ِزؿىش 
      ؤشؿش ثبحلّىي واإلس٘بق اٌشذَذ أللً رلهىد ؤثزٌٗ

      ٌذٌ سغجخ داخٍُخ رذفؿين حنى ربمُك شٍء ِب اجيبيب يف زُبيت
      رشاودين اٌشغجخ يف اٌجىبء ثغهىٌخ ثٌن احلٌن واِخش دوْ وخىد عجت زلذد

      رغُطش ؾٍٍ ؤفىبس ؾٓ عىء زبٌيت اٌظسُخ
      َالصِين اٌشؿىس ثبٌزٔت ورإُٔت اٌؼًّن

      ؤفمذ اٌشغجخ يف اٌز٘بة ٌٍؿًّ
      َالصِين اٌشؿىس ثبٌظذاؼ ِٓ ولذ ِخش

      ٌذٌ اٌمذس ؾًٍ اٌزّزؽ دبجب٘ح احلُبح
      َٕزبثين اٌشؿىس ثؿذَ ؤمهُيت وػؿف اجلذوي ِٓ زُبيت

      )صَبدح ؤو ٔمظبْ( يف اٌفزشح األخًنحؤؾبين ِٓ اػطشاة يف إٌىَ 
      ؤشؿش ثإْ وً شٍء يف احلُبح َغًن وفمب دلب ؤسَذٖ

      ؤشؿش ثزغًناد وجًنح يف وصين  )صَبدح ؤو ٔمظبْ( يف اٌفزشح األخًنح
      رشاودين ؤفىبس دائّب ؾٓ ادلىد

      ؤشؿش ثأالَ يف اٌظذس وؤعفً اٌػهش
      ؤطجسذ ؤوثش أفؿبال واعزثبسح ؾٓ رٌ لجً 

      ؤًُِ اىل ِشبسوخ اِخشَٓ يف ادلٕبعجبد واحلىاساد
      ؤشؿش ثفمذاْ األًِ يف ؤٌ شٍء يف احلُبح

      ؤؾبين ِٓ رٕبلض لذسيت ؾًٍ بلبِخ زىاس ؤو ِٕبلشخ ِؽ اِخشَٓ
      اٌشؿىس ثبٌىزذح َالصِين طىاي اٌىلذ

      ؤخذ طؿىثخ يف جنبذ ؾاللبيت ِؽ اِخشَٓ
      ؤشؿش جبفبف اٌفُ واحلك ثظىسح ِزىشسح

      َىخذ يف زُبيت ِؿبين ؾذَذح رغزسك اٌؿُش ِٓ ؤخٍهب 
      ؤشؿش ثشغجخ يف اٌزخٍض ِٓ زُبيت

      ؤشؿش ثضَبدح ػشثبد اٌمٍت ثٌن احلٌن واِخش
      دوسا ٘بِب يف زُبيتٍَؿت اِخشوْ 



      ؤٌىَ رايت ثشىً ِزىشس ثؿذ اٌمُبَ ثإٌ ؾًّ
      شهُيت ٌٍطؿبَ رغًند يف اٌفزشح األخًنح ؾٓ رٌ لجً

      ؤشؿش خبدً بصاء وثًن ِٓ رظشفبيت اٌيت زذثذ يف ادلبػٍ
      ؤعزُمع ؤثٕبء اًٌٍُ ؾذح ِشاد وَظؿت ؾٍٍ اٌذخىي يف إٌىَ ِشح ؤخشي

      ؤخذ طؿىثخ يف االؾزّبد ؾًٍ ٔفغٍ ؾٕذ ازببر اٌمشاساد
      ؤشؿش خبزالْ وزبذس يف ثؿغ ؤخضاء خغذٌ ثشىً ِزىشس

      ؤخبف ِٓ ربًّ ادلغاوٌُخ ؾٕذ ازببر ؤٌ لشاس
      ال ؤشؿش ثإٌ ِزؿخ ؾٕذ ؤداء األشُبء اٌيت وبٔذ سبزؿين ِٓ لجً

      يف األفؿبي اٌيت اسرىجزهب يف ادلبػٍؤٔشغً ثبٌزفىًن 
      ؤشؿش دوِب ثبٌزجبؾذ اٌشذَذ ثُين وثٌن اِخشَٓ

      ؤخذ طؿىثخ يف ازببر اٌمشاساد اٌجغُطخ
 

  



      ؤرؼبَك ِٓ وً إٌبط 10
      ؤمشئض ِٓ ٔفغٍ ) لشفبْ( 10
      ؤؾزمذ ؤين فبشً 10
      ؤخذ طؿىثخ يف رىىَٓ ؤطذلبء محٌُّن واالززفبظ هبُ 10
      اػطشة ثغهىٌخ زٌن ؤواخٗ ِشىٍخ طؿجخ 10
      ؤسي اٌىىْ ِىبٔب ٍُِئب ثبخلطش واٌزهذَذ 10
      طؿت ؾٍٍ ؤْ ؤربىُ يف زذح طجؿٍ 10
      ؤزت ؤْ ؤشؿش إٌبط حببيل زُّٕب ؤِشع 10
      ؤٔب أغبْ طُت خذَش ثبالززشاَ 10
      ؤرٕبفظ ثٕدبذ وٍ ؤزمك ِب ؤسَذ 01
      ؤٔضؾح زٌن رؼطشة األِىس 00
      ثشىً ؾبَ ؤسي ؤْ طجُؿخ احلُبح طُجخ رؿُ ثبخلًن واألِبْ 00
      ؤززفع دبشبوٍٍ ٌٕفغٍ دوْ رىلؽ شفمخ ِٓ ؤزذ  00
      ؤشؿش ثإٔٗ ٌذٌ لُّخ 00
      َغٍت ؾٍٍ اٌشؿىس ثؿدضٌ وؾذَ وفبءيت 00
      ؤسي ؤْ احلُبح ثطجُؿزهب ِجُٕخ ؾًٍ اٌغذس واٌزهذَذ 00
      .... ممٓ َزظشف ثغجبء ؤو عخبفخ 00
      َٕشغً يب ؤطذلبئٍ زٌن ؤِشع ؤو ؤرإمل  00
      ؤشؿش ثبٌشػب ؾٓ ٔفغٍ سببِب 00
      ؤشؿش ؤين ِىّفك يف ؾٍٍّ 01
      ثبٌجؿذ واالٔؿضاي ؾٓ ؤغٍت اٌجششؤشؿش  00
      ؤشؿش ثبٌؼُك دومنب عجت واػر 00
      ؤزت ؤْ ؤعخش وؤهتىُ ثبِخشَٓ 00

      ؤزت ؤ َزؿبطف ؤطذلبئٍ ِؿٍ وخيففىا ؾين زٌن ؤوزئت 00
      زٌن ؤٌزمٍ ثشخض غشَت ؤػٓ ؤٔٗ ؤفؼً ِين 00
      ِىالف ِزٕىؾخؤشؿش ثبالوزئبة ٌؿذَ لذسيت ؾًٍ ِؿبجلخ  00
      ٕ٘بن ؤِىس رثًن ؤؾظبيب ثشىً غًن زلزًّ سغُ ؾٍٍّ ثزفب٘زهب 00
      ؤؾزمذ ؤْ اٌؿبمل ِىبْ ال َآِ اٌؿُش فُٗ  00
      زٌن َشزذ غؼيب ؤلزف ثبألشُبء وؤزطّهب 00
      رؿدجين ٔفغٍ وّب ٍ٘ ؾٍُٗ 01
      ؤِىس َىُِخؤٔب واثك ِٓ لذسيت ؾًٍ ِىاخهخ ِب َطشؤ ِٓ  00



      ؤخذ طؿىثخ يف اٌزؿجًن ؾٓ زمُمخ ِشبؾشٌ ذببٖ اِخشَٓ 00
      ؤسي ؤْ اٌؿبمل ِىبْ طُت ٍٍِء ثبٌغؿبدح 00
      ؤٔزمُ ٌٕفغٍ برا ؤ٘بٔين ؤزذ ؤو خشذ ِشبؾشٌ 00
      ؤفؼً ؤْ ؤؾبجل اٌظؿىثبد ثٕفغٍ دوْ ؤْ ؤٔزػش رشدُؿب  00
      ؤشؿش ؤين ؾذمي اٌفبئذح  00
      ؤٔب غًن ساع ؾٓ ٔفغٍ بر ؤشؿش ؤين ٌغذ وفاا وّؿػُ ِٓ ؤؾشفهُ 00
      ؤشؿش ثبالسرجبن واحلشج زٌن ؤزبوي ؤْ ؤغهش زمُمخ ِشبؾشٌ ٌشخض ؤًُِ اٌُٗ 00
      اٌؿمجبد اٌجغُطخ ذبؿٍين ؤػطشة وثًنا 00
      ؤسي ؤْ احلُبح ٍُِئخ ثبألخطبس 01
      شخظب ؤو شُئب ِب ؤشؿش ثشغجخ يف ؤْ ؤػشة 00
      ؤزت ؤْ َزؿبطف إٌبط ِؿٍ زٌن ؤِش دبشبوً 00
      ؤشؿش ؤٔين ؤلً ِٓ اِخشَٓ يف ِؿػُ إٌىازٍ 00
      ؤشؿش ؤٔين لبدس ووفا وّؿػُ ِٓ زىيل 00
      ؤٔب سلُك وزٕىْ ِؽ ِٓ ؤزجهُ 00
      حلػخ ؤوىْ ِجزهدب عؿُذا وؤخشي ؤوىْ رؿُغب وغًن ساع 00
      ؤشؿش ؤْ احلُبح هبُدخ 00
      خبطش ثجبيل ؤْ ؤرشبخش ؤ ؤرظشف خبغخ ِؽ اِخشَٓ 00
      ؤسبىن ٌى وٕذ ؤززشَ ٔفغٍ ؤوثش ِٓ رٌه 00
      ؤشؿش ثؿذ وفبءيت يف وثًن ممب ؤزبوي فؿٍٗ 01
      ؤذبٕت بلبِخ ؾاللبد وثُمخ ِؽ اِخشَٓ 00
      حنُب فُٗؤسي ؤْ اٌذُٔب ِىبْ آِٓ وهبُح  00
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Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 

100 112,3000 25,73191 2,57319 

 80 122,4875 25,88876 2,89445 

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 Hypothèse de 

variances égales 

,314 ,576 -2,632 178 ,009 -10,18750 3,87025 -17,82497 -2,55003 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-2,630 168,988 ,009 -10,18750 3,87287 -17,83295 -2,54205 

 
 

 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 

100 96,0500 23,48323 2,34832 

 80 111,2125 19,81924 2,21586 

 



 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 Hypothèse de 

variances égales 

3,590 ,060 -4,609 178 ,000 -15,16250 3,28991 -21,65475 -8,67025 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

-4,696 177,469 ,000 -15,16250 3,22872 -21,53413 -8,79087 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 

100 39,9700 7,30774 ,73077 

 80 34,0000 8,07402 ,90270 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

العالقات 

 االجتماعية
Hypothèse de 

variances égales 

2,060 ,153 5,198 178 ,000 5,97000 1,14860 3,70338 8,23662 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

5,140 161,221 ,000 5,97000 1,16142 3,67644 8,26356 



 

 

Statistiques de groupe 

 

Nature Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 

100 46,5700 8,26365 ,82637 

 80 38,0500 11,61176 1,29823 

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 

Hypothèse de 

variances égales 

15,373 ,000 5,743 178 ,000 8,52000 1,48357 5,59234 11,44766 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

5,536 137,919 ,000 8,52000 1,53893 5,47706 11,56294 

 

Statistiques de groupe 

 

Nature Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 

100 24,0375 6,16994 ,61699 

 80 27,7500 6,30540 ,70497 

 

 

 



 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 

Hypothèse de 

variances égales 

,129 ,720 3,972 178 ,000 3,71250 ,93456 1,86825 5,55675 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

3,963 167,810 ,000 3,71250 ,93683 1,86300 5,56200 

 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 30,9300 6,01556 ,60156 

 66779, 5,97292 27,9125 80 ضىضاء مرتفعة

 

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

التسيب 

 المهني    

Hypothèse de 

variances égales 

,037 ,847 3,355 178 ,001 3,01750 ,89950 1,24244 4,79256 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

3,357 169,937 ,001 3,01750 ,89879 1,24328 4,79172 



 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

99 112,5758 25,71392 2,58435 

 2,83097 21,92859 127,8667 60 حرارة مرتفعة

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 
Hypothèse de 

variances égales 

,731 ,394 -3,837 157 ,000 -15,29091 3,98558 -23,16318 -7,41864 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

-3,989 139,842 ,000 -15,29091 3,83318 -22,86938 -7,71244 

 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 96,0500 23,48323 2,34832 

 3,20052 24,79110 113,3333 60 حرارة مرتفعة

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 Hypothèse de 

variances égales 

,106 ,746 -4,414 158 ,000 -17,28333 3,91591 -25,01762 -9,54905 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

-4,354 119,062 ,000 -17,28333 3,96963 -25,14355 -9,42312 

 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 46,5700 8,26365 ,82637 

 1,23722 9,58347 34,4333 60 حرارة مرتفعة

 

 

Test d'échantillons indépendants 

  Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 

Hypothèse de 

variances égales 

3,521 ,062 8,465 158 ,000 12,13667 1,43373 9,30493 14,96841 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

8,157 110,301 ,000 12,13667 1,48782 9,18825 15,08508 



 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 39,9700 7,30774 ,73077 

 1,38737 10,74649 30,2667 60 حرارة مرتفعة

 

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 

Hypothèse de 

variances égales 

4,005 ,047 6,790 158 ,000 9,70333 1,42909 6,88075 12,52592 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

6,188 92,058 ,000 9,70333 1,56806 6,58906 12,81761 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 27,7500 6,16994 ,61699 

 69924, 5,41631 26,0500 60 حرارة مرتفعة

 

 

 

 

 

 

 



 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

دوران 

 العمل
Hypothèse de 

variances égales 

,466 ,496 1,765 158 ,080 1,70000 ,96343 -,20287 3,60287 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

1,823 137,106 ,070 1,70000 ,93254 -,14401 3,54401 

 

Statistiques de groupe 

 Nature 

Travail N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 
 

100 30,9300 6,01556 ,60156 

 80751, 6,25494 28,1667 60 حرارة مرتفعة

 

 

Test d'échantillons indépendants 

  
Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

  

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

  

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type Inférieure Supérieure 

 

Hypothèse de 

variances égales 

,050 ,823 2,771 158 ,006 2,76333 ,99711 ,79394 4,73272 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

2,744 120,532 ,007 2,76333 1,00695 ,76974 4,75693 

 


