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دراسة مق ارنة للضغوط البيئية وعالقتها بالوالء التنظيمي واآلداء  
شركات    املين في اإلدارة والحقول في إحدىالوظيفي بين الع

 (دراسة ميدانية) البترول
                 [8] 

 (1)مصطفي ابراهيم عوض -(2)رزق سند ابراهيم ليلة -(1)ابراهيم عبد الرشيد جميل
 جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ( 8 عين شمس جامعة معهد البيئة،( 0

 

 المستخلص
التعرف على العالقة بين ضغوط بيئة العمل والوالء التنظيمى إلى  هدفت هذه الدراسة

 -مدة الخبرة  -السن  -النوع )واآلداء الوظيفي فى ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية مثل 
 (. بتروبل)رة والحقول بشركة بترول بالعيم لــدى عينه مــن العاملين في اإلدا( ومكان العمل

تم و ، وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي االرتباطي المقارن للوصول الى أهدافها
عامل  061قوامها ( إدارة دنيا –إدارة وسطي  –إدارة عليا )اختيار عينة عشوائية طبقية 
من شركات  828، بل بالعيمعامل من شركة بترو  852: كالتالى موزعين بين اإلدارة والحقول

تم جمع البيانات من خالل مجموعة من األدوات كما  .من شركات الخدمات 885، المقاولة
ضغوط العمل تأليف بيفرلي  استمارة البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة، ومقياس: وهي

لتنظيمي تأليف ومقياس الوالء ا. السيد مصطفي راغب، و القادر طه بوتر ومن إعداد فرج عبد
كما  .(ونمن إعداد الباحث)، ومقياس اآلداء الوظيفي (Allen & Mayer, 1990)ألن وماير 

استعانت الدراسة بنظريتي التقدير المعرفي لالزاروس ونظرية هانز سيلي كنظريات مفسرة 
 .لضغوط العمل

ط العمل وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ضغو 
وجود عالقة ارتباطية ذات . التى يتعرض لها العاملين في شركة البترول وبين الوالء التنظيمى

وجود فروق جوهرية في ضغوط  .داللة إحصائية بين ضغوط العمل وبين اآلداء الوظيفي
عدم وجود فروق جوهرية في ضغوط العمل بين . العمل بين العاملين تبعًا لمتغير النوع

عدم وجود فروق جوهرية في ضغوط العمل بين (. مدة الخبرة –السن )تبعًا لمتغيرات العاملين 
عدم وجود تأثير جوهري للعوامل . العاملين تبعًا الختالف المناطق والمواقع التى يعملون بها

وعدم . الوالء التنظيمى للعاملينعلى  (مدة الخبرة –السن  –النوع )الديموجرافية من حيث 
اآلداء على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )وهري للعوامل الديموجرافية من حيث وجود تأثير ج

 .يفي للعاملين في شركة البترولالوظ
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إدارات "رأسها التوصية بإنشاء على  وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات جاء
نظرًا لبعدهم  بمواقع البترول وذلك لحاجة العاملين لالستشارات النفسية والتفريغ النفسي" نفسية

ووقوعهم تحت درجة عالية من الضغوط النفسية في الصحراء واألماكن النائية، ، عن أسرهم
مركزية في القاهرة متصلة باإلدارة العليا " إدارة نفسية"أيضًا إنشاء . وتعرضهم للخطر المفاجئ

بعمل الدورات لمساعدتها في اتخاذ القرارات لمراعاة البعد والعامل النفسي للعاملين، وتقوم 
كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل برامج تقييم اآلداء وربط . التدريبية والبرامج اإلرشادية

وتوفير كل عناصر الحماية واألمان للعاملين . األجور والمكافآت بعبء العمل واآلداء المتميز
م وتشجيع العالقات اإلنسانية ودععلى  والتركيز. من األخطار المهنية أيًا كانت طبيعتها
عقد اللقاءات المستمرة بين اإلدارة إلى  باإلضافة. العالقات الودية بين األفراد داخل الشركة

والعاملين والرؤساء والمرؤوسين بما يمكنهم من معرفة جوانب الخلل والضغوط والمشكالت 
 .والتعامل معها التي تواجه العاملين في الشركة

 
 م ق دم ة

عالت التي تحدث بين بيئة العمل واألفراد، والتي تؤدي إلى التفاإلى  يشير ضغط العمل
 ،الفتاح خليفات، وشيرين المطارنة عبد)القلق والتوتر : ظهور حالة وجدانية سيئة، مثل

 في عاداته التغيرات بعض حدوث عليه الضغوط بتزايد الفرد إحساس على ويترتب(. 8101

 ضارة أثار سلبية وذات األسوء إلى التغيرات تلك نتكو  ما وعادة المعتادة، سلوكه وأنماط المألوفة

ما ك(. 066ص، 8102محمود سلمان العميان، )الطويل  األجل أو القصير األجل في سواء
 تفكير على يكون لها تأثير والتي النفسية بعض االستجابات هذه الضغوط حدوثعلى  يترتب

 (22-28، ص8112اهلل،  مجدي احمد عبد. )باآلخرين عالقاته وعلى الفرد
منذ بدء الخليقة هو العنصر األهم في كان وال يزال ( العنصر البشرى)اإلنسان  وحيث أن

فهو خليفة اهلل في أرضه فقد هيأ اهلل له األرض عبر مليارات السنين وعبر عصور  ،هذه الحياة
ات وشق له األنهار ومهد األرض وخلق له الجبال وخلق له مخلوق. وأزمنة جيولوجية متعاقبة

أخرى لينتظر كل هذا مهبط ومجيء اإلنسان على هذه البسيطة وتجلت عظمة الخالق في أن 
إال وهو النفس ، يعطى هذا اإلنسان كونًا بداخله كونًا موازى مثل كل هذا الكون الخارجى

 البشرية هذا الكون الداخلي الذي يشبه البحر الهائج الفسيح المتالطم األمواج الذي ال يهدأ ما
 . المخلوق المعجز المسمى باإلنسان القلب ينبض بالحياة في هذادام 
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وهذه النفس البشرية هي موضوع الدراسة وما أصعبها من دراسة فهى ال تنفصل عن 
العالم المادي فتؤثر فيه وتتأثر به وقد أثقل هذا العالم المادي على النفس بالكثير من الضغوط 

تئن وتستغيث ( النفس البشرية)العالم الداخلي لإلنسان والمشكالت وأصبحت البيئة الداخلية أو 
فقد صنع هذا اإلنسان ، من المشكالت والضغوط الناتجة عن البيئة الخارجية وعالمنا المادي

الحضارات المتعاقبة والمختلفة حتى وصلنا الى الحضارة الحديثة التي تميزت بالتكنولوجيا التي 
ن نفسه آلة استهالكية مثلها ومع اختالف مكونات تستهلك كل شيء والتي جعلت من اإلنسا

االستهالك فقد تبارت الدول والمنظمات الصناعية في البحث في باطن األرض عن وقود 
البترول )الحضارة الحديثة وصنعت له مواقع اإلنتاج والمنشآت وأصبحت أماكن هذا الوقود 

الحروب وتدمر من أجلها دول مثار أطماع سياسية عالمية تشن من أجلها ( والغاز الطبيعي
وأصبح بحق درة تاج هذا العصـر الـذي يريـد الجميـع االستيالء عليها فاالستيالء عليها يتيح 

 .لصاحبها التحكم في هذا العالم

وأخذتنا جميعا مادية الحياة والصراعات الدائرة من أجل البترول والغاز الطبيعي ونسينا 
داراتهم الغاز و و  ا المكان حقول البترولنسانية للحياة في هذفي غمار هذه الصراعات القيمة اإل ا 

والبيئة الداخلية لها وهى بيئة العمل داخل شركات البترول وتبارت الدراسات اإلنسانية النفسية 
واالجتماعية الحديثة في دراسة المجتمعات المدنية والمشكالت الدراسية والطفولة ومشاكل المرأة 

لمبعدين طواعية عن الحياة الطبيعية ربما لبعد المسافة بين هذه المواقع والرجل وتركت هؤالء ا
 .وبين المدن أو لمشقة وصعوبة الحياة في هذه األماكن والخطورة الكامنة فيها

 

 مشكلة الدراسة
بصناعة عدد العاملين  ، بلغحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءطبقًا إل

من %  0..8نسبة وهو ما يمثل ، ألفا 815.202 ،8100في عام  يةالبترول والثروة المعدن
الجهاز المركزي للتعبئة العامة ) .إجمالي العاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال العام

 (8100الكتاب السنوي، ، واإلحصاء
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سيما ذات  بعض الدول وال من احتياجات %01ونظرًا ألن البترول يوفر أكثر من 
أساسية  باإلضافة الى أهمية البترول كمصدر ودعامة، ة العالية مثل مصرالكثافة السكاني
العاملين في هذا هؤالء على  فإن هذا يتطلب العمل على تقليل الضغوط الواقعة، للدخل القومي

 .الكثير من المشكالت الوظيفيةإلى  يؤديالقطاع الحيوي حتى ال 
ن ضغوط العمل وبعض المشكالت وجود عالقة بيإلى  وقد توصلت العديد من الدراسات

الوظيفية منها اآلداء الوظيفي المنخفض وانخفاض الوالء التنظيمي وارتفاع نسبة الغياب، من 
 مستوى في العمل ضغوط تأثير قياس"دراسة سحراء أنور حسين تحت عنوان  هذه الدراسات

، "التقني ئة التعليمهي في العاملين من عينة آلراء تحليلية استطالعية اآلداء الوظيفي دراسة
 مستوى في اتأثيره ومدى الدراسة عينة لدى العمل ضغوط مستوىعلى  تعرفال الدراسة حاولت

 المستويات أهمها أن االستنتاجات من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد. الوظيفي اآلداء

كما ، بشكل عام مرتفعة كانت الدراسة عينة أفراد منها يعاني التي العمل بضغوط الخاصة
سحراء أنور ) .الوظيفي اآلداءعلى  لضغوط العمل معنوية داللة ذو تأثير وجودإلى  توصلت
 (8102حسين، 

 العمل ضغوط" بعنوان السبيعي الجفران سعد بن فالح بن محمدبها قام وفي دراسة 

 نوكا ،"العسكرية خالد الملك التدريس بكلية هيئة أعضاء على دراسة التنظيمي بالوالء وعالقتها
 لدى التنظيمي الوالء العمل ودرجة ضغوط مستوى بين العالقة على التعرف الدراسة من الهدف

 الوالء ومستوىالعمل  ضغوط بين عكسية عالقة وجود إلى توصلت الدراسة. عينة الدراسة

 مستوى قل كلماعينة الدراسة  لدى ضغوط العمل مستوى زاد كلما انه اتضح حيث ،التنظيمي

  (8102محمد السبيعي، ) .لديهم ميالتنظي الوالء
هي ( الخ.. التصفية ، قلنال، االنتاج)صناعة البترول في جميع مراحلها ونظرًا ألن 

في مجال  لذا كان من الضروري أن يكون لصناعة البترول إجراءات صارمة، صناعة خطرة
من األخطار، حيث أن العاملين في البترول يتعرضون للعديد . حماية اإلنسان وحماية البيئة

فباإلضافة لمخاطر التعرض للشمس الحارقة طوال أيام الصيف نهارًا أو األمطار شتاءا في 
ومخاطر حدوث تسرب للمواد البترولية . ظل وجود الزواحف والقوارض والثعابين في الصحراء

أو مخاطر غرق ، واشتعال حريق في غضون لحظات يصعب السيطرة عليه والنجاة منه
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ومخاطر تعرضهم لإلصابة . البحري الواردة نتيجة شدة األمواج أو االصطدام منصات الحفر
باألمراض السرطانية والصدرية ومشكالت الصحة اإلنجابية بسبب تعرضهم للمواد الكيميائية 

 . والمشعة، وانبعاثات الغازات السامة من المادة الخام المستخرجة
تظل ، واعد الحماية العلمية المتبعةورغم كافة إجراءات الصحة والسالمة المهنية وق

المخاطر التي يتعرض لها العاملين في البترول واردة وغير متوقعة ومميتة، وهو ما يضع 
الكثير من الضغوط النفسية عليهم خاصة مع وجودهم في بيئة العمل المعزولة عن األهل 

شعور بالغربة والوحدة واألصدقاء في األماكن النائية بالصحراء أو البحار، مما يسبب لهم ال
 .والضياع ويجعلهم عرضة أكثر من غيرهم لإلصابة باألمراض النفسية

 وحيث أن ضغوط العمل تعد من المشكالت الرئيسية التى تؤثر على الوالء التنظيمى
إال إذا تمكنوا من إدارة الضغوط أو مواجهتها  ، كما ذكرنا سابقًا،واآلداء الوظيفي للعاملين

 ىلضروري دراسة ضغوط بيئة العمل لدلذلك فقد وجد الباحث أنه من ا، ةمواجهة إيجابي
الوالء التنظيمى واآلداء الوظيفي على  تأثيرها مدىعلى  العاملين بشركة بترول بالعيم والوقوف
 .فى ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية

 

 الدراسةتساؤالت  
 :اإلجابة على التساؤالت التالية الدراسة حاولت

 ؟ض لها العاملين والوالء التنظيمىبين ضغوط العمل التى يتعر  لعالقةما ا( 0

 ؟رض لها العاملين واآلداء الوظيفيبين ضغوط العمل التى يتع ما العالقة( 8

السن  –النوع )حيث في ضغوط العمل تبعا الختالف العوامل الديموجرافية من  ما الفروق( 2
 ؟(مدة الخبرة –

ل لدي العاملين تبعا الختالف المناطق والمواقع التى يعملون في ضغوط العم ما الفروق( .
 بها سواء في اإلدارة أو الحقول؟

الوالء على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )لعوامل الديموجرافية من حيث ما تأثير ا( 5
 التنظيمى؟



 لرشيد جميل وآخرونإبراهيم عبد ا
 

 186 8102الرابع واالربعون، الجزء الثاني، ديسمبر المجلد

 الوظيفي؟اآلداء على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )لعوامل الديموجرافية من حيث اتأثير  ما( 6

 

 أهمية الدراسة

معلومات نظرية عن ضغوط العمل والوالء  تحاول تقديمالدراسة الحالية  :األهمية النظرية
كما تقدم معلومات عن الفروق فيها تبعا الختالف بعض العوامل ، التنظيمي واآلداء الوظيفي

المكتبة العربية فى هذا  الديموغرافية مثل السن والنوع ومدة الخبرة ومكان العمل، وبالتالى تثرى
 .المجال

   :                األهمية التطبيقية
 وى الوالء التنظيمى لدى مستعلى  الشركة فى التعرف على تأثير ضغوط العمل ةمساعد

 . العاملين

 مستوى اآلداء الوظيفي لدى على  مساعدة الشركة فى التعرف على تأثير ضغوط العمل
 .العاملين

 يجابية  يمكن للشركة األستفادة من نتائج هذه                                               الدراسة بأعتبارها أداه تشخيصية هامة وا 
 . لبحث مشاكل العاملين

 لين يمكن للشركة األسترشاد بنتائج الدراسة فى قرارات التعيين والنقل فى وظائف العام
 .وكذلك فى تصميم نظام الحوافز

  إمداد المسئولين بالشركة بتوصيات ومقترحات مستمده من الدراسة الميدانية لمواجهة
وط العمل وزيادة الوالء التنظيمى واآلداء الوظيفي للعاملين بما ينعكس على أدائهم ضغ

 .وط العمل وتقديم مقترحات تالفيهابشكل إيجابى والوقوف على حيثيات ضغ
 بسلوك                             ً       ً الشركة والذين يتأثرون تاثيرا  واضحا   هاضخامة عدد الشركات التى تتعامل مع

 . القائمين على العمل معهم

 فى أبحاث ضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظيمى واآلداء الوظيفي لدى  ةالمساهم
لحقل العلمى لعلها تساعد الباحثين فى ا ،العاملين بالمواقع وذلك لمواجهه أثارها السلبية

 .لضغوط العمل فى قطاعات أخرى ةابيعن الجوانب اإليج ةلتقديم دراسات مماثل
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 أهداف الدراسة
  :               الية التعرف على           الدراسة الح         استهدفت

 الوالء التنظيمى لدى العاملين بالشركةو  العالقة بين ضغوط بيئة العمل. 

 اآلداء الوظيفي لدى العاملين بالشركةو  العالقة بين ضغوط بيئة العمل. 
  لدى العاملين ( دة الخبرةم –السن  –النوع )الفروق فى ضغوط بيئة العمل باختالف

 . بالشركة

 لعمل لدي العاملين باختالف المناطق والمواقع التى يعملون بهاالفروق في ضغوط بيئة ا 
 .(اإلدارة والحقول)

  الوالء التنظيمىعلى  (مدة الخبرة –السن  –النوع )رافية من حيث غتأثير العوامل الديمو. 
  اآلداء الوظيفيعلى  (مدة الخبرة –السن  –النوع )رافية من حيث غتأثير العوامل الديمو. 

 

 ابقةالدراسات الس
 في العمل ضغوط تأثير قياس"تحت عنوان  :(2112)دراسة سحراء أنور حسين 

 هيئة التعليم في العاملين من عينة آلراء تحليلية استطالعية اآلداء الوظيفي دراسة مستوى

 عينة لدى العمل ضغوط مستوى هو ما: اآلتي التساؤل على االجابة الدراسة حاولت ،"التقني

 الوظيفي؟ اآلداء مستوى في ثيرهتأ وما مدى الدراسة؟
 : أهمها االستنتاجات من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد
 مرتفعة كانت الدراسة عينة أفراد منها يعاني التي العمل بضغوط الخاصة المستويات أن 

 عبء أو الدور وصراع غموض أو العمل طبيعة عن ناتج منها كان ما بشكل عام سواء

 .العمل

 العمل طبيعة (ب والمتمثلة العمل لضغوط الفرعية لألبعاد معنوية اللةد ذو تأثير وجود ،
 .(الوظيفي داءاآل( االستجابي المتغير في )العمل عبء، الدور غموض، الدور صراع

 :أهمها التوصيات من مجموعة الدراسة اقترحت فقد االستنتاجات على اً وبناء

 العاملين دافعية تعزيز في أثر من ذلك يف لما االدارة في االنسانية العالقات مفهوم تفعيل. 
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 للعمل محفزات الى وتحويلها الضغوط مع الفعال التعامل في المناسبة البنية يجادإ. 
 على العمل ضغوط ثرأ" بعنوان دراسة :(2112) العال أبو الدين صالح دراسة محمد

 وكان ."غزة بقطاع يالوطن الداخلية واألمن وزارة في العاملين المدراء لدي التنظيمي الوالء

 التنظيمي الوالء ودرجة ضغوط العمل مستوى بين العالقة على التعرف هو الدارسة من الهدف

 ثرأ ما حول إشكالية الدراسة وتمحورت غزة بقطاع الداخلية وازرة في العاملين المدراء لدى

 واألمن اخليةوزارة الد في العاملين للمدراء التنظيمي الوالء درجة على العمل ضغوط مستوى

 :منها نذكر فرعية تساؤالت عدة تحتها وتندرج غزة؟ قطاع في الوطني

 على  وأثرها العمل بضغوط وعالقتها الدور صراع مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك
 .التنظيمي الوالء

 الوالء  على وأثره العمل بضغوط وعالقته الدور غموض بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك
 .لتنظيميا

 الدراسة عينة كانت حين في التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة في الباحث واعتمد

 العشوائية العينة الباحث واستخدم غزة قطاع في الداخلية بوزارة العليا المستويات اإلدارية في

 استخدمها التي األداة على باالعتماد الداخلية بوزارة المدراء من( 811) عددهم بلغ وقد الطبقية

 :إلى الدراسة هذه خلصت حيث ان،االستبي وهي الباحث

 ضعيف المدراء به يشعر الذي الضغط مستوى أن. 
 والثقافة الدور صراع يليه ثم الضغوط على تأثيرا العوامل أكثر هو العمل عبء أن 

  .التنظيمية
 وظيفيةوال التنظيمية المتغيرات للبعض يعزى بالضغط الشعور مستوى في اختالف وجود 

 على ثرأ( أكاديمي إداري،) العمل لطبيعة يكن لم بينما( الدور غموض صراع الدور،)
 .بضغط العمل اإلحساس

 التعرفإلى  هدفت هذه الدراسة :Rubina, et. al (2118)دراسة روبينا وآخرون 

 باكستان في ضابط 55 على الدراسة أجريت وقد الوظيفي األداء على العمل ضغوط أثر على

 مجتمع على اإلستبيان توزيع خالل من المعلومات على الحصول تم قدو  ابوتاباد مقاطعة في

 .اإلحصائية الطرق باستخدام تحليلها تمو  الدراسة
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 العمل ضغط بين عكسية عالقة توجد بأنه القائل لالفتراض قويا تأييدا النتائج أظهرت قدو 
 منخفض وظيفي اداءإلى  أدى مما متنوعة عمل هناك ضغوط أنإلى  مشيراً  الوظيفي األداءو 
 بأنه الباحثون أوصى وقد من اإلناث، أكثر الذكور الضباط على العوامل الضاغطة تأثير كانو 

نو  اإلدارة قبل من عمل ضغوط خلق وعدم األشخاص بين العالقة تحسين يجب  هؤالء الضباط ا 

 .منخفض مهني أداءو  عال مهني ضغط مستوى لديهم
 ودراسة بحث إلى هدفت دراسة جوزيف وأجرى :Joseph (2112)دراسة جوزيف 

 وتكونت عوامل .الطلبة شؤون خبراء بين التنظيمي الوالء وديمومية تطوير في المؤثرة العوامل

 والمدراء العمل، والراحة في التنظيمي، وهيكلها المنظمة ودعم التنظيمية، السياسات من الدراسة

 .العمل العمل وخارج داخل التفاعلي النظام من متوسطة مكانة في هم اللذين
 من جزءا تشكل والسياسات التنظيمية الوظيفي والرضا التنظيمي الدعم أن النتائج وبينت

ن األخالقي والوالء العاطفي الوالء  وأظهرت .المستمر بالوالء شبيهة التنظيمية هي السياسات وا 

 الدعم وبين العمل وخارج التفاعل أثناء في تؤثر التي العوامل بين ارتباطا هناك أن أيضا النتائج

 .التنظيمي
 إلى الدراسة هذه هدفت :Dugan & others (1222)دراسة دوجان وآخرون 

 عالقة هناك أن النتائج وقد أظهرت للمرضى، المقدمة العناية على وأثره العمل ضغط قياس

 قوية ارتباطية قةعال وجود العالجية وكذلك واألخطاء العمل ضغط مستويات بين قوية ارتباط

 .الغياب ونسبة العمل ضغط مستويات بين
 فكرة السابقة في تكوين الدراسات من تم االستفادة :الدراسات السابقةعلى  تعقيب عام

 التي النتائج وأهم دراسة كل أهداف على الحالية من خالل التعرف للدراسة النظري اإلطار عن

 البيانات جمع وأدوات الدراسات هذه في لمستخدمةا المناهج على وتم االطالع. إليها توصلت

 العمل لضغوط بالنسبة المفاهيم كما تم االستفادة منها في تحديد، التي طبقتها التحليل وأساليب

 .التنظيمي واآلداء الوظيفي والوالء

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوعات ضغوط بيئة العمل 
واحد  تناولت مجملها في السابقة الدراسات تنظيمي واآلداء الوظيفي مجتمعة، حيث أنوالوالء ال



 لرشيد جميل وآخرونإبراهيم عبد ا
 

 190 8102الرابع واالربعون، الجزء الثاني، ديسمبر المجلد

ولم تتناولها ، أو اآلداء الوظيفي التنظيمي أوالوالء العمل ضغوط أو اثنين من موضوعات
  .مجتمعة كما تتناولها الدراسة الحالية

الدراسة،  ينة ومجتمععدد الع حيث كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من
 .شركات أو حقول البترولعلى  مختلفة ولم تجري مجتمعات على الدراسات جميع أجريت فقد

 

 اإلطار النظري
لم يتفق الباحثين حول تعريف  :(ضغوط بيئة العمل)الضغوط البيئية  :مصطلحات الدراسة

رات أو محدد لمصطلح ضغوط العمل حيث ينظر البعض للضغوط بإعتبارها أحد المثي
المنبهات التي توجد في بيئة العمل ويحدث تأثيره على الفرد ويراه آخرون أنه اإلستجابة التي 
يتخذها اإلنسان نحو مسبب الضغط والذي يتمثل في تغيير في شكل اإلنسان أو نفسيته أو 

 (0006طالل الشريف، . )سلوكه
هذه الدراسة الدرجة التي  يقصد الباحث بضغوط العمل فى :التعريف اإلجرائي لضغوط العمل

ضغوط )فقرات مقياس الضغوط المهنية على  يحصل عليها العاملين في شركة بترول بالعيم
مصدرًا للضغوط المختلفة ( 08)يقيس اثني عشر الذي ، و المستخدم في هذه الدراسة( العمل
 .يمكن أن يتعرض لها الفرد في عملهالتي 

 تمدح( .والنصرة واالرتباط وااللتزام والعهد والوفاء خالصاإل هو لغةً  الوالء: والء التنظيميال
 (22 ص، 8115، النصر أبو

 الفرد هذا وأن، المنظمة إلى باالنتماء الفرد داخل ينمو شعور هو: المؤسسي التنظيمي والوالء

 .المنظمة أهداف تحقيق خالل من تتحقق أهدافه وأن، فيها يعمل التي المنظمة من يتجزأ ال جزء
 مدحت) .للمنظمة النجاح لتحقيق الجهد من مزيد بذل في قوية رغبة الفرد لدى يتولد ناه ومن

 (5.ص، 8115، النصر أبو
 التي يقصد بالوالء التنظيمي في هذه الدراسة الدرجة :التعريف اإلجرائي للوالء التنظيمي

 التنظيمي الوالء مقياس فقرات على (بتروبل)العاملين في شركة بترول بالعيم  عليها يحصل

 :اآلتية األبعاد من يتكون والذي في الدراسة المستخدم
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 يعمل التي الشركة بأهداف وقيم باالرتباط العامل شعور درجة إلى ويشير: العاطفي الوالء 

 .بها

 التي التكاليف بسبب الحالية، الشركة في للعمل العامل حاجة إلى ويشير: المستمر الوالء 

 .لها تركه نتيجة يتكبدها قد

 التي الشركة في البقاء يدفعه إلى أخالقي بالتزام العامل شعور إلى ويشير: المعياري الوالء 

 .فيها يعمل
دراك بالقدرات تبدأ التي الفرد لجهود الصافي األثر :اآلداء الوظيفي  والذي أو المهام، الدور وا 

تمام تحقيق درجة إلى يشير مد سعيد سلطان، مح (.لوظيفة الفرد والمكونة الموكلة المهام وا 
811.)  

 التي الكلية بالدرجة الوظيفي األداء فيقاس إجرائياً  أما :التعريف اإلجرائي لآلداء الوظيفي

 مقياس فقرات من فقرة كلعلى  إجاباتهم خالل من العاملين في شركة البترول يحصل عليها

 ة مع الزمالء،والعالق والراتب، ظروف العمل وطبيعته، الخمسة، بأبعاده الوظيفي األداء

 .هذه الدراسة في والمعتمدة، والعالقة مع الرؤساء والحوافز،
يقصد بشركة البترول في هذه الدراسة شركة بترول بالعيم أوما  :المقصود بشركة البترول

تأسست هذه الشركه عام  تعرف ب بتروبل، وهى إحدى شركات قطاع البترول المصرى،
 تعاون مشترك بدأ منذ الخمسينات بين حكومتي كشركة مساهمة مصرية وهي ثمرة م0052

 الغاز الطبيعي وحقول بسيناء إلدارة حقول الزيت والحكومة اإليطالية جمهورية مصر العربية
تحت اسم الشركة األهلية للبترول والتي  0052 وكان نشاط الشركة قد بدأ عام. بأبو ماضي

إلى الشركة الشرقية للبترول، ثم أخذت اسمها الحالي شركة بترول  0050 عدلت في عام
 (الموسوعة الحرة، ويكيبيديا. )0002بالعيم في عام 

المفسرة  ين من النظرياتتاستعان الباحث في هذه الدراسة باثن :جه الفكريالتو : ثانيا  
، ونظرية هانز سيلي (0001)نظريتي التقدير المعرفي لالزاروس  وهما لضغوط العمل

 طو ضغ تناولت التي النظريات أهم من نظرية التقدير المعرفي لالزاروسوتعتبر (. 00.6)
للفرد  المعرفية والعوامل التفكير أهمية على للضغوط تفسيرها في النظرية هذه وتركز ،العمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
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 من نوعين نظريته إلى في الزاروس ويستند. والمواجهة الصمود على وقدرته مقاومته ومدى

 .المعرفي التقدير
 .طللضغ المسببة لألحداث الفرد إدراك عن عبارة وهو :األولي التقدير -

 المشكالت مواجهة في الفرد يتبعها التي لطرقا من مجموعة عن عبارة وهو :الثانوي التقدير -

 (0.-2. ، صىموسعلى  آمال). الموقف في تظهر التي
 إذ ،المهنية الضغوط تفسير حاولت التي النظريات أقدم من نظرية هانز سيلي كما تعتبر

 الشخص يميز ضاغط لعامل استجابة وهو مستقر غير متغير الضغط أن مسلمة تنطلق من

 يمكن االستجابات من معينة وأنماطا استجابة هناك وأن الضاغطة، للبيئة تهأساس استجاب على

 مراحل ثالث سيلي حددقد و . مزعج بيئي تأثير تحت يقع الشخص أن منها على االستدالل

 :وهي" العامة التكيف أعراض" عليها وأطلق ضد الضغط للدفاع

 للضاغط المبدئي التعرض درجة بها تتميز واستجابات تغيرات الجسم يظهر وفيه: الفزع. 
 .الجسم مقاومة تقل التغيرات لهذه ونتيجة

 وجسمية نفسية طاقة من يملك ما بكل التهديد مصدر مقاومة الفرد يحاول وفيها :المقاومة 
 .االتزان الى الجسم ليعود

 وليد السيد خليفة ). لألمراض لإلصابة عرضة ويصبح الفرد طاقة تستنزف وفيها :االجهاد
 (052، ص8112، ىعيس على ومراد

 

 إجراءات الدراسة
قام الباحث باستخدام المنهج الوصفى اإلرتباطي المقارن لمناسبته لطبيعة  :منهج الدراسة

هذه الدراسة التى تستهدف الفروق في الوالء التنظيمي واآلداء الوظيفي لدي عينة من العاملين 
حيث يتميز هذا ، بترول بالعيم في اإلدارة والحقول وعالقته بضغوط بيئة العمل في شركة

كما يهتم بتحديد الظروف والعالقات التى توجد بين ، المنهج بوصف ما هو كائن وتفسيره
وال يقتصر المنهج الوصفى على جمع البيانات وتبويبها  ،الوقائع والممارسات الشائعة والسائدة

نظيم البيانات وتحليلها ومن فقط بل تفسيرها بعد استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسير وت
 .ثم استخراج النتائج ذات الداللة والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث
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 :مجاالت الدراسة
العاملين فى شركة بترول بالعيم وتشــمــل مجموعة من العاملين فى الشركة  :ل البشرىالمجـا
 .شركات الخدماتمجموعة من و  مجموعة من العاملين فى شركات المقاولةو  نفسها

 .القاهرة ،نة نصريمد، إدارة شركة بترول بالعيم :المجال المكاني

 .(جنوب سيناء) بحرى للزيتو  حقول أبورديس برى -

 .غازات الطبيعية شمال غرب بورسعيدلل( الجميل البحرية)فؤاد  حقول بور -
 .8102/  8100 مسيتم تطبيق الدراسة على أفراد عينة الدراسة خالل عا :يالـمجـال الزمـن

( إدارة دنيا – ىإدارة وسط –إدارة عليا )ة طبقية تم اختيار عينة عشوائي :عينة الدراسة
 : يكالتال عامل موزعين بين اإلدارة والحقول 061قوامها 

 852 عامل من شركة بتروبل بالعيم. 
 828 من شركات المقاولة. 
 885 من شركات الخدمات. 

المجتمع اإلحصائي المطلوب دراسته غير متجانس من حيث  نظرًا ألن :شروط اختيار العينة
فقد تم اختيار العينة العشوائية الطبقية كونها أفضل أنواع العينات وأكثرها ، الصفات والمفردات

 دقة في تمثيل المجتمع اإلحصائي غير المتجانس، وعليه فقد تم تقسيم المجتمع اإلحصائي
 2إلى  ، وتم تقسيم العينة داخل الفئتين الرئيسيتين(لحقولاإلدارة وا)فئتين رئيسيتين وهما إلى 

، ثم تقسيم العينة داخل كل (وشركات المقاولة وشركات الخدمات، شركة بتروبل)مجموعات 
دارة دنيا)مجموعة من المجموعات الثالث بين مستويات  دارة وسطي وا   (. إدارة عليا وا 

 :خصائص العينة
 خصائص عينة الدراسة :(1) جدول

 النسبة العدد لشركةا
 22.2 852 بتروبل شركة
 20.0 828 مقاولة شركات
 80.6 885 الخدمات شركات

 011 061 اإلجمالي



 لرشيد جميل وآخرونإبراهيم عبد ا
 

 194 8102الرابع واالربعون، الجزء الثاني، ديسمبر المجلد

مفردة ( 828)يتبين من الجدول السابق أن معظم عينة الدراسة من شركات مقاولة بعدد 
ات ، وأخيرًا شرك%(22.2)مفردة بنسبة ( 852)، ثم شركة بترول بعدد %(20.0)بنسبة 

 %(.80.6)مفردة بنسبة ( 885)الخدمات بعدد 
 :أدوات جمع البيانات

 استمارة البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة. 

  القادر  تأليف بيفرلي بوتر ومن إعداد فرج عبد( ضغوط العمل)مقياس الضغوط المهنية
لمختلفة     ً          مصدرا  للضغوط ا( 08)ويقيس المقياس اثني عشر . طه والسيد مصطفي راغب

بنود أو ( .)بحيث يقاس كل مصدر بأربعة (     ً بندا  )عبارة ( 2.)ثمان وأربعين على  موزعة
العجز، وقلة المعلومات، والصراع، وافتقاد جماعية العمل، والعبء الزائد، : عبارات وهي

، والعقاب، واالغتراب، والغموض، وانخفاض Feedbackوالملل، وافتقاد التغذية الرجعية 
 .بنود( .)وذلك مع تمثيل كل مصدر منها بأربعة . صراع القيمالعائد، و 

  مقياس الوالء التنظيمي تأليف ألن وماير(Allen & Mayer, 1990). من مكون وهو 

 .))األخالقي) المعياري، المستمر، العاطفي) وهي رئيسية أبعاد ثالثة على موزعة فقرة 81

  ون المقياس في صورته النهائية من يتك. (ونمن إعداد الباحث)مقياس اآلداء الوظيفي
ظروف العمل وطبيعته، الراتب، العالقة مع الزمالء، الحوافز، والعالقة : هيخمسة أبعاد 
مجموعة من على  بحيث يحتوي كل بعد ة هذه األبعادتم صياغوقد . مع الرؤساء

 .عبارة 85 ، ويبلغ عدد عبارات المقياسالعبارات

 :الصدق والثبات
اغ الباحث مجموعة من العبارات لكل بعد من أبعاد اآلداء الوظيفي ص :ىصدق المحتو 

بعد أن أوضح الهدف من المقياس والعينة  خمسة محكمينعلى  موقام بعرضه( خمسة أبعاد)
 .صالحية العبارات والمقياس لالستخدامعلى  وقد أجمع المحكمون. التي سيتم التطبيق عليها 

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 195 8102الرابع واالربعون، الجزء الثاني، ديسمبر المجلد

 مقياس اآلداء الوظيفيعلى  اتفاق السادة المحكمين :(2) جدول
نسبة  مجموعة العبارات م

 االتفاق
 %011 القيام بعملي يحقق لي الشعور باإلنجاز 0
 %011 أشعر باالستقاللية في العمل 8
 %011 أشعر بوضوح مسؤولياتي في العمل 2
 % 01 عدد العاملين في الوردية او اليومية التي أعمل بها .
 %011 ها يوميًا مناسبعدد الساعات التي أعمل 5
 % 21 يتناسب الراتب الذي أحصل عليه مع الجهد المبذول في العمل 6
 %011 يؤمن لي عملي راتبًا جيدًا مقارنة برواتب العاملين في الشركات األخرى 0
 %011 أتقاضى راتبًا مناسبًا مقارنة برواتب المهندسين في الشركة 2
 %011 الراتب االحتياجات األساسية لي وألسرتييغطي  0
 %011 يؤمن لي راتبي حياة جيدة 01
 %011 يحرص الزمالء على تبادل المعلومات ومصادر المعرفة فيما بينهم 00
 %011 يتعاون الزمالء في العمل للقيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم 08
 %011 يتبادل الزمالء مشاعر الود واالحترام 02
 % 01 يحرص الزمالء على تنمية األنشطة االجتماعية فيما بينهم .0
 %011 أشعر بعدالة ما أحصل عليه من مكافآت وحوافز 05
 % 01 أشعر أن فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي متوافرة 06
 %011 أحصل على الدعم المادي الالزم إلجراء البحوث والدراسات 00
 %011 على ترقية توجد عدالة في الحصول 02
 %011 عملي ومتوافرة في متاحة الترقية فرصة 00
 %011 تعتمد فرص الترقية على معايير واضحة 81
 % 01 تتسم عالقتي برؤسائي بالتقدير واالحترام 80
 %011 أشعر بعدالة الرؤساء في العمل 88
 %011 يتفهم الرؤساء الظروف الفردية لكل عامل على حدى 82
 %011 رئيسي المباشر لمساعدتي على حل المشكالت المهنية التي تواجهنييتقدم  .8
 %011 تالقي شكاوى العاملين االهتمام الالزم من قبل اإلدارة 85

للتحقق من صدق ( المقارنة الطرفية)الباحثون باستخدم صدق التمييز  قام :تمييزصدق ال
لمقياس على التمييز بين المجموعات إلى قدرة ا صدق التمييزويشير . الوظيفي مقياس اآلداء

يتم ترتيب درجات العاملين ترتيب تصاعديًا ثم تحديد  حيث ،مرتفعي ومنخفضي الدرجة
األفراد )واالرباعي األدنى ( درجات األفراد مرتفعي الدرجة في المقياس)االرباعي األعلى 

واألدنى وحساب  وبالمقارنة بين متوسطات االرباعي األعلى( منخفضي الدرجة في المقياس
 .داللة الفروق بين هذه المتوسطات والجدول التالي يوضح ذلك
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 رباعي األدنى لمقياس اآلداء الوظيفيرباعي األعلى واالاال الفرق بين ةدالل :(2) جدول

مجموعة  
االنحراف  المتوسط العدد المقارنة

 المعياري
 متوسط
 الرتب

 مجموع
مستوى  Zقيمة  Uقيمة الرتب

 الداللة

ف ظرو 
العمل 
 وطبيعته

االرباعي 
 22.11 1..0 1..1 12.22 8 االدنى

االرباعي  1.11 2.288 1.11
 111.11 1..12 1.12 22.28 8 االعلى

 الراتب

االرباعي 
 22.11 1..0 1.21 12.11 8 االدنى

االرباعي  1.11 2.012 1.11
 111.11 1..12 1.01 1..12 8 االعلى

العالقة 
مع 

 الزمالء

عي االربا
 22.11 1..0 2..1 1..8 8 االدنى

االرباعي  1.11 .2.02 1.11
 111.11 1..12 1.21 ....1 8 االعلى

 الحوافز

االرباعي 
 22.11 1..0 2..1 12..1 8 االدنى

االرباعي  1.11 2.222 1.11
 111.11 1..12 1.21 20.22 8 االعلى

العالقة 
مع 

 الرؤساء

االرباعي 
 22.11 1..0 ...1 12.12 8 االدنى

االرباعي  1.11 2.012 1.11
 111.11 1..12 2..1 20.11 8 االعلى

 االجمالي

االرباعي 
 22.11 1..0 2.22 1..8. 8 االدنى

االرباعي  1.11 2.2.1 1.11
 111.11 1..12 .2.8 22.88 8 االعلى

لى وهذا يدل عاالرباعي األو دنى اعي األبيتضح من الجدول السابق أن ثمة فرق بين االر 
على تمتع المقياس بواحدة من الخصائص السيكومترية للمقياس الجيد وهى قدرته على التمييز 

 .بين األفراد
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التطبيق  عادةإة طريقن استخدم الباحثو  ياسللتحقق من ثبات المق :ثبات اعادة التطبيق
 .ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة

 داء الوظيفي ثبات مقياس اآل :(0) جدول
 معامل الثبات عدد المفردات 

 1.205 5 ظروف العمل وطبيعته
 1.220 5 الراتب

 1.015 . العالقة مع الزمالء
 1.000 6 الحوافز

 1.000 5 العالقة مع الرؤساء
 1.005 85 االجمالي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات لمقياس اآلداء االوظيفي مرتفع النه 
 .مما يدل على ثبات المقياس. 1.0كبر من ا

 

 سة ومناقشتهانتائج الدرا
هل توجد عالقة جوهرية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها  :نتائج التساؤل األول
 العاملين والوالء التنظيمى؟

العالقة بين أساليب ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين والوالء التنظيمى  :(.) جدول
 (إجمالي العينة –إدارة عليا -إدارة وسطى –إدارة دنيا)عينة الدراسة إجمالي لدى 

 المتغيرات
 ضغوط العمل

إجمالي العينة 
 (21.=ن)

إدارة دنيا 
 (011=ن)

إدارة وسطى 
 (218=ن)

 إدارة عليا
 (1.=ن)

 الوالء: والً أ
 العاطفى التنظيمى

 **1.020 **1.062 **1.010 **1.2.2 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 لمعنويةالداللة ا

 الوالء ً:ثانيا
 المستمر

 **1.068 **1.0.0 **1.502 **1.006 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

 الوالء: ثالثاً 
 المعيارى التنظيمى

 **1.222 **21..1 **1.8.2 **1.625 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

الدرجة الكلية 
 للوالء التنظيمى

 **.1.00 **1.010 **1.658 **1.2.2 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

من الجدول السابق لنتائج العالقة بين ضغوط العمل والوالء التنظيمى لدى إجمالي عينة 
 :يتبين اآلتي( إجمالي العينة –ا علي إدارة -إدارة وسطى  –إدارة دنيا )الدراسة 
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  بين ضغوط العمل ( 1.15)رتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية اتوجد عالقة
 التنظيمى الوالء -المستمر  الوالء -العاطفى  التنظيمى الوالء)وبين أبعاد الوالء التنظيمى 

الدراسة وبلغت قيم معامل  لدى إجمالي عينة( الدرجة الكلية للوالء التنظيمى -المعيارى 
 .على التوالي( 1.2.2، 1.625، 1.006، 1.2.2)اإلرتباط 

  بين ضغوط العمل ( 1.15)رتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية اتوجد عالقة
 التنظيمى الوالء -المستمر  الوالء -العاطفى  التنظيمى الوالء)وبين أبعاد الوالء التنظيمى 

لدى عينة إدارة دنيا وبلغت قيم معامل اإلرتباط ( الكلية للوالء التنظيمى الدرجة -المعيارى 
 .على التوالي( 1.658، 1.8.2، 1.502، 1.010)

  بين ضغوط العمل ( 1.15)رتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية اتوجد عالقة
 التنظيمى الوالء - المستمر الوالء -العاطفى  التنظيمى الوالء)وبين أبعاد الوالء التنظيمى 

لدى عينة إدارة وسطى وبلغت قيم معامل ( الدرجة الكلية للوالء التنظيمى -المعيارى 
 .على التوالي( 1.010، 21..1، .1.00، 1.026)اإلرتباط 

  بين ضغوط العمل ( 1.15)رتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية اتوجد عالقة
 التنظيمى الوالء -المستمر  الوالء -العاطفى  التنظيمى ءالوال)وبين أبعاد الوالء التنظيمى 

لدى عينة إدارة عليا وبلغت قيم معامل اإلرتباط ( الدرجة الكلية للوالء التنظيمى -المعيارى 
 .على التوالي( .1.00، 1.222، 68، 1.020)

مما سبق يتضح أنه توجد عالقة جوهرية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين 
 .ي شركة البترول والوالء التنظيمىف
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هل توجد عالقة جوهرية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها  :نتائج التساؤل الثاني
 العاملين واآلداء الوظيفى؟

العالقة بين أساليب ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين واآلداء الوظيفى لدى  :(2)جدول 
 (إجمالي العينة –إدارة عليا  -وسطى إدارة  –إدارة دنيا )إجمالي عينة الدراسة 

 المتغيرات
 ضغوط العمل

إجمالي العينة 
 (21.=ن)

إدارة دنيا 
 (011=ن)

إدارة وسطى 
 (218=ن)

 إدارة عليا
 (1.=ن)

 العمل ظروف: أوالً 
 وطبيعته

 **1.200- **1.660- 1.160 **1.010- معامل االرتباط
 1.18 1.110 1.8 1.112 الداللة المعنوية

 **1.065 **1.655 **80..1 **1.010 معامل االرتباط الراتب ً:اثاني
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

 مع العالقة: ثالثاً 
 الزمالء

 **1.056 **1.001 **51..1 **..1.6 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

 **1.521 **1.610 **1.506 **1.0.2 معامل االرتباط الحوافز: رابعاً 
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

 مع العالقة: خامساً 
 الرؤساء

 **1.001- **1.260- 1.1.0 *1.101- معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.2 1.10 الداللة المعنوية

الدرجة الكلية لآلداء 
 الوظيفي

 **1.060 **21..1 **1.602 **1.0.0 معامل االرتباط
 1.110 1.110 1.110 1.110 الداللة المعنوية

من الجدول السابق لنتائج العالقة بين ضغوط العمل واآلداء الوظيفى لدى إجمالي عينة 
 : يتبين اآلتي( إجمالي العينة –إدارة عليا  -إدارة وسطى  –إدارة دنيا )الدراسة 

 بين ضغوط العمل ( 1.15)وية توجد عالقة إرتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معن
 –الزمالء  مع العالقة -الراتب  -وطبيعته  العمل ظروف)وبين أبعاد اآلداء الوظيفى 

لدى إجمالي عينة الدراسة ( الدرجة الكلية لآلداء الوظيفي -الرؤساء  مع العالقة -الحوافز 
( 1.0.0، 1.101-، 1.0.2، ..1.6، 1.010، 1.010-)وبلغت قيم معامل اإلرتباط 

 .على التوالي

  بين ضغوط العمل ( 1.15)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية
الدرجة الكلية لآلداء  -الحوافز  –الزمالء  مع العالقة -الراتب )وبين أبعاد اآلداء الوظيفى 

، 1.506، 51..1، 80..1)لدى عينة إدارة دنيا وبلغت قيم معامل اإلرتباط ( الوظيفي
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على التوالي، بينما لم يكن هناك عالقة إرتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى ( 1.602
 مع العالقة -وطبيعته  العمل ظروف)بين ضغوط العمل وبين بعد ( 1.15)معنوية 

 . لدى عينة إدارة دنيا( الرؤساء

  ل بين ضغوط العم( 1.15)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية
 –الزمالء  مع العالقة -الراتب  -وطبيعته  العمل ظروف)وبين أبعاد اآلداء الوظيفى 

لدى عينة إدارة وسطى ( الدرجة الكلية لآلداء الوظيفي -الرؤساء  مع العالقة -الحوافز 
-، 1.610، 1.001، 1.655، 1.660-)وبلغت قيم معامل اإلرتباط على التوالي 

1.260 ،1..21.) 

 بين ضغوط العمل ( 1.15)رتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية توجد عالقة إ
 –الزمالء  مع العالقة -الراتب  -وطبيعته  العمل ظروف)وبين أبعاد اآلداء الوظيفى 

لدى عينة إدارة عليا ( الدرجة الكلية لآلداء الوظيفي -الرؤساء  مع العالقة -الحوافز 
( 1.060، 1.001-، 1.521، 1.056، 1.065 ،1.200-)وبلغت قيم معامل اإلرتباط 

 .على التوالي

مما سبق يتضح أنه توجد عالقة جوهرية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين 
 .في شركة البترول واآلداء الوظيفى

هل توجد فروق جوهرية في ضغوط العمل تبعا الختالف العوامل  :نتائج التساؤل الثالث
 ؟(مدة الخبرة –السن  –وع لنا)الديموجرافية من حيث 

 تبعًا لمتغير النوع لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة على ضغوط العمل( ت)اختبار  :(.) جدول
 مستوى "ت" قيمـة إناث ذكور المتغيرات

 ع م ع م الداللة
 1.110 5.518 21..8 050.12 22..8 020.11 ضغوط العمل

بين ( 1.15)وق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة يتبين من نتائج الجدول السابق وجود فر 
وهي قيمة ( 5.518( )ت)عينة الدراسة على ضغوط العمل تبعًا لمتغير النوع حيث بلغت قيمة 

مقابل متوسط اإلناث ( 020.11)دالة معنويًا وبلغ متوسط ضغوط العمل لعينة الذكور 
(050.12.) 
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تبعًا  ة الدراسة على ضغوط العمللتوضيح الفروق بين عين ANOVAاختبار  :(8)جدول 
 لمتغير السن

أقل من  – 21من  فأقل سنة 22 المتغيرات
 قيمـة فأكثر سنة 1. سنة 1.

 ف
 مستوى
 ع م ع م ع م الداللة

ضغوط 
 1.2 0.028 86.05 020.86 08..8 0.8.28 20..8 0.1.08 العمل

عند مستوى داللة  يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائًيا
( ف)بين عينة الدراسة على ضغوط العمل تبعًا لمتغير السن حيث بلغت قيمة ( 1.15)
 .وهي قيمة غير دالة معنوياً ( 0.028)

تبعًا  لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة على ضغوط العمل ANOVAاختبار  :(2) جدول
 لمتغير مدة الخبرة

 سنوات .أقل من  المتغيرات
 – سنوات .من 

 11أقل من 
 سنوات

 قيمـة فأكثر سنوات 11
 "ف"

ى مستو 
 ةالدالل

 ع م ع م ع م
ضغوط 
 1.8 0.505 01..8 022.21 08..8 0.0.08 21..8 .0.1.8 العمل

يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
( ف)غير مدة الخبرة حيث بلغت قيمة بين عينة الدراسة على ضغوط العمل تبعًا لمت( 1.15)
 .وهي قيمة غير دالة معنوياً ( 0.505)

 :ما يلي مما سبق يتضح
  وضغوط العمل( النوع)توجد فروق جوهرية بين العوامل الديموجرافية من حيث. 
  وضغوط ( مدة الخبرة –السن )ال توجد فروق جوهرية بين العوامل الديموجرافية من حيث

 .العمل
هل توجد فروق جوهرية في ضغوط العمل لدي العاملين تبعًا  :ل الرابعنتائج التساؤ

 ؟(اإلدارة والحقول)تى يعملون بها الختالف المناطق والمواقع ال
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تبعًا لمتغير  لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة على ضغوط العمل( ت)اختبار  :(11) جدول
 المكان

 قيمـة اإلدارة الحقول المتغيرات
 "ت"

 مستوى
 ع م ع م لةالدال 

 1.2 0.128 80.28 0.1.52 80.00 2..0.8 ضغوط العمل
يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

بين عينة الدراسة على ضغوط العمل تبعًا لمتغير اختالف المناطق والمواقع التى ( 1.15)
 .وهي قيمة غير دالة معنوياً ( 0.128( )ت)يعمل بها العاملين حيث بلغت قيمة 

مما سبق يتضح أنه ال يوجد فروق جوهرية في ضغوط العمل لدي العاملين في شركة 
 .البترول الختالف المناطق والمواقع التى يعمل بها العاملين سواء في اإلدارة والحقول

 –النوع ) هل يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث :التساؤل الخامس نتائج
 الوالء التنظيمى؟على  (مدة الخبرة –السن 
لتوضيح تأثير العوامل الديموجرافية  MCANOVAاختبار التباين األحادي  :(11) جدول

  على الوالء التنظيمى( مدة الخبرة –السن  –النوع )
الداللة  (ف)قيمة اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المعنوية
 1.110 80.015 02..0060 2 5018.855 النموذج المصحح

 1.110 06280.20 0562210 0 0562210 الثابت
 1.110 .1..50 5250.0 0 5250.0 النوع
 . . . 1 1 السن

 . . . 1 1 مدة الخبرة
   02.802 056 01.02.00 الخطأ

    061 80026.1 اإلجمالي
a. R Squared = .077 (Adjusted R Squared = .074) 

يتبين من نتائج الجدول السابق الختبار التباين األحادي عدم وجود تأثير معنوي عند 
والوالء ( مدة الخبرة –السن  –النوع )بين العوامل الديموجرافية ( 1.15)مستوى داللة 

 –وع الن)وبذلك يتضح أنه ال يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث  .التنظيمى
 .الوالء التنظيمىعلى  (مدة الخبرة –السن 
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 –النوع )هل يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث  :التساؤل السادس نتائج
 اآلداء الوظيفى؟على  (مدة الخبرة –السن 
لتوضيح تأثير العوامل الديموجرافية  MCANOVAاختبار التباين األحادي  :(12) جدول

 على اآلداء الوظيفى( دة الخبرةم –السن  –النوع )
مجموع  مصدر التباين

متوسط  درجة الحرية المربعات
 المربعات

قيمة اختبار 
 (ف)

الداللة 
 المعنوية

النموذج 
 1.110 00.802 610.2.2 2 0282.180 المصحح
 1.110 2..66621 25062.2 0 25062.2 الثابت
 1.110 56..82 058..052 0 058..052 النوع
 . . . 1 1.111 السن

 . . . 1 1.111 مدة الخبرة
   .52.02 056 .0..100. الخطأ

    061 6.65201 اإلجمالي
a. R Squared = .043 (Adjusted R Squared = .039) 

يتبين من نتائج الجدول السابق الختبار التباين األحادي عدم وجود تأثير معنوي عند 
 .واآلداء الوظيفى( مدة الخبرة –السن  –النوع )جرافية بين العوامل الديمو ( 1.15)مستوى داللة 

السن  –النوع )ال يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث  مما سبق يتضح أنه
 .اآلداء الوظيفىعلى  (مدة الخبرة –

من خالل المعالجة اإلحصائية وبعد عرض وتحليل النتائج  :تفسير ومناقشة نتائج الدراسة
عالقة جوهرية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها  تبين وجود، رض األولوفي ضوء الف

وهو ما يتفق ، األول الفرض وبذلك تحققت صحة العاملين في شركة البترول والوالء التنظيمى
، (8115سعد الدوسري، )و ،(8110أبو العال، )، و(8102السبيعي، )دراسات كل من مع 
بين ضغوط العمل  ي أن هناك عالقة ارتباطيةف (0000الجوهري، )، و(.811سليمان، )و

العاملين بالبترول يتعرضون لضغوط  أن الى ذلك تفسير ويرجع. والوالء واالنتماء التنظيمي
 خطورة عملهمل نتيجة والئهم التنظيميعلى  تؤثر نفسية ضغوط وبالتاليمهنية كبيرة، 

  .همعاتق على تقع التي الشديدة المسؤوليةو 



 لرشيد جميل وآخرونإبراهيم عبد ا
 

 204 8102الرابع واالربعون، الجزء الثاني، ديسمبر المجلد

عالقة جوهرية  وجود حليل النتائج صحة الفرض الثاني من خاللكما أظهر عرض وت
يتفق بين ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين في شركة البترول واآلداء الوظيفى، وهو ما 

العظيم  عبد)، و(8110القادر بنات،  عبد)، و(8102سحراء أنور، )مع دراسات كل من 
أحمد محمد يوسف، )، و(0000، السبيعي)، و(.811الكبيسي، )، و(8116مصطفي، 

في أن هناك عالقة  (Dugan & others, 1996)و، (Rubina et al., 2008)، و(0002
أن كثرة الضغوط التي يقع تحتها إلى  ويرجع تفسير ذلك .بين ضغوط العمل واآلداء الوظيفي

نخفاض ارتكابهم ألخطاء غير مقصودة والإلى  العاملين بالبترول وكثرة ساعات العمل تؤدي
 .آدائهم في العمل

وقد تبين من المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج تحقق صحة الفرض الثالث جزئيًا من 
بينما لم  .وضغوط العمل( النوع)فروق جوهرية بين العوامل الديموجرافية من حيث  حيث وجود

السن )فروق جوهرية بين العوامل الديموجرافية من حيث  تثبت صحة الفرض من حيث وجود
( 8116تغريد عمار، )دراسات كل من  وضغوط العمل، وهذه النتيجة تتفق مع( مدة الخبرة –
على  ومدة الخبرة، في عدم وجود تأثير للمتغيرات الديموجرافية مثل العمر( Carol, 2005 )و

 .ضغوط العمل
 من خالل ما أظهرته المعالجة اإلحصائية وفيما يخص الفرض الرابع، فقد تحققت صحته

فروق جوهرية في ضغوط العمل لدي العاملين في شركة البترول  وجود وتحليل النتائج من عدم
وهو ما يتفق مع ، سواء في اإلدارة والحقول يعملون بهاالختالف المناطق والمواقع التى تعزي 
في عدم وجود تأثير لمتغير مكان ( Carol, 2005 )و( 8116عمار، ) ات كل مندراس
  .العملضغوط على  العمل

أما عن الفرض الخامس، فقد أظهرت المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج تحقق صحة 
 –النوع )تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث  وجود من حيث عدم الفرض الخامس

المعاني، ) كل من وهو ما يتفق مع دراسات، الوالء التنظيمىعلى  (مدة الخبرة –السن 
في عدم وجود فروق في الوالء التنظيمي تبعًا لمتغيرات ( 0000 ،الجوهري )، و(0000

عاملين ال بين الحقيقي االندماجأن الوالء و إلى  ويرجع تفسير ذلك .الجنس والسن ومدة الخدمة
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 موتمثله بها ونيعمل التي المنظمة ومعايير وقيم بأهداف عتهمقنا من ينبع مومنظمته بالبترول
 .مزايا المتبادلة التي يقدمها كل طرف لآلخروال والمعايير األهداف لهذه

ومن خالل المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج المتعلقة بالفرض السادس، تبين أنه ال 
اآلداء على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث 

في وجود تأثير للمتغيرات ( 0008اهلل،  عبيد عبد)الوظيفى، وهو ما يختلف مع دراسة 
أن اآلداء الوظيفي للعاملين في إلى  ويرجع تفسير ذلك. اآلداء الوظيفيعلى  الديموغرافية

والرغبة والقوي الكامنة في اآلداء وليس  الشخصية والقدرات الشخصي االستعدادالبترول يتأثر ب
 .بالنوع أو السن أو مدة الخبرة

 

 نتائج الدراسة
باطية ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين توجد عالقة ارت  (0)

 .في شركة البترول وبين الوالء التنظيمى
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل التى يتعرض لها العاملين   (8)

 .في شركة البترول وبين اآلداء الوظيفي

 .ملين في شركة البترول تبعًا لمتغير النوعتوجد فروق جوهرية في ضغوط العمل بين العا  (2)
ال توجد فروق جوهرية في ضغوط العمل بين العاملين في شركة البترول تبعًا لمتغيرات   (.)

 (. مدة الخبرة –السن )
ال توجد فروق جوهرية في ضغوط العمل بين العاملين في شركة البترول تبعًا الختالف   (5)

 .ء في اإلدارة أو الحقولالمناطق والمواقع التى يعملون بها سوا
الوالء على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )ن حيث ال يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية م  (6)

 .التنظيمى للعاملين في شركة البترول
على  (مدة الخبرة –السن  –النوع )ال يوجد تأثير جوهري للعوامل الديموجرافية من حيث   (0)

 .كة البترولر اآلداء الوظيفي للعاملين في ش
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 التوصيات
  بمواقع البترول وذلك لحاجة العاملين لالستشارات " إدارات نفسية"توصي الدراسة بإنشاء

ووقوعهم تحت الضغوط النفسية في ،                            ً                 النفسية والتفريغ النفسي نظرا  لبعدهم عن أسرهم
 .الصحراء واألماكن النائية، وتعرضهم لضغوط العمل المباشرة وعنصر الخطر المفاجئ

  مركزية في القاهرة متصلة باإلدارة العليا لمساعدتها في اتخاذ القرارات " إدارة نفسية"إنشاء
 .لمراعاة البعد والعامل النفسي للعاملين، وتقوم بعمل الدورات التدريبية والبرامج اإلرشادية

  ثة استخدام األساليب الحديعلى  ري اإلداراتيمدتدريب " اإلدارة النفسية"يكون ضمن مهام
دارة األزمات والصراعات، وزيادة وعيهم بحدود دورهم وواجباتهم                                                                                في إدارة الضغوط، وا 

 .ومسئولياتهم

  تعميق فهم العاملين الستراتيجيات إدارة ضغوط العمل من " اإلدارة النفسية"تتضمن مهام
 .فهم ضغوط العمل وكيفية التعامل معهاعلى  خالل برامج إرشادية تساعدهم

  لمبادئ اإلدارة والتنظيمالتطبيق الجيد. 

  تخطيط المسار الوظيفي للعاملين، وتحديد الرؤية المستقبلية للوظيفة وفرص الترقية ووضع
 .رضاهم عن العمل وتحسين آدائهم ىالضوابط مع مراعاة العدالة لتحفيز األفراد لرفع مستو 

 لمتميزتفعيل برامج تقييم اآلداء وربط األجور والمكافآت بعبء العمل واآلداء ا. 

 توفير كل عناصر الحماية واألمان للعاملين من األخطار المهنية أيا  كانت طبيعتها              ً                                                           . 

 العالقات اإلنسانية ودعم وتشجيع العالقات الودية بين األفراد داخل الشركةعلى  التركيز ،
للتخفيف من الصراعات التي يمكن أن تنشأ بينهم، وذلك من خالل االهتمام باألنشطة 

والرحالت الهادفة لالبتعاد عن أجواء العمل ، والرياضية، والرحالت الترفيهية االجتماعية
على      ً                                                      وأيضا  من أجل رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة قدرة الفرد. المشحونة بالضغوط

 .اآلداء وزيادة الوالء التنظيمي للعاملين في شركات البترول

  والرؤساء والمرؤوسين بما يمكنهم من معرفة عقد اللقاءات المستمرة بين اإلدارة والعاملين
جوانب الخلل والضغوط والمشكالت التي تواجه العاملين في شركات البترول ومحاولة 

 .التعامل معها
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 :البحوث والدراسات المقترحة
 دراسة استراتيجيات التكيف والضغوط المهنية والرضا الوظيفي. 

 لرضا الوظيفياآلداء واعلى  دراسة االستقرار الوظيفي وأثره. 

 دراسة العالقات اإلنسانية ودورها في تحسين اآلداء والرضا الوظيفي. 

 تحليل أثر مصادر ضغوط العمل في حقول البترول. 
 

 المراجع
 .8100الكتاب السنوي، : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 استطالعية راسةاإلداء الوظيفي د مستوى في العمل ضغوط تأثير قياس: حسين أنور سحراء
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the relationship between work 

environmental stresses, organizational loyalty and job performance in 

one of the petroleum companies in the light of some demographic 

variables such as (gender, age, experience, and work place). 

The study used the comparative correlative descriptive approach to 

achieve its objectives, and a random sample of 760 workers was 

selected. The data were collected through a set of tools: personal and 

functional data form for the sample members, the Professional Stresses 

Scale (work stresses) by Beverly Potter, the Organizational Loyalty 

Scale by Allen & Mayer, and the Job Performance Scale (by the 

researcher). The study also used two theories: the theory of cognitive 

appreciation for Lazarus, and Hans; Sealy's theory, as explanatory 

theories of working pressures.  

The results of the study were: a significant correlation between the 

work stresses of the employees of the Petroleum Company and job 

performance, the existence of a significant correlation between work 
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stresses and organizational loyalty. There are significant differences in 

the work stresses among workers according to gender variable. There 

are no significant differences in work stresses among employees 

according to the variables (age - duration of experience). There are no 

significant differences in the work stresses between the employees 

according to the different regions and locations where they work. There 

is no significant effect for the demographic factors in terms of (type - 

age - duration of experience) on the performance of the employees, and 

there is no significant impact for the demographic factors in terms of 

(type - age - duration of experience) on the organizational loyalty of 

employees in the Petroleum Company. 

The study came out with a set of recommendations, foremost 

among which was the recommendation to establish "psychological 

departments" in the oil sites as the workers need psychological 

counseling and psychological discharge due to their distance from their 

families and their occurrence under a high degree of psychological 

stresses and sudden danger in the desert and remote places. The 

establishment of a central "psychological departments" in Cairo related 

to senior management, to help them make decisions that take into 

consideration the dimension and psychological factor of the employees, 

and make training courses and guidance programs. The study also 

recommended the need to activate performance evaluation programs 

and linking wages and bonuses to the burden of work and outstanding 

performance. And provide all elements of protection and safety for 

workers of occupational hazards of any nature. Focus on human 

relations, support and encourage friendly relations among individuals 

within the company. In addition to, holding ongoing meetings between 

management, employees, presidents and subordinates, in order to be 

able to know the imbalances, stresses and problems facing the 

employees of the company and deal with them. 


