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المشكالت االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعمل في المناجم والمحاجر  
 الرضا الوظيفي  وأثرها على

 بمحافظة البحر األحمر  وادي الجمال  ةبمنطق  ةدراسة حال
 

 (3)طه عبد العظيم عبد الرازق  -(2)سهير عادل العطار -(1)ابراهيمعلى  براهيم يوسفإ
عة ( كلية البنات، جام2ث البيئية، جامعة عين شمس ( طالب بكلية الدراسات العليا والبحو 1

 ( كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس3عين شمس 
 

 المستخلص
ي فتحديد المشكالت االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعمل إلى  تهدف الدراسة الحالية

 ستندةمط الدراسات الوصفية المنإلى  المناجم والمحاجر وتأثيرها على الرضا الوظيفي. وتنتمي
سجالت منهج دراسة الحالة مستخدمة العديد من األدوات كالمالحظة والمقابلة والوثائق والإلى 

( حاله، وراعي الباحثون أن تكون ممثلة لجميع 30) لجمع البيانات. وشملت عينة الدراسة
 . العاملين بالمواقع من اإلداريين والمشرفين والعمال والسائقين

عدة نتائج، أبرزها تحديد المشكالت االجتماعية المرتبطة بالعمل إلى  وخلصت الدراسة
في المناجم والمحاجر وأثرها على الرضا الوظيفي للعاملين في هذا المجال ومن أبرز هذه 

ضعف التحصيل الدراسي لدي إلى  المشكالت االغتراب الوظيفي والنزاع االسري، باإلضافة
عاملين، الالمباالة واالنطواء لدي البعض، وتالحظ ذلك في كثرة الغياب الكثير من أبناء ال

جانب مشكله الفقر وسوء التغذية وعمالة األطفال في إلى  وعدم الرغبة في االستمرار بالعمل.
بعض المواقع. واخيرًا تالحظ عدم وجود نظام للتأمين الصحي في بعض المواقع. أما عن 

دها فكانت تلوث الهواء والتلوث الضوضائي، االرتفاع الشديد في المشكالت البيئية التي تم رص
درجة الحرارة صيفًا وانخفاضها شتاءًا. عالوة على ذلك قلة الوعي البيئي بتلك المشكالت 
واثارها السلبية. كل هذه المشكالت كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على درجة الرضا 

. وختامًا توصي الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بتلك البيئة الوظيفي للعاملين في هذا المجال
إلى  مع األخذ بعين االعتبار التحسين والتطوير المستمر باإلضافةألقصي درجة ممكنه 

التدريب الجيد عن طريق وضع برامج تدريبية مناسبة تساعد في اكتساب المعرفة والخبرات. 
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. سريعة لها حلول ايجاد ومحاوله العاملين كللمشا االستماعكما يجب على اإلدارة العليا 
مراعاة وضع نظام للحوافز تبعًا لسياسة في عملهم مع  المجتهدين الموظفين مكافأة وضرورة
 تحقيق الفعالية التنظيمية وتعزيز اإلنتاجية.إلى  واشراك العاملين في العملية التي تهدف معينة.

 .لمشكلة البيئية، الرضا الوظيفياالجتماعية، ا ةالمشكل الكلمات االفتتاحية:
 

 المقدمة

لقد أضحي العمل الجاد من أجل تحسين البيئة والحفاظ عليها ضرورة قومية ال غني 
عنها، بل من أهم أولويات العمل والبرامج والتخطيط على المستويات الرسمية والشعبية. وصوال 

ك الهدف يبرز الهدف الهام وهو إلى أهداف أساسية وهي الحفاظ عليها كما خلقها هللا. ومن ذل
حماية األفراد. وليس معني ذلك الوقوف موقفا سلبيًا دون التطوير والتقدم ولكن يجب األخذ في 
االعتبار التنمية المستدامة بما ال يتعارض مع االحتياجات الراهنة لألجيال الحالية والحقوق 

اإلطار المكاني للدراسة من أهم وتعد محافظة البحر األحمر  المستقبلية لألجيال القادمة.
، أي 2الف كم 130محافظات جمهورية مصر العربية بمساحتها الشاسعة والتي تبلغ حوالي 

(، ويوجد بها الكثير من 4، ص 2006)محمد،  مساحه جمهورية مصر العربية 1/8ما يعادل 
بالمحافظة العديد كما يتوافر ، الثراوت المعدنيةو  مصادر الدخل القومي مثل السياحة والبترول

مليون  300واهمها الفوسفات ويقدر االحتياطي المحتمل بحوالي  من خامات الثروات المعدنية
، الف طن 510خام التلك ويقدر بحوالي ، مليون طن 400خام الحديد ويقدر بحوالي ، طن

 مليون  40االلمنيت احيتاطي مؤكد ، مليون طن 2 الفلسبار ويقدر االحتياطي المؤكد بنحو
، مليون طن )الهيئة العامة للتخطيط العمراني 2.8الذهب والذي بلغ إلى  طن باالضافة

( . لذا ارتأى الباحثون دراسة هذا الموضوع والوقوف على بيئة العمل 5-3، الصفحات 2019
المواقع من المواقع الهامة في هذه  تعتبر هذه في المناجم والمحاجر بمنطقة وادي الجمال حيث

من خالل التعرف على أهم  الوطني االقتصاد ودعم تنمية في تساعد التي كبيرةالصناعة ال
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 للعاملين محفزا عنصرا باعتباره، المشكالت االجتماعية والبيئية وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي
 اكدت العديد من الدراسات كما العمل في ونشاطهم العاملين إنتاجية على كبير وفعال آثر وله
 الحياة ونوعية والنفسية الجسمية صحتهم تحسين في يسهم العاملين عند يالرضا الوظيف ان

 المنظمة في االداء ارتفاع في تزيد التي العوامل أحد من ويعتبر وخارجها، العمل بيئة داخل

(Daft Richard, 2000, 470) سبع من خالل ما اشتملت عليه من-. وتحاول الدراسة 
بيئة عمل مناسبة إلى  الوصول-الميداني والجانب نظري،ال الجانب جانبينإلى  مقسمين فصول

تدفع األفراد إلى إبراز قدراتهم اإلبداعية وتوظيفها بالشكل المناسب، ليعود ذلك بالفائدة على 
العمل والعاملين في آن واحد. مع محاولة التغير والتطوير المستمر من خالل ما تتوصل إليه 

 الدراسة من نتائج ومقترحات. 
 

 بحثالة  مشكل
حدث عدد من التغيرات الكبيرة في قطاع التعدين منذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية 

وأحرز تقدم كبير في مجال الشفافية والحوكمه في هذا  2002المستدامه الذي عقد عام 
القطاع، وتبنت العديد من الشركات توجيهات ومبادي طوعية تقدمية كإطار لعملياتها مع 

تحسينات في كفاءة الموارد، ولكن ما زالت هناك فجوات كبيرة. ويمكن تحقيق إلى  السعي
لبلدان عديدة أن تحسن مساهمه ثرواتها المعدنية في إقتصاداتها الوطنية )المجلس االقتصادي 

(. وبيئة العمل بالمناجم والمحاجر تعد من البيئات الفريدة 3، صفحة 2011واالجتماعي، 
إلى  من بيئات العمل األخرى ببعض الخصائص التي تدعواوالتي جعلتها تنفرد عن غيرها 

معرفتها. وحيث ن بيئة العمل محل الدراسة تحتوي على العديد من المشكالت االجتماعية 
والبيئيه والتي تم مالحظتها من االحتكاك بالعاملين في المناجم والمحاجر، ومن خالل 

لرضا عن العمل في هذا المجال. مما شكاوى العديد منهم والتي أظهرت عدم اإلى  االستماع
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دفع الباحثون لتسليط الضوء على هذه البيئة المميزة، محاوله منهم لإلجابة على التساؤل 
الرئيسي وهو: ما المشكالت االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعمل في المناجم والمحاجر وأثرها 

لين ومحاولة تحسين بيئة العمل على الرضا الوظيفي؟ محاولًه للوقوف على أثرها على العام
قدر اإلمكان، والوصول بها إلى درجة عالية تضمن تكيف هؤالء العاملين مع عملهم للوصول 

 إلى األداء المطلوب وتحقيق الرضا عن العمل في هذا المجال الهام. 
 

 بحثتساؤالت ال
الرضا  ما المشكالت االجتماعية المرتبطة بالعمل بالمناجم والمحاجر وأثرها على  .1

 الوظيفي؟
 في؟ما المشكالت البيئية المرتبطة بالعمل بالمناجم والمحاجر وأثرها على الرضا الوظي .2
 عدم الرضا الوظيفي لدي العاملين بالمناجم والمحاجر؟إلى  ما العوامل المؤدية .3
 ما امكانيه تقليل حدة هذه المشكالت وتحقيق الرضا الوظيفي؟ .4

 

 بحثالأهمية  
 األهمية النظرية: 

ي تأتي في كونها أحد الدراسات العلمية التي تعمل على إثراء المكتبة بنتائج عملية ف -
 د أهمإستكشاف أهم المشكالت االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعمل بالمناجم والمحاجر أح

عمل األنشطة اإلقتصادية الكبرى والهامة، وتوضيح تأثير تلك المشكالت على العاملين وال
 في َان واحد.

محاولة النهوض بقطاع التعدين في محافظة البحر األحمر والتي تزخر بإحتياطي ضخم  -
من الثروات المعدنية والتي تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وذلك في ضوء 
الندرة النسبيه للدراسات العلمية في هذا المجال، حيث تالحظ قلة الدراسات العلمية في هذا 
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لوصول لمواقع العمل مما أدي لعزوف الكثير من الباحثين لتسليط المجال نظرًا لصعوبة ا
 الضوء على هذا القطاع.

 ة التطبيقية: يماأله
ر محاولة معالجة المشكالت البيئية واالجتماعية المرتبطة بالعمل في المناجم والمحاج -

الرضا الوظيفي إلى  والتقليل من حدتها على المجتمع والبيئة على حد سواء للوصول
 االرتقاء بمستوي العمل والعاملين والخدمات المقدمه لهم بصورة أفضل. وذلك لتحقيقو 

 األهداف المرجوة من الدراسة. 
في  توصيات تساهمإلى  كما تنبع أهمية الدراسة من خالل امكانية االستفادة منها والوصول -

ي فالعاملين  رسم الخطط والسياسات التي تساعد متخذي القرار والمسئولين في تطوير أداء
 هذا القطاع الهام والحيوي. 

 

 بحثالأهداف  
 ومدي تأثيرهاالمشكالت االجتماعية المرتبطة بالعمل بالمناجم والمحاجر التعرف على  .1

 على أداء ورضا العاملين.
ى أداء ومدي تأثيرها علالمشكالت البيئية المرتبطة بالعمل بالمناجم والمحاجر التعرف على  .2

 ورضا العاملين.
توصل الى نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز ال .3

ناجم الجوانب االيجابية والتي تساعد في تحسين الرضا الوظيفي لدى العاملين في قطاع الم
 والمحاجر.

قليل الخروج بمقترحات يفضل مراعاتها واالهتمام بها، والتي تساهم في حل المشكالت والت  .4
 حدتها.من 
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 بحثالهيم  مف ا
على الرغم من إتفاق علماء االجتماع على :  Social problem المشكلة االجتماعية:

أهمية دراسة المشكالت االجتماعية، وفي تحديدهم موضوعات هذه المشكالت إال أنهم 
يختلفون حول تحديد مفهوم قاطع وواضح للمشكله االجتماعية كمفهوم سيسولوجي، فهناك من 

حدد يشكله االجتماعية من خالل معيار الذاتيه أو الموضوعيه له، وهناك من يتناول مفهوم الم
ا المشكله من خالل مستوياتها المختلفه، وثالث ينظر اليها في ضوء الشروط الواجب توافره

فيما يمكن أن نطلق عليه مشكله إجتماعية. وهذا االختالف في تعريف المشكله ال يعني 
 .المشكلةد المفهوم، بقدر ما يعكس جوانب مختلفه في تعريف تضاربًا أو تناقضًا حول تحدي

 (68، صفحه 1998، خرون آعدلي السمري و )
تعرف المشكلة االجتماعية بأنها إنحراف السلوك االجتماعي عن القواعد التي حددها 
المجتمع للسلوك الصحيح. طالما أن هذه القواعد تضع معايير معينة يكون االنحراف عنها 

رد فعل واضح من الجماعة ولذلك فهي تختلف في الزمان والمكان باختالف ى إل مؤدياً 
 ( 80، صفحة 2020)خليل،  .الثقافات

( المشكلة Selznick) ( وسليزنكRaab) ويعرف بعض علماء االجتماع مثل راب
ق و تعو االجتماعية بأنها مشكله في العالقات اإلنسانية تهدد المجتمع ذاته تهديدًا خطيرًا، ا

ية المسالة أو المسائل ذات الصفة الجمعمطامح الرئيسية لبعض االفراد. كما تعرف بأنها ال
 إلطاراالتي تتناول عددا من األفراد في المجتمع، تحول دون قيامهم بأدوارهم االجتماعية وفق 

، 2008خرون، آ)عصام توفيق و  .المتفق عليه والذي تقع على المستوى العادي للجماعة
 (28صفحة 
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 تهيتعرف المشكلة االجتماعية بأنها إنحراف يتم داخل المجتمع ويبدأ من الفرد وين كما
ث المجتمع، ويتمثل في الخوف من مواجهه االخرين، االنطواء، العزله، الحرج من التحدإلى 

  ) ,pp. 2008Fehmina ,4-21(مع االخرين. 
 :هامما سبق يمكن تعريف المشكلة االجتماعية تعريفًا إجرائيًا بأن

حدوث فجوة بين األهداف والطموحات، وبين واقع تحقيقها نتيجة الختالل في العالقات  -
 والتفاعالت بين األفراد.

يجمع غالبية الناس على انها وهي تعكس أوضاع اجتماعية ليست في موضعها الصحيح و  -
بالقيم االجتماعية في اغلب األحيان وتمثل االداب العامة واألخالق  ، وترتبطمشكلة

 . االجتماعية
ثر في التي يعيشها أو يتأثر بها عدد من األفراد في المجتمع والتي قد تؤ تعبر عن الحاله  -

 تكيفهم وفي طريقة اشباع حاجاتهم االجتماعية والبيولوجية.
ف وتمثل إنحرافًا عن المستويات االجتماعية، المتفق عليها والتي تختلف ذاتها بإختال -

ناك مشكالت مقلقه في مجتمع ما بينما ال تكون كذلك في الزمان والمكان. فقد يكون ه
 مجتمع اخر. 

كن مستمرة وال يمكن إيجاد حلول جذرية لها أومتفق عليها. وال يم كما أنها توصف بأنها -
  شرحها وتشخيص حدوثها من خالل سبب واحد بل عدة أسباب مترابطة.

راب االغتبوالمحاجر بأنها )الشعور  وتتحدد المشكالت االجتماعية إجرائيًا للعاملين بالمناجم -
الوظيفي، إنخفاض الدخل وعدم كفايته، ضعف التحصيل الدراسي لدي بعض أبناء 

ن لتأميالعاملين، النزاع االسري، الفقر، سوء التغذية، الالمبااله واالنطواء، عدم توفر ا
ل الغياب االجتماعي والصحي، عماله األطفال، االجازة غير مدفوعه االجر، ارتفاع معد

   عن العمل واخيرًا إصابات العمل وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي(



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  ابراهيمعلى  ابراهيم يوسف
 

 2022 أغسطس، الجزء األول، الثامن العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

8 

ًا المشكالت البيئية ترتبط إرتباطًا وثيق Environmental problem المشكلة البيئية:
ك بالسلوك اإلنساني، لذا فإن محاوله حل هذه المشكالت يجب أن تنبع اساسًا من فهم وإدرا

نسان والبيئه وما ينتج عن تلك العالقه من مشكالت تهدده وسائر طبيعه العالقه بين اال
 (285، صفحه 1997)موسي،  .الكائنات

ي ويمكن تعريف المشكلة البيئية بأنها أي خلل يطرأ على المكونات الطبيعية للبيئة ف
 (89، صفحة 2019)شكري،  .منطقة من المناطق جراء فعل بشري في الغالب

أو تدهور في عالقة مصفوفة ل ن منظور بيئي بأنها حدوث خلتعرف المشكلة البيئية م
ر بطريقة مباشرة أو غيأو أضرار من أخطار ل وما ينجم عن هذا الخل، عناصر النظام البيئي

 (72، صفحة 2000)المقصود،  أو مستقبليًا، المنظور منها وغير المنظور.آنياً ، مباشرة
أو نوعي يقع على أحد أو كل عناصر وتعرف المشكلة البيئية بأنها )كل تغيير كمي 

ل البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو الحيوية أو الثقافية فينقصه أو يغير خصائصه أو يخ
ر ا" غيباتزانه بدرجة تؤثر على األحياء التي تعيش في هذه البيئة وفي مقدمتها اإلنسان تأثير 

 (5، صفحة 2019)علوش،  .مرغوب فيه(
 تسبب ئمه في البيئة الناتجه عن التغيرات المستحدثه فيها والتيكما عرفت بأنها حاله قا

ل لإلنسان االنزعاج أو األضرار أو األمراض أو الوفاة بطريقه مباشرة أو عن طريق االخال
 ( 301، صفحه 2007، )محمد وأخرون  باالنظمه البيئية.

تصر أن تأثير المشكالت البيئية ال يق Dominic Moran، Hall Clareandوذهب 
على سكان المستقبل وما لهذه المشكالت من تأثيرات صحية إلى  فقط على الحاضر بل يمتد

  ) ,p2007Dominic ,70( المجتمع.
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كما ان هناك اثار صحية وإجتماعية ونفسيه وإقتصادية ناتجه عن المشكالت البيئية، 
كان وتتأثر رؤية س وفي النهاية تهدد هذه المشكله البشريه وتقلل من االماكانيات البيئية،

 ).p2001, .A National PT ,. 1( بمعتقداتهم وقيمهم.المجتمع بالمشكالت البيئية 
 وبناء على ما سبق يمكن تعريف المشكلة البيئية تعريفًا إجرائيًا: 

ل بأنها أي خلل يحدث في مكونات النظام البيئي نتيجة لألنشطة البشرية الغير سوية مث -
ة أو عية وتلويث البيئة، سواء كانت هذه األنشطة محلية أو إقليمياستنزاف الموارد الطبي

 .عالمية الحدوث
ل وعدم صالحيته لالستغالل األمثأو كلي" جزئي"وفقدان اتزانه بشكل تدهوره إلى  تؤدي  -

 الذي خلق من أجله، وبالتالي يمتد التأثير على اإلنسان وجميع الكائنات الحية. 
وعي له الرائيًا للعاملين بالمناجم والمحاجر بأنها تتلخص في )قوتتحدد المشكالت البيئية إج -

مل ، التلوث الضوضائي، ظروف العالبيئي بالمشكالت البيئية، تلوث الهواء، تلوث التربة
يات ن عملالحرارة والرطوبه" النفايات والمخلفات، التلوث البصري والتشوه الجمالي الناتج ع"

المه نية الناتجة عن الملوثات والتهاون في إجراءات السالتقطيع والتكسير، االمراض المه
  المهنية(

يعرف الرضا الوظيفي بأنه تقييم الشخص لظروف   Jop satisfactionالرضا الوظيفي
ان  يرى  نمالعمل، من حيث المزايا والفوائد التي توفرها الوظيفة للعامل عند القبول بها. وهناك 

ية الحياة الوظيفية والتي تعني مدي قيام المنظمه بكفا الرضا الوظيفي يأتي في مركز جودة
 (5، صفحة 2008د، )جارغبات وحاجات العاملين. 

 وبناء على ما سبق يمكن تعريف الرضا الوظيفي تعريفًا إجرائيًا:
 .بأنه الحالة العاطفية االيجابية التي تنتج عن تقييم العامل للعمل في وظيفة معينه -
 .العامل وما يحصل عليه بالفعلفالرضا يعكس ما يتوقعه  -
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وغالبًا تكون توقعاته ذات طابع شخصي النها تختلف من فرد الخر بسبب العديد من  -
 الرضا او عدم الرضا. إلى  العوامل الوظيفية والنفسية التي تؤدي بشكل كبير

 

 سابقةدراسات  
 الخصائص االجتماعية والفيزيقية (:2015)حسن السيد محمود جاد هللا دراسة 

خل رنه دادراسة مقا -المرتبطة بعدم التزام العاملين بمعايير السالمة والصحة المهنية والبيئية 
تتلخص مشكله الدراسة في ظهور بعض  إحدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر.

االضطرابات والضغوط مما تسبب في عدم وجود مناخ مالئم للقيام باألعمال وبالتالي عدم 
املين تحديد مدى استجابة العإلى  وهدفتر السالمة والصحة المهنية والبيئية االلتزام بمعايي

يب العاملين تحديد مدى التزام اإلدارة بتدر  .والتزامهم بمعايير السالمة والصحة المهنية والبيئية
 .على معايير السالمة والصحة المهنية والبيئية

سالمة والصحة المهنية، حيث أن الشركة ال توفر التدريب الجيد على الإلى  وتوصلت
ه ا فأنيوجد عالقة ارتباط عكسي بين توفير التدريب على السالمة والصحة المهنية وااللتزام به
ه م بهذكلما قل االهتمام بالتدريب على معايير السالمة والصحة المهنية كلما زاد عدم االلتزا

ماعية الناتجة عن الضغوط وتتفق الدراسة في تناولها للمشكالت االجت. المعايير والعكس
الخارجية ومن ثم تأثير ذلك على اإلنتاج مما قد ينعكس بالضرورة على الرضا الوظيفي 

 كيزهاوتختلف من حيث تركيزها فقط على نتائج عدم االهتمام بمعايير السالمة المهنية وعدم تر 
ي الدراسة الوظيفي كما ف جودة الحياة المهنية ومن ثم الرضاإلى  على محاولة الوصول

 .الحالية
الي : المشكالت اإلجتماعية والفيزيقية أله(2017)دراسة أمال محمد عبد العزيز 

تهدف الدراسة الحالية . (شرائح إجتماعية متباينةعلى  انيةدراسة ميدالنوبة وعالقتها باالنتماء )
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والدراسة ، ماءوالفيزيقية الهالي النوبة وعالقتها باالنت المشكالت االجتماعيةإلى الكشف عن 
( من أهالى النوبة، 400ميدانية طبقت على شرائح اجتماعية مختلفة وشملت عينة الدراسة )

وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية بإستخدام منهج المسح االجتماعي بإستخدام العينة 
المتعمقة، العشوائية من مجتمع الدراسة، وكذلك دراسة الحالة التحليلية من خالل المقابالت 

واستعانت الباحثه بصحيفة االستبيان والمقابلة الشخصية والمالحظه كأدوات لجمع البيانات من 
والتكررات   T. Testمجتمع البحث، كما اعتمدت على بعض األساليب االحصائية منها اختبار

  .والنسب
ن أهمها أن هناك نسبة كبيرة من النوبيون يقرو  لعدد من النتائج خلصت الدراسة

بإنخفاض الدخل أو عدم كفايته وأن من أسباب ذلك عدم وجود االرض الصالحة للزراعة فى 
خفاض المنطقة النوبية الجديدة مما يحد من أرزاقهم بها، وأنهم يستخدمون أساليب لمواجهة إن

 أو السفر للعمل بالخارج، االستدانه من االخرين أو، ى خر أالدخل منها، العمل في أعمال 
د أظهرت الدراسة أن هناك العدي. ى معونات أو تقليل النفقات وترشيد االستهالكالحصول عل

فى من مشكالت الرعاية االجتماعية بمنطقة النوبة الجديدة منها عدم وجود ضمان اجتماعى كا
وضعف المساعدات المقدمة للفقراء وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة واالمومه والطفولة 

هم صر وأنبينت الدراسة شدة إنتماء النوبيون لبلدهم م. للمرأة المعيلة وعدم توافر برامج خدمات
يفضلون جنسيتهم المصرية على إكتساب الجنسيات االجنبية، ويرون أنهم لم يحصلوا على 
حقوقهم حتى االن حيث ال توجد مساواة فى الحقوق والفرص داخل المجتمع المصرى من 

بعض للبعض المشكالت االجتماعية والبيئية والمشابه  وتتفق الدراسة في تناولها .وجهة نظرهم
ج المشكالت في الدراسة الحالية مسببه عدم الرضا لدي هؤالء ونري انعكاس ذلك على اإلنتا
ضًا وتختلف من حيث تركيزها فقط على نتائج تلك المشكالت وعالقتها باالنتماء كما تختلف اي

 اسة الحالية. في بعض األدوات والمناهج المستخدمه في الدر 
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التنمية المشكالت البيئية واالجتماعية المرتبطة ب (:2018)دراسة نهلة السيد سليمان 
عية تهتم الدراسة بتحليل المشكالت االجتما .المستدامة في جنوب سيناء وعالقتها باالنتماء

 واالقتصادية والبيئية التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء ودور وسائل
القاء الضوء على المشروعات القائمة بالفعل إلى  االتصال في التوعية لمواجهتها وتهدف

 والتوصل إلى رؤية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة شمال سيناء. 
 أن المشكالت االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتنمية المستدامةإلى  كما توصلت

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتتؤثر على تحقيق التنمية. أظهرت المتو 
 داخل عينة الدراسة تجاه عبارات ُبعد المشكالت البيئية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة

 وتتفق الدراسة في سردها للمشكالت محافظة شمال سيناء تأثيرها على التنمية المستدامة.
 ن حيثمة وهو ما ترنو اليه الدراسة الحالية ماالجتماعية والبيئية وربطها بالتنمية المستدا

االستغالل األمثل للموارد الطبيعية. وتختلف من حيث عدم تركيزها على المشكالت 
 .االجتماعية والبيئية لمجموعه معينة من العاملين في مجال ما كما في دراستنا الحالية

جهه المشكالت التخطيط التشاركي كمدخل لموا (:2020) دراسة حنان زكريا السيد
منطقه عزبه الصفيح بالمنصورة على  دراسة مطبقة -البيئية في المناطق الحضرية المتخلفه 

يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى إسهامات التخطيط التشاركى كمدخل لمواجهة  .الدقهلية –
ط حيث سعت الدراسة إلى مساهمة التخطي، المشكالت البيئية فى المناطق الحضرية المتخلفة

تحديد البرامج  –تحديد اإلحتياجات الفعلية لألهالى  –التشاركى فى )تحديد األهداف 
تحديد اآلليات التى يتم من خاللها تفعيل التخطيط  –المعوقات  –والمشروعات التنموية 

وإنتهجت الدراسة منهج ، التشاركى( لمواجهة المشكالت البيئية فى المناطق الحضرية المتخلفة
ماعى بنوعيه الشامل للعاملين والمسئولين بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمنطقة المسح اإلجت

وكذلك المسح اإلجتماعى بالبيئة العشوائية ، محافظة الدقهلية –عزبة الصفيح بمدينة المنصورة 
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بإستخدام أدوات إستمارة إستبار لألهالى المترددين على ، لألهالى )أصحاب المصلحة(
ودليل مقابلة شبه مقننة للعاملين ، ( مفردة312ها على عينة قوامها )الجمعية، وتم تطبيق

وتم تطبيقها ، والمسئولين بالجمعية )الممارسين الميدانيين( وكذلك المتخصصين األكاديميين
( مفردة 9( مفردة من العاملين والمسئولين بالجمعية و)9بواقع )، ( مفردة18على عينة قوامها )

 ، يينمن المتخصصين األكاديم
وتوصلت الدراسة إلى إسهام التخطيط التشاركى فى مواجهة المشكالت البيئية فى 

ئجها وتتفق الدراسة في سردها للمشكالت البيئية واسبابها ونتا . المناطق الحضرية المتخلفة
وهو ما ترنو اليه الدراسة الحالية. وتختلف من حيث مجتمع البحث وعدم تركيزها على 

 عية والبيئية لمجموعه معينة من العاملين في مجال ما كما في دراستناالمشكالت االجتما
 الحالية وتركيزها فقط على التخطيط التشاركي كمدخل لمواجهه المشكالت البيئية.

ركزت هذه الدراسة على العوامل  (:2022) خرون آو  Abeer El-Shaerدراسة 
ئية المفتوحة من حيث الجوانب البيتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في االماكن إلى  المؤدية

 العمل الالئق والذي يعد الهدف الثامن من أهدافإلى  واالجتماعية المورفولوجية للوصول
  .التنمية المستدامه

ومن أبرز النتائج التي اسفرت عنها الدراسة، تم إجراء وعمل قياسات لشدة الضوضاء 
 ونظام االستشعار عن بعد. وانتهت الدراسة والوطأة الحرارية في بيئة العمل باستخدام االجهزة

ضرورة تحقيق المواءمة بين رضا العاملين والعناصر المورفولوجية االجتماعية مع إلى 
وتتفق  الجوانب البيئية األخرى وذلك لتحقيق وتوفير العمل الالئق للعاملين في البيئة الخارجية.

الهدف الثامن من أهداف التنمية  العمل الالئق وتحقيقإلى  الدراسة في محاوله الوصول
الرضا الوظيفي وهو ما ترنو اليه الدراسة الحالية. وتختلف من إلى  المستدامه ومن ثم الوصول
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إلى  حيث اإلجراءات المنهجية واألدوات المستخدمه وكذلك تركيزها فقط على العوامل المؤدية
 تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في األماكن المفتوحه.

نظرة عامة على االجهاد الوظيفي واثرة على الرضا في : Bamidele, 2022 دراسة
، لذا وظيفيإرتباطًا وثيقًا بين الرضا الوظيفي وكثرة االعمال المرتيطة باالرهاق ال نيجيريا نجد

 ليليةفإن هذا النموذج من الدراسة والتي تم تطبيقها في نيجيريا كأحد الراسات الوصفية التح
 .على منهجية معينة لجمع المعلومات المطلوبةوالتي إعتمدت 

واسفرت على العديد من النتائج كان أبرزها: وجود تضارب في المصالح بين صاحب 
بأقل  ذيادة االنتاج في المقام االول وبين العامل الذي يريد التعويضإلى  العمل الذي يتطلع

دة والمنافسة والشعور ضغوط العمل تنتج في الغالب من اعباء العمل الزائ جهد ممكن.
ك الشعور بضغط العمل لدي العاملين ويصاحب ذلإلى  بالمسئولية وكلها من العوامل المؤدية

 وتتفق الدراسة في طبيعه تأثيرات نفسية سلبية كان أبرزها الشعور واالصابة باالكتئاب.
لمهنية االعمال الشاقة وما يترتب عليه من االجهاد الوظيفي واالصابه ببعض االمراض ا

ود وجعدم الرضا وهو أحد الجوانب الذي تم التركيز عليه في الدراسه الحالية. إلى  والمؤدي
ذيادة االنتاج في المقام االول إلى  تضارب في المصالح بين صاحب العمل الذي يتطلع

قط وتختلف من حيث اإلجراءات المنهجية واألدوات المستخدمه ونوع الدراسة وكذلك تركيزها ف
 اد الوظيفي كأحد عوامل عدم الرضا الوظيفي للعاملين.االجه

 

 اإلطار النظري
يرجع البعض أسباب المشكالت االجتماعية إلى عدم : المشكالت االجتماعية واسبابها

إشباع احتياجات األفراد في المجتمع مثل االحتياجات االجتماعية والنفسية واالقتصادية 
رويحية وهناك بعض العوامل المؤدية إلى عدم اإلشباع والبيولوجية والصحية والتعليمية والت
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 عوامل ذاتية" أو "عوامَل أسرية" أو عوامل اجتماعية أوها المرتبطة بالفرد ذاته وتسمي "من
عوامل بيئية. ومْن األسباب الرئيسية التي تؤدي لحدوث المشكالت االجتماعية التفاوت في 

عْن سرعة التفاوت في أحد جوانب الثقافة عن سرعة التغير االجتماعي والثقافِي، الناتج 
الجانب اآلخر. وعلى أية حال فإنه على الرغِم من تعدد مسببات المشكالت االجتماعية فإنه 
يمكن وضع أيدينا على بعض األمور مثل: الوضع االجتماعي والثقافي إلى جانِب العوامل 

ئة االجتماعية بما فيها من ظروف ثقافية الوراثية" والبيئية "البيئة الطبيعية" والبي“الذاتيهِ  
، 2014واجتماعية واقتصادية وسياسية باعتبارها سبب هذه المشكلة أو تلك. )عادل، 

  (15-11الصفحات 
 )عدلي السمري واخرون( تلك الخصائص كاالتي:  : لخصةاالجتماعيخصائص المشكالت 

كلما  زاد إدراك الناس للمشكلةتمتاز المشكلة االجتماعية بأنها مدركة أو محسوسة، وكلما  .1
 أدى ذلك إلى زيادة وضوح المشكلة.

ال تتوقف المشكلة االجتماعية عند حد الرفض الذهني، وإنما تشكل نوعا من التحفيز  .2
 لتحريك السلوك المضاد واتخاذ المواقف لمواجهتها وإزالة آثارها السلبية.

ر، دة من حيث قدرتها على التأثيتمتاز المشكلة االجتماعية بعدم الثبات على وتيرة واح .3
ها ومثال ذلَك: منظور اآلباء يختلف عن منظور جيل األبناء مْن حيث المعايير التي يرا 

 اآلباء بأنها مشكلة في حين أن األبناء يرونها عكس ذلك.
ها أفرادتمتاز المشكلة االجتماعية بأنها نسبية، ويرجع ذلك الختالف المجتمعات اإلنسانية و  .4

 ا في تحديد مفهوم المشكلة.وجماعاته
تخضع المشكلة االجتماعية في حجمها وتنوعها وتأثيرها للظروف التي يخضع لها  .5

المجتمع. فكلما زاد حجم الكثافة السكانية في مجتمع ما زاد تعقيده بنائيا وكلما أدى ذلك 
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لها إلى زيادة في المشكالت االجتماعية وتنوعا في أسبابها ومصادرها، وزيادة في أشكا
 وأنواعها.

تظهر المشكلة االجتماعية في المكان الذي يعكس االضطراب االجتماعي والشخصي،  .6
 وتكون المشكلة االجتماعية نتيجة لتمزق نسيج العالقات االجتماعية، أْو نتاج سلسلة

 تصدعات تحصل داخل المجتمع.
حياة استمرارية الالمشكلة االجتماعية تمتاز بالحتمية في وجودها فهي دائمة ومستمرة مَع  .7

 االجتماعية. 
المشكلُة االجتماعية تظهر بسبب التغيرات الحاصلة في الحياة االجتماعية أو في  .8

 المؤسسات االجتماعية.
ح للمشكالت البيئية خاصة المعاصرة سمات ومالمسباب المشكالت البيئية: أسمات و 

صورة اإلطار كما وضحها بعض العلماء، إذ يمكن تشخيص خمس سمات رئيسية ترسم 
كري، ي: )شالنظري للمشكالت البيئية واثارها الراهنة وابعادها المستقبلية وذلك على النحو التال

تزايد أنواع واشكال المشكالت، اشتداد حدة هذه المشكالت،  (92- 91، الصفحات 2019
ا فاتهضاعاتساع الرقعة الجغرافية للمشكالت البيئية، تعاظم تعقيد المشكالت البيئية وتزايد م

  تزايد حصة الفرد من المشكالت البيئية.إلى  باإلضافة
يختل توازن النظام البيئي بفعل عاملين أساسين: عامـل طبيعـي  أسباب المشكالت البيئية:

ويتمثـل فـي الكوارث الطبيعية بصفة عامة، وعامل إنساني ينتج عن مختلف النشاطات التي 
ن الحياة، وعموما لقد أجمل بعض العلماء مجموعة مـيقوم بها اإلنسان في مختلـف نواحي 

( النمو السكاني، قلة الوعي 257، صفحه 2014)زينه،  تي:العوامـل التي تضر بالبيئة كاآل
البيئي ونقص المعرفة البيئية، االستغالل غير الرشيد للتكنولوجيا في البيئة، اختالل القيم 
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التقدم إلى  ة، اختالل البيئة االجتماعية باالضافهواالتجاهات التي تعتبر جوهر المشاكل البيئي
 الصناعي. 

بحر نوب الجتتعرض بيئات وموارد إقليم أبرز المشكالت البيئية الناتجة عن عمليات التعدين: 
م األحمر الطبيعية إلى متغيرات وضغوط كثيرة في اآلونة األخيرة، الكثير منها مستحدث ول

تأثيرات سلبية واضحة على البيئة ومكوناتها والبعض  تعرفه المنطقة من قبل، والبعض له
اآلخر له تأثيرات خفيه، وإن كانت بنفس درجة السلبية أو أكثر. وتمثل المشاكل نمطا 

الجمال ومن للسلبيات التي تحدث بصفة متكررة على طول الساحل المصري ومنطقة وادي 
 تي: هذه المشكالت اآل

 وفقدان المجاري  وتشكيل التعرية األثر البيئي للتعدين ليشم: األنشطة التعدينية العشوائية .1
بواسطة مواد كيميائية ناتجه  والمياه السطحية والمياه الجوفية وتلوث التربة ،التنوع الحيوي 

عن عمليات التعدين. وإلى جانب إحداث الضرر البيئي فإن التلوث الناتج عن تسرب 
ويطلب من شركات التعدين في المواد الكيميائية يؤثر أيضا على صحة السكان المحليين، 

حالتها إلى  باع قوانين البيئة وإعادة التأهيل وضمان إعادة المنطقةبعض البلدان ات
  .األصلية. وقد يكون لبعض أساليب التعدين آثار كبيرة على البيئة والصحة العامة

وتتمثل أهم وأبرز مصادر التلوث التي تنجم عن عمليات التعدين خاصة في االتي: التلوث  .2
ة وازالة الغطاء النباتي، فقدان التنوع البيولوجي، تلوث الهواء، تلوث المياه، تلوث الترب

 بالمخلفات الصلبة. التلوث التلوث السمعي،
يعد الرضا الوظيفي من أهم االتجاهات المتعلقة : على أداء العمال هالرضا الوظيفي واثر 

االمر الذي يدفع الكثير من ، حد سواءعلى  حيث أنه متعلق بجودة العمل واإلنتاجية، بالعمل
ن أل، كما انه يحظى باهتمام المديرين في مختلف المنظمات، باحثين والكتاب للقيام بدراستهال

 انه قد يؤديإلى  إنتاجية العاملين ونشاطهم في العمل باإلضافةعلى  ثر كبير وفعالأله 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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تحسين صحة العاملين الجسمية والنفسية ونوعية الحياة داخل بيئة العمل إلى  حسب الدراسات
تحسين اتجاهات على  بالكثير من األفكار واآلراء التي تساعد كما يعد أداة لتزويدهم ،وخارجها

 .او االشراف او التدريب وغير ذلك العاملين نحو العمل والمنظمة أو الراتب
 ه يؤديالشعور بعدم الرضا الوظيفي في اي منظم :النتائج المترتبة على عدم الرضا الوظيفي

تي: آلاالمنظمه ومن أبرز هذه النتائج سلبية التي تضر بالعمل داخل العديد من النتائج الإلى 
 االنسحاب وترك العمل، التمارض واالصابات في العمل، الشكاوى والتظلمات وعدم االهتمام

 بالعمل. 
 :تيالعمل وتحقيق الرضا الوظيفي كاآل أبرز العوامل المؤدية إلى التكيف في بيئة

يكاًل هنجاح المؤسسة يعتمد على البيئة التنظيمية التي توفر أحد أسباب  :البيئة التنظيمية
لتي جية اتنظيميًا وثقافة تنظيمية قادران على التكيف مع المتغيرات التي تحدث في البيئة الخار 

 تحيط بالمؤسسة وترفع من قدرة وكفاءة العاملين فيها.
ن، والء من قبل العاملي: القيادة الجيدة هي التي تسعي إلى بث روح االنتماء والاإلشراف

 وبالتالي قيادة المنظمة إلى تحقيق أهدافها. 
ة لرطوب: تعد الظروف الفيزيائية )من اإلضاءة والحرارة والتهوية واظروف العمل الفيزيائية

ي والضوضاء والنظافة ...الخ( من أكثر العوامل المهمة التي تؤدي وتساعد لتكيف العامل ف
 .بيئة العمل التي يعمل فيها

 : حيث أنه يعد من العوامل األساسية التي يعمل الفرد من أجلها حيث يحتاجمستوي الدخل
اسب مع  يتنالفرد المال لتلبية احتياجاته األساسية واالجتماعية وكلما كان األجر مناسبًا وعادالً 

 إنتاج العامل وجهوده، كلما كان له مردود إيجابي على العمل والعامل في آن واحد. 
الباحث أن االتصال ذو أهمية كبيرة في تقوية العالقات االجتماعية بين يرى  :الاالتص

 العاملين لذا يجب العمل على تفعيل تلك العملية بين اإلدارة والعاملين بالموقع ألنه سيساعد
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التعاون المستمر كما يساعد على الوقوف على العقبات ومشكالت العمل مما يؤدي إلى على 
 النتائج المرجوة. التوصل إلى أفضل

بد ال: إن العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج في بيئة العمل لذلك األمن في بيئة العمل
من من االهتمام بالعنصر البشري الذي هو األساس في اإلنتاج وإشباع احتياجاتهم وتوفير األ

ن المنظمة أ واألمان لهم ويعد األمن الصناعي من الخدمات المهمة واألساسية التي يجب على
از توفرها للعاملين لحمايتهم من األمراض المهنية مما يساعد على التكيف واإلبداع واإلنج

 المطلوب في العمل.
مثل : إن الخدمات االجتماعية ذات تأثير إيجابي على العاملين وهي تتالخدمات االجتماعية

يحية كحفالت السمر، تي: الخدمات الترو في الخدمات التي تقدمها المنظمة للعاملين كاآل
اب المصايف، المعسكرات والرحالت واشتراك العاملين بالنوادي الخاصة بالعمل، صاالت األلع
يفية وممارسة الرياضات المختلفة. الخدمات التثقيفية إن االهتمام بالخدمات العلمية والتثق

همة مما يعد أداة بالنسبة للعاملين ذات أهمية بالغه حيث تعكس االهتمام بالجانب اإلنساني ك
 للنمو النفسي واالجتماعي.

ة ي كاف: والتي تعد نوع من أنواع مشاركة اإلدارة للعاملين فالخدمات النفسية واالجتماعية
. املينالمناسبات كاألفراح واألحزان ...الخ، وتساهم هذه الخدمات في رفع الروح المعنوية للع

 البرامج من متكاملة كمنظومة حيةالص منظومة الرعاية الخدمات الصحية: حيث تشكل
األفضل  األداء من اإلنسان تمكين األساس في تستهدف التي الصحية والخدمات والمشروعات

حة االجتماعية. الخدمات الغذائية المناسبة والتي تعد من أهم جوانب االهتمام بص ألدواره
ين عامللللمشروبات المناسبة العاملين وزيادة قدراتهم على العمل مع توفير الوجبات الغذائية وا

 ( 290، ص1997 ،أثناء فترات العمل. )أحمد



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  ابراهيمعلى  ابراهيم يوسف
 

 2022 أغسطس، الجزء األول، الثامن العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

20 

الباحث أن هذه الخدمات من العوامل الهامة التي البد من وضعها في االعتبار  ى وير 
 ين. وعدم إغفالها وإعطائها اهتمام بالغ لما لها من أهمية كبري في النهوض بالعمل والعامل

 

 النظريةالمرجعية  
سب من ان تعتبر :: عالقة هذه النظرية بالدراسة الحاليةة النسق االيكولوجىنظري أواًل:

اد تركز على الدراسة الشاملة البع النظريات لهذه الدراسة نظرية النسق االيكولوجى ألنها
ين األثار الناتجة من هذه التفاعالت بو  كما إنها تهتم بالتفاعالت، الظاهرة محل الدراسة
ما وب، هموالمحاجر وبيئة العمل وتأثير المشكالت االجتماعية والبيئية عليالعاملين في المناجم 

ية النه يقوم على قاعدة دينامكية النسق كما أن نظر  أن النسق االيكولوجى فى حالة مستمرة
يح والتى بدورها تعمل على تصح Feedbackالنسق االيكولوجى تهتم بعملية التغذية المرتدة 

ر كما انه ال ُيْعنى فقط باآلثا، المشكالت التى تظهر من النسق أو تعديله لتجنب المسار
لبيئة اا أن المباشرة للبيئة، ولكنه ُيْعنى بتوزيع وتكوين الجماعات التي تعيش في هذه البيئة، كم

والسكان هما العنصران الرئيسان لتحليل النسق اإليكولوجي، فهما عنصران من نسيج ممتد 
 .(93، ص 2016)حاتم عبد المنعم،  ق التوازن والتأثير المتبادلتحقيودائم يتحركان مًعا ل

نظر وتنظر نظرية األنساق العامة إلى العالم على أساس ترابطي، فكل كيان قائم بذاته ي
حية إليه من ناحية عالقاته بالكيانات األخرى والتي تؤثر وتتأثر به، وال ينظر إليه من نا

 . (Hartman & A. & Larid, 1983, p. 63)الخصائص المكونة له 
نموذج ماسلو للحاجات : كما تبني الباحثون نطرية التدرج الهرمي لماسلو :ثانياً 

المتدرجة والذي يتألف من خمسة مستويات من الحاجات اإلنسانية ويتكون كذلك من مجموعة 
ن الباحثون أ ى ؤثر في أهميتها. لذا ير من الفرضيات تتركز حول أن إشباع هذه الحاجات ي

العامل في المناجم والمحاجر له حاجات ولديه قدرات كأي إنسان، كما أن بيئة العمل في هذا 
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المجال بالتحديد لها متطلبات وظروف عمل معينة، لذا كان من الضروري توفير المعززات 
والظروف التي تلبي حاجات العاملين بالمناجم والمحاجر لكي يشعر العامل بالرضا الوظيفي. 

ماسلو إن كان  ى جات العاملين في هذا المجال، وير يرنوا اليه البحث في تحديد حاوهذا ما 
العمل الذي يقوم به الفرد يشبع حاجاته يكون راضيًا عن وظيفته، أما إذا أشبع العمل بعض 

  (85 – 84، الصفحات 1991حاجته فإنه يكون غير راضي عن عمله. )الزبيدي، 
نها نظرية ألن الباحثون ايضًا بهذه الوأخيرًا استعا :(Herzbergنظرية هرزبرج ): ثالثاً 

ة تعتبر من النظريات المفسرة للرضا عن العمل من خالل مجموعه من العوامل المرتبطة ببيئ
ي . وها الوظيفي المراد في هذه الدراسةالعمل والتي في حال تواجدها ومالئمتها يحدث الرض

هي ترتبط أصال بتطبيق نظرية ماسلو و   Two factor theoryتسمي بنظرية العاملين
المجموعة هرزبرج أن هناك مجموعتين من العوامل يرى  للحاجات في موقع العمل حيث

األولي: وهي عوامل مساعدة في حال وجودها يحدث الرضا للعاملين. ولكن في حال عدم 
ي وجودها يحدث العكس، وحصرها في إحساس الفرد باإلنجاز والتقدير ووجود ميل حقيق
ي جوهري للعمل ذاته، وتحمل المسئولية، وتوفير فرص الترقية للوظائف األعلى والمشاركة ف

كون تاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل. أما المجموعة األخرى: العوامل الصحية والتي حينما 
غير مالئمة تؤدي إلى عدم الرضا ولكنها حينما تكون مالئمة يحدث الرضا تم حصرها في 

ه، زمالئو ألمن، الرئاسة، اإلدارة، اإلشراف، نمط القيادة، وطبيعة العالقة بين الفرد المرتب، ا
 .(17 ، ص1991)سيد،  وبينه وبين رؤسائه وظروف البيئة المحيطة بالعمل

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  ابراهيمعلى  ابراهيم يوسف
 

 2022 أغسطس، الجزء األول، الثامن العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

22 

 اإلجراءات المنهجية
روف الوصفيه. والتي ُتركز على دراسة ظ: تعد الدراسة الحالية من الدراسات نوع الدراسة

والتعرف على المشاكل التي يتعرضون إليها ومن ثم العمل على توفير الحلول العاملين 
  .المناسبة لها

دراسات منهج دراسة الحالة حيث تعد هذه الدراسة من ال على إعتمد الباحثون  منهج الدراسة:
سة الوصفيه، ورأي الباحثون أن منهج دراسة الحالة مناسبًا لالستخدام لتحقيق أهداف الدرا

جر المحاة والمتعلقة بتحديد المشكالت االجتماعية والبيئية المرتبطة بالعمل بالمناجم و الحالي
ن بمنطقة وادي الجمال. كما رأوا أن دراسة حالة واحدة ستكون غير كافية إلعطاء مؤشرات ع

جم وبالتالي تم إختيار عينات من المنا مدي تحقق أهداف الدراسة واالجابة على التساؤالت.
لتي اوصف الظاهرة  العاملة وراعوا فيها أن تكون ممثلة لمجتمع البحث بأكمله بهدفوالمحاجر 

لم و ن. وذلك للوقوف على جميع المشكالت االجتماعية والبيئية قدر اإلمكان. نحن بصددها اآل
بل حاولت تعدي ذلك إلى محاوالت التحليل والربط بين  ى تتوقف الدراسة عند هذا المستو 

في  ية والبيئية في المناجم والمحاجر وبين كاًل من أداء ورضا العاملينالمشكالت االجتماع
 تلك المواقع. 

 :ومن األسباب التي دفعت الباحثون إلستخدام منهج دراسة الحاله
 اسة عدد العاملين في المناجم والمحاجر محل الدراسة والتي تم مالحظتها أثناء الدر  ةقل

  .االستطالعية والعمل الميداني
  تمثل ( عينه تم إجراء مقابالت متعمقه معهم روعي في تلك العينات بأن 30ار )إختي

( 6) من جميع المناجم والمحاجر العامله والموجودة بالمنطقة وعددهم أغلبية مجتمع البحث
 ىانه انه( حيث أن المتبقي كان ما بين متوقف بسبب إنتهاء الترخيص أو 12من أصل )

 .االعمال الخاصة به
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 م باب الرئيسيه لقله عدد العينه محل الدراسة طبيعه العمل الشاقة في المناجومن األس
ي فجانب الظروف والعوامل البيئية القاسية التي ال تشجع على االستمرار إلى  والمحاجر

 العمل لدي الكثيرين. 
 لنتائج:إستخدم الباحثون أدوات جمع البيانات التالية للحصول على أفضل ا: أدوات الدراسة

المالحظة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وذلك من خالل مالحظة : لمالحظةا
مقصودة ومالحظة غير مقصودة والتي يتم من خاللها جمع البيانات التي يصعب أن يصرح 

ة لمعايشلجمع البيانات بالطرق األخرى، وقد تم القيام بالمالحظة من خالل ا بيها أفراد العينة
محل الدراسة  يارات التى قام بها الباحثون لمواقع المناجم والمحاجروذلك من خالل الز 

 ومالحظة العاملين أثناء العمل وفي فترات الراحه وايضًا مالحظة عالقة هؤالء العاملون 
وصاحب ذلك ، وذلك لالستفادة منها فى تفسير نتائج الدراسة وتوصيانها بعضهم البعض

دانية إجراء الدراسة المي م االعتماد عليها عند بدايةالوثائق التي تإلى  التصوير باإلضافة
 .وقبلها

وقد طبق الباحثون هذه االداه والتي هي عبارة عن محادثة هادفة يقوم دليل المقابله المقننه: 
فيها شخص بسؤال مجموعه من األسئلة لشخص اخر بهدف جمع معلومات حول موضوع 

. ولقد اختار الباحثون أسلوب المقابالت  (James H. Frey, 1995, p.24) معين يتم بحثه.
الشخصية المقننه ألنها من أدوات جمع البيانات من خالل القيام بإعداد قائمة من األسئلة يتم 

طرح اسئله غير مخطط لها عند إلى  طرحها في كل مقابله بنفس التسلسل، باالضافه
تية )محور البيانات االوليه اور اآلستمارة األسئلة لتشمل المحالضرورة. وفي البداية تم إعداد ا

، محور الرضا الوظيفي، محور المشكالت البيئية، محور المشكالت االجتماعية، األساسية
( وتم إجراء دراسة استطالعية لمعرفة مدي ر خاص بمقترحات التطوير والتحسينواخيرًا محو 

ت الواجب تالفيها سهوله ووضوح األسئلة وأوضحت الدراسة االستطالعية وجود بعض المشكال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  ابراهيمعلى  ابراهيم يوسف
 

 2022 أغسطس، الجزء األول، الثامن العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

24 

ومن هذه ، نتائج دقيقةعلى  في هذه االستمارة من اجل إجراء المقابالت بشكل واضح للحصول
كذلك ، المشكالت كثرة عدد األسئلة في أو طولها مما يحتاج لوقت طويل ألجراء المقابالت
لك وكذ، عدم وضوح بعض األسئلة بشكل كاف أو أن المعني لم يصل مباشرة لمن يتم سؤاله

أكثر من مجموعه من االسئله في مجال المشكالت البيئية على  احتواء االستمارة الواحدة
جميع االسئله بنفس القدر على  مما جعل من الصعب اإلجابة، واالجتماعية والرضا الوظيفي

مجموعه من إلى  ذلك قام الباحثون بتقسيم استمارة المقابلةعلى  وبناء، من العمق والتفاصيل
تقليل عدد األسئلة وجعل موضوع االستمارة على  مما عمل، رات، واحدة لكل مجالاالستما

كما روعي عند وضع األسئلة أن ، ثم تم تعديل األسئلة الغير واضحة، محدد في مجال واحد
 .حد ماإلى  يتم السؤال عن المفاهيم التي أظهرت الدراسة الميدانية عدم تحققها أو تحققها

سئله المستخدمة في استمارة المقابلة في هذا البحث تم استخدام ا أما عن نوعية األسئلة
وع لما يتيح هذا الن open ended questionsذات نهايات مغلقة واسئله ذات نهاية مفتوحة 

من األسئلة للمجيب الحرية التي ينتج عنا غزارة المعلومات وكذا يعطي الفرصة للخبراء 
هم بشكل واضح حتى يتمكن الباحثون من تجميع االستفاضة في المعلومات وتوضيح رؤيت

  اآلراء حول موضع البحث.
لومات وتعد من المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها الباحثون لجمع المع: الوثائق والسجالت

ث. والبيانات المتعلقة بمجتمع الدراسة، كما تعد ايضًا كمكمل لألدوات المستخدمة في البح
ئق والسجالت الخاصة بتلك المواقع في بعض الجهات الحكومية حيث تم االطالع على الوثا

 والمسئوله عن منطقة الدراسة وخارجها. 
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حيث تم إختيار المناجم والمحاجر بمنطقة محميه وادي  :المجال المكاني :بحثمجاالت ال
الجمهورية في  ى ناجم والمحاجر على مستو الجمال بمدينة مرسي بوصفها تشترك مع باقي الم

  مح العامة.المال
د وقأجريت الدراسة على عينه عمدية غير متجانسة من العاملين بالمناجم : المجال البشري 
ميع ( مفردة تم تطبيق دراسة الحاله عليهم وتم مراعاة أن تكون ممثلة من ج30شملت العينة )

 كان عددالعاملين بالمواقع حتى يكون المردود في إطار حجم العينة. ومن أسباب اختيار هذا ال
االتي: حيث أن الدراسة تمت داخل نطاق محمية طبيعية وتم إختيار عينة عشوائية بواقع 
خمسة افراد لكل منجم ومحجر على ان تكون هذه العينات ممثلة لمجتمع البحث. حيث تبين 

 محجر ومنجم ولكن معظمها مغلقة النتهاء االعمال بها وعددها 12بمسح المنطقة وجود عدد 
 (. 2لقة مؤقتًا وكان عددهم )( أو مغ4)

واضطر الباحثون لذلك بسبب أن نظام العمل داخل المناجم والمحاجر كان نظام 
 الورديات، لذا يعد هذا العدد ممثل لمجتمع الدراسة نظرًا الن نظام العمل ذو طابع خاص

رس لمداأن عدد العاملين محدود وال يمكن مقارنته بدراسة حاله باإلى  )عمل شاق( وباإلضافة
 او الجامعات أو غيرها من المجتمعات الغنية بالعينه. 

، العام االول إلنجاز الجانب النظري، وتم 2020 – 2019: خالل عامي المجال الزمني
وخصصا للعمل الميداني وتحليل البيانات  2022إلى  2021إستئناف العمل خالل عامي 

 واستخالص النتائج. 
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 نتائجال
 :ةالدراسنتائج  ةعرض ومناقش

 : ةالدراس ةخصائص عين :أوالً 
 المهنه سنوات الخبرة المؤهل الحالة االجتماعية العمر االسم

 عامل 5 إعدادية أعزب 26 ي-أ
 عامل 2 إعدادية أعزب 21 ع-م
 عامل 1 دبلوم أعزب 28 ع-س
 سائق 19 امي أرمل 55 ع-ح
 فني 5 إعدادية أعزب 29 ي-ا
 لودرسائق  15 دبلوم متزوج 45 س-ص
 عامل 1 إعدادية أعزب 18 م -ش 
 ميكانيكي 3 دبلوم متزوج 44 ص-ا 

 لحام 8 دبلوم متزوج 46 ع-ي 
 عامل 4 دبلوم مطلق 36 م-ع 
 ريس عمال 16 ابتدائية متزوج 40 ب -ح
 عامل 1 إعدادية أعزب 20 ع -ع

 عامل 3 دبلوم أعزب 34 م-ج 
 عامل منشار 7 ابتدائية أرمل 48 أ -ن
 عامل 5 ابتدائية متزوج 43 ف-م
 مشرف 15 جامعي متزوج 52 ع -و
 عامل تخريم 13 دبلوم متزوج 48 ط-ي
 عامل 8 دبلوم متزوج 42 ش -ط 
 عامل 5 دبلوم متزوج 30 س -ا

 عامل 3 دبلوم أعزب 19 ج-ي 
 عامل أسطوانات 10 ابتدائية متزوج 39 ط-ع 
 عامل 4 دبلوم أعزب 28 أ -ه 
 عامل 4 دبلوم أعزب 23 ي-أ
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 المهنه سنوات الخبرة المؤهل الحالة االجتماعية العمر االسم
 عامل 2 ابتدائية أعزب 26 ش -ط 
 مسئول تحميل 10 ابتدائية متزوج 45 ط-م 
 عامل تخريم 5 دبلوم متزوج 35 م -م
 لحام 2 امي أعزب 28 ش-أ 
 عامل منشار 4 امي أعزب 26 ع -ع

 مسئول حجر 9 دبلوم متزوج 42 ط-ي 
 : ى الجدول السابق نر إلى  بالنظر

ن أطبقا لمتغير العمر بالمناجم والمحاجر: يتضح من الجدول السابق توزيع أفراد البحث  -1
 سنة، هم الفئة األكثر من أفراد البحث، تالهم من 50- 41من أعمارهم تتراوح ما بين 

 سنة. وكما 30- 26سنة، ثم من تتراوح أعمارهم ما بين  40- 31تتراوح أعمارهم ما بين 
وهي المرحلة التي يجب  40 – 31ية من سن فإن مرحلة الشباب هي المرحلة الثان ى نر 

االهتمام بها في أي عمل حيث أنهم يتصفون بأن لديهم طاقة أكبر في العمل لذا وجب 
 عزوف الشباب عن العمل في هذانرى  االهتمام بهم وتحقيق مطالبهم لمصلحه العمل، كما

 حد ما.إلى  المجال
( 14أن عدد ) ى ة بالمناجم والمحاجر نر االجتماعيتوزيع أفراد البحث طبقا لمتغير الحاله  -2

( منهم حالتهم 12من إجمالي أفراد البحث حالتهم االجتماعية متزوج، في حين )
( فقط 2( منهم فحالتهم االجتماعية أرمل. كذلك عدد )2االجتماعية أعزب، كما أن )

ين تزوجحالتهم االجتماعية مطلق. ويالحظ من هذه النتائج أن غالبية أفراد البحث من الم
 يليهم مباشرة من حالته أعزب وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة العمر.

توزيع أفراد البحث طبقا لمتغير الحاله التعليمية بالمناجم والمحاجر: يالحظ من نتائج  -3
الجدول أن غالبية أفراد البحث من الحاصلين على دبلوم فني أو الشهادة اإلعدادية 

التعليمي في  ى اإلحصائية لهذا الجدول أن المستو لقراءة واالبتدائية مما يوضح ومن خالل ا
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عينة الدراسة متوسط نوعًا ما وهو ما توضحه نسبه الحاصلين على دبلومات فنية وهم 
 الفئة األكثر من أفراد البحث.

ابق يوضح الجدول الس :توزيع أفراد البحث طبقا لمتغير سنوات الخبرة بالمناجم والمحاجر -4
وح ب االقدمية في العمل، حيث سجلت اعلي نسبة عند الفئة التي تتراتوزيع المبحوثين حس

ن سنوات، ثم الفئة ممن خبرتهم ما بي 10-6سنوات، تليها الفئة من  5اقدميتها أقل من 
سنة. ومن خالل هذه القراءة اإلحصائية يمكن  20-16سنه، وأخيرا الفئة ما بين 11-15

أن اغلبية إلى  اجم والمحاجر محل الدراسةتفسير تراجع مدة االقدمية عند عمال المن
ر المبحوثين هم من فئة الشباب والتي وجدنا فيها الرغبة الكبيرة في البحث عن عمل اخ

 بسبب سياسة التشغيل والتي ال تعتمد على نظام التعاقد وكذلك ظروف العمل التي تجعل
 الكثير يشعر بعدم الرضا عن العمل. 

أن عدد  ى نر  :غير التخصص الوظيفي بالمناجم والمحاجرتوزيع أفراد البحث طبقا لمت -5
( من إجمالي أفراد البحث تخصصهم الوظيفي عامل وشمل هذا التخصص العاملين 25)

 ًا أنوالسائقين والفنيين مما يعملون في المجال. ووضعهم الباحثون تحت بند )عامل( متعمد
ي فمن خاللها بناء النتائج،  تكون هذه النسبة هي األكثر لما لها من اراء واضحة يمكن

( 2( منهم من إجمالي أفراد البحث تخصصهم الوظيفي إشراف، في حين أن )3حين )
منهم فتخصصهم الوظيفي إداري ويالحظ من هذه النتائج أن غالبية أفراد البحث 

رات تخصصاتهم الوظيفية ما بين الفنيين أو العاملين وتتفق هذه النتيجة مع باقي المتغي
 ية المجاب عنها وطبيعة العمل في المناجم والمحاجر.الشخص
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لمحاجر وأثرها على الرضا ثانيًا: المشكالت االجتماعية المرتبطه بالعمل في المناجم وا
 :الوظيفي

( عامل باالغتراب الوظيفي والذين يمثلون جميع 30شعور عدد )إلى  توصلت الدراسة .1
وية ظروف العمل والطبيعة الصحراإلى  ألولعينات دراسة الحاله، والذي يعود في المقام ا

 العمل المتواصل لمدة تصلإلى  الوعرة وبعد المواقع عن العمران. حيث يضطر العاملين
ذلك إلى  شهرين او ثالث أشهر وذلك ألن العمل مرتبط باإلنتاج، مما يضطر البعضإلى 

 الضروريه الخاصةوالغياب عن المنزل واالسرة لفترة زمنية طويله لتوفير االحتياجات 
باألسرة. عالوة على ذلك طبيعه الحياة البدائية في تلك المواقع؛ حيث يعيش معظم 
ه العاملين في المناجم والمحاجر المتوسطة والصغيرة في اكشاك خشبية أو خيام وتعد هذ

 الحياة الوعرة من العوامل التي تجعل الكثير من العاملين غير منتظمين في العمل.
ي ( من العاملين من مشكلة النزاع االسري؛ والمرتبطة ف22معاناة عدد )إلى  كما توصلت .2

تلبيه االحتياجات الضرورية لألسرة بسبب ضعف دخل على  المقام االول بعدم القدرة
 عدم االنتظام في العمل. إلى  االسرة وعدم وجود حوافز ومكافَات وقد يعود ايضاً 

عدم مقدرة إلى  بناء العاملين ويرجع ذلك( من أ12عدد ) ىضعف التحصيل الدراسي لد .3
ه، طويل االم على القيام بتربية األبناء بمفردها بسبب غياب االب بعيدًا عن االسرة لفترات

 او عدم القدرة على توفير الدعم المالي للتعليم. 
ى إل ( من المبحوثين، حيث يلجأ الكثير17ارتفاع معدل الغياب ومد فترة االجازة؛ لدي ) .4

ل. العمإلى  المال مرة اخري والتي يضطر بعدها للعودةإلى  بالمنزل لحين الحاجة المكوث
روح ويظهر عدم االنتظام في العمل حاله السخط الوظيفي كظاهرة سلبية تؤثر سلبًا على ال

 ت. ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدل الغياب وتكرار االجازاإلى  المعنوية للعاملين مؤدية
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تي وال (2017)أمال، السابقة نجدها تتفق جزئيًا مع نتائج دراسة  النتائجإلى  وبالنظر
هذا فتؤكد على أهمية الدخل في تحقيق االلتزام التنظيمي وبما أن الدخل يتسم بعدم الكفاية 

، مال فقط ال أكثريعمل على ضعف االنتماء للعمل والذي يعده البعض مجرد وسيله لتوقير ال
سري الناتج عن العمل لتي وضحت أثر وارتباط الصراع األا  (HSU, 2011)وتتفق مع دراسة

وعالقته بتحقيق الرضا الوظيفي من عدمه خاصة في بيئات العمل المجهدة مثل بيئة العمل 
لعمل ااال أنها تختلف في بعض األسباب المؤدية لذلك طبقًا لطبيعة المسبب في بيئة  الحالية.

ماسلو( ل)النسق االيكولوجى( ونظرية )التدرج الهرمي كما تتفق هذه النتائج مع نظرية الحالية. 
 حيث أنه طبقًا لفرضيات نظرية النسق االيكولوجى ان هناك حالة من التفاعل بين االدوار

لين داخل النسق وأن التغير فى جزء من أجزاء النسق يؤدى الى تغير فى باقى االنساق والعام
الى  ين البيئة المحيطة بهم وهذا التأثر يؤدىفي المناجم والمحاجر فى حالة تفاعل بينهم وب

زاع تغير فى أدوارهم، وبالتبعية يحدث تغير فى باقى أنساق المجتمع. كما نراه في حدوث الن
االسري وضعف التحصيل الدراسي وكل هؤالء جزء من أجزاء النسق المتأثر بالتغير. وتتفق 

اع الحاجات يؤثر في ول أن إشبوالتي تركز حمع فرضيات نظرية التدرج الهرمي لماسلو 
ماسلو أن الرضا الوظيفي يتحقق إن كان العمل الذي يقوم به الفرد يشبع  ى أهميتها. وير 

ذلك  ى ونر  حاجاته، وعلى العكس يحدث عدم الرضا إذا أشبع العمل بعض حاجات العامل،
  في ارتفاع معدل الغياب والشعور باالغتراب الوظيفي.

بالالمبااله  من العاملين بين ما هو مصاب (23أن هناك )ى إل توصلت الدراسة ايضاً  .5
واالنطواء وظهر ذلك جليًا ، العملإلى  والتي تتمثل في كثرة الغياب وعدم الرغبة في العودة

بل وصل الى حد ، من خالل إفتقاد الشغف في الحياة واالنسحاب من االنشطة االجتماعية
العيش في الطبيعة إلى  الباحثون ذلك؛ ويعزي عدم االكتراث باالحتفاظ بالوظيفة

فقد إلى  مما يؤدي الصحراوية والبعد عن األصدقاء لفترات زمنية طويله مع الالمباالة بذلك
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رصة مقابلتهم بسبب انهم أيضا يقومون بأعمالهم وال توجد فعلى  األصدقاء او عدم القدرة
ن البعض ماعية، ألالى ضعف العالقات االجت ىدأللقاءات كما كان في الماضي. مما 

المكوث مع االسرة طيلة فترة إلى  يضطرون لذلك بسبب قصر فترة االجازة فيضطر الفرد
لحياة مع أعباء العمل ضغوط اإلى  االجازة واال تحدث المشاجرات بين األزواج، باإلضافة

جزئيًا  حدوث تأثيرات نفسيه سلبيه. وتتفق هذه النتيجة اتفاقاإلى  العاملين مؤديه ىالزائدة لد
المجتمع والعالقات إلى  التي تؤكد على ضعف االنتماء والوالء (2012)البياتي، مع دراسة 

خر كما آ بهو ما يتفق مع دراستنا ولكن بسبالتلوث البيئي و إلى  االجتماعية والذي يرجع
 & ,Wu, chen)و (Rasak, 2022)تم ذكره سالفًا كما تتفق جزئيًا ايضًا مع دراسة 

Stephens, 2019) على اإلصابة ببعض التأثيرات التفسيه السلبية  ىتؤكد االول حيث
بعض التأثيرات السلوكية ومنها إلى  والتي من ابرزها الشعور واإلصابة باالكتئاب باإلضافة

العمل، إلى  والذي الحظناه في دراستنا في عدم رغبه الكثير في العودة، التغيب عن العمل
عدم االنتظام إلى  و بعد نفاذ المال الذي تم تحصيله مما يؤديالمال أإلى  اال بعد الحاجة

على  . أما الدراسة الثانية والتي تتفق جزئيًا ايضًا مع الدراسة الحالية في تركيزهافي العمل
سعادة العامل والذي أسمته العامل المنتج السعيد والذي يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية 

فضل النتائج المرجوة. وتتحقق الرفاهية عن طريق بث روح الحصول على أإلى  مما يؤدي
إلى  الحاجةإلى  االمل والتفاؤل والمرونة في المعاملة أو ما يسمي مناخ الفريق باإلضافة

المكافأة والتقدير والدعم االجتماعي مما يقلل من اإلصابة باألمراض سالفة الذكر وهو ما 
ذه النتائج ايضًا مع نظرية )التدرج الهرمي لماسلو( ترنوا اليه الدراسه الحالية. كما تتفق ه

 ونظرية )العاملين لهرزبرج( حيث تتفق مع فرضيات نظرية التدرج الهرمي لماسلو والذي
أن الرضا الوظيفي يتحقق إن كان العمل الذي يقوم به الفرد يشبع حاجاته، وعلى يرى 

ذلك بسبب عدم إشباع العكس يحدث عدم الرضا إذا أشبع العمل بعض حاجاته ونري 
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حد عدم الرغبه إلى  العمل الحتياجات العامل لذا يصاب باالنطواء والالمبااله والتي تصل
كما تتفق مع فرضيات نظرية  في االستمرار بالعمل واالنسحاب من العالقات االجتماعية.

 المجموعة األولي: والتي تعد من العوامل مساعدة والتي في)العاملين( وخاصة عوامل 
رضا العاملين عن أعمالهم. ولكن في حال إلى  حال تواجدها في مجال العمل فإنها تؤدي

عدم وجودها يحدث العكس ومنها وجود ميل حقيقي وجوهري للعمل ذاته. حيث نالحظ هنا 
 عدم الرضا. إلى  إنعدام ذلك مما يؤدي

( 25اني )بالمالحظة ومن خالل إجابات المفحوصين تبين تزايد حاالت الفقر حيث يع .6
عامل من هذه المشكلة. ويضطرون للعمل في هذا المجال ذو الطبيعة الوعرة والمجهود 
الشاق. وتم إستتنتاج ذلك من خالل إجابات الكثير منهم. والذين أكدوا على انه في حاله 
وجود عمل اخر فانهم لن يترددوا في ترك هذا المجال. كما أن الكثير منهم بناء على 

مسئولين ال يعودون للعمل بعد إنقضاء فترة االجازة المحددة، اال بعد فترة إجابات بعض ال
إلى  من الزمن وبمعني اخر بعد نفاذ ما تحصل عليه من أموال خالل فترة عمله. باإلضافة

التعرض إلصابات العمل وما يصاحبه من التغيب عن العمل أو فقدة نتيجة اإلصابات 
ل الوحيد وعدم القدرة على العمل مما يزيد من نسبة الفقر إصابة العائإلى  البالغة مما يؤدي

انها تختلف في بعض مسببات هذه المشكلة، نرى  ومن خالل هذه النتيجة في المجتمع.
( 2017( ودراسة )أمال، 2019نور، ( ودراسة )2020مع دراسة )محمد،  وتتفق جزئياً 

ظاهرة الفقر إلى  المؤدية( والتي ركزت جميعها على األسباب 2012ودراسة )البياتي، 
والبطالة بين فئة العاملين الغير دائمين في مثل تلك المهن وما يرتبط بها من عدم الرضا 

 & ,Wu, Chen)و (Rasak, 2022)الوظيفي مما يفاقم المشكلة. وتتفق أيضًا مع دراسة 

Stephens, 2019) ،نسبه الغياب عن العمل أو ترك العمل بسبب على  والتي ركزت
ور العديد من الحاالت الصحية السيئة كما أنها تتفق اتفاقًا جزئيًا مع دراسة ظه
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(Wheatley, 2021) االعمال المؤقتة والتي نراها في الكثير من على  والتي ركزت
ودراسة ، ((Daniel, 2019ودراسة ، أنها مؤقتهعلى  العمال الذين يعملون في تلك المهن

(Chepkemoi, 2018) أهمية الحوافز المادية في حل مثل هذه المشكلة  على التي ركزت
كما تتفق هذه النتيجه مع نظرية وتحقيق االنتماء وتقليل معدل الغياب واالنتظام في العمل. 

حيث أنه )النسق االيكولوجى( ونظرية )التدرج الهرمي لماسلو( ونظرية )العاملين لهرزبرج( 
اك حالة من التفاعل بين االدوار داخل طبقًا لفرضيات نظرية النسق االيكولوجى، ان هن

النسق وأن التغير فى جزء من أجزاء النسق يؤدى الى تغير فى باقى االنساق ونري هنا أنه 
بسبب الطبيعه الوعرة في المناجم والمحاجر وكما تفترض النظريه أن هناك حالة تفاعل 

ضعف االنتماء والرغبه  إلى بين العاملين وبين البيئة المحيطة. وبما أن هناك تأثر يؤدي
إلى  في ترك العمل، ليس ذلك فحسب بل نجد حاله من التأثير والتأثر والتي قد تؤدي

فقد مصدر الرزق وكل هؤالء جزء من أجزاء النسق إلى  حدوث إصابات بالعمل قد تصل
زيادة معدالت الفقر. كما تتفق مع فرضيات نظرية التدرج إلى  المتأثر بالتغير مما يؤدي

والذين يؤكدوا على أن الرضا الوظيفي يتحقق إن كان  رمي لماسلو ونظرية العاملين،اله
العمل الذي يقوم به الفرد يشبع حاجاته، وعلى العكس يحدث عدم الرضا إذا أشبع العمل 

ونري ذلك في كثرة الغياب والذي هو أحد أسباب حدوث مشكلة الفقر والتي  بعض حاجاته
  ادة البطاله.ترك العمل وزيإلى  قد تصل

 ىلمتوسطة والصغيرة سوء التغذية لدوتالحظ ايضًا في بعض المواقع وخاصة المناجم ا .7
( من العاملين، والناجم عن النظام الغذائي المتبع والذي يسمي باإلعاشة والتي تعني 25)

التقشف في إلى  أنه يتم دفع مبلغ مالي لكل فرد يوميًا لألكل منه. مما يضطر البعض
الشرب وهذا ما اكده بعض المسئولين ايضًا حيث أن معظم الطعام الذي يتناولونه االكل و 
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يحتوي معظمه على )بروتين نباتي( فقط طوال األسبوع. وقد تصل الى انهم ال يحصلون 
 على أكثر من وجبه أسبوعيًا من )اللحوم( وإن وجدت فهي ضئيله جدًا. 

( اطفال دون 3ألطفال وكان عددهم )وجود حاالت من عمالة اإلى  كما توصلت الدراسة .8
ل، او العمل السن القانوني حيث يضطر بعض ااَلباء إلصطحاب ابناءهم معهم للعم

؛ للمساعدة في أعباء الحياة وهذا ما تم مالحظته في بعض ى خر أبالتوازي في أي مهن 
ي المواقع مجتمع الدراسة. ومن المؤكد وجود عالقة إرتباطية بين ضعف التحصيل الدراس

ياب غإلى  كما تم ذكره في أحد النتائج السابقة والذي يعود طبقًا لرأي الكثير من اإلباء
ى عل الدور الرقابي من االب، والبعد عن االسرة لفترات زمنية طويله، وعدم مقدرة االم

تحمل أعباء التربية بمفردها. كما ظهر ذلك عند سؤال البعض عن السبب في جلب 
ي ي هذا المجال. حيث اظهرت اإلجابات عدم االهتمام بالدراسة لدابناءهم معهم للعمل ف

اإلباء أنفسهم حيث كانت وجهه النظر، أنه من األفضل تعلم مهنه خير من المكوث 
 المساعدة في زيادة دخل االسرة. إلى  بالمنزل باإلضافة

ير كما أظهرت النتائج في بعض المناجم والمحاجر المتوسطة والصغيرة أن االجازة غ .9
عدم المكوث إلى  ( من العاملين مما يضطر البعض24مدفوعة االجر، كما ذكر عدد )

رية بسبب ظهور بعض المشكالت االسإلى  طوياًل مع االسرة بوجه عام وقد يؤدي ذلك
ة لتربياالفشل الدراسي" لعدم مقدرة االم وحدها على تربية األوالد البعد عن العائلة مثل "

 الالزمة. 
إلى   من تحليل دراسات الحالة ومن افواه بعض العاملين والمسئولينوتالحظ ايضاً  .10

( عامل ألصابات العمل، ولالمراض المهنية. مع الشكوي من عدم وجود 22تعرض )
 نظام للتأمين الصحي، وهذه اإلصابات قد تكون بالغه في هذا المجال ومنها ما قد يؤدي

ي تعرض لها أحد العاملين والتي أكد العجز الدائم او المؤقت، ومن اإلصابات التإلى 
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ترك إلى  عليها أحد المسئولين هو إصابة أحدهم " ببتر في أحد االيدي " مما ادي
العمل، على الرغم من تعويض الشركة له )تعويض مؤقت(. وقد يترتب على هذا الكثير 

الفقر في  من المشكالت االجتماعية ومنها فقدان العائل الوحيد لألسرة ومن ثم زيادة نسبة
المجتمع. وهذه النتيجة ترتبط ارتباطا وثيقًا بالنتيجة الخامسه. ونجدها تتفق مع دراسة 

( والتي ركزت جميعها 2012(، ودراسة )البياتي، 2015( ودراسة )حسن، 2017)أمال، 
على حدوث العديد من إصابات العمل بسبب عدم االلتزام بمهمات السالمه المهنية، 

 ,Fang)العديد من حوادث العمل. كما تتفق جزئيًا مع دراسة كاًل من والتي ينتج عنها 

Tang, & Zheng, Z., 2021)  ( ودراسة(Wu, Chen, & Stephens, 2019) 
المخاطر الصحية واالمراض المهنية وكلها كانت إلى  تعرض البعضإلى  واللتان توصلتا

 مرتبطة بقياس معدل الرضا الوظيفي. 
إتفاق جميع النتائج مع النظريات التي تبناها الباحثون وهم  ى ما نر وأخيرًا وبوجه عام ك

وطبقًا  .نظرية )النسق االيكولوجى( ونظرية )التدرج الهرمي لماسلو( ونظرية )العاملين لهرزبرج(
أنها تتفقق مع فرضيات نظرية النسق االيكولوجى  ى جة األخيرة والتي نحن بصددها، نر للنتي

ئج، حيث ان هناك حالة من التفاعل بين االدوار داخل النسق وأن كما ذكرنا في بعض النتا
التغير فى جزء من أجزاء النسق يؤدى الى تغير فى باقى االنساق. والعاملين في المناجم 
والمحاجر فى حالة تفاعل بينهم وبين البيئة المحيطة بهم وهذا التأثر يؤدى الى تغير فى 

أنساق المجتمع كما نراه في النتائج السابقة وكل هؤالء  أدوارهم وبالتالي يحدث تغير فى باقى
تعرض العاملين لالصابات نرى  جزء من أجزاء النسق المتأثر بالتغير. ففي هذه النتيجة كما

االضرار بباقي المنظومه سواء في العمل او إلى  يؤثر على باقي أجزاء النسق ومن ثم يؤدي
نظرية التدرج الهرمي لماسلو والتي تتركز حول أن االسرة او المجتمع. كما تتفق مع فرضيات 

ماسلو أن الرضا الوظيفي يتحقق إن كان العمل يرى  إشباع الحاجات يؤثر في أهميتها. وكما
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الذي يقوم به الفرد يشبع حاجاته، وعلى العكس يحدث عدم الرضا إذا أشبع العمل بعض 
 هنا توفير نظام للتأمين الصحي يعد حاجاته كما رأينا ذلك واضحًا في النتائج السابقة فمثال

االتفاق نرى  وكذلك بمثابة إشباع لحاجات العامل، ومن ثم يحدث الرضا المراد في هذه البيئة.
بالنسبه للمجموعه الثانية: والتي تم حصرها في العوامل مع فرضيات نظرية العاملين وخاصة 

، وعلى العكس حينما تكون غير الصحية وهي العوامل التي حينما تكون مالئمة يحدث الرضا
مالئمة تؤدي إلى عدم الرضا. وأطلق عليها عوامل محيطة بالوظيفة وطبقًا للنظريه فإن توافر 
عامل )األمن( وهو أحد عوامل المجموعه الثانية، حيث أن وجود نظام للتأمين الصحي 

النتائج إلى  من والذي يؤديعنصر هام للعامل وهو الشعور باأل واالجتماعي يعد بمثابة
  اإليجابية ومن ثم الرضا عن العمل وتحقيق األداء المطلوب.

 :فيا الوظيالرض حاجر وتأثيرها علىثالثًا: المشكالت البيئية المرتبطة بالعمل في المناجم والم
أظهرت نتائج الدراسة قله الوعي البيئي بالتأثيرات البيئيه الناتجه عن المشكالت البيئية 

( عامل. وهذه النتيجة تتفق 19ة والبيئة لدي بعض العاملين وكان عددهم )على الصحة العام
( واللتان أكدتا على أهمية عقد ورش 2018( ودراسة )نهله، 2019جزئيًا مع دراسة )نور، 

عمل للعاملين في القطاع الصحي في أمارة أبو ظبي وتركز هذه الورش على أهمية الحوافز 
ملين في القطاع الصحي. وكذلك أهمية دور وسائل االتصال ودورها في رفع مستوي أداء العا

في التوعية لمجابهة التحديات التي تعوق التنمية المستدامة. ولكنها تتفق في أهمية ورش 
العمل لرفع الوعي لدي العاملين وهذا ما يفتقده العاملين في هذا المجال حيث تركز دراستنا 

تدريبية على نطاق واسع في العديد من الحالية على ضرورة عقد ندوات وورش عمل 
المجاالت، واهمها أهمية االلتزام بأدوات السالمة المهنية ومخاطر التلوث على البيئة والصحة 

إلى  ( واللتان توصلتا2015، ( ودراسة )محمود2015العامة. كما تتفق مع دراسة )حسن، 
ضرورة ابراز على  واعدم وجود وعي بأهمية وخطورة المشكالت البيئية، وكالهما اكد
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معايير السالمة المهنية وتوضيح على  المشكالت البيئية والتزام اإلدارة بتدريب العاملين
وهذا يؤدي ، الخصائص االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بعدم االلتزام بمعايير السالمة المهنية

د اإلصابات وبالتالي والذي قد يفاقم من عد، اإلنتاج بسبب قلة الوعيعلى  التأثيرإلى  بدورة
على  عدم الرضا والتأثير بطريقة مباشرة وغير مباشرةإلى  التغيب عن العمل مما يؤدي

 . العاملين والعمل في َان واحد
المشكالت البيئية حيث تتفق الدراسة الحالية جزئيًا مع إلى  وتطرقت العديد من الدراسات

( ودراسة 2015( ودراسة )وائل، 2015 ،( ودراسة )محمود2018دراسة كال من دراسة )نهله، 
المشكالت إلى  من حيث عرض تلك الدراسات، (2020، ( ودراسة )حنان2015)حسن، 

العاملين والبيئة والخسائر على  ابراز المشكالت البيئية وتأثيراتها الخطيرةعلى  البيئية وتأكيدهم
التلوث البيئي وبعض االقتصادية وربطت بعض الدراسات بين المشكالت البيئية ومشكالت 

المشكالت االجتماعية مثل البطالة والفقر والالمباالة واالمراض الناتجة عن التعرض لملوثات 
ارتباط معظم إلى  وكذلك على الرضا الوظيفي. حيث تطرقت، البيئية بدون وعي في ًان واحد

ترك إلى  انتلك المشكالت بعدم الرضا والتي قد ينتج عنها التغيب وقد يصل في بعض األحي
 والتي تطرقت (Shaer & Al, 2022)العمل، وأيضًا بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة 

 (Rasak, 2022)ظروف العمل وخاصة الحرارة والضوضاء والوطأة الحرارية ودراسة إلى 
وهذه الدراسة ركزت على االجهاد الوظيفي نتيجة كثرة العمل وضغوطه الناتج من أعباء العمل 

وارتباط ذلك باإلصابة ببعض االمراض المهنية مثل الصداع وامراض القلب واالصابة الزائدة 
وهي تتفق مع دراستنا الحاليه في تأثير  باالكتئاب وما يرتبط بها من مشكالت اجتماعية اخري.

والتي  (Wheatley, 2021)المشكالت االجتماعية على معدل الرضا الوظيفي. وكذلك دراسة 
وكذلك دراسة ، ة الحالية في ربط موقع العمل بالجودة المرجوة من العملتتشابه مع الدراس

(Fang, Tang & Zheng, Z., 2021)  والتي تطرقت لمعدل اإلنتاجية مقارنه بمعدل
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التعرض لدرجات الحرارة العالية وتعد هذه المشكلة من أهم واكبر المشكالت التي يتعرض لها 
الرتفاع الشديد في درجة الحرارة أو انخفاضها بدرجة العاملون محل الدراسة الحالية مثل ا

وكذلك معدل الرطوبة النسبية وسرعه الرياح وارتباط ذلك ببعض االمراض مثل معدل ، كبيرة
ومن ، سرعه ضربات القلب وارتفاع درجة الحرارة وارتباطها بالعديد من المخاطر الصحية

والتي ربطت بين العمل  (Wu, Chen, & Stephens, 2019)الدراسات الهامة ايضًا دراسة 
لساعات طويله واالعتالل الصحي وهذا يتفق مع الدراسة الحالية التي يضطر فيها بعض 

إلى  العاملون للعمل لساعات إضافية وفترات طويله. وبالرغم من االتفاق في بعض الجوانب
بيئه عمل مختلفة ان الدراسة الحالية أختلفت في جوانب عديده من حيث تناولها لمشكالت في 

 تمامًا عن الدراسات السابقة من حيث األسباب واالعراض والنتائج.
عمل وهنا ايضًا وبوجه عام فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالمشكالت البيئية في بيئة ال

رية هم نظ، إتفاق جميع النتائج مع النظريات التي تبناها الباحثون و ى بالمناجم والمحاجر كما نر 
 .يكولوجى( ونظرية )التدرج الهرمي لماسلو( ونظرية )العاملين لهرزبرج()النسق اال

فطبقًا لفرضيات نظرية النسق االيكولوجى كما ذكرنا مع بعض النتائج فان هناك حالة 
من التفاعل بين االدوار داخل النسق وأن التغير فى جزء من أجزاء النسق يؤدى الى تغير فى 

مناجم والمحاجر فى حالة تفاعل بينهم وبين البيئة المحيطة بهم باقى االنساق ووالعاملين في ال
فهم جزء من المنظومه بل عنصر أساسي في عملية التأثير والتأثر فحدوث المشكالت البيئية 
وتأثيرها على البيئة المحيطة مع قله الوعي يؤدى الى تغير فى أدوارهم. وبالتالي يحدث تغير 

االضرار به وكل هؤالء جزء من أجزاء النسق المتأثر بالتغير فى باقى أنساق المجتمع ومن ثم 
اإلصابة باالمراض وقياسًا على ذلك ايضًا إلى  ففي هذه النتائج إن التعرض للملوثات يؤدي

نفس النتيجة ومن ثم فإن المتضرر ليس إلى  التهاون في إرتداء مهمات السالمه المهنية يؤدي
والمجتمع ككل وهذا مثال واضح لتطابق فرضيات العامل فقط بل صاحب العمل واالسره 
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نظرية النسق االيكولوجي مع المشكالت البيئية. كما تتفق مع فرضيات نظرية التدرج الهرمي 
ماسلو أن الرضا يرى  لماسلو والتي تتركز حول أن إشباع الحاجات يؤثر في أهميتها. وكما

حاجاته، وعلى العكس يحدث عدم  الوظيفي يتحقق إن كان العمل الذي يقوم به الفرد يشبع
الرضا إذا أشبع العمل بعض حاجاته كما رأينا ذلك واضحًا في النتائج السابقة فمثال هنا دورات 
للوعي البيئي وتوفير دخل مناسب وتوفير مهمات السالمه ومناخ مناسب للعمل وأجهزه حديثه 

معدل التعرض للملوثات ويشعر لقياس الملوثات يعد بمثابة إشباع لحاجات العامل ومن ثم يقل 
العمل باالشباع في بيئة العمل ومن ثم يحدث الرضا المراد في هذه البيئة. ونري ايضًا إتفاق 

والتي في حال وجودها يحدث الرضا  ىهرزبرج، فالبنسبه للعوامل األول مع فرضيات نظرية
تحمل المسئوليه بأن أن شعور العامل باالنجاز والتقدير و نرى  والعكس في حال عدم وجودها.

يشعر بأنه عنصر هام في الحفاظ على البيئه وأن هذا ليس بالرفاهية ولكنه مسئول عن هذا 
النه بسلوكياته السلبية سوف يعرض نفسه واالخرين لمخاطر صحية عديده. أما بالنسبه 

الئمة للمجموعه الثانية والتي تم حصرها في العوامل الصحية وهي العوامل التي حينما تكون م
يحدث الرضا، وعلى العكس حينما تكون غير مالئمة تؤدي إلى عدم الرضا. وأطلق عليها 
أيضًا عوامل محيطة بالوظيفة وطبقًا للنظريه فإن توافر عامل )الراتب المناسب حيث أنه من 
العوامل الهامة لتقليل التعرض للملوثات ومن ثم أداء أفضل، واألمن من حيث العمل في بيئة 

منه من الملوثات بأي وسيله تهدف لذلك وظروف بيئية مناسبه( وهذه أحدي عوامل عمل أ
المجموعه الثانية فالنسبه للعامل توفرها يعد بمثابة عنصر هام للشعور بالرضا عن العمل 

تحمل أعباء العمل الزائدة مع إلى  وتحقيق األداء المطلوب. حيث أنه مع توفر ذلك لن يضطر
والمجهدة مع الوعي بالمخاطر البيئية وتأثيراتها السلبية والتي بدورها قد  ساعات العمل الطويله

  فقد العمل.إلى  تؤدي
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 : تينتائج الدراسة الحالية اآل ومن أبرز واهم المشكالت البيئية التي توصلت لها
( عامل ذلك، والتلوث ناتج عن 22تلوث الهواء بمناطق الدراسة مجتمعه كما ذكر )  .1

 بة والجسيمات العالقة والتي تتصاعد نتيجة العمليات المختلفة الخاصةالغبار واالتر 
ء الخارج اثناإلى  باستخراج الخامات مثل تقطيع الصخور وكذلك عمليات النقل من الداخل

هواء سير الشاحنات في المواقع وعلى المدقات الترابية المؤدية اليها، كما ينتج تلوث ال
 ( نتيجة للعوادم الناتجة عن المعداتCOيد الكربون )بالغازات المختلفة مثل اول أكس

 واآلالت والشاحنات في بيئة العمل. 
( من العاملين، وينتج عن مخلفات الزيوت والشحوم 12تلوث التربة والذي أكده عدد )  .2

كذلك الناتجة عن المحركات واآلالت والشاحنات الموجودة في الموقع اثناء تغيير الزيوت و 
في  لتموين للمحركات التي تعمل بالديزل وهي كلها من عوامل تلوث التربةاثناء عمليات ا

 المناجم والمحاجر. 
ة ( من العاملين، وينتج عن العمليات المختلف16التلوث الضوضائي والذي تأثر به عدد ) .3

، للتعدين مثل أصوات اآلالت والمعدات المستخدمة في العمليات المختلفة مثل )اللوادر
 م، منشار التقطيع، مولدات الكهرباء، أصوات الشاحنات( وكلها تساهم فيمعدات التخري

جال التلوث الضوضائي والتي تعمل على التأثير على القدرة السمعية للعاملين في هذا الم
الصمم في الكثير من الحاالت كما تم مالحظته وتأكيده اثناء إلى  والتي قد تصل بهم

بة القري التأثير على الحيواناتإلى  النسان فقط فقد يمتدالدراسة. وال يقتصر التأثير على ا
الهجرة بعيدًا عن مواطنها االصلية وخاصة إذا كانت إلى  من الموقع مما قد يضطرها

 تقطن في مناطق المحميات الطبيعية. 
( عامل من طبق عليهم الدراسة حيث تالحظ 30الحرارة والرطوبة وهذا ما اكدة ايضًا عدد ) .4

عملية أثناء تطبيق المقابلة مع عمال المناجم والمحاجر وما ثبت عن الدراسات بالتجربة ال
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العلمية والتي تؤكد على ارتفاع درجة حرارة الهواء الرطب والذي ثبت علميًا وصول درجة 
درجة وهي درجة حرارة عالية تؤثر سلبًا على كفاءة العمال، 35إلى  حرارة الهواء الرطب

اقل من هذه الدرجة إلى  ندسي التهوية بالمنجم لكي تصللذلك من الضروري تدخل مه
 حتى ال تؤثر سلبًا على العاملين. 

اء ء إجر كما تم بالمالحظة والتعايش ارتفاع درجة الرطوبه وهو ما أكده ايضَا العاملين اثنا .5
د دراسات الحالة عليهم وهو ما اسموه )باألزيب(، كما تالحظ اثناء اصطحاب الباحث الح

 اإلسراعإلى  معه في أحد المواقع حيث شعر باالختناق الشديد االمر الذي اديأصدقائه 
ه إلخراجه بعيدًا عن المحجر ورش المياه على وجهه وعمل اإلسعافات األولية له وإخراج

 سالمًا دون إستكمال العمل في هذا اليوم.
لذين برة بذلك وا( من العاملين ممن لديهم الوعي والخ5النفايات والمخلفات كما ذكر عدد ) .6

لماء حيث ثبت علميًا أنه قد يحدث مع تفاعل ا، انها ناتجة عن عمليات التعدينعلى  اكدوا
صل والهواء مع كبريتيد الحديد الموجود في تلك النفايات وخاصة عند هطول االمطار في ف

تسرب االحماض التي قد يستمر إلى  الشتاء أو السيول ويحدث هذا التفاعل مما يؤدي
 لحرارةاوكذلك ألنه مع الطبيعة الجبلية ودرجات ، يرها لعدة قرون حتي بعد إغالق المنجمتأث

 زيادة تسرب االحماض االمر الذي يجهله الكثير منعلى  العالية واالمطار والتي تعمل
ثناء اوهذه المشكلة تنتج عن استخدام المواد الكيمائية السامه ، العاملين في هذا المجال

ا أن كم، مما يتطلب االستخدام بعناية ومراقبة جيدة اثناء النقل والتشغيل مرحلة التجهيز
 ن والبعض االخر يظل لفترة طويله بدو ، هذه المواد السامه قد تتحلل عند تعرضها للشمس

تحلل ومن اشهر هذه المواد )السيانيد( وبعض المواد األخرى وخاصة عندما تكون 
فات. وتعد هذه المشكلة من المشكالت البيئة االحواض المستخدمة غير مطابقة للمواص

 الخطيرة في صناعه التعدين وكما تم ذكره قد يمتد تأثيرها لفترات وسنوات طويله. 
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( من العاملين 10التشوه الجمالي حيث ذكر ذلك عدد )إلى  التلوث البصري والمؤدي .7
ت راكم المخلفاوالذين لديهم الوعي الكافي بأنه ينتج عن عمليات التحجير والتنجيم وت

ة الناتجة عن عمليات فصل المنتجات، حيث يتم أخذ المواد المطلوبة ذات القيمة العالي
 مردم خاص بها، وهذا التشوه قدإلى  وترك المواد منخفضة القيمة دون حماية أو نقلها

 يكون تشوه دائم للطبيعة مما يتطلب إعادة تأهيل لتلك المناطق. 
ن ( م28) ىإرتداء مهمات السالمه المهنية لدهاون البعض في كما تالحظ عدم االلتزام وت .8

 الكثير ىالعاملين حيث ذكروا ان سبب ذلك إما لعدم توفرها أحيانًا او لعدم الوعي لد
 بأهميتها في الوقايه من االمراض.

 عامًا لدي 45اخيرًا زيادة نسبه االصابات باالمراض المهنية وخاصة لمن تعدي سن ال  .9
ملين مثل التحجر الرئوي، طنين االذن، التهاب المفاصل بسبب التعرض ( من العا10)

جانب السعال وامراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية، ضربات إلى  لمخاطر االهتزازات
غه تعرض البعض الصابات بالإلى  الشمس، أمراض الشتاء مثل البرد واالنفلونزا باالضافة

 أفقدتهم العمل. 
ن وجهه م: اجرلدي العاملين بالمناجم والمح عدم الرضا الوظيفيإلى  يةرابعًا: العوامل المؤد

 ( من العاملين:25نظر المبحوثين كما ذكر )
 أسباب ذلك من المشكالت االجتماعيةإلى  اتضح عدم الشعور بالرضا الوظيفي فباإلضافة 

 ة.الحياوالبيئية التي سبق ذكرها كان هناك شكوى من الدخل الغير كافي لتحقيق متطلبات 
 .عدم وجود نظام للحوافز والمكافئات 
 .عدم وجود نظام للتأمين الصحي 
 .عدم المشاركة في اتخاذ القرار 
 .الشعور بعدم الحصول على الحقوق كالمهن األخرى 
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 .عدم وجود وسائل ترفيهية 
 .عدم ممارسة األنشطة الرياضية بسبب ضغوط العمل 

تفق مع أن هذه اآلراء تنرى  التساؤل الحالي على أراء المبحوثين في االجابهإلى  وبالنظر
الة فرضيات نظرية النسق االيكولوجي حيث أنه كما ذكرنا سابقًا مع بعض النتائج فان هناك ح
فى  من التفاعل بين االدوار داخل النسق وأن التغير فى جزء من أجزاء النسق يؤدى الى تغير

 طة بهمحالة تفاعل بينهم وبين البيئة المحيباقى االنساق والعاملين في المناجم والمحاجر فى 
فهم جزء من المنظومه بل عنصر أساسي حيث أنه جزء من كل وحدوث الخلل في هذا الجزء 

ق أنسايؤدى الى تغير فى أدوارهم وبالتالي يحدث تغير فى باقى و  هذا الكلعلى  يؤثر بدورة
ج لنتائالمتأثر بالتغير في هذه ا . وكل هؤالء جزء من أجزاء النسقالمجتمع ومن ثم االضرار به
 ما هو مرغوب. كماإلى  حدوث الخلل وبالتالي عدم الوصولإلى  جميعها بال استثناء وتؤدي

ي فتتفق مع فرضيات نظرية التدرج الهرمي لماسلو والتي تتركز حول أن إشباع الحاجات يؤثر 
شبع الذي يقوم به الفرد يماسلو أن الرضا الوظيفي يتحقق إن كان العمل يرى  أهميتها. وكما

 حاجاته، وعلى العكس يحدث عدم الرضا إذا أشبع العمل بعض حاجاته كما رأينا ذلك واضحاً 
عدم في النتائج السابقة جميعها ايضًا من قله الدخل وعدم وجود نظام للحوافز والمكافئات و 

بعدم الحصول  وجود نظام التأمين الصحي، كذلك عدم المشاركة في إتخاذ القرار، والشعور
ة على الحقوق في العمل وكذلك عدم وجود وقت لممارسة االنشطه الرياضية جميعها تعد بمثاب

عدم إشباع لحاجات العاملين ومن ثم يحدث عدم الرضا الوظيفي. وكذلك الحال في نظرية 
ئج نتاإتفاق هذه النرى  العاملين لهرزبرج والتي تتشابه مع نظرية التدرج الهرمي لماسلو حيث

مع فرضيات نظرية العاملين والتي في حال وجودها يحدث الرضا والعكس في حال عدم 
 وجودها. 
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 ين كمامن وجهه نظر المبحوث: المشكالت وتحقيق الرضا الوظيفي خامسًا: التقليل حدة هذه
 ( من العاملين:27ذكر )

 ة ورات تدريبيتري الحاالت انه من الضروري االهتمام بعمال المناجم والمحاجر وتنظيم د
 وندوات للتوعية البيئية باآلثار السلبية الناتجة من العمل على العمال.

  ضرورة االهتمام بتوفير نظام للتأمين الصحي ومتابعه دورية لقياس نسبة اإلصابة
 باألمراض.

  ة إلصاباضرورة المتابعة الدورية لالنبعاثات المتولدة لتوفير بيئة عمل امنه ولتقليل نسبة
 اض.باألمر 

 .االهتمام بالقوانين واألنظمة والتعليمات التي تحكم العمل 
 

 توصياتال
ه يجب األخذ بعين االعتبار التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل وتوفير سبل الراح .1

ن والرفاهية حيث أنه من االستراتيجيات الهامة لتحقيق أفضل النتائج لألداء والرضا ع
 الدراسة.العمل بالمناجم والمحاجر محل 

االهتمام بزيادة الدخل مقابل العمل وعمل عقود مباشرة مع الشركه لتحسين األوضاع  .2
 المعيشيه لهؤالء العاملين.

تطبيق قانون العمل من حيث عدد ساعات العمل، واالجازات وحفظ حقوق العمال  .3
 توفير سبل السالمة والصحة المهنية في العمل.إلى  باالضافة

ن اتها على أشة وتوفير أماكن كمطاعم لتناول الوجبات وتحديد أوقاالهتمام بنظام االعا .4
 ذلك.  ةالشركة مسئولي ىتتول
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 لخدماتبا واالهتمام االنتاجية، المواقع في بعض الموجودة الصحية بالمرافق االهتمام زيادة .5
بين  الوطنية وحفالت السمر بالمشاركة الحفالت وإقامة والترفيهية والرياضية االجتماعية

 .والعاملين العليا دارةاال
مراعاة وضع نظام للحوافز تبعًا لسياسة معينة، ومنحها للعامل المناسب في الوقت  .6

المناسب ألن ذلك من شأنه أن يزيد من تحفيز العامل على العطاء، بل سينعكس على 
تى حصرف الحوافز فعليًا بمستوي أداء العاملين  وال مانع من ربط أدائه ورضاه الوظيفي.

لحوافز انب ايكون الحافز روتينيًا. وبذلك يتم التمييز بين العاملين وفقًا ألدائهم، والي ج ال
 إلى فالمادية هناك عامل رئيسي في تحفيز العاملين اال وهو اشراكهم في العملية التي تهد

 تحقيق الفعالية التنظيمية ومن ثم تعزيز اإلنتاجية.
 لمحاجر بالتبليغ عن االصابات عن طريق نظامإصدار تشريعات المتثال جميع المناجم وا .7

 التأمينات االجتماعية االلي وتكوين سجل وطني لالصابات للمحافظة على حقوق العمال.
 لخفض رفع الوعي البيئي بالمشكالت البيئية وإلزام الشركات لتدريب وتطوير العاملين وذلك .8

تظم تساعد في اكتساب معدالت الحوادث، وذلك بوضع برامج تدريبية مناسبه بشكل من
ن المعرفة والخبرات الالزمة ليس فقط في مجال العمل ولكن في العديد من المجاالت، ال

 هذه الدورات تشعر العامل بمدي أهميته وتجعله دائم التجديد واإلبداع.
لي إجراء الفحص الطبي الدوري بهدف االكتشاف المبكر لالمراض المهنية في المراحل االو  .9

أن تخفف من تلك االمراض أو تساعد على الشفاء وذلك عن طريق الفحص والتي يمكن 
ثرة االكلينيكي والذي يعتمد على طبيعه التعرض والتركيز على اعضاء واجهزة الجسم المتأ

بالتعرض مثل فحص الصدر باالشعه للمعرضين الستنشاق الغبار واالتربه، وقياس حدة 
 السمع للمعرضين للضوضاء وهكذا.
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هتمام بالفحص الطبي الدوري لمن تعدوا سن الخامسة واالربعون حيث ترتفع ضرورة اال .10
 معدالت االصابة.

 1994لسنه  4ضرورة الرصد المستمر لالنبعاثات والملوثات وتطبيق قانون البيئة  .11
 لتفعيل المسائله القانونية في حاالت المخالفه.

ة لتتوافق مع االنظمه دعم المواقع لتطوير أنظمه السالمة والصحة المهنية الحالي .12
 ة.لمحلياوالمواصفات القياسية الدولية للجودة والبيئة بما يتوافق مع االنظمه والتشريعات 

إشتراط وجود مسئول سالمه وصحة مهنية في المواقع لضمان تطبيق معايير السالمه  .13
 وااللتزام بها. 
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ABSTRACT 

The current study aimed at identifying the social and environmental 

problems associated with working in mines and quarries and their 

impact on job satisfaction. It belongs to a pattern of descriptive studies 

based on a case study approach, using many tools like observation, 

interview, documentation, and records. The sample included 30 case 

studies; the researchers took into account that the sample should be 

representative of all the site employees.  

The study concluded with many results, for social problems are. 

Job alienation and family conflict, the poor educational achievement of 

many workers children, indifference, introversion that is noted by the 

frequent absence and unwillingness to continue working. Poverty, 

malnutrition, and child labor. Finally, dissatisfaction with health 

insurance system. For environmental problems, were air pollution, 
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noise pollution, extremely high temperatures in the summer and low 

temperatures in the winter.In addition, lack of environmental awareness 

of these problems and their negative effects. All of these problems have 

had a direct and indirect impact on job satisfaction of workers in the 

field.  

Finally, the study recommends increasing attention to that 

environment to maximum degree, taking into account continuous 

improvement and development as well as good training, development 

of appropriate training programs that help to gain knowledge and 

experience. Listening to staff problems and try to find quick solutions 

to them. Moreover, to take into account promotions and incentives 

according to a particular policy. Involving them in the process and that 

aims at achieving organizational effectiveness and thereby enhancing 

productivity. 

Key words: Social problem, environmental problem, job satisfaction. 


