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  الصحة النفسية للعاملين وعالقتها ببعض جوانب بيئة العمل 

  في قطاع الصناعات الدوائية األردنية
  

  *سمية الجعافرة وفارس حلمي

  

  صـلخم

فحص طبيعة التفاعالت بين الصحة النفسية بصفة عامة ومكوناتها لدى  2003عام  إجراؤهاهذه الدراسة التي تم  استهدفت
العمل بصفة عامة ومكوناتها  لبيئةاألبعاد النفسية  وبينمصانع األدوية في األردن من جانب، على خطوط إنتاج  العاملين

، 1991 عام "ووليامز غولدبيرج"المقاييس التي تم استخدامها فهي مقياس الصحة العامة الذي قام ببنائه  أما. من جانب آخر
 59عامال و191 منعينة الدراسة  تكونت. 1981عام " موس" ببنائهومقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية الذي قام 

  . الدراسة إلجراء هذه ينمع الباحثمصانع أدوية وهي التي وافق مديروها على التعاون  ستةعاملة موزعين على 

العمل  يئةبوجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الصحة النفسية للعاملين من جهة وبين : أهمهاالدراسة إلى نتائج  وتوصلت
بين الصحة النفسية  0.05إحصائيا عند مستوى  دالأما بالنسبة للتفاعالت الفرعية فظهر ارتباط إيجابي . من جهة أخرى

 فياالنغماس في العمل، وتماسك الرفاق، وتعضيد العاملين، واالستقاللية  :بيئة العمل فيمن جانب وكل من األبعاد التالية 
أظهرت الدراسة أن أوثق ارتباط بين األبعاد  كما. المهمات، وتوجيه العمل، والراحة البدنيةأداء الواجبات، والوضوح في 

بين و ،اًبعضهم بعضمع بين العاملين ( العالقاتللبيئات المؤسسية واألبعاد النفسية لمقياس الصحة العامة هو بين بعد  النفسية
  .االجتماعيةفعالية الوظائف  وبعدواألرق  القلقمع بعد التحرر من ) الرؤساءوالعاملين 

  .بيئة العمل، الضغط النفسي، االكتئاب، القلق، الصحة النفسية :الكلمات الدالة

  

  مقدمـةال
  

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة ارتباط الصحة 
. النفسية للعاملين األردنيين ببعض جوانب بيئة العمل األردنية

العالمية، وبخاصة وتبرز أهميتها من خالل نتائج الدراسات 
تلك التي تم إجراؤها في الواليات المتحدة األمريكية عن األثر 
السلبي لالضطرابات النفسية بصفة عامة، وكل من االكتئاب 

) إنتاجية(والقلق بصفة خاصة على فعالية العصابي 
المؤسسات، ويبرز ذلك األثر من خالل انخفاض إنتاجية 

ة، بسبب تغيبهم عن العاملين المصابين باضطرابات نفسي
أثناء العمل مقارنة بزمالئهم  في العمل، وانخفاض إنتاجيتهم

غير المصابين باضطرابات نفسية، ويضاف إلى ذلك ما يمكن 
أن ينجم عن تلك االضطرابات من أخطاء عمل قد تسبب 

وأوضحت . حوادث مهنية تتفاوت في نتائجها وخطورتها

من % 10 أن )1(2003دراسة ستيوارت وزمالئه عام 
العاملين يعانون سنويا من أعراض االكتئاب، وأن أهم 
أعراض تلك المعاناة هي الشعور باإلرهاق المستمر، وضعف 

وحدد ستيوارت . أثناء العملفي القدرة على تركيز االنتباه 
قيمة ساعات العمل المهدورة بسبب اإلصابة  )2(وزمالؤه

 44بمبلغ  في الواليات المتحدة، العصابي بمرض االكتئاب
، فقد )3(وزمالؤه (Kessler)أما كسلر . بليون دوالر سنويا

حددوا قيمة أيام التغيب عن العمل بسبب االكتئاب في 
  . بليون دوالر سنويا 17الواليات المتحدة أيضا بحوالي 

عام  )5(وليماتيانن، وجابرييل 1983عام  )4(أبرز وايت
ات النفسية وغيرهم وجود عالقة وثيقة بين االضطراب 2001

ولهذا زاد اهتمام الدولة في الواليات  ،وإنتاجية العاملين
المتحدة وأرباب ومديري مؤسسات العمل بهذا الجانب، 
فصدرت تشريعات تفرض على بعض المؤسسات الصناعية 
ذات األهمية الخاصة، مثل محطات توليد الطاقة النووية، 

ديري توظيف اختصاصيين نفسيين صناعيين، وزاد اهتمام م
كثير من مؤسسات العمل بتطوير برامج لتحسين خدمات 

أما في ألمانيا، فإن الدولة توفر دعما خاصا . الصحة النفسية

قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، الجامعة*  
، وتاريخ قبوله11/4/2004تاريخ استالم البحث . األردنية

18/11/2004 . 
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لجعل العمل أكثر مالءمة لإلنسان، وتوفر تسهيالت مالية 
وفي بريطانيا تتخذ . لتعزيز برامج خدمات الصحة النفسية

اءات محددة نقابات العمال وأصحاب العمل، على السواء، إجر
  . )6(للمحافظة على الصحة النفسية في بيئـة العمل

وتذكر مسنجر أنه رغم التطور الهائل في مجال رعاية 
من يعانون من االضطرابات النفسية في بيئة العمل، فإن 
الدراسات المسحية ما زالت تشير إلى وجود مؤسسات كثيرة 

دوات ال تعتمد دوريا على أ) في الواليات المتحدة مثال(
الفحص النفسي لتقييم الحالة النفسية لمن تعتزم توظيفهم، 

تقديم الخدمات والبرامج وكذلك لفحص العاملين لديها من أجل 
  .)7(المناسبة عند الضرورة العالجية

   
  مفهوم الصحة النفسية 

 –نظرا ألن المشتغلين بعلم النفس لم يستطيعوا التعرف 
نفسية أو كنهها؛ فقد على جوهر الصحة ال -حتى هذه اللحظة

عمدوا إلى تعريفها بأعراضها أسوة بتعريف نيوتن لمفهوم 
الجاذبية أو تعريف االختصاصيين النفسيين لمفهوم آخر في 

تعني الصحة  )8(فعند فرويد. علم النفس هو مفهوم الدافعية
النفسية القدرة على الحب والعمل، وعليه فإن عجز الفرد، 

ني وجود اضطراب نفسي خطير يع ،بصورة كلية، عن العمل
ومن حسن الحظ أن لالضطرابات النفسية درجات . لديه

تجعل اإلصابة بالمرض متفاوتة من ناحية الحدة أو الشدة، 
حاولت االقتراب من جوهر  )9(لكن منظمة الصحة العالمية

المفهوم، فتبنت تعريفا يجعل من الصحة النفسية حالة من 
وهو  ،والنفسي، واالجتماعيالتكامل أو االكتمال الجسمي، 

التعريف الذي سنعتمده في هذه الدراسة لقياس الصحة النفسية 
  .لدى العاملين

أما مقدار شيوع االضطرابات النفسية في بيئات العمل، 
إذ وجدت أن هذه  ؛(Manuso) )10(فقد أوضحته دراسة مانوسو

؛ %20؛ واالكتئاب %25مثل في القلق االضطرابات تت
؛ وإساءة استخدام العقاقير %15اع الرأس والتوتر وأوج

؛ واالضطرابات المتعلقة بحوادث الحياة مثل موت أحد 15%
لكن دراسات أخرى %.  10أفراد العائلة والمشاكل المالية 

أظهرت أن االكتئاب هو األكثر شيوعا، وال بد من أن نتوقع 
اختالف أو تضارب األرقام بين فترة زمنية وأخرى، وذلك 

االضطرابات النفسية بعوامل بيئية، ومن أهم البيئات الرتباط 
بالنسبة للراشدين هي بيئة العمل التي يقضون فيها أطول فترة 
كل يوم فتصبح تفاعالتهم االجتماعية تدريجيا مقتصرة على 

وعلى صعيد المجتمع، بصفة عامة، أظهرت . تلك البيئة
حدة من الراشدين في الواليات المت%  18بعض الدراسات أن 

يعانون، على األقل، من اضطراب نفسي واحد خالل مدة 
% 38و% 29تة شهور، وأن نسبة تراوحت بين أقصاها س

عانوا من االضطرابات النفسية خالل حياتهم كما يذكر كيمب 
(Kemp))11( .  
كلينيكي على تقسيم فق معظم المشتغلين بعلم النفس االويت

ها الفرد إلى االضطرابات النفسية التي يمكن أن يصاب ب
  : قسمين رئيسيين

الذهان؛ وهو تلك االضطرابات النفسية الشديدة التي  :أوال
تؤدي إلى خلل عقلي خطير وشخصية مفككة األوصال، لكن 

األخرى  العصابأبرز صفات الذهان التي تميزه عن أمراض 
. تتلخص في تشويه الحقائق وإدراك الواقع، ونقص البصيرة

ن يطور اعتقادات عن سلوك ويمكن للشخص الذهاني أ
ويمكن في بعض  .اآلخرين ليس لها أساس من الصحة

الحاالت أن يسمع أصواتا، أو يشم روائح، أو يرى أشياء 
وقد يتصرف بطريقة غريبة . ليست موجودة في الواقع الفعلي

العمل، : ويفقد القدرة على تحمل وظائف الحياة المعتادة مثل
، لذلك يصعب )12(ة واألوالدومصادقة اآلخرين، وتقبل الزوج

على أفراد هذه الفئة من االضطرابات العقلية أن يكونوا من 
العاملين المنتظمين في مؤسسة أو شركة معينة، ويندر أن 
يواصلوا العمل بضعة أسابيع دون أن يالحظ سلوكهم 

  .عن العمل يتم وقفهمالغريب، ومن ثم 
ضطرابات العصاب؛ وهو النمط غير الحاد من اال: ثانياً

النفسية، ويشمل أنواع السلوك التي يمارسها األشخاص 
 العصابيينالعاديون، وهذه االضطرابات تكون عند المرضى 

وقد ينشأ هذا النوع من االضطرابات . أكثر تكرارا وأكثر شدة
. نتيجة فشل الفرد في التوافق مع ذاته أو مع بيئته المحيطة به

صحيحا، ويعيش مع ويدرك العصابي ما يحيط به إدراكا 
النفسي االضطراب لكن و ،الناس ويتعامل معهم معاملة عادية

يؤثر في حياته، فيجعلها تضطرب وتؤثر سلبا في تقديره لذاته 
  .)13(ولآلخرين

وستتناول هذه الدراسة فحص طبيعة ارتباط بعض جوانب 
األكثر شيوعا بين  ةبيئة العمل ببعض االضطرابات العصابي

األمراض و العصابي، االكتئابو ،القلق: العاملين، وهي
فكما . )14(اضطراب الوظائف االجتماعيةو السيكوسوماتية،

أوضحنا قبل قليل، فإن الذين يعانون من اضطرابات ذهانية 
الطابع يندر أن يكونوا من فئة العاملين الدائمين، وذلك بعكس 
فئة العصابيين الذين يعيشون حياة أقرب ما تكون إلى العادية، 

من المرضى %  60 -%  40ويقدر األطباء النفسيون أن 
النفسيين هم مرضى عصاب، ولكن نسبة من يدخل منهم 

فقط، ويزاول معظمهم %  7 -%  5المستشفيات ال تتجاوز 
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وسوف نستعرض فيما يلي وصف . العمل بطريقة اعتيادية
وتعريف كل فئة من االضطرابات النفسية سالفة الذكر 

  . ن العاملينواألكثر شيوعا بي
  
   Anxietyالقلق : أوال

يعتبر القلق أساس جميع األمراض النفسية، إال أن منه 
. أيضا ما يعتبر أساس جميع اإلنجازات اإليجابية في الحياة

وهو ليس سوى شعور عام بالخشية من كارثة وشيكة 
الوقوع، األمر الذي يؤدي إلى حالة من التوتر والخوف ال 

أما . يتعلق األمر بالمستقبل والمجهول مبرر لها، وغالبا ما
فالقلق ليس سوى خبرة انفعالية مؤلمة جدا  )15(بالنسبة لفرويد

يمر بها اإلنسان مصحوبة باستثارة أعضاء الجسم الداخلية 
مثل القلب والجهاز التنفسي والغدة الدرقية، لكن الخبرة 
االنفعالية التي يمر بها الفرد قد تحدث دون وجود سبب 

وظهر من ميز بين حالتين من . )16(ي حقيقي يهددهخارج
  :القلق
أو زائل بزوال السبب  Anxiety Stateحالة قلق عابر  :ًأوال

  . الطارئ والمهدد للفرد
وكأن القلق   Anxiety Traitحالة دائمة من القلق  :ثانياً

  .استعداد ثابت نسبيا لدى الفرد
، وتتلخص ةوللقلق أعراض جسمية وأخرى نفسي

برودة األطراف وتصبب العرق؛  :عراض الجسمية فياأل
واالضطرابات المعوية؛ وسرعة ضربات القلب؛ 
واضطرابات النوم؛ والصداع؛ وفقدان الشهية؛ واضطرابات 

مشاعر الخوف  :أما األعراض النفسية، فتتلخص في. التنفس
المصائب؛ وعدم القدرة على توقع الشديد؛ وتوقع األذى؛ و

اإلحساس الدائم بالعجز؛ وتوقع الفشل؛ وعدم تركيز االنتباه؛ و
  . )17(الثقة بالذات

  

   Psychosis Depression العصابي االكتئاب: ثانيا
تتفق معظم تعريفات االكتئاب على أنه حالة اضطراب 
انفعالي تتميز بتدني مزاج الفرد وميله الى الوحدة واالنطواء 

ووصفه  .)18((Beck)واحساسه باألرق والتغيرات الجسمية 
بأنه خبرة وجدانية تتميز بالحزن والتشاؤم  )19((Coles)كولز 

وفقدان االهتمام، والالمباالة، وغلبة مشاعر الفشل على الفرد، 
وقلة الرضا والرغبة في إيذاء الذات واحتقارها، واإلرهاق 
. ومشاعر الذنب وفقدان الشهية وعدم الرغبة في بذل أي جهد

ن لكنه ينتشر بين النساء بنسبة ويحدث االكتئاب لدى الجنسي
أما أخطر نتائج االكتئاب فهي . أكبر من انتشاره بين الرجال

االنتحار، وهذا يحدث عند طغيان الشعور بقلة األهمية 

أما سبب . )20(والدونية والشعور بالذنب والعجز وعدم القيمة
ظهور هذه المشاعر أو الحاالت النفسية، فقد يكون ناجماً عن 

واألزمات الحادة أو مشاعر اليأس من الشفاء من الصدمات 
مرض عضال أو اليأس من استعادة ثروة ذهبت، وال يمكن 
استبعاد وجود عوامل وراثية أو جسمية مثل حدوث اختالل 

  .في التوازن الهرموني
  
   Psychosomatic Symptomsاالضطرابات السيكوسوماتية : ثالثاً

ضطراب جسمي هذا النوع من االضطرابات ليس سوى ا
في الظاهر تم فيه إخفاء االضطراب االنفعالي المنشأ، وعندما 
يكون للعوامل النفسية دور رئيسي في تطوير االضطرابات 
الجسمية وإحداثها فإننا نسمي هذه االضطرابات 
بالسيكوسوماتية وهي تشمل عادة الجهاز العصبي الذاتي 

ى ذلك الربو ومن األمثلة عل. )21(والمناطق التي يتحكم فيها
ويبدو أن هذه الظاهرة . وغيرها والقرحة والحساسية الجلدية

  : تعود إلى
ومن الجدير  ،ضغوط انفعالية وأعباء الحياة اليومية -

بالذكر هنا أن عدم التعبير عن االنفعاالت الناجمة عن 
يؤدي إلى ظهور  -أي عدم تفريغها - الضغوط اليومية 

نه كلما كان الكبت اة، أي آثارها على أعضاء الجسم الداخلي
  .أشد كانت آثاره أكثر سوءا

يتميز بالعدوان والتنافس  Aنمط الشخصية، فالنمط  -
والطموح المرتفع جدا وعدم التنظيم والشعور بضيق الوقت 

وهكذا . وكثرة األعمال المطلوب إنجازها في وقت قصير جدا
ة قد يؤدي هذا األسلوب في الحياة إلى ظهور حاالت انفعالي

حادة يؤدي عدم التعبير عنها إلى ظهور اضطرابات 
من  Bأما النمط . ، وبخاصة القلبية منهاةسيكوسوماتي

الشخصية فهو أقل عرضة ألنه معتدل في طموحه ومنظم 
  .)22(ويترك وقتا للراحة

عوامل مهنية واجتماعية، فالمهن تختلف عن بعضها  -
األعمال  البعض، فمنها ما يخلق ضغطا وتوترا دائمين مثل

اإلدارية والسكرتارية والمهن الحرة، فكل هذه المهن تجعل 
مثل القرحة  أكثر عرضة لألمراض السيكوسوماتية صاحبها

ومن أشكال االضطرابات السيكوسوماتية ما . )23(وضغط الدم
يصيب الجهاز الهضمي مثل القرحة المعدية وفقدان الشهية 

يصيب هذا  والشراهة واإلمساك واإلسهال والمغص، كما
النوع من االضطرابات الجهاز التنفسي والجهاز الدموي 
الدوري والجهاز التناسلي والجهاز العضلي والجهاز 

من الذين %  90وأظهرت بعض الدراسات أن . العصبي
يصابون بالنوبات القلبية يعملون لفترات طويلة أي يعملون 
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  . )24(في مهنتين أو عملين يوميا
  
   Social Dysfunctionائف االجتماعية اضطراب الوظ: رابعا
لى التفاعل االجتماعي من ضعفاً في المقدرة ع ذلكعني وي

يشعر  حيثصداقات وعالقات متوازنة مع اآلخرين، تكوين 
الفرد بنقص الحماس للعمل واإلنتاج، والعجز عن مواجهة 
بعض المشكالت، بل والهرب منها لعدم امتالكه المهارات 

ا انه يعجز عن تحمل المسؤولية الفردية الالزمة لحلها، كم
  . واالجتماعية

وتشير نتائج الدراسات إلى أن أهم أسباب ضعف هذه 
الوظيفة االجتماعية المهمة بالنسبة لكل فرد هو حجم معاناته 

وما ينجم عن ذلك من مشاعر  العصابي من القلق واالكتئاب
 عند كل ،العجز، وتحقير الذات، وتوقع الفشل، والكوارث

وما يزيد المشكلة سوءا هو أن . منعطف في طريق الحياة
اآلخرين يبدأون في االبتعاد عنه، ويظل يعاني من 

  .)25(الوحدة
  

  العملبيئة  أبعاد
للصحة النفسية  فرويدأن يستنتج القارئ من تعريف  يمكن

 الصحةأن انغماس الفرد في العمل ونجاحه فيه هو وظيفة 
وجد بعض إذ  ؛نتاج صحيحايكون هذا االست وقد ،النفسية

النفسية  الصحة بتعزيزالباحثين أن عمل الفرد قد يعود عليه 
إال أن بيئة العمل يمكن . )26(وزيادة تقديره اإليجابي لذاته

 ينشأ ،)27(مناخا نفسيا واجتماعياتشكل  النظر إليها على أنها
هدف بو ،من تفاعل أعضاء تجمع بشري بقصد االستمرار

لكن هذه الجماعة محكومة بعدد من  ،)28(هـتحقيق غاية معين
من أجل تحقيق تلك الغايات  واألنظمةالقواعد والسياسات 

يشير أرجايل  المجالوفي هذا . )29(المحددة مسبقا
(Argyle))30( المطاف ليست  نهايةأن بيئة العمل في  إلى

سوى مواقف اجتماعية تتضمن تفاعالت اجتماعية متعددة قد 
شاعر الخوف والفشل وضغوط المنافسة م ظهورتؤدي إلى 

 وقد ،الزمالء معالشديدة وخشية التقييم السلبي والمشاحنات 
ما ينجم عنها من إحباط  وكذلك ،تكون هذه الحالة مستمرة

وقد يستجيب الفرد لما سبق من  ،مزمن امستمر وعدم رض
أو مشاعر بقلق شديد وتوتر مستمر األمر الذي قد  ظروف

الصحة  واختالل العصابي كتئابيبعث على ظهور اال
  .النفسية
المشاعر آنفة  منأجل عالج بيئة العمل للتخلص  ومن
قام عدد كبير من الباحثين بدراسة بيئة العمل من أجل  ،الذكر

في مجموعات يمكن معالجتها من  ةالمختلف عناصرهابلورة 

. المؤسسية الكفاءةأجل تحسين بيئة العمل لغايات تحسين 
العمل في فئتين من  من بيئات كل بيئة فهرزبرج صنف

عوامل  :وثانيا motivators المحفزاتعوامل  :أوال؛ العوامل
 ،فقد جعلها ثالثة ،ألدرفير أما. )hygienes)31البقاء  أوالسالمة 

 العالقاتعوامل و existenceعوامل الوجود  :وهي
relatedness  النمووعوامل growth)32(. واولدهام  نهاكما أما

التغذية : )33(هي ،سة جوانبمخ إلى  بيئة العملحلال دفق
الراجعة، واالستقاللية، وأهمية الواجب، وطبيعة الواجب، 

  .وتنوع المهارات
فحصر مصادر االضطرابات  )34((Ironson)أرونسون  أما

 ؛العملضغط  :النفسية في العمل في عشرة مصادر هي
 ؛ةوحجم المسؤولي ؛وصراع األدوار ؛وغموض المهمات
وعدم الثبات في طريقة  اليوميةوالتغيرات  ؛والمنافسة السلبية
وفرص الترقية  ؛والتعامل مع أشخاص قلقين ؛تنفيذ الواجبات

 ؛واألحداث التي تتصل بالواجبات اليومية ؛المنخفضة
فقد أشار إلى تباين  )35(أرجايل أما. والتحدث مع الرئيس

 أبرز هلكن ،لعملاالضطرابات النفسية في بيئة ا مصادروتعدد 
 ،ساعات العمل الطويلة :معينة مثل جوانبفي بحوثه أهمية 

 ،وضغط الوقت ،والروتينية ذات اإليقاع المتكرر
والصراع  ،والمسؤولية عن اآلخرين ،والحرارة ،والضوضاء

  . معهم
أن التصنيف  نجد ،بين معظم تحليالت بيئة العمل ومن

وهو الذي  ،األكثر شموال هو )Moos)36الذي طوره موس 
 Work Environmentبيئة العمل  مقياساعتمده في بناء 

Scale. بتعريب وتقنين ذلك المقياس على  )37(عبد الرحيم وقام
أن استخدام المقياس أكثر شيوعا في  ويالحظ ،العربيةالبيئة 

ويتكون . في هذا المجال من المقاييس األخرى العلميةالبحوث 
جوانب أو عوامل ألي  عشرةل تمث ،ن فقرةيالمقياس من تسع

عاد وصنف تلك الجوانب العشرة في  موس لكن ،بيئة عمل
والنمو الشخصي  االجتماعية ثالثة أبعاد رئيسية هي العالقات

  : وسنعرضها باختصار شديد فيما يلي ،على النظام والمحافظة
أن  "موس"يرى  ،االجتماعيةبعد العالقات  :البعد األول

اعية داخل بيئة العمل يتضمن العالقة مع بعد العالقات االجتم
. والتشجيع والمكافآت والدعم االجتماعي والرؤساءالزمالء 

العمل هو الوصول  مواقعوالهدف من العالقات اإلنسانية في 
بالعاملين من خالل إشباع حاجات كل منهم النفسية 

إلى أفضل إنتاج في ظل أفضل حاالت  والجسميةواالجتماعية 
  . )38(والجسميضا النفسي واالجتماعي التكيف والر

فإن الدعم  ،العملألفراد في بيئة وفيما يختص با
االجتماعي من زمالء العمل يعتبر مصدرا أساسيا للدفاع ضد 
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سواء كان مصدر تلك األخطار هو  ،الخارجيةاألخطار 
يقلل من  الدعمفإن هذا  عليه،و .المشرف أو أي جهة أخرى
 فقد. )39(مستوى القلق واالكتئابتأثيرات هذه الضغوط على 

أن تأييد زمالء  )40((.Larocco et al) وزمالؤهوجد الروكو 
والضيق  االكتئابفي التخفيف من آثار  أكبر أثراًالعمل كان 

 ،واألعراض الجسمية وتبعه الدعم من قبل المشرفين واألسرة
نتائج  أظهرتكما . نفس التأثير على القلق لهوإن لم يكن 

فزمالء الفرد في بيئة العمل  ،رى استنتاجات مماثلةأخ بحوث
كان  فإذا ،)41(النفسية االضطراباتله من  واقهم أفضل 

مثال عندما  العملالمشرفون هم مصدر الضغط في بيئة 
يوجهون أوامر تعسفية أو يطلبون مزيدا من العمل والجهد، 

. يخفف إلى حد كبير من ذلك الضغط الزمالءفإن تضامن 
مالء العمل أيضا واحدا من أهم مصادر الضغط إذا ز ويمثل

من اجل الحصول على الترقية  البعضتنافسوا ضد بعضهم 
 العاملينتعاون  ، كما يوفرأو أية منافع أو مزايا أخرى

وقد . )42(فرصة أفضل لهم لتحقيق غايات مشتركة ضامنهموت
داخل جماعة العمل ضعيفة جدا رغم تبادل  العالقاتتكون 
 ،مواقع العمل فيأثناء وجودهم  في أطراف الحديث الزمالء
  . )43(منهم قد ال يهتم إذا ابتعد عن زمالئه لكن كالً

التنفيذية  الصالحياتلدى المشرفين في المؤسسات  وتتوفر
ويترتب على تعاون المشرفين مع . لحل مشكالت بيئة العمل

وجود قدر قليل من المشكالت واالضطرابات في  العاملين
 يستطيعونناحية أخرى، إذا كان المشرفون  ومن. العملبيئة 

حل المشكالت والتغلب على الصعوبات في بيئة  فيالمساعدة 
وما يوفره  ،أيضا يستطيعون خلق المتاعب فإنهم ،العمل

، وخلق جو اجتماعي لطيف وتشجيعالمشرفون من مدح وثناء 
 قلقمن التوتر وما يترتب عليه من  سيقلل بالضرورة

  .)44(بواكتئا
جانب النمو  أما :النمو الشخصي :البعد الثاني

 - " موس"في رأي  - الشخصي في بيئة العمل فيتضمن 
واالستقاللية في تنفيذ  ،وتوجيه العمل، المهنيالتطور 

عدم ضمان االستمرار في  فمشاعر ،الواجبات المهنية
الخوف  مثلإطاره يولد مشاعر عديدة  فيالعمل أو التقدم 

على توجيه العمل  القدرةكذلك يؤدي عدم  .)45(والقلق
(Task Orientation) انخفاض االستقاللية و(Autonomy) 

كيفية تنفيذ الواجبات المهنية الجزئية  فيوالحرية الفردية 
  . )46(إلى مزيد من القلق واالكتئاب

 الحديث عنسياق  وفي :أنظمة العمل :البعد الثالث
 ،اءات ضبط العاملينوضوح أنظمة العمل في المؤسسة وإجر

مقدار  :ان هذا الجانب يتضمن عناصر عديدة هي نجد

 ،العمل وضغط الواجبات المهنية، ات تنفيذعمليالوضوح في 
والظروف الطبيعية المحيطة  ،والتجديد ،والضبط ،والتغير

  . ببيئة العمل
 وكابالن فرنش جدو ،(Work Pressure)ضغط العمل 

(French and Caplan))47( من  هإنجازثرة العمل المطلوب ك أن
وارتفاع  ،زيادة معدالت ضربات القلب تؤدي إلى العاملين

أن كثرة العمل هي أكثر أسباب  ويبدو. مستويات الكوليسترول
حجم  لكن ،)48()% 85(العاملين  عند العملظهور ضغوط 

أرنولد  إذ توصل ؛سيةالعمل ليس هو المشكلة الرئي ءعب
الواجبات التي ال تمثل  أن إلى )49((.Arnold et al)وزمالؤه 

أو الواجبات الروتينية التي تبعث على  ،الفردتحديا لقدرات 
أعباء األفراد القليلة جدا، أو  أو ،الشعور بالملل والضجر
، العمل في زمن محدد بدقة بإنهاء المسؤوليات التي ترتبط

كلها عوامل ترتبط  المسؤولية عن أرواح اآلخرينو
  .النفسيةباالضطرابات 
مقدار وضوح التعليمات ويعني  ،(Clarity) الوضوح

العامل  وما هو متوقع من ،تنفيذ الواجبات بطريقةالمتعلقة 
وضوح القواعد التي مدى و، في ظل الروتين اليومي القيام به
وينتج غموض الدور بسبب عدم قيام المشرفين . العمل تحكم
هم، وقد ينتج سيؤوكيفية وتوقيت تنفيذ الواجبات لمر بشرح

وانخفاض الثقة  ،المهنيةعن ذلك عدم الرضا عن الحياة 
. )50(واالكتئاب ،والرغبة في ترك العمل ،والدافعية ،بالذات
وكاراسيك  ،(.Spector et al)سبكتور وزمالؤه ووجد

(Karasek)وجاكسون ، (Jackson)  أن غموض الدور يرتبط
  . )51(بيئة العملواالكتئاب في  ،والتوتر ،والقلق ،مع اإلحباط
مصدرا  العملالتغيير في بيئة  ويعتبر ،(Change) التغيير

رئيسيا لالضطرابات النفسية في بيئة العمل حتى لو كان 
إذا كان التغيير  خاصةوب ،التحسين إلىالتغيير يهدف 

واحتمالية  ،وعدم التأكد من نتائجه ،بعدم الوضوح مصحوبا
  .)52(بالعاملينتهديده للمصالح الخاصة 

من  نوعامؤسسات العمل  ، تتطلب(Control) الضبط
بهدف التأكد من تبنيهم لقيم  ،التحكم في سلوك العاملين لديها

هذا التحكم أو الضبط على  ويعتمد. وأهدافها المؤسسة
أي حرمان من لم  ؛نظام الحوافز االيجابية والسلبية استخدام

من يلتزم ومكافأة  في المؤسسة، يلتزم بالمعايير السلوكية
  . )53(بها

التنوع  مقدارهذا الجانب  ويعني، (Innovation) التجديد
 ،واستخدام األساليب المتجددة ،والتغيير في إنجاز األعمال

وضوح  ومقدار ،أن هذا الجانب يرتبط بسرعة التغيير ويبدو
  .الواجبات
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بيئات العمل لتباين نظرا  ،العملالفيزيائية لبيئة  الظروف
الغبار  وكمياتدرجات الحرارة والرطوبة ناحية من  المختلفة

 ن فقد اهتموالعامل لهاوالضوضاء والغازات التي يتعرض 
ختصاصيون في هذا المجال بدراسة تأثير الظروف اال

فوجدوا أنها  ،نتاجاإلوقدرته على  ،كفاءة العامل فيالفيزيائية 
. )54(المشكالت حلودقة  ،والتفكير ،التركيزفي تؤثر 

ها ظروف العمل الطبيعية ل أن بعض الدراسات وأظهرت
 عملظروف ال إذ تؤدي ؛تأثير سلبي على الصحة النفسية

  .)55(إلى العزلة والتوتر بين العاملين بصفة عامة السيئة
 

 أهداف الدراسة
في ضوء ما سبق عرضه من نتائج بحوث تم إجراء 
معظمها في الواليات المتحدة، نستخلص أن الصحة النفسية 

ملين ترتبط إيجابا بكفاءة منظمات العمل، فتدهور مستوى للعا
أثناء  في النفسية يؤدي إلى تدهور إنتاجية العامل الصحة

أثناء غيابه  في وجوده على رأس عمله، وفقدان إنتاجيته كليا
أثناء فترة المرض،  في باإلضافة إلى تكاليف رعايته

سية النف الصحةوأظهرت الدراسات أيضا أن انخفاض مستوى 
يرتبط بوجود عدد من المتغيرات في بيئة العمل التي يثير 

ونظرا ألن . وجودها اإلحباط والتوتر والقلق لدى العاملين
العوامل الثقافية واالقتصادية واالجتماعية تؤثر أو تحدد 
طريقة استجابة الفرد لما يصادفه من مثيرات في بيئة العمل 

وتطبيق ما توصل إليه فمن الجدير بنا أن ال نكتفي بالترجمة 
منزله ويذهب إلى العمل ال  يترك فمن الباحثون من توصيات،

 وظروفه االقتصادية، يترك وراءه ثقافته وروابطه االجتماعية
وهي تساهم في تحديد شكل استجابته لكل  ،معهبل إنها تبقى 
لذلك،  .عمله اليومية أثناء تنفيذه لواجباتفي ما يعترضه 

  :لى التحقق مما يليإهذه الدراسة  تهدف
 بين الصحة النفسية إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  :أوال

في قطاع  من جهة وبيئة العمل من جهة أخرى للعاملين
  .الصناعات الدوائية

بين أبعاد مقياس  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  :ثانيا
  . العمل بيئةوأبعاد مقياس  )النفسية(ة العامة الصح
في هذا المجال قد  العلميةن الدراسات م العديدأن  ورغم

أجريت في كثير من بلدان العالم وخاصة في الواليات 
ننا ال نستطيع االعتماد على نتائجها وتوصياتها اإال  ،المتحدة

 وسبب. معالجة هذه الظاهرة سياساتعند إقدامنا على رسم 
استجابة الفرد لظروف بيئة العمل المحيطة به تتحدد  أنذلك 

واالجتماعية المحيطة  الثقافيةوامل من بينها العوامل بعدة ع
وبما أن ثقافة الفرد العربي تختلف عن ثقافة االمريكي او . به

من ذلك ضرورة  االوروبي، وكذا القيم والعادات فإننا نستنتج
رتبط تالتي إجراء دراسات محلية لتحديد جوانب بيئة العمل 

إلى انخفاض تؤدي والنفسية  االضطراباتبظهور حاالت 
  .نسبة هامةب العاملينإنتاجية 

  

  منهجية الدراسة 
   :العينة) 1

تألفت عينة الدراسة من األفراد العاملين على خطوط 
 2003اإلنتاج في بعض مصانع األدوية األردنية للعام 

باإلضافة إلى من ال يقومون بدور إشرافي على عمال أو 
قطاع صناعة أما اختيار . موظفين آخرين في تلك المصانع

؛ فيعود ألهميته المستقبلية ضمن ميدان دراستنااألدوية ليكون 
الصناعات الواعدة في األردن، والرتفاع نسبة التعليم 
ومستواه بين العاملين في تلك المصانع مقارنة بقطاعات 

إضافة لتعاون إدارات تلك المصانع  ،الصناعة األخرى
  .والتسهيالت التي قدموها إلجراء الدراسة

موزعين على  عامال وعاملة 285دد أفراد العينة بلغ ع
وبعد استثناء عدد من االستبانات بسبب . ستة مصانع لألدوية

عدم صالحيتها، أصبح العدد النهائي ألفراد عينة الدراسة 
وأظهرت البيانات الديموغرافية لعينة . عامال وعاملة 250

سنة ) 57-19(الدراسة أن أعمار العاملين تراوحت بين 
أما بشأن التوزيع حسب الجنس، . سنة) 29(بمتوسط مقداره

قارنة بنسبة اإلناث م%  76فقد كانت نسبة الذكور من العينة 
وفيما يختص بالحالة االجتماعية أظهرت %. 24التي بلغت 

إلى %  48المتزوجين البيانات تقاربا بين نسبة غير 
وحول المستوى التعليمي أوضحت %. 52المتزوجين 

درجة البكالوريوس، تليها هم من حملة %  46يانات أن الب
حملة شهادة  من%  14من حملة درجة الدبلوم، و% 37نسبة 

أما بالنسبة . من حملة درجة الماجستير% 3الثانوية العامة، و
لتوزيع العاملين حسب عدد سنوات الخبرة، فقد تراوحت 

 5سنة بمتوسط مقداره ) 20 -1(سنوات خبرة العاملين بين 
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للعاملين، فقد . وات ونصفسن

مرة خالل ) 30 -0(تراوح عدد مرات زيارة الطبيب بين 
  ). 2.51(السنة الماضية بمتوسط حسابي مقداره 

  
  أدوات الدراسة) 2
 General Health Questionnaireمقياس الصحة العامة ) 1

(GHQ) 
 Goldberg and)أعد هذا المقياس غولدبيرغ ووليامز 

Williams)  30، 28، 12(ولهذا المقياس أربع صور هي ،
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60 GHQ ( وقد تم اختيار الصورة التي تضم)فقرة، ) 28
، والتحرر من القلق النفسجسمية: ألنها تقيس أربعة أبعاد هي

كتئاب وظائف االجتماعية، والتحرر من االواألرق، وفاعلية ال
  .الشديد

الفرعية سميت تسميات تدل  ومما يجدر ذكره أن األبعاد
على االتجاه اإليجابي للدرجة العالية واالتجاه السلبي للدرجة 
المنخفضة بحيث تعكس الدرجة العالية منها مستوى إيجابياً 

  .من الصحة النفسية
  

  :وثباته الصحة النفسية صدق مقياس
تم حساب الثبات للمقياس بطريقتي التجزئة : الثبات: أوال

ساق الداخلي، فقد تراوحت معدالت الصدق النصفية، واالت
) 0.66(ألبعاد المقياس بطريقة التجزئة النصفية بين 

وتراوحت معدالت الثبات للمقياس بطريقة االتساق ) 0.86(و
  ).0.91(و) 0.71(الداخلي بين 

تم ايجاد معدالت الصدق للمقياس بطريقتي : الصدق: ثانياً
ت نتائج صدق البناء فقد أشار. صدق البناء، والصدق العاملي

لمعامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي اليه الفقرة الى 
إذ  مكن الوثوق بها، واالعتماد عليها؛وجود دالالت صدق ي

  ).0.73و 0.47(تراوحت معدالت الصدق لهذه األبعاد بين 
كما تم إيجاد شكل آخر من أشكال صدق البناء من خالل 

لمتبادلة بين أبعاد مقياس حساب قيم معامالت االرتباط ا
الصحة العامة بعضها مع بعض، وبين األبعاد الفرعية 
للمقياس، والدرجة الكلية على المقياس، وقد كانت قيم 

كما ) 0.01(معامالت االرتباط دالة احصائياً عند مستوى 
  ).1(رقمبينها الجدول 

الصدق العاملي فقد تم إجراء تحليل عاملي بخصوص اما 
ساسية والمحاور المتعامدة لفقرات المقياس للمكونات األ

(Principal components analysis with varimas rotation) ،
تجاوزت فيه القيمة النسبية لكل عامل من هذه العوامل الواحد 

من ) 0.35(صحيح، وفسرت هذه العوامل معاً ما قيمته ال
عت التباين الكلي، وأفرز هذا التحليل ثالثة أبعاد، حيث تجم

والتحرر من القلق  ،)الجسدية -النفسية(فقرات الصحة 
ويفسر تجمع هذين البعدين أن . واألرق حول العامل األول

 ؛)الجسدية –النفسية (القلق قد يكون مصحوباً باالضطرابات 
فمن أعراض القلق ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع دقات القلب، 

فقرات  كما تجمعت. وغيرهما من االضطرابات الفسيولوجية
التحرر من االكتئاب حول العامل الثاني، بينما تجمعت فقرات 

  .فعالية الوظائف االجتماعية حول العامل الثالث
  

  :لمقياس الصحة النفسية طريقة التصحيح
تمت اإلجابة عن هذا المقياس وفقاً لطريقة ليكرت، بحيث 
يختار الفرد اإلجابة التي تنطبق عليه من بين أربعة بدائل، 

أفضل (إذ يأخذ البديل األول  ؛)3-صفر(متدرجة من  وهي
البديل ، و)2) (كالمعتاد(، والبديل الثاني )3) (من المعتاد

أسوأ من (البديل الرابع و ،)1( )أسوأ من المعتاد(الثالث 
  .صفراً) المعتاد بكثير

، الى أن الفرد 3الدرجة  ىويشير البديل األول، الذي يعط
 ىما البديل الرابع، الذي يعطأ. يتمتع بصحة نفسية جيدة

صفراً فإنه يدل على سوء الصحة النفسية، وتتراوح الدرجة 
الى تدنٍ ) صفر(إذ تشير الدرجة  ؛)84 –صفر (النهائية بين 

الى ارتفاع في ) 84(عاٍل في الصحة النفسية، والدرجة 
الصحة النفسية على المقياس الكلي، وتتراوح الدرجة على كل 

  ).21-صفر(مقياس بين بعد من أبعاد ال
  

  :مقياس بيئة العمل )2
تم استخدام مقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية 

وقام بتطبيقه  (Moos)" موس"وهو المقياس الذي قام ببنائه 
فقرة  90ويتكون المقياس من . على البيئة العربية عبد الرحيم

  :تقيس ثالثة أبعاد رئيسية تحتوي عشرة أبعاد فرعية هي
الذي يتكون من االنغماس في العمل،  :بعد العالقات

: وتماسك الرفاق، وتعضيد العاملين، وبعد النمو الشخصي
الذي يتكون من االستقالل، وتوجيه العمل، وبعد المحافظة 

الذي يتكون من الوضوح، والضبط، والتجديد، : على النظام
تم و. وضغط العمل، وقد تم ضم الراحة البدنية الى هذا البعد

  :توظيف هذه األبعاد الفرعية على النحو التالي
وهو يقيس مدى اهتمام : بعد االنغماس في العمل .1

العاملين بوظائفهم ومدى ارتباطهم بهذه الوظائف، 
ويتضمن عبارات تعكس جوانب الحماس، والنشاط، 

  .واالتجاه البناء في العمل
وهو يقيس ما يوجد لدى العاملين من : بعد تماسك الرفاق .2

 .روح الصداقة، ودرجة مساندة كل منهم لآلخر
يقيس مدى ما تقدمه إدارة المؤسسة : بعد تعضيد العاملين .3

من تعضيد ومساندة للعاملين بها، ومدى ما تقدمه من 
 .تشجيع حتى يساند العاملون بعضهم بعضاً

وهو يقيس مدى ما يلقاه العاملون من : بعد االستقالل .4
الذاتي، واتجاه الموظفين  تشجيع لتحقيق نوع من االكتفاء

قرارتهم بأنفسهم، كما يتضمن بنوداً ترتبط بالنمو تخاذ ال
 .والتقدم الشخصي من خالل العمل

وهو يقيس مدى ما تؤكده بيئة العمل : بعد توجيه العمل .5
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من ميل الى التخطيط الجيد وأساليب تشجيع العاملين 
 .على ما هو مطلوب منهم من األعمال

هو يقيس مدى سيطرة أساليب و: بعد ضغط العمل .6
 .الضغط في إنجاز األعمال

وهو يقيس مدى معرفة العاملين بما هو : بعد الوضوح .7
متوقع منهم في ظل الروتين اليومي للعمل، ووضوح 

 .القواعد والنظم التي تحكم العمل
وهو يقيس مدى استخدام إدارة المؤسسة : بعد الضبط .8

املين تحت للقواعد والضغوط للمحافظة على بقاء الع
 .شكل من أشكال الضغط

وهو يقيس مدى التأكيد على التنوع : بعد التجديد .9
والتغيير، واستخدام المداخل واألساليب المتجددة في 

 .إنجاز األعمال
وهو يقيس مدى ما تسهم به العوامل : بعد الراحة البدنية .10

بمكان العمل من توفير مناخ والظروف المادية المحيطة 
 .جع على أداء العملومريح ومش مالئم

  
  :وثباته بيئة العمل صدق مقياس

اس بطريقتي تم استخراج الثبات للمقي :الثبات: أوالً
تساق الداخلي، فقد كانت درجة الثبات التجزئة النصفية، واال

، وللمقاييس )0.81(للمقياس بمجمله بطريقة التجزئة النصفية 
تساق قة االاما الثبات بطري). 0.77-0.38(الفرعية بين 

الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، فقد بلغت درجة الثبات 
-0.49(وللمقاييس الفرعية بين ) 0.92(للمقياس الكلي 

0.81.(  
  

  :تم استخراج الصدق بالطرق التالية :الصدق: ثانياً
 10فقد تم عرض المقياس على : صدق المحكمين .1

محكمين متخصصين في علم النفس لتحديد مدى وضوح 
قرات، وصالحيتها، ومدى انتماء كل فقرة الى البعد الذي الف

وكانت النسبة التي يتم بناًء عليها قبول الفقرة . وضعت لقياسه
وتم إجراء . هي موافقة ثمانية فأكثر من المحكمين على الفقرة

تعديل الصياغة اللغوية لمعظم الفقرات، وذلك بتحويل الجمل 
كان ذلك مناسباً، ألن من جمل اسمية الى جمل فعلية حيثما 

الجملة العربية هي جملة فعلية، كما تمت إزالة النفي من 
الفقرات وتحويلها الى جمل مثبتة، وذلك بناًء على توصية 
المحكمين، لكن بالنسبة الى مدى انتماء الفقرات الى البعد 
الذي تقع ضمنه، فقد تجاوزت نسبة االتفاق بين المحكمين 

90.%  
الكلي  راء تحليل الفقرات للمقياستم إج: صدق البناء .2

إذ تشير الدرجات الى أن  وللمقاييس الفرعية العشرة؛
معامالت االرتباط بين الفقرات والمقياس الفرعي الذي تقع 
ضمنه هي دالة، كذلك كانت معامالت االرتباط بين الفقرات 

كما أشارت النتائج الى ان جميع . والدرجة الكلية دالة أيضاً
بطت ارتباطاً ذا داللة احصائية مع البعد الفرعي الفقرات ارت

الذي تنتمي إليه، أما ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس، 
فقد كانت غالبيتها مرتبطة مع الدرجة الكلية بشكل دال 
احصائياً، غير ان هناك بعض الفقرات في مجالي الضبط 
 والضغط كانت ارتباطاتهما بالمقياس الكلي غير دالة في

الكثير منها، وهذا عائد الى أن هذين البعدين يقيسان جوانب 
سلبية من بيئة العمل، وهذا أدى الى أن تكون ارتباطات 
الفقرات مع البعدين الفرعيين دالة احصائياً، لكنها غير دالة 

 .مع الدرجة الكلية
وتم ايضاً ايجاد قيم معامالت االرتباط بين ابعاد مقياس 

البيئات المؤسسية بعضها مع بعض وبين االبعاد النفسية في 
االبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية على المقياس، وقد 

  .كانت قيم معامالت االرتباط دالة احصائياً
  

  :لمقياس بيئة العمل طريقة التصحيح
تمت اإلجابة عن هذا المقياس وفقاً لطريقة ليكرت بحيث 

بين أربعة بدائل، يختار الفرد اإلجابة التي تنطبق عليه من 
البديل األول  ىوفي التصحيح يعط). 4-1(وهي متدرجة من 

درجات، والبديل  3) أحياناً(درجات، والبديل الثاني  4 )دائماً(
  .1) أبداً(، والبديل الرابع 2) نادراً(الثالث 

وهناك بعض الفقرات التي كان يتم تصحيحها بشكل 
 2: أحياناً واإلجابة 1: اإلجابة دائما ىعكسي، أي تعط

، 7، 4، 3: وهي الفقرات 4: واإلجابة أبداً 3: اًرواإلجابة ناد
10 ،15 ،21 ،22 ،25 ،27 ،30 ،43 ،49 ،50 ،62 ،63 ،
69 ،70 ،71 ،75 ،77 ،82 ،85.  

بعدي الضغط والضبط في بيئة كذلك الحال بالنسبة ل
، 2: ، واإلجابة أحيانا1ً: إذ كانت تعطى اإلجابة دائماً العمل؛
، فكلما انخفضت 4: ، واإلجابة أبدا3ً: جابة نادراًواإل

الدرجات على هذين البعدين، دل ذلك على بيئة عمل ضاغطة 
وضابطة، وكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على بيئة عمل أقل 

: ضبطاً باستثناء عدد من الفقرات، وهي الفقراتأقل ضغطاً و
 4 :اإلجابة دائماً ىإذ كانت تعط ؛88، 68، 66، 26، 18

  .1: وأبداً 2: ونادراً 3: وأحياناً
إذ  ؛)360-90(وتتراوح الدرجة النهائية لكل فرد بين 

تشير الدرجة المرتفعة الى بيئة عمل ذات جودة مرتفعة، 
والدرجة المنخفضة الى بيئة عمل ذات جودة متدنية، وتتراوح 
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  ).36-9(الدرجة النهائية على المقاييس الفرعية من 
  

  إجراءات التطبيق
قبل البدء بجمع البيانات، تم تطبيق أدوات القياس على 
مجموعة صغيرة من العاملين بلغ عددها ثالثين عامال وعاملة 

وبعد أن جرى التحقق نهائيا من . في أحد مصانع األدوية
وضوح صياغة الفقرات والتعليمات والتأكد من طبيعة 
االستفسارات التي يمكن أن يطرحها أفراد العينة، وزعت 
االستبانات في ستة مصانع لألدوية خالل شهري حزيران 

أثناء وقت في وبطريقة جمعية و. 2003وتموز من عام 
االستراحة كانت تتم عملية التوزيع، وشرح هدف الدراسة، 
وطمأنة العاملين على سرية المعلومات التي يتم جمعها، وأن 

 تووزع. استخدامها سيكون ألغراض البحث العلمي فقط
وكان يتم التأكيد . استبانة 285تبانة، استعيد منها اس 550

على ضرورة اإلجابة عن جميع الفقرات دون ترك أي 
ونظرا ألن مصانع األدوية كانت ترفض أن تكون . عبارة

أثناء العمل على خطوط اإلنتاج، في عملية تعبئة االستبانات 
أثناء  في ولما كان العمال أيضا ال يحبذون تعبئة االستبانات

وقت االستراحة، فكان ال بد من السماح ألفراد العينة بأخذ 
االستبانات معهم إلى منازلهم، واعادتها في اليوم التالي إلى 

وقد أهملت أوراق اإلجابة إذا . موظفة االستقبال في المصنع
  : توفر فيها شرط أو أكثر من الشروط التالية

ع جمي عنإذا ظهر أن اإلجابة غير جدية مثل اإلجابة  .1
  . الفقرات إجابة واحدة

إذا أهمل المشارك في الدراسة فقرة أو أكثر من فقرات  .2
  .المقياس

استبانة، فأصبح  35وقد بلغ عدد االستبانات التي أهملت 
 250العدد النهائي ألفراد العينة التي تم اعتمادها في الدراسة 

  . عامال وعاملة
  

  تحليل نتائج الدراسة
شاف العالقة بين الصحة هدفت هذه الدراسة الى استك

  .النفسية للعاملين وارتباطها ببعض المتغيرات في بيئة العمل
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، 
حللت البيانات التي تم الحصول عليها من مقياس الصحة 
العامة ومقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية باستخدام 

؛ إذ استخدمت (SPSS)االجتماعية  النظام اإلحصائي للعلوم
معادلة بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين متغير 
الصحة النفسية من جهة ومتغير بيئة العمل من جهة أخرى، 
وكذلك بين األبعاد الفرعية للصحة النفسية واألبعاد الفرعية 

وسنتطرق فيما يلي الى نتائج استجابات العينة . لبيئة العمل
من ناحيتي المتوسطات الحسابية،  ةياسين على حدعلى المق

  .واالنحرافات المعيارية، ثم سنعرض العالقة بينهما
  

  الصحة العامة: أوالً
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
التي سجلها أفراد العينة على مقياس الصحة العامة وأبعاده 

الكلي تتراوح بين الفرعية، علماً بان الدرجات على المقياس 
وقد ). 21 -صفر(وعلى األبعاد الفرعية بين ) 84- صفر(

 ؛درجة) 22(تجاوز المتوسط الحقيقي المتوسط الفرضي ب 
درجة، في حين ) 42(إذ ان المتوسط الفرضي للمقياس بلغ 

بلغ المتوسط الحقيقي لدرجات األفراد على مقياس الصحة 
، )11.56( رهمقدا درجة، وبانحراف معياري) 64(العامة 

-13(وتراوحت درجات األفراد على المقياس الكلي بين 
82.(  

كما تجاوزت درجات األفراد على المقاييس الفرعية 
وحل ) 10.5(المتوسط الفرضي للمقاييس الفرعية الذي بلغ 

ُبعد التحرر من االكتئاب الشديد بالمرتبة األولى بين أبعاد 
إذ تجاوز  ؛)18.9(مقياس الصحة العامة بمتوسط مقداره 

درجات تقريباً، وتال ذلك بعد ) 8(المتوسط الفرضي ب 
، أما )15.4(الذي كان متوسط درجاته  النفسجسميةالصحة 

). 15(بعد التحرر من القلق واالرق، فقد بلغ متوسط درجاته 
بعد فعالية الوظائف االجتماعية بمتوسط مقداره  جاء وأخيراً

سط درجات المقاييس ونالحظ أن الفارق بين متو) 14.8(
الفرعية الثاني والثالث والرابع من ناحية الترتيب لم يكن 

  ).2(انظر الجدول رقم  ،كبيراً
  

  االبعاد النفسية في البيئات المؤسسية: ثانياً
المعيارية  اتتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف

إذ تراوحت ؛ ت المؤسسيةالمقياس األبعاد النفسية في البيئ
، وعلى األبعاد )360- 90(رجات على المقياس الكلي بين الد

، في حين بلغ المتوسط الفرضي للمقياس )36- 9(الفرعية بين 
قد تراوحت و ،)22.5(وللمقاييس الفرعية ) 225(الكلي 

  ).306- 162(درجات األفراد على المقياس الكلي بين 
) 246(وبلغ متوسط درجات األفراد على المقياس الكلي 

أما . درجة) 21(ى من المتوسط الفرضي ب وهو أعل
درجاتهم على األبعاد الفرعية، فقد نال بعدا الراحة البدنية 

) 29(إذ بلغ المتوسط لكليهما  ؛وتوجيه العمل المرتبة األولى
بعد  يليهمادرجة، ) 6.5(وهو أعلى من المتوسط الفرضي ب 

وبعد االنغماس في العمل ) 28(الوضوح بمتوسط مقداره 
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قاللية في أداء ، وبعدا تماسك الرفاق، واالست)27(بمتوسط 
، وبعد تعضيد )25(إذ كان متوسطهما  المهمات والتجديد؛

وكما نالحظ، فإن متوسطات ). 23(العاملين بمتوسط مقداره 
ا بعدا األبعاد جميعها هي أعلى من المتوسط الفرضي، أم

ضغط العمل والضبط، فكان متوسطهما الحسابي أقل من 
) 18(إذ بلغ متوسط بعد ضغط العمل  فرضي؛المتوسط ال

درجة، وبعد ) 4.5(وهو أقل من المتوسط الفرضي بـ 
) 7.5(وهو أقل من المتوسط الفرضي بـ ) 15(الضبط 

  ).3(درجة، انظر الجدول رقم 
رعية الرئيسية أما فيما يتعلق بمتوسطات األبعاد الف

الثالثة، فقد كان المتوسط الفرضي لبعد المحافظة على النظام 
أما متوسط درجات األفراد على هذا البعد، فبلغ ) 112.5(
درجة عن المتوسط الفرضي، في ) 3.5(أي بفارق ) 116(

 ؛حين نال بعد العالقات المرتبة الثانية من ناحية المتوسطات
مع األخذ باالعتبار أن ) 75(إذ بلغ متوسط الدرجات عليه 

، وجاء بعد النمو الشخصي في )67.5(متوسطه الفرضي 
، )55(المرتبة الثالثة من ناحية المتوسط الحسابي، فقد بلغ 

  ).4(، انظر الجدول رقم )35(علماً بأن متوسطه الفرضي 
  
  :العالقة بين الصحة النفسية وبيئة العمل. 1

ذات داللة احصائية  دلت النتائج على وجود عالقة إيجابية
 وبيئة العمل؛بين الصحة النفسية ) 0.01(عند مستوى الداللة 

وهذا يعني أنه كلما كانت ). 0.39(إذ بلغت قيمة هذا االرتباط 
بيئة العمل جيدة ارتفعت الصحة النفسية، وكلما كانت بيئة 
العمل ذات جودة منخفضة أدى ذلك الى تدني الصحة النفسية، 

لفرضية األولى من فرضيات الدراسة التي مما يعني تحقق ا
تتوقع وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الصحة النفسية 

  .وبيئة العمل
  
  العالقة بين الصحة النفسية واألبعاد الفرعية لبيئة العمل. 2

دلت النتائج على وجود عالقة إيجابية ذات داللة احصائية 
ة بدرجتها بين الصحة النفسي) 0.05(عند مستوى الداللة 

إذ كانت أعلى  ؛الكلية وبين بعض األبعاد الفرعية لبيئة العمل
ي قيمة ارتباط هي بين الصحة النفسية وبعد االنغماس ف

) 0.36و 0.37(إذ بلغت  العمل، وبعد الوضوح في المهمات؛
على التوالي؛ أي انه كلما كان العاملون مهتمين بعملهم 

و متوقع منهم في ظل ومرتبطين به كانوا أكثر معرفة بما ه
الروتين اليومي، األمر الذي يؤدي الى ارتفاع الصحة النفسية 
لديهم، أما بعد تماسك الرفاق، وبعد تعضيد العاملين، فقد 

على التوالي؛ أي ) 0.31و 0.32(بلغت قيمة االرتباط لهما 

شجعت إدارة  كلماانه كلما كان الرفاق أكثر تماسكاً، و
ساعدة بعضهم بعضاً ارتفعت الصحة المؤسسة العاملين على م

وقد بلغت قيمة االرتباط لبعد توجيه العمل . النفسية لديهم
، وهذا يعني انه كلما اهتمت المؤسسة بالتخطيط الجيد )0.29(

كانت قيمة تحسنت الصحة النفسية لدى العاملين فيها، و
لبعد الراحة البدنية وتوفير مناخ مالئم ) 0.27(االرتباط 

لبعد االستقالل ) 0.26(ع على أداء العمل، وومريح ومشج
واتخاذ الموظفين قراراتهم بأنفسهم، أما بعد التجديد والتغيير 
والتنوع، فقد كانت قيمة االرتباط له أدنى قيمة، وهي 

)0.21.(  
بالمقابل، ارتبطت الصحة النفسية ارتباطاً سلبياً غير دال 

ني مدى احصائياً مع بعد الضبط في بيئة العمل الذي يع
استخدام إدارة المؤسسة للقواعد والضغوط للمحافظة على بقاء 

، كذلك )0.10-(بلغ  ،العاملين تحت شكل من أشكال الضبط
ارتبطت الصحة النفسية ارتباطاً ايجابياً غير دال احصائياً مع 

انظر الجدول  ،)0.12(بعد الضغط في انجاز األعمال بلغ 
  ).5(رقم 
  

  :النفسية ةعمل واألبعاد الفرعية للصحالعالقة بين بيئة ال. 3
دلت النتائج أيضاً على أن بعد التحرر من القلق واألرق، 

باط ايجابي وبعد فعالية الوظائف االجتماعية، لهما أعلى ارت
 0.33(إذ بلغ معامل االرتباط لهما  مع بيئة العمل الكلية؛

وبعد  النفسجسمية،على التوالي، يليهما الصحة ) 0.32و
لكل ) 0.29(من االكتئاب الشديد بارتباط مقداره  التحرر

  ).6(انظر الجدول رقم  ،)0.05(منهما عند مستوى الداللة 
  

لمقياس األبعاد النفسية في  عالقة األبعاد الرئيسية. 4
البيئات المؤسسية مع األبعاد الفرعية والمقياس الكلي 

  :للصحة العامة
الرئيسية لبيئة العمل  دلت النتائج فيما يتعلق باألبعاد الثالثة

على وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
إذ كان أعلى ارتباط بين  مع الصحة النفسية؛) 0.01(داللة ال

بعد العالقات الذي يتضمن العالقة مع الزمالء والرؤساء 
والتشجيع والمكافآت والدعم االجتماعي وبين الصحة النفسية 

ما بلغت قيمة االرتباط بين الصحة ، ك)0.38(بقيمة بلغت 
النفسية وبعدي النمو الشخصي وتشجيع الكفاءة الذاتية والقدرة 
على السيطرة على مطالب العمل، وبعد المحافظة على النظام 
وتركيز المؤسسة على ضبط الموظفين وكمية التغير المحتملة 

أما . على التوالي) 0.32و 0.33(واالهتمام بالراحة البدنية 
بعاد ما يختص بارتباط األبعاد الثالثة الرئيسية مع األفي



  2005، 2، العدد 32لّد ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجدراسات

- 291 -  

الفرعية من الصحة النفسية، فقد كان لبعد العالقات أعلى قيمة 
إذ كانت قيمة االرتباط  اط مع فعالية الوظائف االجتماعية؛ارتب

ومع الصحة ) 0.32(ومع التحرر من القلق واألرق ) 0.23(
ستوى الداللة عند م) 0.28(جسدية واالكتئاب  –النفس 

على التوالي، أما بعد النمو الشخصي، فكان أعلى ) 0.05(
، )0.29(ارتباط له هو مع بعد التحرر من االكتئاب الشديد 

في حين كان لبعد المحافظة على النظام قيم ارتباط ايجابية 
ودالة احصائياً مع األبعاد الفرعية للصحة النفسية، لكنها كانت 

ن اآلخرين، وقد كانت أعلى قيمة أقل من ارتباطات البعدي
إذ بلغت  ي مع بعد التحرر من القلق واألرق؛ارتباط له ه

  ).7(انظر الجدول رقم  ،)0.29(قيمته 
  

  :العالقة بين األبعاد الفرعية لكال المتغيرين. 5
دلت نتائج االرتباط بين األبعاد الفرعية لكال المقياسين 

سين، فقد كان لبعد على ان هناك ارتباطاً بين أبعاد المقيا
إذ  ؛جسدية –الوضوح أعلى ارتباط مع بعد الصحة النفس 

 –كلما كانت المهمات أكثر وضوحاً أدى ذلك الى صحة نفس 
عند مستوى ) 0.29(وقد بلغت قيمة االرتباط . جسدية أفضل

، أما فيما يختص بأبعاد الوضوح واالنغماس )0.05(الداللة 
كان لها أعلى معامالت  في العمل، وتعضيد العاملين، فقد

إذ بلغت قيمة  ط مع بعد التحرر من القلق واألرق؛ارتبا
علـى التوالـي عند ) 0.28، 0.28، 0.32(االرتباط لهـا 

، أي ان ذلك يعني انه كلما ارتفعت )0.05(مستوى الداللـة 
درجة األفراد على بعد االنغماس في العمل وتعضيد العاملين 

اؤها أكثر وضوحاً، األمر الذي كانت المهمات المطلوب أد
  .يؤدي الى انخفاض القلق واألرق

وكان لبعد االنغماس في العمل كذلك أعلى ارتباط مع بعد 
فكلما ) 0.35(فعالية الوظائف االجتماعيـة، فقد بلغت قيمتـه 

  .زاد انغماس الفرد في عمله زادت فعالية وظائفه االجتماعية
ح في المهمات نغماس في العمل والوضوكما كان لال

إذ بلغت  ؛أعلى نسبة ارتباط مع التحرر من االكتئاب الشديد
  ).0.05(عند مستوى الداللة ) 0.28(قيمة االرتباط 

بالمقابل، فقد ارتبط بعد الضبط في العمل ارتباطاً سلبياً 
غير دال احصائياً مع جميع أبعاد الصحة النفسية، وايضاً 

ايجابياً غير دال  ارتبط بعد الضغط في العمل ارتباطاً
احصائياً مع جميع أبعاد الصحة النفسية، باستثناء التحرر من 

، أي كلما )0.19(إذ كانت قيمة االرتباط بينهما  لقلق واألرق؛ا
ازداد الضغط في بيئة العمل أدى ذلك الى الشعور بالقلق 

  ).8(واألرق، انظر الجدول رقم 
  النتائج مناقشة

  
 فهناك ،البحث أهدافحة نتائج هذه الدراسة ص أوضحت

عند مستوى الداللة واحد بالمائة  إحصائياارتباط إيجابي دال 
أي انه كلما كانت  ،بين كل من الصحة النفسية وبيئة العمل

الصناعات الدوائية في األردن أفضل من  قطاعبيئة العمل في 
 ،القطاع ذلكوجهة نظر العاملين على خطوط االنتاج في 

لى مستوى الصحة النفسية لديهم، فارتفع انعكس ذلك إيجابا ع
العمل غير  بيئةنه كلما كانت اأي  ،صحيح والعكس ،مستواها

مناسبة أو غير مواتية من وجهة نظر العاملين على خطوط 
على مستوى الصحة النفسية لديهم  سلباً ذلكانعكس  ،اإلنتاج

النتيجة تتسق مع ما تم استعراضه  وهذه. فانخفض مستواها
 ان للصحة النفسية تأثيرا كما. سابقةالدراسات ال جنتائمن 
 ،بأبعادها المختلفة الفردبيئة العمل التي يوجد بها في  اكبير
من اضطرابات نفسية يصبح عاجزا عن  يعانيالذي  فالفرد

نه يصبح غير ا كماالقيام بواجبات المهنة بالطريقة المطلوبة، 
و المشكالت التي قادر على التكيف أو التأقلم مع المستجدات أ

في موقع العمل مما قد يدفعه أو يضطره إلى ترك  تواجههقد 
اته، أو تنفيذه لواجب أثناءفي العمل بسبب ارتكابه ألخطاء 

نتائج  مع تنسجمهذه النتيجة و، بطئه أو تغيبه عن العمل
 Gabriel and) مثل دراسات كل من دراسات سابقة عديدة

Limatianen;, Bonnie; Toom) .  
وإيجابي بين الصحة  عالإلى وجود ارتباط  باإلضافةو
، أوضحت نتائج هذه الدراسة في مجملها وبيئة العمل النفسية

بصفة عامة وبين أبعاد  النفسيةوجود ارتباطات بين الصحة 
نتائج ذلك كما أظهرت  ،بيئة العمل) مكونات أو جوانب(

العديدة التي تم إجراء معظمها في الواليات  الدراسات
 فيالنفسية ترتبط إيجابا بكل من االنغماس  فالصحة. لمتحدةا

بهذين  النفسيةالصحة  فارتباط ،العمل ووضوح الواجبات
في  - البعدين هو أعلى ارتباط مقارنة بارتباط الصحة النفسية

يبدو  وهكذا. من األبعاد األخرى لبيئة العمل كلمع  -مجملها 
 ج في مصانع األدويةعلى خطوط اإلنتا أنه كلما كان العاملون

أكثر معرفة بما هو متوقع ون به، ين بعملهم ومرتبطيمهتم
منهم في ظل العمل اليومي المستمر والمتجدد، كان مستوى 

 الصحةذلك يأتي ارتباط  بعد. أفضل لديهمالصحة النفسية 
انه كلما  أي ،وتعضيد العاملين زمالءالنفسية بأبعاد تماسك ال

وتماسكا وكلما شجعتهم إدارة  أكثر تضامناالزمالء كان 
ارتفع مستوى  ،على مزيد من التعاون فيما بينهم المؤسسة
كلما كان مستوى انتماء  ،بمعنى آخر .لديهم النفسية الصحة

جماعة العمل أفضل وأوثق كانت قدرته  إلىالفرد العامل 
لتوتر أو الضغط اأو  للقلقعلى مجابهة المواقف المثيرة 
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ية أو مشكالت التفاعل مع الزمالء أو بسبب المشكالت المهن
أفضل وهذا سينعكس إيجابا على مستوى الصحة  الرؤساء

 ؛أن زيادة مستوى التخطيط في المؤسسة ويبدو. النفسية لديهم
دي إلى ؤالقرارات االستراتيجية ي ذاخاتأي التفكير المسبق في 

في  األسلوبمزيد من الصحة النفسية نظرا ألن مثل هذا 
كالت المستقبل في بيئة العمل ال يؤدي إلى نشوء معالجة مش

 ، ومن ثمأو محبطة ،أو محيرة ،متوقعة غيرمواقف جديدة 
 وكذلك. النفسيوالضغط  ،والقلق ،مثيرة لمشاعر اإلحباط

 ؛البدنية واالستقالل في العمل الراحةلمتغيرات بالنسبة الحال 
اء ومشجع على أد ومالئمكلما تم توفير مناخ مريح  نها أي

القرارات الخاصة  اتخاذ علىالعمل، كان العامل أكثر قدرة 
كان ومن ثم  ،ءمةبتنفيذ واجبات العمل بطريقة أكثر مال

كذلك مستوى ، والمهني والنفسي أفضلمستوى الرضا 
  . الصحة النفسية

هذه الدراسة أن الصحة  نتائجفي  ذكره الجدير ومن
دال  غيرولكن النفسية لدى العاملين ترتبط ارتباطا سلبيا 

وهو مقدار استخدام  ،إحصائيا مع بعد الضبط في بيئة العمل
التنظيمية في توقيع أشكال مختلفة  للصالحياتإدارة المؤسسة 

. الدقيق بأنظمة العمل التقيدمن العقوبات إلكراه العاملين على 
مرتفعة من األدوية تتميز بمستويات  مصانعأن  ويبدو

 اإلدارةبعض، وقيام  مع مبعضهالتضامن بين العاملين 
بالتشجيع على مثل هذا التعاون، أضف إلى ذلك المستويات 

والتخطيط الذي نالحظه في تلك  والتوضيحالعليا من الشرح 
إلى أدوات  اللجوءالمصانع، كل ذلك يجعل حاجة اإلدارة إلى 

القول أن نشير إلى أن ذلك قد يكون  نافلة ومن. اإلكراه نادرة
التي ال تتمتع  األخرىبيئات العمل األردنية مختلفا جدا في 

  . بالمواصفات المماثلة لمواصفات مصانع األدوية
أخرى، وجود  زاويةمن  ،نتائج هذه الدراسة وأكدت

ارتباط إيجابي ودال إحصائيا بين بعدي التحرر من القلق 
من جانب مع بيئة العمل من جانب  االجتماعيةوالوظائف 

جام هذه النتيجة مع نتائج الدراسات إلى انس وباإلضافة. آخر
العمل بمختلف  فبيئة. ومعقولة منطقيةنراها  ، فإننااألجنبية

. خطوط اإلنتاج مواتية ومناسبة لهم عمالأبعادها يراها 
نادرا ما تلجأ إلى األساليب العقابية لتحقيق االنضباط  واإلدارة

 ،بيئة العمل، وهي تلجأ إلى التخطيط فيالذي تريد 
األمر  ،بينهموتشجيع العاملين على التعاون فيما  ،ضيحوالتو

الذي يؤدي إلى ندرة ظهور المواقف المحبطة والباعثة على 
واضطراب العالقات بين األفراد  ،واألرق ،ظهور القلق

  .وكثير من التوتر والضغط النفسي
في كل مقياس على حدة،  الرئيسيةط األبعاد وحول ارتبا

األشد  االرتباطأن  ، تبينلمقياس اآلخرباألبعاد الرئيسية في ا
أي العالقات بين المشرفين من جانب (هو بين بعد العالقات 

في ) جانب آخر، والعاملين مع بعضهم البعض منوالعاملين 
القلق واألرق  منمقياس أبعاد البيئات وبين بعدي التحرر 

 وهذه. وفعالية الوظائف االجتماعية في مقياس الصحة العامة
وكذلك مع نتائج  ،الذكرجة تتفق تماما مع النتائج سالفة النتي

المنطقي أن يكون  فمن ،األخرى النفسجسميةالدراسات 
العالقات  ألننظرا  ،االرتباط عاليا وإيجابيا بين هذه األبعاد

وتشجيع اإلدارة لهم  ،بعضهم البعضمع ذاتها بين العاملين 
إلى العالقة باإلضافة  ،وتعزيزهاعلى تعميق تلك العالقات 

 ،في ذلك التشجيع سواءاإليجابية بين اإلدارة والعاملين 
وعدم اللجوء إلى األساليب التنظيمية  ،والتوضيح ،والمؤازرة
 ،والضغط النفسي ،كل ذلك ال يمثل مصدرا للقلق ؛العقابية

في  -والرؤساء هي  الزمالءن العالقات مع اما ك. واإلحباط
مختلف المواقف لتخفيف حدة همة جدا في مأداة  - حد ذاتها
وحل المشكالت التي قد تظهر  ،النفسي والضغطالقلق 

مؤسسات  فيوتصبح مصدر تهديد وإحباط في بيئة العمل 
  . الصناعات الدوائية في األردن

ال تنسجم فقط مع  الدراسةالمالحظ أن نتائج هذه  ومن
، السابقةالسنوات القليلة  فينتائج الدراسات التي تم إجراؤها 

ولكنها تكاد تتطابق مع جوهر نتائج البحوث الميدانية 
المعملية الرائدة في سياق  والتجارب والتطبيقيةالتجريبية 
  .االجتماعي التجريبي التطبيقي النفستطور علم 

شركة وسترن  في ئهأوضحت دراسة مايو وزمال فقد
إلكتريك أن التفاعالت االجتماعية اإليجابية والجيدة بين 

أهم محددات مستويات اإلنتاجية في  منهي  العاملين
وأن  المنتج،المؤسسات، وأن العامل السعيد هو العامل 

مع قيم أقرانهم في العمل،  اًيإيجابتفاعالً العاملين يتفاعلون 
  .مع رؤسائهم ذلكأكثر مما يفعلون 
ثالثينيات القرن  منذ ئهتجربة ليفين وزمال وأوضحت

) أساليب اإلدارة(ية المختلفة الماضي ارتباط األجواء اإلدار
واالنفعاالت السائدة لدى العاملين وكذلك اتجاهاتهم  بالمشاعر

فإن الممارسات  عليه،و. اإلدارةإزاء بعضهم البعض ونحو 
 وتبادلاإلدارية التي تشجع على االتصال بين العاملين 

فيما هم ) التخطيط(المعلومات فيما بينهم والتفكير المسبق 
طبيعة واجباتهم وكيفية ) بسرور(لهم  توضحالتي مكلفون به، 

على  التغلبوتشجعهم على التعاون من أجل  ،تنفيذها
بمشاعر إيجابية متبادلة  ترتبطالصعوبات الناجمة عن العمل، 

إيجابية أيضا متبادلة بين  ومشاعربين العاملين أنفسهم، 
والمشرفين من جانب آخر، وانخفاض  جانبالعاملين من 
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 اإلحساسوزيادة  ،لتوتر والقلق لدى العاملينمعدالت ا
وذلك بعكس  ،شاعر نحنباالنتماء للجماعة من خالل م

تبادل المعلومات أو التعاون أو  علىاإلدارة التي ال تشجع 
ومشاعر  انفعاالتوالتي ترتبط بوجود  ،االتصال بين العاملين

وكذلك بين العاملين من جهة  ،سلبية متبادلة بين العاملين
 ليستفهي  ،اإلدارة الفوضوية أما. جهة أخرى منإلدارة وا

  . ترتبط باختفاء الجماعة من الوجود إذ ؛أفضل حاال
وال  ئه،مايو وزمال دراسةحقيقة األمر، لم تكن  وفي

كانت دراسات  بل ؛إشراقات صوفية ئهتجربة ليفين وزمال
 ،واستنتاجات ،السنين تأمالت بآالفميدانية أو تجريبية سبقتها 

وأحكام فلسفية نجدها لدى أفالطون وأرسطو عن اآلثار 
لكن سقراط الحكيم لم يكتف  ،لإلدارة األتوقراطية المحتملة

حياته ثمنا لتلك التأمالت الفلسفية  دفعبالتأمل واالستنتاج بل 
يكن قول شيخ  ولم. حين أصر على احتساء السم والموت

ية واألرسطية بعيدا عن المقاصد األفالطون ةتيمياإلسالم ابن 
أن اهللا لينصرن اإلدارة العادلة وليهزمن ما معناه بحين أفتى 

) عند ابن تيمية(األسوأ بالنسبة للجماعة  واناإلدارة الظالمة 
. )56(نفراط عقد المجتمعاحالة الفوضى التي تؤدي إلى  هو
نبوءة في  بوصفها المالحظ أن فتوى ابن تيمية قد تحققت ومن

  . في ثالثينيات القرن الماضي هئوزمالتجربة ليفين 
األحرى بنا هنا في  مننه إسبق يدعونا إلى القول  ماو

األردن أن نحذو حذو عدد من الدول التي أصدرت تشريعات 
تأخذ في االعتبار العوامل النفسية في اإلنتاجية  العمللتنظيم 

أن بلدانا  ،الحصر وليسل امثعلى سبيل النذكر، و. المؤسسية

لديها  والعمالوالنرويج تؤكد في قوانين العمل مثل السويد 
على أهمية السيطرة الشخصية على موقف العمل، واحترام 

وضرورة العمل  ،القرارات اتخاذ في وتشجيعه التعاون
  : وبعض األنظمة تنص صراحة على ضرورة. كجماعة

وتطوير  ،والتنمية الذاتية ،والسالمة ،األمن مراعاة •
  . مستمرةالمهارات بطريقة 

  . بنفسهالفرد لقراراته  اتخاذ •
على أساليب  الشخصيةوالسيطرة  ،التخطيط المبكر •

  . العمل وأنظمته
أو عائد العمل بكمية  الراتبعدم استخدام أسلوب ربط  •

  ).بالقطعة(العمل 
هذه الدراسة على  نتائجونظرا لصعوبة تعميم  ،وأخيرا

قطاعات العمل األخرى في األردن الختالفها عن قطاع 
فإنه من  ،في عدد كبير من العوامل الدوائيةلصناعات ا

 لتفاع كيفيةالضروري إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة 
. العاملين فيسلبا أو إيجابا  ،ظروف العمل المختلفة وتأثيرها

 ،الوحيد المالوقد يكون رأس  ،هو أثمن رأسمال فاإلنسان
 هوو ،اتهالوحيد الذي يستطيع تجديد ذ ألنه ،لكنه هو األفضل

صفر نتيجة  إلىلن ينضب مثل أي ثروة طبيعية، ولن يتحول 
لذلك يستحق تعاضد وتفاعل  ،المضاربات في األسواق المالية

العاملين مع بعضهم البعض، وكذلك تفاعلهم مع الهيئات 
اإلدارية األعلى، مزيداً من البحث إللقاء األضواء على طبيعة 

سية للعاملين والكفاءة تلك التفاعالت مع كل من الصحة النف
  .المؤسسية بصفة عامة

  
 )1(الجدول رقم 

  معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس الصحة العامة بعضها 
  .وبين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس مع بعض

  

الدرجة الكلية 
 للمقياس

التحرر من 
االكتئاب 
 الشديد

فعالية الوظائف 
 الالجتماعية

ر من التحر
 القلق واألرق

 يةصحة النفسال
 الجسدية

 البعد

 الصحة النفسية الجسدية - **0.75 **0.33 **0.47 **0.85
 التحرر من القلق واألرق - - **0.35 **0.52 **0.88
 فعالية الوظائف االجتماعية - - - **0.41 **0.62
 التحرر من االكتئاب الشديد - - - - **0.74

  0.01ند مستوى الداللة دالة إحصائياً ع** 
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  )2(الجدول رقم 
  .العامة صحةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس ال

  
 مقياس الصحة العامة المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الفرضي

 الجسدية-الصحة النفسية 15.48 4.03 10.5
 التحرر من القلق واألرق 15 4.46 10.5
 فعالية الوظائف االجتماعية 10.88 2.96 10.5
 التحرر من االكتئاب الشديد 18.9 3.18 10.5
 المقياس الكلي للصحة العامة 64.27 11.56 42

  250= ن
  
  

 )3(الجدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية

  .لمقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية
  

 مقياس بيئة العمل المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الفرضي
 االنغماس في العمل 27 4 22.5
 تماسك الرفاق 25 4 22.5
 تعضيد العاملين 23 5 22.5
 االستقالل 25 4 22.5
 توجه العمل 29 4 22.5
 ضغط العمل 18 3 22.5
 الوضوح 28 4 22.5
 الضبط 15 4 22.5
 التجديد 25 4 22.5
 الراحة البدنية 29 4 22.5
 المقياس الكلي  246 26 225

  
  
  

 )4(الجدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد الرئيسية

  .لمقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية
  

 المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الفرضي
مقياس ااألبعاد النفسية في البيئات

 ةالمؤسسي
 بعد العالقات 75 11 67.5
 بعد النمو الشخصي 55 6 35

 بعد المحافظة على النظام 116 11 112.5
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 )5(الجدول رقم 
  .العالقة بين الصحة العامة واألبعاد الفرعية لمقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية

الراحة 
 البدنية

 الوضوح الضبط التجديد
ضغط 
 العمل

توجيه 
 العمل

 ستقاللاال
تعضيد 
 العاملين

تماسك 
 الرفاق

االنغماس في 
 العمل

البعد الفرعي 
 لبيئة العمل

الدرجة الكلية  *0.37 *0.32 *0.31 *0.26 *0.29 *0.12 *0.36 0.10- *0.21 *0.27
 للصحة النفسية

  ).0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
  

 )6(الجدول رقم 
  .سية في البيئات المؤسسية واألبعاد الفرعية لمقياس الصحة العامةمعامالت االرتباط بين مقياس االبعاد النف

التحرر من 
 االكتئاب الشديد

فعالية الوظائف 
 االجتماعية

التحرر من القلق 
 واألرق

 - الصحة النفس
 جسدية

البعد الفرعي للصحة 
 النفسية

 الدرجة الكلية لبيئة العمل *0.29 *0.33 *0.32 *0.29
   .0.05ستوى الداللة دالة احصائياً عند م* 

  
 )7(الجدول رقم 

  معامالت االرتباط بين مقياس الصحة العامة وأبعاده الفرعية مع األبعاد الثالثة الرئيسية
  .لمقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية

الدرجة الكلية 
 للصحة النفسية

التحرر من 
 االكتئاب الشديد

فعالية الوظائف 
 االجتماعية

التحرر من
 قلق واألرقال

الصحة النفس
 جسدية–

 

 بعد العالقات *0.28 *0.32 *0.33 *0.28 **0.38
 بعد النمو الشخصي *0.23 *0.24 *0.30 *0.29 **0.33
 بعد المحافظة على النظام *0.24 *0.29 *0.24 *0.22 **0.32

  .0.05دالة احصائياً عند متوى الداللة * 
  .0.01 دالة احصائياً عند مستوى الداللة **

  
 )8(الجدول رقم 

  معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس الصحة العامة مع األبعاد الفرعية 
  .لمقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية

التحرر من االكتئاب 
 الشديد

فعالية الوظائف
 االجتماعية

التحرر من القلق
 واألرق

-الصحة النفس
 جسدية

 

 االنغماس في العمل *0.27 *0.28 *0.35 *0.28
 تماسك الرفاق *0.23 *0.26 *0.28 *0.23
 تعضيد العاملين  *0.22 *0.28 *0.24 *0.22
 االستقالل *0.17 *0.20 *0.24 *0.24
 توجيه العمل *0.21 *0.21 *0.25 *0.24

 ضغط العمل 0.099 *0.19 0.029 0.029
 الوضوح *0.29 *0.32 *0.25 *0.28

 الضبط 0.083- 0.092- 0.030- 0.117-
 التجديد *0.13 *0.14 *0.24 *0.18
 الراحة البدنية *0.22 *0.25 *0.15 *0.20

  .0.05دالة احصائياً عند مستوى الداللة * 
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Mental Health of Workers and Its Relation with Some Sides  
of Work Environment in the Medical Industry Sector in Jordan 

 
Sumaya Al-Ja’afreh and Fares Helmi* 

 

ABSTRACT 

This study examines the nature of interactions between mental health as a whole and its individual 
components as experienced by those who work on the production lines in pharmaceutical factories in Jordan 
on one hand, and with the psychological dimensions of the work environment as a whole and its individual 
components on the other hand. The questionnaires used in the study were the General Health Questionnaire 
(GHQ), constructed by Goldberg and Williams, and the Psychological Dimensions of the Work 
Environment constructed by Moos. The size of the sample was 250 participants, 191 of whom were males 
and 59 were females.  
The study results demonstrate that a statistically significant positive correlation exists between workers’ 
mental health and the work environment. The results revealed also, that the correlation is statistically 
significant among mental health as a whole and work involvement, friendship and cooperation between 
workers, management support for workers, autonomy in performing one’s tasks, task clarity, management 
planning and forward thinking, and convenient natural environmental circumstances of the work place. In 
addition, the results demonstrated that the relationships dimension in the psychological dimensions of the 
work environment are significantly correlated to anxiety and effectiveness of the social functions in the 
GHQ questionnaire.  

KEYWORD:  Mental Health, Anxiety, Depression, Stress, Work Environment. 
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