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 شكر وتقدیر

 

أشكر هللا وأحمده على إلھامي الصبر طیلة مشواري ، فقد اتخذتھ ولیا في كل خطوة خطوتھا         

 فكان منھ العون وھو نعم الولي

  كما أتقدم بجزیل الشكر إلى األستاذة المشرفة الفاضلة

  "عائشة نحوي عبد العزیز " 

قامت بھا من أجلي بارك هللا فیھا وھي التي وأوشي علیھا الخیر كلھ على كل المجھودات التي 

  أشرفت على ھذا العمل وتابعتھ خطوة بخطوة فكانت نعم المشرفة والموجھة بنصائحھا القیمة

       : 2012/2013كما أتقدم بالشكر لجمیع األساتذة الذین أشرفوا على دفعة ماجستیر 

  جابر،تاوریریت ،جبالي ،بلوم ،صبطي ،بوزید ،كزار،بوسنة

كما أتقدم بالشكر لجمیع طلبة الدفعة متمنین لھم التوفیق ،فوفق هللا الجمیع إلى ما تحبھ وترضاه وسدد 

 خطاھم والشكر الجزیل إلى كل من ساعدني على إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید
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  ملخص الدراسة بالعربیة   

خاصة في بیئة الجنوب الجزائري عدة ضغوطات یمكن أن تؤدي بھ یواجھ األستاذ الجامعي     

إلى اإلجھاد النفسي ھذا األخیر لھ انعكاسات على دافعیتھ لإلنجاز ،وقد ترجع ھذه الضغوطات 

  .التأقلم والتكیف لكثرة األعباء واألدوار الملقاة على عاتقھ على المسببة لإلجھاد لعدم قدرة األستاذ 

ومن ھذا المنطلق جاءت الدراسة الحالیة التي ھدفت إلى معرفة ھل یعاني األستاذ الجامعي     

على دافعیتھ إلى االنجاز إضافة ما إذا كان ھناك فروق  انعكاسمن اإلجھاد النفسي وھل لھذا اإلجھاد 

صدي مرباح في درجة اإلجھاد النفسي ودرجات الدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذ الجامعي بجامعة قا

  .)الجنس ،الحالة العائلیة ،االقدمیة في العمل (ورقلة وفق لمتغیرات 

ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة : حیث تناولت ھذه الدراسة فرضیة عامة وھي    

 بین اإلجھاد النفسي و الدافعیة لالنجاز لدى األستاذ الجامعي؟  

 :وتندرج تحتھا الفرضیات الجزئیة اآلتیة

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد النفسي  تعزى لمتغیر الجنس؟ 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد النفسي  تعزى لمتغیر الحالة العائلیة؟ 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد النفسي تعزى لمتغیر االقدمیة ؟ 

  داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز تعزى لمتغیر الجنس؟ال توجد فروق ذات 

 ؟  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز تعزى لمتغیر الحالة العائلیة 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز تعزى لمتغیر االقدمیة  ؟ 

المالئم لمثل ھذه ) المقارن بيالسباإلرتباطي و( بشقیھ  الوصفي ولقد اعتمد على المنھج

الدراسات وللحصول على البیانات الالزمة إلعداد الدراسة ومن أجل تحقیق أھدافھا تم االعتماد على 

،وتقنینن بشیر معمریة على البیئة  )2006(استبیان الدافعیة لالنجاز إعداد عبد اللطیف محمد خلیفة 

  .المترتب عن العمل من إعداد الطالب الباحثجھاد النفسي ،ومقیاس اإل الجزائریة

وبعد التحقق من صدق األداتین وثباتھما ،وبالتالي التحقق من صالحیتھما إلجراء الدراسة   

الحالیة تم تطبیق الدراسة على عینة من األساتذة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة في الموسم الجامعي 

ولقد تطلبت الدراسة استعمال أسالیب إحصائیة ) أستاذ 122(على عینة بلغ عددھا ) 2013/2014(

   :متنوعة تمثلت في 

 .النسب المئویة لعرض خصائص أفراد العینة  -1

 .المتوسط الحسابي لحساب متوسط درجات أفراد العینة في المقاییس المستخدمة في البحث -2



 .االنحراف المعیاري لحساب تشتت درجات أفراد العینة في المقاییس المطبقة في البحث -3

 .صدق المحتوى عن طریق المحكمینلحساب ) Cooper(معادلة كوبر -4

لمعرفة نوع و مقدار العالقة التي تربط متغیرات البحث ) Pearson(معامل االرتباط بیرسون -5

 .ببعضھا البعض ،و كذلك تم استخدامھ عند التحقق من صدق و ثبات أدوات الدراسة

براون  -و سبیرمان Alpha-cronbachللفروق ،ومعامل ألفا كرونباخ ) ت(اختبار  -6

)Spearman-brown (و كذلك للتحقق من  ،وذلك لدراسة وجود الفروق بین متغیرات الدراسة،

  .صدق و ثبات المقاییس المستعملة في ھذه الدراسة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

األستاذ ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة بین اإلجھاد النفسي والدافعیة إلى االنجاز لدى  -1

 .الجامعي

           :ال توجد فروق في درجات اإلجھاد النفسي لدى األستاذ الجامعي تعزى للمتغیرات التالیة -2

 ).الجنس ،الحالة العائلیة ،االقدمیة في العمل( 

     : توجد فروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذ الجامعي تعزى للمتغیرات التالیة  -3

 ).الة العائلیة ،االقدمیة في العملالجنس ،الح( 

واختتمت الدراسة بمناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وبعض     

 .                           االقتراحات والتوصیات

    



A summary of the study 

University professor face a several pressures ,specialy in the south of 

algeria,that could lead him to stress.This one has  reflections for his 

achievement .these pressures which  cause the srtess may be refer to 

the inability of professor to adapt and adjust and  many burdens  and 

roles assigned to him 

In this sens came the current  study  which aimed to find out  weather 

the professor suffer of stress and weather  this stress has a reflection 

on his achievement,alsso if there are differences in the degree of 

stress the professor motivation degree to the achievement according 

to the variables of(sex,marital status,seniority at work) at KASDI 

MERBAH University OUARGLA. 

This study treated a general hypothesis : 

-There is no statisticallysignificant correlation between stress and  the 

motivation  to the achievement with the professor. 

And flow under it the following partial hypothesis : 

1-There is no statistically significant differences in the stress degree 

due to the variable sex. 

2-There is no statistically significant differences  in the stress degree 

due to the variable famiy situation. 

3-There is no statistically significant differences in the stress degree 

due to the variable seniority at work. 

4-Ther is no statistically significant differences in in the achievement 

motivation   level due to the variable sex. 

5- there is no statistically significant differences in in the achievement 

motivation   level due to the variable family situation. 



there is  no statistically significant differences in the achievement 

motivation   level due to the variable seniority. 

6-The descriptive approach has adopted with his both party (linking 

and causal comparative) appropriate to this study and to abatin the 

necessary data for the preparation of the study and to achieve its 

objectives has  been relying on motivation questionnaire for 

achievement prepared by ABDELATIF MOHAMED KHALIFA(2006) 

and codified by BACHIR MAAMRIA on the Algerian environement and 

the psycological stress resulting from work of researcher student. 

After check the veracity and stability of tools and thus verify 

disqualified to conduct the current study,it was applied a study to a 

sample composed of professor  at KASDI MERBAH UNIVERSITY  

OUARGLA.This study required the use of a variety of statistical 

methods represented in: 

1-Percentages  to view  the sample properties. 

2-Airthemetic  average to calculate the sample degree used in the 

search. 

3-Standard deviation to calculate the degree of sample dispersion in 

the standards applied in the search. 

4-Cooper equation to calculate the sincerity of content by the 

arbitrators. 

5-Pearson correlation coefficient to find out the type and  the amount 

of relationship between  the researech variables with eachother.and it 

was used also to check the veracity and the stability of the tools of 

study. 

6-Test for differences,cronbach’s Alpha  coefficient,Spearman brown 

to study the differences existe between the variables of study and also 

to check the metrics veracity and stability used in this study. 



The study found the following results: 

1- There is no significant correlation between psychological stress 

and achievement motivation for university professor. 

2- There are no differences in the degree of psychological stress for 

university professor attributed to the following variables: (sex, 

marital status, seniority at work). 

3 -There are differences in the degree of achievement motivation for 

university professor attributed to the following variables: (sex, marital 

status, seniority at work). 

     The study concludes with discussion of the results in light of the 

theoretical framework and previous studies, and some suggestions 

and recommendations.  
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 مقدمة

إن الغایة الرئیسیة لوجود منظمات األعمال ھي تسھیل عملیة تحقیق أھداف الفرد ،والجماعة معا     

وكثیرا ما یتطلب لتحقیق ھذه الغایة أن یبذل الفرد مجھودا أكبر مما یكون مطلوب منھ أحیانا لذلك من 

  .ف الضروري أن یعمل األفراد سویا ،وأن ینسقوا بین نشاطاتھم لتحقیق تلك األھدا

وفي خضم ذلك البد أن یتعرض الفرد العامل إلى نوع من الضغوطات التي قد تؤدي بھ إلى اإلجھاد   

النفسي المترتب عن العمل الذي یظھر في مختلف المستویات والتنظیمات اإلداریة السیاسیة 

اخلیة والخارجیة االقتصادیة أو االجتماعیة ،وذلك لتعدد الموأثرات النفسیة والتنظیمیة واالجتماعیة الد

علیھ من ناحیة ولكون الفرد العامل یؤدي عدة أدوار في أن واحد وبالتالي ینعكس ذلك على أداء الفرد 

  .وعلى دافعیتھ إلى االنجاز

ویمكن القول وبشكل أكثر تحدید أن اإلجھاد النفسي یعتبر أمر حتمي الوقوع في بیئات األعمال    

معي في منطقة الجنوب الجزائري یعمل تحت ظروف أقل ما یمكن ومن األمثلة على ذلك األستاذ الجا

القول عنھا أنھا صعبة وذلك نظرا لخصوصیة المنطقة الجغرافیة والمناخیة التي تتمیز بشتاء بارد 

قارص وصیف حار ساخن ،وتظھر ھذه الظروف خاصة بقسم االقتصاد الذي یتمیز بكثرة عدد الطلبة 

ت الذي یعتبر اختصاص تطبیقي یتطلب تحضیرات خاصة وضروریة المنتسبین إلیھ وقسم المحروقا

من الناحیة البیداغوجیة التي تقع على عاتق األستاذ أو من الناحیة متطلبات الدروس من مخابر 

وأدوات خاصة للدراسة ،وتطبیق وكذلك توقیت الحصص والمحاضرات واإلشراف على طلبة 

ات الدوریة  والقیام بنشاطات اجتماعیة أخرى خارج التخرج واإلعداد للملتقیات وحضور االجتماع

التنظیم ومتطلبات المعیشة الیومیة البد أن یخلق نوع من اإلجھاد النفسي الذي یعتبره الكثیر من 

الدارسین والعلماء أمر ضروري یقوم بحفز العامل ودفعھ إلى العمل ،ولكنھ إذا تعدى خطوطھ 

  .ن الفرد العامل وبالتالي التنظیم الذي ینتمي إلیھالحمراء فإنھ یصبح مؤشر خطیر یھدد كیا

فالموضوع الذي سیأتي یعبر عن االھتمام المستقبلي لباحثي حقل اإلدارة وباحثي السلوك  التنظیمي    

  .باعتباره أحد مداخل أمراض ومعرقالت التنظیم ،وما یؤثره على سلوك الفرد العامل

غم أھمیتھ في التنظیم وحفز سلوك العامل لدافعیة أكبر واإلجھاد النفسي المترتب عن العمل ور   

ولكن لھ عواقب وخیمة وسلبیة ،وإلنشاء عالقة تكاملیة بین الفرد والبیئة التي یعمل فیھا فالبد من 

  .عنصر الدافعیة ألھمیتھا البالغة في التخلص من إجھاد العمل 
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للبحث في موضوع اإلجھاد النفسي  وعلى ضوء ما تم التطرق لھ سابقا تأتي ھذه الدراسة        

الجنس الحالة (وانعكاساتھ على الدافعیة لإلنجاز لدى األستاذ الجامعي وبعض المتغیرات الشخصیة 

  ).النظري والتطبیقي(،وقد قسمت الدراسة إلى مابین ) العائلیة ،االقدمیة في العمل

إشكالیة الدراسة وفیھ : عنوان حیث تضمن الباب النظري ثالثة فصول ،فكان الفصل األول تحت     

تم الطرق إلى إشكالیة الدراسة ،وفرضیاتھا ،وأھدافھا ،أھمیتھا ،وتعریفاتھا اإلجرائیة والدراسات 

  .السابقة 

مفھوم اإلجھاد النفسي ،مراحلھ مؤشراتھ : اإلجھاد النفسي واشتمل على : أما الفصل الثاني بعنوان    

،النتائج المترتبة عنھ ،والنظریات المفسرة لھ ،وكیفیة قیاسھ األولیة ،أعراضھ ،نماذجھ ،مصادره 

  .واإلجھاد النفسي عند األستاذ واالستراتیجیات التعامل مع اإلجھاد ،وخالصة الفصل

الدافعیة لإلنجاز وفیھ تم التطرق أوال إلى مفھوم الدافعیة : وجاء الفصل الثالث بعنوان     

تعریف دافعیة االنجاز ، خصائص األفراد ذوي االنجاز وتصنیفھا ،ووظائفھا ،ثم التطرق إلى 

  .العالي ،نظریات دافعیة االنجاز ،و قیاس الدافعیة إلى االنجاز ،وخالصة الفصل

اإلجراءات المنھجیة :فیما تضمن الفصل الباب المیداني فصلین حیث جاء الفصل الرابع بعنوان     

دراسة االستطالعیة ،المعاینة و مجتمع الدراسة أدوات للدراسة وفیھا تم التطرق إلى منھج الدراسة ،ال

جمع البیانات،حدود الدراسة ،خطوات تطبیق أدوات الدراسة،األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في 

  .الدراسة ،خالصة الفصل

حیث تم التطرق إلى عرض نتائج :فیما تضمن الفصل الخامس عرض ومناقشة نتائج الدراسة        

فقائمة ،،وخاتمة الدراسة  ل ومناقشة نتائجھا ،واختتمت الدراسة بجملة من االقتراحاتالدراسة ،وتحلی

  . المراجع والمالحق
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 : إشكالیة الدراسة-1

یعد اإلجھاد النفسي المترتب عن العمل من أھم سمات العصر الراھن، الذي یعرف تطور  

وتغیر سریع في جمیع مجاالت ونواحي الحیاة، وأصبح اإلجھاد النفسي یشكل جزءا من حیاة الفرد 

مختلف نظرا لكثرة التحدیات التي یواجھھا في ھذا العصر ولذلك، فقد أصبح منتشرا في 

و البیئات وخاصة في بیئة األعمال التي تتطلب من العاملین فیھا التفاعل المباشر مع    المجتمعات

زمالء العمل وبیئتھ الخاصة  مثل مؤسسة التعلیم العالي التي تعتبر واحدة من أھم المنظمات في 

عل تفاعلھم المستمر المجتمع ،وفئة األساتذة فیھا یشكلون أحد أھم أدوات النھوض بھا وتقدمھا ،ول

  منھجا(یقة الصلة بعملیة التدریس مع البحث عن المعرفة المتالك مھارات نظریة وعملیة عم

وكذا تفاعلھم مع إدارة الصف واإلشراف على الطلبة من شأنھا أن تخلق نوعا من ،)مادة ،طریقة 

ناتج عن استجابات بأنھ رد فعل فسیولوجي وعقلي  )1984جرینبیرج ( اإلجھاد النفسي الذي عرفھ

ھو رد فعل  )1982میلز ( األفراد للتوترات البیئیة والصراعات واألحداث الضاغطة ،ویعرفھ

مجلة الملك .( داخلي ینتج عن عدم قدرة الفرد على الوفاء بالمتطلبات الواقعة علیھ 

 .)71:،ص2001سعود،

علتھ یمیز نوعین أنھ إستجابة جسدیة غیر محددة لمتطلبات المحیط ج" سیالي"كما عرفھ 

من أثار اإلجھاد النفسي على الفرد اإلیجابیة والسلبیة وھذه االستجابات تكون كرد فعل سماھا 

،وعرفھ علي عسكر أنھ حالة من اإلنھاك  )371:،ص2003راویة حسن،.( بأعراض التكیف

د النفسي واالستنزاف البدني واالنفعالي نتیجة التعرض المستمر للضغوط العالیة و یتمثل اإلجھا

  )122:،ص2000علي عسكر،( .الخ ... في مجموعة من المظاھر السلبیة كالتعب واإلرھاق

األمر الذي قد یجعل األستاذ یشعر بالمعاناة في العمل ویواجھ صعوبات ف�ي توافق�ھ مم�ا ق�د  

یؤثر سلبا على دافعیتھ إلى االنجاز وعلى وج�ھ الخص�وص ال�ذین یعمل�ون ف�ي الجن�وب الجزائ�ري 

في اختصاصات تعرف بكثرة الطلبة مثل قسم االقتصاد واختصاصات تطبیقیة من مخابر وخاصة 

  . و ورشات مثل قسم المحروقات بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 

أن�ھ  )Maslach and Jckson, 1981: 99-113( ماس�الش وجاكس�ونحی�ث ی�ذكر ك�ل م�ن    

ل التعل�یم   یج�دون أن مش�اعرھم وكنتیجة لظروف العمل فإن كثیرا من األساتذة في مختل�ف مراح�

واتجاھاتھم نحو أنفسھم و طالبھم  ونحو مھنتھم قد أصبحت أكثر س�لبیة مم�ا ك�ان علی�ھ فق�د یظھ�ر 
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لدیھم انفعاالت نفسیة مختلفة مثل الغضب، القلق، قلة الحیلة، االنزع�اج، أو تثب�یط الع�زم، وم�ن ث�م 

ألف�راد یوص�فون ب�أنھم یع�انون م�ن اإلجھ�اد فقد یفقدون الدافعیة نحو اإلنجاز في عملھ�م، وھ�ؤالء ا

أن ب�ین ك�ل  Abouserieو Fontanaالنفسي في العمل ،وأظھرت الدراسة التي أجراھا كل من 

أربع��ة مدرس��ین یوج��د م��درس ی��درك اإلجھ��اد ف��ي مھن��ة الت��دریس ف��ي أعل��ى مس��تویاتھا وأخطرھ��ا 

)Fontana & Abouserie, 1993: 261-270( ،كم��ا أثبت��ت دراس��ة )لدس��وقي الش��افعي محم��د ا

أنھ ال تكاد تخلو مدرسة مھما كانت، من مدرس واحد على األقل یعاني إجھ�ادا ح�ادا، وأن  )1998

أن  )170:،ص2003موفق الكبیسي، (ویذكر  ،بین كل خمسة مدرسین یوجد مدرس یعاني إجھادا حادا

ت�ھ وتوقعات�ھ م�ن من نتائج اإلجھاد المھني خل�ق حال�ة م�ن ع�دم الت�وازن ب�ین الف�رد وقدرات�ھ وحاجا

ب�أن علم�اء ال�نفس  )2005الس�عادات، (جھة، وبین ما یطلب منھ القیام بھ من جھة أخرى، ویش�یر 

أقروا أن الجھد العصبي الذي یصرفھ األستاذ في مھنة الت�دریس خ�الل س�اعة زمنی�ة واح�دة یع�ادل 

  . الجھد الذي یقضیھ أي موظف آخر یشتغل بإحدى الوظائف اإلداریة األخرى

الدراسات بأن اإلجھاد النفسي المترتب عن  مھنة التدریس الذي یواجھھ األستاذ قد   وتشیر

یترتب علیھا انعكاسات خطیرة تؤثر علي النواحي النفسیة والجسمیة واالجتماعیة لألستاذ والتي قد 

  ،و بشكل خاص على دافعیة االنجاز التي یعرفھا تمنعھ من القیام بواجباتھ المھنیة على أكمل وجھ

    "D.O.Hebb. ،1949"  بأنھا عملیة یتم بمقتضاھا إثارة نشاط الكائن الحي وتنظیمھ وتوجیھھ

أن الدافعیة تعني استعداد الكائن الحي   J.Atkinson.1971،ویعرفھا أتكنسون   إلى ھدف محدد

 ).16:،ص2008ثائر أحمد غباري،(  لبذل أقصى جھد لدیھ من أجل تحقیق ھدف معین

خاصیة ثابتة و مستمرة و متغیرة و مركبة " بأنھا  A.H.Maslow ماسلووعرفھا 

  .)62:،ص2000عبد اللطیف محمد خلیفة،.( وعامة تمارس تأثیر في كل أحوال الكائن الحي 

) Brown, 1985(ب�أن ك�ل م�ن ب�راون ) 187 :ص،1998محم�د الدس�وقي الش�افعي، (ویش�یر   

لتدریس من أكثر المھن التي تسبب إجھادا یتفقون على أن مھنة ا ،)Francis, 1985(فرنسیس و

ویضیف الشافعي بأن مس�توى الص�حة النفس�یة للمعلم�ین یت�أثر بمس�توى ،نفسیا على المشتغلین بھا 

إجھ��اد مھن��ة الت��دریس الت��ي یتعرض��ون ل��ھ، ف��إن ك��ان ھ��ذا اإلجھ��اد ال��ذي یتعرض��ون ل��ھ ف��ي أدن��ى 

افعی�ة اإلنج�از ل�دیھم ،ویجعلھ�م یحب�ون مستویاتھ، فإن ذلك ینعكس إیجابا على نفسیتھم ویزی�د م�ن د

مھنة التدریس ویقبلون علیھا مما ینعكس باإلیجاب أیضا على أداء وتحصیل الطالب ویمثل تحسینا 

،أما إذا كان ھ�ذا اإلجھ�اد ال�ذي  یتع�رض ل�ھ األس�تاذ  ، وھو ما ینشده الجمیعككل وتطویرا للعملیة 

تھم ویجعلھم ینفرون من مھنة التدریس، فیؤدون في مستویات عالیة فإن ذلك ینعكس سلبا على نفسی
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أولت االھتم�ام  التيورغم تعدد الدراسات  أداء سلبیا وسیئا مما ینعكس على دافعیة اإلنجاز لدیھم ،

النفسي المترتب عن العمل إال أنھا ھذه الدراسات لم تعطي أھمیة لبعض الجوانب النفسیة  باإلجھاد

الفرد داخل التنظیم وخارجھ وھن�ا یس�تثیرنا موض�وع الدافعی�ة  التي تعتبر المحرك الرئیسي لسلوك

  .في فھم السلوك اإلنساني لإلنجاز لمالھ من أھمیة قصوى 

النفسي في العمل من خالل ما سبق جاءت الدراسة الحالیة لتمیط اللثام عن طبیعة اإلجھاد 

األستاذ الجامعي من ناحیة وعن بعض العوامل المتسببة فیھ ومدى تأثیره في الدافعیة لالنجاز لدى 

         النفسي ومن ناحیة أخرى  فإن ھدف الدراسة ھو التعرف على الفروق في درجة اإلجھاد 

  .     لدى األستاذ الجامعي و الدافعیة لالنجاز

   : على ضوء ما تقدم یمكن أن تحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة  

والدافعیــــة النفسي اإلجھــــــاد درجة بین ذات داللة إحصائیة  ـةھـــل ھنــــاك عالقــة إرتباطیـ 

 لالنجـــــــاز لـــــدى األستـــــاذ الجامعــــــي؟  

  : و تندرج تحت ھذا التساؤل الرئیسي تساؤالت فرعیة ھي

  الجنس؟   تعزى لمتغیر  نفسيفروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد ال توجدھل  

  الحالة تعزى لمتغیر نفسي وق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد الفر توجدھل

 العائلیة؟   

  ؟   االقدمیةتعزى لمتغیر  نفسي فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد ال توجدھل 

  الجنس؟   تعزى لمتغیر فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز توجد ھل 

  الحالة تعزى لمتغیر ة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز فروق ذات داللتوجد ھل

 العائلیة؟   

  االقدمیة؟   تعزى لمتغیر  فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجازتوجد ھل 

 :ولإلجابة على ھذه التساؤالت صیغت الفرضیات التالیة 
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 :فرضیات الدراسة -2

  :الفرضیة العامة

 و الدافعیة لالنجاز لدى نفسي بین اإلجھاد الذات داللة إحصائیة  باطیةال توجد عالقة إرت

 األستاذ الجامعي؟  

 :وتندرج تحتھا الفرضیات الجزئیة اآلتیة

 ؟تعزى لمتغیر الجنس نفسي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد ال  

 ؟ى لمتغیر الحالة العائلیةتعز نفسي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد ال 

 ؟ تعزى لمتغیر االقدمیة لنفسياإلجھاد ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة  

  ؟تعزى لمتغیر الجنسال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز 

 ؟ العائلیةتعزى لمتغیر الحالة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز 

 ؟  تعزى لمتغیر االقدمیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الدافعیة لالنجاز  

   : الدراسةأھداف  -3

تحدید درجة اإلجھاد النفسي في العمل لدى األستاذ  تھدف الدراسة الحالیة إلى              

د النفسي والدافعیة لالنجاز وكذالك الجامعي ومحاولة التعرف على طبیعة العالقة التي تربط اإلجھا

 :تھدف إلى األتي 

التعرف على درجة اإلجھاد النفسي عند األستاذ الجامعي خالل قیامھ بأعمالھ الوظیفیة في  - 

 .العمل، الحالة العائلیة االقدمیة في ضل متغیرات ، الجنس،

الجنس  متغیراتضل  التعرف على مستوى الدافعیة لالنجاز لدى األستاذ الجامعي في - 

 .العمل، الحالة العائلیةاالقدمیة في 

الكشف على مدى وجود عالقة إرتباطیة بین اإلجھاد النفسي والدافعیة لالنجاز في ضل  - 

 .العمل، الحالة العائلیةاالقدمیة في متغیرات ، الجنس، 

الكشف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة اإلجھاد النفسي والدافعیة  - 

 .العمل، الحالة العائلیةاالقدمیة في في ضل متغیرات ، الجنس، لالنجاز 
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األستاذ بحیث یراعي فیھ خصائص لنفسي في العمل مقیاس لإلجھاد ا وإعداد  تصمیم - 

 .الجامعي 

 . معرفة بعض اآلثار الناجمة عن اإلجھاد النفسي ،وتأثیرھا على األستاذ الجامعي - 

 .الدراسة  كما تھدف الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت - 

  : الدراسةأھمیة  -4

الموضوع خطورة مدى : تستمد أي دراسة أھمیتھا من خالل ارتكازھا على محورین ھما    

 تكمن أھمیة الدراسةحیث . أو الظاھرة التي نتعامل معھا، و العینة التي تجرى علیھا الدراسة

  :في جانبین الحالیة

  : أھمیة نظریة. أوال

                                                                                          :علمیة متواضعة من النواحي التالیة إضافةعد ت أن اسةالدركما ویمكن لھذا      

تعتب���ر ظ���اھرة اإلجھ���اد النفس���ي ف���ي العم���ل ظ���اھرة إنس���انیة توج���د ف���ي ك���ل أنم���اط الحی���اة    -1

دى س��ماتھ الب��ارزة وتتخ��ذ مالم��ح ومظ��اھر متع��ددة وتع��د م��ن أھ��م قض��ایا عص��ر العولم��ة ،وإح��

ومختلف���ة كم���ا تب���رز أھمی���ة الدراس���ة ف���ي إخض���اع مفھ���وم اإلجھ���اد النفس���ي ف���ي العم���ل لعملی���ة  

  .القیاس السیكومتریة 

كما تكمن أھمیة الدراسة في التطرق لموضوعین أساسیین یتصدران ساحة علم النفس العمل  -2

    السیما لالنجاز لدى الموظفین خطر داھم على العامل  والتنظیم فمظاھر تدني مستوى الدافعیة

وفقدان للمعاییر  باإلحباطالنفسي في العمل من شعور  اإلجھادو المنظمة معا ،كما تبدو مظاھر 

 .وغیاب معنى العمل وفقدان السیطرة والتشاؤم أحد مداخل مرض المنظمة

یرة على جمیع األصعدة وما صاحب ما یشھده قطاع التعلیم العالي من نمو في السنوات األخ  -3

ھذا النمو المذھل من الظواھر والمشكالت والمتطلبات النفسیة واالجتماعیة منھا تلك المتعلقة 

  .باإلجھاد النفسي في العمل والدافعیة لالنجاز

               :                                                                    عملیة تطبیقیة  ھمیةأ.ثانیا

ومعرفة ما اإلجھاد النفسي في العمل لألستاذ الجامعي دراسة میدانیة لواقع  الموضوعیمثل ھذا  -1

.                                                  مختلفة  أخرىمظاھر حیاتیة  أویعانیھ من مشكالت أو صعوبات 
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و األسباب المؤدیة لتدني  ومعرفة معاناتھم یدوتحد ،الدافعیة لالنجاز تسلط الضوء على نوع  -2

   .)كان سیثبت من خالل الدراسة أن( . مستواھا لدى األستاذ الجامعي

اإلجھاد النفسي في العمل وتأثیره ، وكیفیة الحد من تأثیر عامل لدافعیة االنجازالدور االیجابي  -3

  . لألشخاصالمستقبلیة على النظرة 

  : الدراسة  ھیملمفال اإلجرائي تحدیدال -5

سنحاول تقدیم بعض التعریفات المقدمة من طرف بعض العلماء و التي ستكون مقاربة   

 .لوجھة نظر الطالب الباحث

  : اإلجھاد النفسي- 5-1

ومنھا                                         )اإلجھاد(ھناك عدد من التعاریف والتي وضعت لھذا المصطلح : التعریف االصطالحي 

   : SELYE1950 تعریف 

یستثیره ،فمثیرات مثل البرد  النفسي ھو إستجابة عضویة غیر محددة ألي شئ اإلجھاد بأن

  .في جسم الفرد فعل كیمیائیةالھرمونات والحزن والفرح كلھا تسبب ردود  والحرارة والعقاقیر و

اجھ بمطلب ملح فوق حدود بأنھ حالة یعانیھا الفرد حین یو:وكذلك یذھب شاكر قندیل  

  . استطاعتھ ،وحین یقع في موقع صراع حاد

فیعرفھ على انھ نظام استجابة لحاالت ضاغطة تتكون من نظام تفاعالت  RICKENأما 

  )10:،ص1998 آخرون السرطاوي و.(مباشرة فیزیولوجیة ونفسیة سواء مباشرة أو غیر

حالة من عدم التوازن الداخلي نتیجة ھو  : إجرائیا اإلجھاد النفسي ھ الباحثویعرف-2- 5-1

مقاسھ الدرجة التي یتحصل علیھا الذي لالستجابة لمثیرات ضاغطة التي تستھدف األستاذ الجامعي 

و تتراوح الدرجات  من إعداد الطالب الباحث اإلجھاد النفسيعلى مقیاس األستاذ الجامعي 

  .درجة كحد أعلى  )150(درجة كحد أدنى و  )50(بین

اإلجھاد في مقیاس األستاذ الجامعي رائیا في الدرجات التي یحصل علیھا ویظھر إج

  .المستخدم في ھذه الدراسةالنفسي   
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   :لدافعیة لالنجازا-5-2  

 ومن أھمھا )الدافعیة لالنجاز(ھناك مجموعة من التعاریف لھذا المفھوم   :اصطالحا - 5-2-1  

  :ھي

بة الفرد ومیلھ النجاز ما یعھد إلیھ من أعمال ومھام تشیر إلى رغ"یرى عبد القادر طھ بأنھا     

وواجبات بأحسن مستوى وأعلى ناحیة ممكنة حتى یحوز رضا رؤسائھ و مسؤولیة فتتفتح أمامھ 

".    سبل زیادة الدخل ویسھل أمامھ سبل الترقیة والتقدم نحو ما یوجد لدى بعض العاملین والموظفین

  . )352،ص 2003فرج عبد القادر طھ ،(

تھیؤ ثابت "بان دافع اإلنجاز ھو ،  )1958-1951" (ماكلیالند و اتكینسون"ویرى كل من       

نسبیا في الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد ومثابرتھ في سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح یترتب علیھ 

        ". نوع من اإلشباع وذلك في الموقف التي تتضمن تقییم األداء في ضوء مستوى محدد من االمتیاز

الرغبة في األداء المھني و الوظیفي ، و تعكس  :إجرائیاالدافعیة لالنجاز  یعرف الباحث -2- 5-2

،و في درجة مثابرتھ ،و استمراره األستاذ الجامعي ھذه الرغبة في كثافة الجھد المبذول من طرف 

یحصل علیھا التي  ،و في مدى تقدیم األفضل ، مما یملك من قدرات و مھارات ، وھو في األداء

و تتراوح ، )2006(عبد اللطیف محمد خلیفة  ما یقیسھ االختبار المعد من طرف المفحوص في 

  .درجة كحد أعلى )150(درجة كحد أدنى و )0(الدرجات بین 

الدافعیة  مقیاس فياألستاذ الجامعي ویظھر إجرائیا في الدرجات التي یحصل علیھا 

  .المستخدم في ھذه الدراسة لالنجاز

  

   :ةالدراسات السابق -6

و في ضوء الدراسات الدافعیة إلى االنجاز و اإلجھاد النفسي تناولت الكثیر من الدراسات   

       محورین، األول الدراسات العربیةالسابقة التي توفرت للباحث یمكن تصنیف تلك الدراسات إلى 

                      .و الثاني الدراسات األجنبیة التي تناولت متغیرات الدراسة

  :اإلجھاد النفسي الدراسات التي تناولت - 6-1

    النفسي  اإلجھادالتي تناولت و األجنبیة   فیما یلي سوف نقوم بسرد بعض الدراسات العربیة

  .و سوف نستھلھا بالدراسات العربیة
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                                                                                    :الدراســـات العربـیة : 1- 6-1

                                                 )  1994محمود عطا(دراسة  .1

   :اإلجھاد النفسي ومصادره لدى األساتذة و األستاذات:الدراسة  عنوان 

في  األستاذات و اإلجھاد النفسي ومصادره لدى األساتذةمعرفة مستوى  إلىھدفت الدراسة 

وأثر بعض المتغیرات على اإلجھاد حیث قام الباحث بإجراء الدراسة على عینة العام  التعلیم

بمختلف ) تدائي،ثانويإب ،متوسط(الثالث أستاذ وأستاذة من المراحل التعلیمیة )40= ن(قوامھا 

  .مدارس المملكة العربیة السعودیة بمدینة الریاض 

إحصائیة في درجة اإلجھاد النفسي بین  وأكدت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة   

  .واألساتذة وأن المرأة العاملة أكثر عرضة لألمراض النفسیة من الرجل  األستاذات

ومن خالل نتائج ھذه الدراسة توصل الباحث إلى انھ توجد فروق بین األساتذة      

    .التعرض إلى اإلجھاد النفسي  يواألستاذات ف

  )1994:(دراسة حسین محمد طاھر .2

  مستوى اإلجھاد النفسي ومصادره لدى المعلمین في التعلیم العام في الریاض: عنوان الدراسة

باختالف المؤھل العلمي والخبرة  اإلجھادمعرفة تباین مستوى  إلىوھدفت الدراسة     

لدیھم ،وطبق الباحث أدوات الدراسة على  اإلجھادمعرفة أھم مصادر  إلىھدفت  والجنسیة ،كما

حیث توصل من غیر السعودیین 38معلم سعودي و102معلما ومعلمة 140تكونت من  عینة

  :الباحث إلى النتائج التالیة 

مستوى اإلجھاد النفسي عند المعلمین كان متوسطا ،ال توجد فروق جوھریة في مستوى  - 

  .یعمل بھا  التياإلجھاد تعزى إلى جنسیة المعلم أو خبرتھ أو مؤھلھ العلمي ،المرحلة 

 )2002/2003: (دراسة  نوال حمداش  - 3

  .اإلجھاد المھني لدى الزوجة العاملة و استراتجیات التعامل معھ:عنوان الدراسة 

زوجة عاملة بالمستشفى الجامعي بقسنطینة ، وھدفت ) 504(حیث أجریت الدراسة على 

عامالت الدراسة إلى الوقوف على مستویات ومختلف مصادر اإلجھاد المھني لدى الزوجات ال
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الجزائریات كما سعت الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بین اإلجھاد بمتغیر صراع األدوار 

لدى الزوجات العامالت وكذا إلى معرفة الفروق في الشعور باإلجھاد المھني التي تعزى إلى 

في متغیر السن و المستوى التعلیمي معا ،كما تم من خالل ھذه الدراسة الوقوف على الفروق 

  مستویات استخدم استراتجیات التعامل مع اإلجھاد المھني ،ومن أھم النتائج المتحصل علیھا 

ھناك فروق بین مستویات اإلجھاد المھني لدى الزوجات العامالت الجزائریات كما أن درجة  - 

اإلجھاد المسجلة مرتفعة كما بینت أیضا أن مصادر مختلفة تساھم في شعور الزوجات العامالت 

  ائریات باإلجھاد المھني منھا ما ھو تنظیمي ومنھا ما ھو شخصي الجز

ھناك فروق بالنسبة لإلجھاد تعزى لمتغیري السن والمستوى التعلیمي معا فقط عند المستویین  - - 

 .التعلیمیین الجامعي والثانوي في إتجاه كلما ارتفع السن انخفض الشعور باإلجھاد المھني

 . )2008 -2007 :( بن زروال فتیحةدراسة . 4   -

المستوى ،األعراض ،المصادر (جھاد أنماط الشخصیة وعالقتھا باإل: عنوان الدراسة

دراسة میدانیة على عینة من العاملین بالحمایة المدنیة ،البرید ) وإستراتیجیات المواجھة 

  .ومصلحتي االستعجاالت والتولید بوالیة أم البواقي

 :من حیث اإلجھادبكل من ) أ،ب،ج(ین أنماط الشخصیة ھدفت الدراسة لمعرفة العالقة ب       

  . مواجھتھأعراضھ ،مصادره المھنیة ،واستراتیجیات مستواه ،

فردا طبق ) 395(اعتمدت الباحثة المنھج الوصفي اإلرتباطي ،وعینة مقصودة قوامھا       

اس علیھم مقیاس اإلجھاد لقیاس مستواه وأعراضھ ومقیاس مصادر اإلجھاد المھني ومقی

  :استراتیجیات مواجھة اإلجھاد وأفضت النتائج إلى وجود

  .عالقة موجبة بین نمطي الشخصیة أ،ب ومستوى اإلجھاد -

  . اإلجھادعالقة سالبة بین نمط الشخصیة ج ومستوى  -

  .عالقة موجبة بین نمط الشخصیة أ وأعرض اإلجھاد الجسدیة والنفسیة والسلوكیة  -

  . الجسدیة والنفسیة والسلوكیة اإلجھادوأعرض  ب یةبین نمط الشخصسالبة عالقة  -

   .فقط  الجسدیة والسلوكیة اإلجھادوأعرض ج عالقة موجبة بین نمط الشخصیة  -
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العالقة بالرؤساء عبء العمل : التالیة  اإلجھاد مصادرو ،جالشخصیة أ يعالقة موجبة بین نمط -

  .قة بالزمالء الحوافز والنمو المھني ،طبیعة العمل الفیزیقیة ،العال

العالقة بالرؤساء عبء العمل : ومصادر اإلجھاد التالیة ب بین نمط الشخصیة سالبة عالقة   -

  .العمل الفیزیقیة ،العالقة بالزمالء الحوافز والنمو المھني ،طبیعة

  .میل ذوي نمط الشخصیة أ الستخدام استراتجیات المواجھة المركزة على المشكلة أكثر -

 .أكثراالنفعال  الستخدام استراتجیات المواجھة المركزة علىب،ج الشخصیة  میل ذوي نمط -

)                                                                             2009:( بوزیان راضیةدراسة .-5

 اإلجھاد الوظیفي وظروف العمل السیئة كعامل للضغط النفسي عند الموظفین:عنوان الدراسة 

                                                             :الجزائریین 

لمعرفة أشكال اإلجھاد الوظیفي وظروف العمل السیئة كعامل للضغط  إلىالدراسة  تھدف

   النفسي عند الموظفین وذلك بھدف الوقوف على نمط ما ھو متوفر بالفعل من الضغوط المھنیة 

المھني على أھداف المؤسسة  األداءروف العمل ورصد بعض معوقات الوظیفي ،وظو اإلجھاد 

بعض التصورات إلمكانیة التغلب على ھذه المعوقات ورسم  اقتراحأو الخدمیة ،وكذلك  اإلنتاجیة

 .سبل ،وإستراتجیات اإلصالح التكفل والوقایة 

ھرباء والغاز فرع موظفا من مؤسسة الك) 78(أما بالنسبة لعینة الدراسة فقد تمت على          

  و الطارف وكذا المستشفى الصحي ابن رشد بعنابة عنابة 

من خالل تحلیل بیانات الدراسة تبین أن مستوى اإلجھاد الذي یقع على أفراد العینة من         

و أن  الموظفین أثناء ممارستھم لمھامھم الوظیفیة من وجھة نظرھم الشخصیة كان متوسطا نسبیا 

لإلجھاد تمحورت حول النمو والتقدم المھني، المسؤولیة تجاه اآلخرین، التنظیم  المصادر المسببة

كما تبین أن نقص السلطة ،ھ عبء الدور الكمي، تناقض الدور، عبء الدور النوعي، وغموض

لتسییر العمل، وعدم امتالك صالحیات كافیة للقیام بالعمل، والعمل ضمن قوانین وإرشادات 

،ھي  ان الفرصة المناسبة للتقدم ، ووجود كثیر من الروتینیة في العملوسیاسات متعارضة، وفقد

   . من األسباب المؤدیة إلى زیادة اإلجھاد لدى الموظفین في المؤسسات التي شملھا البحث
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  )2008/2009:(دراسة بحري صابر. 6

العاملون  اإلجھاد المھني وعالقتھ باالغتراب المھني لدى األطباء العامون: عنوان الدراسة 

  ).شغلوم العید،فرجیوة،میلة(بالمستشفیات العمومیة دراسة میدانیة بمستشفیات 

العامون  األطباءإلى معرفة عالقة اإلجھاد المھني باالغتراب المھني لدى ھدفت الدراسة         

 طبیب) 50(،وتضمنت عینة الدراسة ) شلغوم العید،فرجیوة،میلة(العاملون بالمستشفیات العمومیة 

 باستخدام اختیارھممن مجتمع الدراسة موزعین ثالث مستشفیات ،تم  %23.69عام ،وھو ما یمثل 

العینة الطبقیة التناسبیة مع ،مراعاة عامل الخبرة والجنس ،وكانت أدوات البحث المستخدمة ھي 

ة عبار) 53( احتوتالمھني لدى الطبي العام  اإلجھادتقیس  األولىالباحث  إعداداستمارتین من 

أربعة  إلى،وقسمت عبارة ) 71(والثانیة تقیس االغتراب المھني لدى الطبي العام ، احتوت على 

 أعتمدمحاور ھي الالھدف ،الدور،غربة الذات ،احترام الذات ،أما المنھج فكان وصفي تحلیلي ،و 

  .الباحث على معامل االرتباط بیرسون في تحلیل النتائج المتوصل إلیھا 

سة إلى وجود عالقة إرتباطیة ایجابیة قویة بین اإلجھاد المھني واالغتراب وتوصلت الدرا    

أي أن زیادة حجم ) 0.83(العامون العاملون بالمستشفیات العمومیة بلغت  األطباءالمھني لدى 

زیادة شعورھم باالغتراب المھني  إلىالعامون یؤدي  األطباءالمھني الذي یتعرض لھ  اإلجھاد

أما عالقة ) 0.73(و الالھدف بلغت المھني  اإلجھادموجبة قویة بین  رتباطیةإحیث كانت العالقة 

،أما عالقة اإلجھاد المھني ) 0.55(اإلجھاد المھني بالدور فكانت عالقة متوسطة حیث بلغت 

،كم تم تحدید ) 0.03(واحترام الذات فكانت عالقة إرتباطیة ضعیفة جدا تكاد تكون منعدمة بلغت 

د المھني لدى األطباء العامون العاملون بالمستشفیات العمومیة ،و ھي بعض مصادر اإلجھا

 . مصادر تنظیمیة و اجتماعیة

  : األجنبیةالدراســــــــات  - 6-1-2  

  )   BIEN & MIZNHAM 1987(   دراسة  .1

          :لدى األستاذة مصادر اإلجھاد النفسي وعالقتھ بالمناخ التعلیمي  :عنوان الدراسة 

راسة إلى معرفة مصادر اإلجھاد النفسي وعالقتھ بالمناخ التعلیمي لدى األساتذة ھدفت الد

أستاذة تم ) 252(أستاذ و) 192(أستاذ ) 444(و أجرى الباحثان الدراسة على عینة عددھا 

   .مدرسة 140اختیارھم من 
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الطالب فسي لدى األستاذ عبء العمل ،سوء سلوك وتوصلت الدراسة أن مصادر اإلجھاد الن       

الكفاءة المھنیة لألستاذ ،سوء العالقة بین األستاذ و زمالئھ ، كما توصلت الدراسة إلى أن 

النفسي لدى  اإلجھاداألستاذات كن أكثر شعورا باإلجھاد من األساتذة ،وحدد الباحثان مصادر 

یر اإلجھاد و التأث إلىاألساتذة و أكدا على دور كل مصدر في إضعاف األستاذ وجعلھ عرضة 

                                              .وجود فروق بین الجنسین في التعرض لإلجھاد النفسي  إلىعلى األداء إضافة 

)                                                             STIFEAL, et KIRIE AKER.1978(  كیري أكر وستیفیل دراسة . 2

  : مصادر اإلجھاد النفسي ألستاذ التعلیم الثانوي في انجلترا :عنوان الدراسة 

ومدى  إنجلتراالتعلیم الثانوي في  ألستاذالنفسي  اإلجھادتحدید مصادر  إلىھدفت الدراسة         

و أعراضھ ،وأجریت الدراسة في إنجلترا وقام الباحث بتصمیم أداة البحث وھو عبارة عن  انتشاره

  :أستاذ ،وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالیة ) 257( استبیان تم توزیعھ على

  .من المعلمین الذین استجابوا للدراسة مصابون باإلجھاد النفسي بدرجة عالیة  %25حوالي  -

 الجنس ،العمر ،المؤھل العلمي الخبرة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیرات الدراسة  -

   ).مركز األستاذ في المدرسة 

  .حصلت على متوسطات عالیة التيھناك عالقة ضعیفة بین مصادر اإلجھاد وخاصة تلك -

كما أبزت نتائج الدراسة أن أھم أعرض اإلجھاد التي یتعرض لھا األستاذ تنحصر في استنزاف -

                                                                                     .طاقتھ وشعوره باإلحباط 

  DINHOM STEVE :1992دراسة  – 3

  المھني و االستقالة من العمل  اإلجھاد: عنوان الدراسة

المعلمین من مھنة التدریس ،وھل  استقالةھدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب 

المھني ،وھل العالقة بین المثیر واالستجابة قویة  اإلجھاداالستقالة ھي عبارة عن استجابة لمثیر 

معلم حدیثي االستقالة من التعلیم االبتدائي بمقاطعة ) 57(ا ،ولقد تكونت عینة الدراسة من جد

المستخدمة في الدراسة لفحص العاملین عن  األداةبأسترالیا ،وكانت المقابلة ھي " نیوز یلندا"

  :رؤیتھم لألسباب التي أدت بھم إلى ترك المھنة ،وقد بینت نتائج الدراسة 
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نحو مھنة التدریس تلك  اتجاھاتھب االستقالة ھي وصول المعلم لمستوى حرج في أن من أھم أسبا-

التي یعجز المدرس فیھا عن مسایرة التغیرات في العملیة التعلیمیة و مقاومتھا وأیضا معاناتھ من 

االتجاھات السلبیة للمجتمع نحو مھنة التدریس ونقص العائد المادي وسواء أخالق الطالب وسواء 

  .مع الزمالء العالقة 

  SMITH ET BOURK  :1992دراسة  -4

  ضغط العمل وعالقتھ بعب العمل والرضا الوظیفي:عنوان الدراسة 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین اإلجھاد المھني وعب العمل والرضا الوظیفي     

نتائج معلم ومعلمة ممن یعملون في أسترالیا ،وأظھرت ) 204(وتكونت عینة الدراسة من 

   :الدراسة

أن ظروف العمل وأعباءه تؤثر بشكل مباشر في إحداث اإلجھاد ،كما بینت نتائج الدراسة أن  - 

الجنس االقدمیة المركز الوظیفي العب التدریسي تركیبة الصف والمدرسة وموضوع : متغیرات 

ت التي لھا تأثیر التدریس لھا تأثیر في إحداث اإلجھاد المھني ولقد تمكن الباحث من تحدید المتغیرا

  .في إحداث اإلجھاد

  )SERGE PERROT):2005:دراسة  -5

  .طبیعة صراع الدور والنتائج المترتبة عنھ: الدراسة عنوان

 اعتبارهالمترتبة عن صراع الدور على  اآلثارحیث ھدفت الدراسة إلى البحث في طبیعة 

 اآلثارراع الدور ،والمتمثلة النفسي حیث قام الباحث بتحدید أثار صمستوى من مستویات اإلجھاد 

السلبیة المتمثلة في  اآلثاراالیجابیة وھي الرضا الوظیفي وااللتزام والدافعیة لإلنجاز ،وكذلك 

،ومن أجل ذلك وضع الباحث  اآلثاراإلجھاد المھني ثم دراسة العالقة بین صراع الدور وھذه 

وبین الرضا الوظیفي وااللتزام بین صراع الدور من جھة ال یوجد ارتباط : الفرضیة التالیة 

المھني ،حیث  واإلجھادمن جھة أخرى في حین یوجد ارتباط بین صراع الدور  األداءوالدافعیة و 

طالب في شعبة التسییر بجامعة باریس تتراوح أعمارھم ) 80(قام الباحث بتوزیع االستبیان على 

لى اعتبار أنھا الفترة المناسبة ع" فیفري"سنة ،حیث كان توزیع االستبیان في شھر  25و20بین 

لقیاس صراع الدور كون أن الطلبة في ھذه الفترة یقومون بتربصات في المؤسسات عملیة وقد 

  :أسفرت الدراسة على النتائج التالیة
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  ال یوجد ارتباط بین صراع الدور وااللتزام التنظیمي ،صراع الدور والرضا الوظیفي -

دور األداء ،صراع الدور واإلجھاد عیة لالنجاز ،صراع الفالدایوجد ارتباط بین صراع الدور و -

  . المھني

 :الدافعیة إلى االنجاز الدراسات التي تناولت - 6-2 

  :الدراسات العربیة -1- 6-2

 )1993:(دراسة محمد أحمد الدیب -1

  دافعیة اإلنجاز وعالقتھا بالتوتر النفسي عند طلبة كلیة المعلمین: عنوان الدراسة

فت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الدافعیة والتوتر النفسي ومعرفة الفرق بین ھد     

أدبي على ذلك ،وقد طبقت /مرتفعي التوتر ومنخفضي التوتر في الدافعیة ،وأثر التخصص العلمي

طالبا من طلبة كلیة المعلمین ،وقد توصلت الدراسة إلى 155أدوات الدراسة على عینة تكونت من 

اإلنجاز ثم اإلصرار ثم المثابرة ،وعدم االستسالم : د أساسیة تحتویھا الدافعیة العامة ھي وجود أبعا

ثم الحماس كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة إحصائیا بین الدافعیة العامة والتوتر 

تر النفسي وكذلك توجد فروق إحصائیة دالة بین مجموعة التوتر النفسي المرتفع ومجموعة التو

    .النفسي المنخفض ،وذلك في متغیر الدافعیة العامة لصالح المجموعة المنخفضة في التوتر

  ) 2005( :دراسة محمد محمود بني یونس-2

دافعیة االنجاز وعالقتھا بكل من القلق الشخصي وأنماط السلوك عند عینة من : الدراسة عنوان

 .طلبة الجامعة األردنیة

دافعیة االنجاز والقلق الشخصي وأنماط : كل من مستویات لكشف عنل ت الدراسةحیث ھدف

السلوك، وإلیجاد العالقة بین ھذه المتغیرات عند عینة من طلبة الجامعة األردنیة وأجریت الدراسة 

استخدم الباحث خاللھا المقاییس ) ذكور29إناث، 87. (طالبا وطالبة)116(على عینة تتكون من 

وزمالئھ لقیاس القلق " سبیلبیرغر"دافعیة االنجاز، قائمة لقیاس " نیموف" مقیاس: التالیة

وأظھرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباط  ،لقیاس أنماط السلوك" الفسفوس"الشخصي، ومقیاس 

  .ارتباط بین القلق الشخصي وأنماط السلوك بین دافعیة االنجاز والقلق الشخصي، و وجود
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  )2009:(دراسة نبیل محمد الفحل-3

دراسة مقارنة بین المتفوقین والعادیین من الجنسین في –دافعیة االنجاز : دراسةعنوان ال

  .التحصیل الدراسي في الصف األول الثانوي

 الدراسة إلى التعرف على مدى دافعیة االنجاز لدى كل من الطالب المتفوقین توھدف

ة تتكون من والعادیین، وكذلك التعرف على الفروق بینھم، وأجریت ھذه الدراسة على عین

من 30من المتفوقات  30(طالبة ) 60(و، )من العادیین 30من الطلبة المتفوقین، و 30(طالبا )60(

الدافع لإلنجاز لألطفال  واختبارالباحث إستمارة جمع البیانات العامة  ،استخدم )العادیات

  :من نتائج ھذه الدراسةو، والراشدین إعداد عبد الفتاح موسى

 .لة إحصائیا بین متوسط درجات مجموعة المتفوقینوجود فروق دا -    

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات مجموعة الطالب العادیین في  -    

 .التحصیل الدراسي وبین متوسط درجات الطالبات العادیات على مقیاس دافعیة االنجاز

  .وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات الطالبات المتفوقات وبین متوسطات -    

  .درجات الطالبات العادیات في التحصیل الدراسي على مقیاس دافعیة االنجاز -    

  )2006:(خلیفة  لطیف محمددراسة عبد ال-4

  .والسودانیة الدافعیة لإلنجاز لدى عینة من طالب الجامعة المصریة: عنوان الدراسة 

وھدفت الدراسة إلى الكشف عن الدافعیة لإلنجاز لدى عینیتین من طالب الجامعة من 

) 204(طالب و) 200(المصریین والسودانیین ،والمقارنة بینھما ،حیث تكونت عینة الدراسة من 

طالبة من الجنسیة السودانیة واستخدم ) 145(طالب و) 105(من الجنسیة المصریة و طالبة 

  :النتائج التالیة إلى،وتوصلت الدراسة  إعدادهحث مقیاس دافعیة اإلنجاز من البا

تنتظم مكونات الدافعیة لإلنجاز في عامل واحد سواء لدى الطالب المصریین أو السودانیین -

،السعي نحو تحقیق التفوق ،المثابرة ،الشعور بأھمیة الزمن  بالمسؤولیةفي الشعور ( والمتمثلة 

  .)بل التخطیط للمستق
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  )2000:(دراسة عوید سلطان المشعان-5

عالقة الدافع لإلنجاز بالقلق واالكتئاب والثقة بالنفس لدى الموظفین : عنوان الدراسة -

  .الكویتیین وغیر الكویتیین في القطاع الحكومي 

: من الموظفین ،وطبق علیھم المقاییس التالیة) 303(وأجریت الدراسة على عینة قوامھا 

و لقیاس القلق و االكتئاب    " و نیست زیجموند"لقیاس الدافعیة لإلنجاز ،ومقیاس " لف"مقیاس 

لقیاس الثقة بالنفس ، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین " برتوبیر"مقیاس 

  :و الموظفات في الدافعیة لإلنجاز كما دلت النتائج على الموظفین 

كویتیین وغیر الكویتیین في جمیع متغیرات الدراسة كما أن بین ال إحصائیاعدم وجود فروق دالة -

  .ھناك عالقة موجبة بین الدافعیة لإلنجاز والثقة بالنفس 

  )2002(شوقي عبد الحمید  إبراھیم:دراسة -6

دافعیة لإلنجاز وعالقتھا بكل من توكید الذات وبعض المتغیرات : عنوان الدراسة -

    .الدیموغرافیة

ة إلى كشف عن العالقة بین دافعیة اإلنجاز وكل من توكید الذات وبعض ھدفت الدراس       

المتغیرات الدیموغرافیة واستخدام أسلوب المقابلة لقیاس الدافعیة لإلنجاز ،وتوكید الذات تبین أن 

دافعیة اإلنجاز لدى الذكور تزداد مع ارتفاع مستوى توكید الذات وتقدمھ في العمر في حین ال 

یة اإلناث لإلنجاز وكل من توكید الذات والعمر ،وتزداد ھذه الدافعیة لدى الجنسین عالقة بین دافع

مع ارتفاع مستوى التعلیم ،ویبدو ظاھریا أن اإلناث العامالت أقل دافعیة لإلنجاز من الذكور ولكن 

  .تزول الفروق إن كان تعلیمھما جامعیا

  )2006(دراسة بن زاھي منصور -7

االغتراب الوظیفي وعالقتھ بالدافعیة االنجاز لدى اإلطارات الوسطى الشعور ب: عنوان الدراسة

  .لقطاع المحروقات 

ھدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على مستوى الشعور باالغتراب الوظیفي الذي یتمیز 

وداللتھا بین شعور اإلرتباطیة بھ العینة وكذا مستوى دافعیة االنجاز لدیھم ومعرفة العالقة 

إطار من قطاع المحروقات ) 231(وظیفي والدافعیة لالنجاز من جھة بلغ قوام العینة باالغتراب ال

) حاسي مسعود،حاسي الرمل ،حوض بركاوي (الجزائریة شركة سونطراك في كل من مدریات 
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المستعملة في الدراسة مقیاسین ھما مقیاس الشعور باالغتراب مكون من ستة  األدواتت لاشتم

بندا ومقیاس  32وعدد بنوده ) الالمعنى  المعیاریة ،الالرضا ،التشاؤم لالیة ،االعجز ، االنعز(أبعاد 

  :بند  وأسفرت الدراسة على النتائج التالیة 26الدافعیة االنجاز المھني وعدد بنوده یقدر ب 

  .الوسطى لقطاع المحروقات اإلطاراتلالنجاز كان مرتفعا جدا لدى  مستوى الدافعیة-

 .ن الشعور باالغتراب الوظیفي وعواملھ بالدافعیة لالنجاز یوجد ارتباط سلبي بی-

  :األجنبیةالدراسات  - 2- 6-2

سوف نقوم بسرد بعض ھذه  الدافعیة إلى االنجاز تناولت متغیرلتي ا و من بین الدراسات  

  الدراسات 

 (1983): CASTENELL   1   كاستنال دراسة

  في مرحلة المراھقة  اتوطالب دافعیة االنجاز لدى عینة من طالب :عنوان الدراسة 

والطالبات في مرحلة المراھقة  والذین ینحدرون  بأجریت الدراسة على عینة من الطال         

،وقد طبق على أفراد العینة مقیاس الدافع لإلنجاز فردا ) 297(من خلفیات مختلفة بلغ حجم العینة 

لطالب والطالبات في الدافع لإلنجاز رمنز وباستخدام منھج تحلیل التباین وجدت فروق بین االھ

تعود إلى الجنس والطبقة االجتماعیة والساللة ،واظھر أیضا أن العوامل السابقة تحدث تأثیر على 

  .األنماط الخاصة من السلوك الدافعي

  )CARPENTER  )1967كاربینتیر: دراسة -2

  عالقة دافع االنجاز بالتحصیل الدراسي :عنوان الدراسة

الدراسة بھدف معرفة عالقة دافع االنجاز بالتحصیل الدراسي ،وشملت العینة على أجریت       

تلمیذ لقیاس الدافع لإلنجاز ،ودافع تمني النجاح ،ودوافع الخوف من الفشل والتحصیل ) 220(

  :الدراسي ،أفرت نتائج الدراسة عن

  وجود عالقة موجبة بین الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي  -

  .بط مستوى التحصیل ارتباط سالبا بدافع الخوف من الفشل بینما یرت -

  )LESTER ET CHU 1980(سنز وتشو: دراسة -3

  . دراسة الدافعیة لدى مدیري ومعلمي المدرسة الحكومیة: عنوان الدراسة 

ھدفت الدراسة إلى قیاس دافعیة العمل لدى مدیري ومعلمي المدارس الحكومیة قاما فیھا         

  :معلم بمدرسة حكومیة وأكدت الدراسة النتائج التالیة ) 69(مدیرا و ) 68(قابلة الباحثان بم
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  .عدم وجود فروق بین الجنسین في الدافعیة للعمل -

  .عدم وجود بین الجنسین فیما یتعلق بصعوبات العمل ومصادر الرضا المتاحة فیھ  -

  VEROFF ET SMITH(1985(دراسة فیروف و سمیث -4

  .راسة الفروق العمریة في بعض الدوافعد:عنوان الدراسة 

أنثى بأمریكا ) 1304(ذكرا و ) 960(باستخدام أسلوب المقابلة المقننة مع عینة مكونة من       

سنة ،وكشفت الدراسة عن عدم وجود  70یزید عن  إلى ما21یتراوح مدى العمر ألفراد العینة من 

مع العمر لدى  االنتماءالدافع لإلنجاز و  فروق عمریة في دافع لإلنجاز لدى الذكور في حین یقل

  .اإلناث وعزى الباحثان ذلك إلى فروق بین الجنسین في دورة الحیاة 

  )1996(كوز و سنك : دراسة-5

  الدافعیة لإلنجاز وعالقتھا بتوكید الذات: عنوان الدراسة 

اسة على وھدفت الدراسة إلى وضع واقتراح نموذج لخصال القائد الفعال ،وطبقت الدر      

موظفا من اإلدارة الوسطى والعلیا وتوصلت الدراسة إلى اقتراح النموذج التالي ) 600(عینة تضم 

الدافعیة لإلنجاز ،توكید الذات واإلبداع ،والنقد –وھي ستة خصال : لخصال القائد الفعال

  .واالنبساطیة السواء

  )1997(دراسة كرانزوش -6

   بالدافعیة للعمل وعالقتھا اإلثابةنظم : عنوان الدراسة

موظفا ،باستخدام أسلوب المقابلة ،وكشفت ) 125(طبقت الدراسة على عینة مكونة من         

النتائج أن أمن العمل واالھتمام الداخلي بالعمل من أھم العوامل تأثیرا في دافعیة العمل ،وأن أنظمة 

ل في حین تزید دافعیتھم للعمل إذا اإلثابة تفشل في إشباع الحاجات العلیا ،مما یقلل من دافعیة العم

شاركوا في صنع القرار و شعروا بالمسؤولیة عن عمل مثیر لتحدي ومرض ومشبع لحاجاتھم 

  . العلیا ،كاالنتماء وتقدیر الذات وتحقیقھا

    :التعلیق على الدراسات السابقة - 6-3

 على الباحثجد ی، ولم ازاإلجھاد النفسي و الدافعیة إلى االنجتناولت تباینت الدراسات التي    

األستاذ لدى اإلجھاد النفسي و انعكاساتھ على الدافعیة إلى اإلنجاز اسات تناولت رد علمھحد 

  رستھسات قریبة من دارابتناول دالباحث  قام، لذلك  ،وخاصة في الجنوب الجزائري الجامعي

جاءت بھ الدراسة  وسوف نوضح فیما یلي ما تناولت فیھ ھذه الدراسات من عناصر و نبرر ما

  .الحالیة من مستجدات
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  : )المھني(النفسي في مجال العمل  اإلجھاد الدراسات التي تناولت -1- 6-3

  :من حیث الموضوع  -أ

ت مثل دراسة متغیراوعالقتھا ببعض  جھاد النفسيباإللقد اھتمت مجموعة من الدراسات 

  جھاد النفسي مستویاتھ ومصادره اإلالتي تناولت  ) 1994( محمود عطا و حسین محمد الطاھر 

بدراسة إستراتیجیات  )2002/2003(نوال حمداش الموظف ،وقامت  ي شخصیةو درجة تأثیره ف

مصادر ومستویات  دراسة  )2008(فتیحة بن زروال  ت، وأعاد التعامل مع اإلجھاد المھني 

نفس ،و نماط الشخصیةواجھة وعالقتھا بألكنھا تعدتھا إلى إستراتیجیات المو أعرضھ و اإلجھاد

اإلجھاد المھني بدراسة عالقة  راضیة بوزیان و بحري صابركل من  تقام )2009(السنة أیضا 

 للتناولتو بالنسبة ،بكل من االغتراب وظروف العمل السیئة كعامل مسبب لإلجھاد النفسي 

 )STIFEAL, et KIRIE AKER(كیري أكر وستیفیل قام  النفسي اإلجھادمتغیر ل األجنبیة

) 1987(ببعض متغیرات الشخصیة و في سنة النفسي  اإلجھادمصادر بدراسة عالقة  )1978(

 اإلجھادمصادر و مجموعة من الباحثین دراسة حول  )BIEN & MIZNHAM( أجرى

 SMITH ET(و )DINHOM STEVE ( قام أخرى،و من جھة وعالقتھ بالمناخ التعلیمي 

BOURK( )1992(  مھني بكل من عبء العمل واالستقالة منھ والرضا عالقة اإلجھاد البدراسة

طبیعة صراع الدور  بدراسة )SERGE PERROT) ()2005،و في نفس السیاق قام الوظیفي 

 . كعامل مسبب لإلجھادوالنتائج المترتبة عنھ 

  :من حیث األھداف -ب 

ھاد مستوى اإلج منھا ما ھدف إلى معرفة  ة إلى أخرىو تباینت من دراس األھدافتنوعت 

اإلجھاد النفسي ببعض المتغیرات الجنس ،المؤھل مدى االرتباط لكل من النفسي ومصادره و

و تم فحص  )1994(محمود عطا وحسین محمد طاھرمثل دراسة العلمي ،والخبرة ،والجنسیة 

      النفسي إلجھادعدد من متغیرات التي تدل على ابین  و اھاالرتباط بیندرجة اإلجھاد النفسي و

نوال بھا الحقا  تالدراسة التي قام أیضاو ) انخفاض الدافعیة لإلنجاز،الیأس ،القلق ، كتئاباال( 

 إلى الوقوف على مستویات ومختلف مصادر اإلجھاد المھني كما سعت ھدفت،و )2002(حمداش 

صراع الدور،وكذا معرفة الفروق في درجة الشعور واإلجھاد وجود عالقة بین  ىمدلمعرفة 

كم تم من خالل ھذه الدراسة الوقوف على  )المستوى التعلیمي،السن (عض المتغیرات ب باإلجھاد و

فتیحة بن زروال ،وھدفت دراسة الفروق في استخدام استراتیجیات التعامل مع اإلجھاد المھني

من حیث مستواه  واإلجھادبكل أبعادھا  لمعرفة العالقة بین أنماط الشخصیة أ،ب،ج )2008(

 )2009(راضیة بوزیانبالنسبة لدراسة  ،أما مھنیة ،واستراتجیات مواجھتھأعراضھ ،مصادره ال
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ظروف العمل السیئة كعامل للضغط النفسي و كل من اإلجھاد المھني فھدفت لفحص العالقة بین 

الوظیفي  واإلجھادمتوفر بالفعل من الضغوط المھنیة  وھ كذلك ھدفت إلى الوقوف على نمط ماو

تصورات إلمكانیة التغلب على ھذه المعوقات ورسم سبل وظروف العمل ورصد بعض ال

إلى معرفة  )2009(صابر بحري ،كما ھدفت دراسة  وإستراتیجیات اإلصالح التكفل والوقایة

الجنس ،عامل الخبرة (العالقة بین اإلجھاد المھني واالغتراب المھني ببعض المتغیرات الشخصیة 

ر ،غربة الذات ،احترام الذات على درجة اإلجھاد وتأثیر كل من الالھدف ،غموض الدو) المھنیة

ھدفت  )BIEN & MIZNHAM( )1987(، أما الدراسات األجنبیة مثل دراسة   المھني

الجنس (متغیرات الشخصیة البعض اإلجھاد النفسي والمناخ التنظیمي وتأثیر لمعرفة العالقة بین 

و ھدفت دراسة  )زمالء العملسلوك الطالب ،الكفاءة المھنیة ،العالقة بین ،عبء العمل 

)STIFEAL, et KIRIE AKER) (1978( اإلجھاد المھني وتحدید مدى انتشار  التحقق من

الجنس ،العمر ،المؤھل العلمي ،الخبرة (توجد فروق بین متغیرات الدراسة  وھل، أھم مصادره

قة معرفة العال إلى )DINHOM STEVE( )1992 (كما ھدفت دراسة  ) المركز في المدرسة

كما ھدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب االستقالة بین المثیر واالستجابة ومدى قوة ھذه العالقة 

من مھنة التدریس ،وھل االستقالة ھي عبارة عن استجابة لمثیر اإلجھاد المھني كما ھدفت دراسة 

)SMITH ET BOURK) (1992(  إلى الكشف عن العالقة بین اإلجھاد المھني وعب العمل

 )الجنس ،االقدمیة ،المركز الوظیفي ،العبء التدریسي(والرضا الوظیفي ،وتأثیر بعض المتغیرات 

إلى البحث في طبیعة اآلثار المترتبة عن ) SERGE PERROT)) (2005وھدفت دراسة 

صراع الدور على اعتباره مستوى من مستویات اإلجھاد النفسي ،كما ھدفت إلى تحدید أثار 

بیة وھي الرضا الوظیفي وااللتزام والدافعیة لإلنجاز ،وكذلك اآلثار السلبیة صراع الدور االیجا

  .المتمثلة في صراع الدور وما مدى وجد ارتباط بینھا وبین صراع الدور

  :من حیث العینة -ج 

      بالمملكة العربیة السعودیة )1994(حسین محمد طاھرلقد توحدت العینة في دراسات   

التي أجراھا في نفس  بأسترالیاSMITH ET BOURK و DINHOM STEVEو دراستي 

ونفس الشيء بالنسبة لعینة  المعلمین ومعلمات األطوار االبتدائیة  في اختیارھم فئة  )1992(العام 

 STIFEAL, et KIRIE(و )1994(بالمملكة العربیة السعودیة  محمود عطادراسة 

AKER1978 (و دراسة )BIEN & MIZNHAM ()1987( م اختیار أساتذة التعلیم التي ت

العاملین بالحمایة فكانت عینة الدراسة فیھا  )2008(بن زروال  فتیحةبالنسبة لدراسة  أما،الثانوي 

فقد كانت  )2002(نوال حمداش أما في دراسة المدنیة ،البرید ،مصلحتي االستعجاالت والتولید 
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صابر السیاق كانت عینة في دراسة  في نفس الجامعي بقسنطینة العینة الزوجة العاملة بالمستشفى

طبقت  )2009(راضیة بوزیان و، بمدینة میلة والتي كانت األطباء العامون )2009(بحري 

الموظفین اإلداریین بمؤسسة الكھرباء والغاز وكذا المستشفیات عنابة ،أما  الدراسة على عینة من

التسییر بجامعة فقد كانت العینة طلبة شعبة  )SERGE PERROT)) (2005في دراسة 

  .باریس فرنسا

  :من حیث األدوات المستخدمة -د

محمود ھناك بعض الباحثین من قاموا بإعداد األدوات الالزمة لدراستھم مثل دراسة   

وراضیة  )2002(نوال حمداش ت و أیضا استخدم )1994( عطا،وحسین محمد طاھر

فقد اعتمدت  فتیحة بن زروالسة استبیانات من إعدادھم ،أما درا ،) 2009(بوزیان،وصابر بحري 

مقیاس اإلجھاد لقیاس مستواه وأعراضھ ومقیاس مصادر اإلجھاد المھني ،ومقیاس استراتیجیات 

اعتمدت في أغلبھا على المقابلة  من إعدادھا ،أما بالنسبة لدراسات األجنبیة فقدمواجھة اإلجھاد 

 )SMITH ET BOURK )1992 و DINHOM STEVEالشخصیة خاصة في دراسة 

 SERGE PERROT) ()2005( )STIFEAL, et KIRIEأما في دراسات 

AKER1978(  و دراسة)BIEN & MIZNHAM) (1987 ( فقد أعتمد على أدوات

  .واستبیانات من إعداد الباحثین أنفسھم 

  :من حیث النتائج - و

ق علیھا في اختلفت النتائج تبعا الختالف الھدف المرجو من الدراسة، وتبعا للفئة المطب       

 واإلناثالنفسي بین الذكور  اإلجھادفروق في درجة ھناك  أن ھناك دراسات أوضحتفالدراسة، 

،كما بینت انھ ھناك ارتباط ایجابي وأن المرأة العاملة أكثر عرضة لألمراض النفسیة من الرجال 

ال توجد فروق  ،وأنھو كل من الیأس و االكتئاب و القلق و الوسواس القھري اإلجھاد النفسي بین 

جوھریة في مستوى اإلجھاد المھني تعزى إلى جنسیة األستاذ أو خبرتھ أو مؤھلھ العلمي أو 

،وكذلك دراسة  )1994(حسین محمد الطاھرو  محمود عطامثل دراسة المرحلة التي یعمل بھا 

) BIEN & MIZNHAM(و دراسة  )STIFEAL, et KIRIE AKER1978(كل من 

ھناك فروق بین مستویات اإلجھاد المھني  فبینتا انھ )2002(ال حمداش نو ةدراس أما، )1987(

لدى الزوجات العامالت الجزائریات كما أن درجة اإلجھاد المسجلة مرتفعة كما بینت أیضا أن 

مصادر مختلفة تساھم في شعور الزوجات العامالت الجزائریات باإلجھاد المھني منھا ما ھو 

ھناك فروق بالنسبة لإلجھاد تعزى لمتغیري السن ا بینت أن كمتنظیمي ومنھا ما ھو شخصي 

والمستوى التعلیمي معا فقط عند المستویین التعلیمیین الجامعي والثانوي في إتجاه كلما ارتفع السن 
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عالقة  ھناك إلى أن )208(فتیحة بن زروال ،وأفضت دراسة   انخفض الشعور باإلجھاد المھني

عالقة سالبة بین نمط الشخصیة ج ومستوى ،و ومستوى اإلجھادموجبة بین نمطي الشخصیة أ،ب 

عالقة وعالقة موجبة بین نمط الشخصیة أ وأعرض اإلجھاد الجسدیة والنفسیة والسلوكیة .اإلجھاد 

عالقة موجبة بین ،وسالبة بین نمط الشخصیة ب وأعرض اإلجھاد الجسدیة والنفسیة والسلوكیة 

عالقة موجبة بین نمطي الشخصیة ،ودیة والسلوكیة فقط نمط الشخصیة ج وأعرض اإلجھاد الجس

العالقة بالرؤساء عبء العمل ،الحوافز والنمو المھني ،طبیعة العمل : أ،ج ومصادر اإلجھاد التالیة 

العالقة : عالقة سالبة بین نمط الشخصیة ب ومصادر اإلجھاد التالیة ،والفیزیقیة ،العالقة بالزمالء 

میل وكذلك  حوافز والنمو المھني ،طبیعة العمل الفیزیقیة ،العالقة الزمالءبالرؤساء عبء العمل ،ال

میل ذوي نمط ،وذوي نمط الشخصیة أ الستخدام استراتجیات المواجھة المركزة على المشكلة أكثر

كل  ،كما بینت دراسةالشخصیة ب،ج الستخدام استراتجیات المواجھة المركزة على االنفعال أكثر

راضیة  )SMITH ET BOURK) (1992 (SERGE PERROT)) (2005 (من 

الشخصیة كان  الموظفین أن مستوى اإلجھاد من وجھة نظر )2009(بوزیان وصابر بحري

و أن المصادر المسببة لإلجھاد تمحورت حول النمو والتقدم المھني، المسؤولیة  متوسطا نسبیا 

الدور النوعي ،وغموضھ كما تجاه اآلخرین، التنظیم، عبء الدور الكمي ، ناقض الدور،عبء 

تبین أن نقص السلطة لتسییر العمل ،وعدم امتالك صالحیات كافیة للقیام بالعمل، والعمل ضمن 

قوانین وإرشادات وسیاسات متعارضة، وفقدان الفرصة المناسبة للتقدم ، ووجود كثیر من 

وتوصلت     ،وظفین الروتینیة في العمل، ھي من األسباب المؤدیة إلى زیادة اإلجھاد لدى الم

إلى وجود عالقة إرتباطیة ایجابیة قویة بین اإلجھاد المھني واالغتراب المھني أي أن  اتالدراس

یؤدي إلى زیادة شعورھم باالغتراب الموظفون زیادة حجم اإلجھاد المھني الذي یتعرض لھ 

أما عالقة ، ھدفالمھني ،حیث كانت العالقة إرتباطیة موجبة قویة بین اإلجھاد المھني و الال

اإلجھاد المھني بالدور فكانت عالقة متوسطة حیث ،أما عالقة اإلجھاد المھني واحترام الذات 

فكانت عالقة إرتباطیة ضعیفة جدا تكاد تكون منعدمة ،كم تم تحدید بعض مصادر اإلجھاد المھني 

 أن من أھم )DINHOM STEVE )1992،أما دراسة و ھي مصادر تنظیمیة و اجتماعیة 

أسباب االستقالة ھي وصول المعلم لمستوى حرج في اتجاھاتھ نحو مھنة التدریس تلك التي یعجز 

المدرس فیھا عن مسایرة التغیرات في العملیة التعلیمیة و مقاومتھا وأیضا معاناتھ من االتجاھات 

القة مع السلبیة للمجتمع نحو مھنة التدریس ونقص العائد المادي وسواء أخالق الطالب وسواء الع

  .الزمالء 
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   :دافعیة االنجاز ثانیا الدراسات التي تناولت -2- 6-2

     كل دراسة حسب الھدف المرجو منھا دافعیة االنجاز دراسات السابقة متغیر التناولت 

  .و العینة المطبقة علیھا و تباینت النتائج المتوصل لھا

  : من حیث الموضوع -أ

عالقة الدافع لإلنجاز بالقلق واالكتئاب عن  )200( عوید سلطان المشعانجاءت دراسة   

دافعیة كان موضوعھا  )1993(أحمد الدیب محمد ،أما دراسة والثقة بالنفس لدى الموظفین 

 )2002(إبراھیم شوقي عبد الحمید ،أما دراسة  لدى الطلبة اإلنجاز وعالقتھا بالتوتر النفسي 

من توكید الذات وعالقتھا ببعض المتغیرات  فكان موضوعھا حول دافعیة اإلنجاز وعالقتھا بكل

دافعیة اإلنجاز كان موضوعھا  )2005(محمد محمود بني یونس الدیموغرافیة ،أما دراسة 

عبد اللطیف محمد و بالنسبة لدراسة  وعالقتھا بكل من القلق الشخصي وأنماط السلوك لدى الطلبة

منصور بن ،وجاءت دراسة  ى الطلبةدراسة مقارنة عن دافعیة اإلنجاز لدكانت  )2006( خلیفة

لدراسة عالقة بین الشعور باالغتراب والدافعیة لالنجاز لدى إطارت قطاع  )2007( زاھي

دافعیة اإلنجاز دراسة مقارنة كان موضوعھا  )2009(نبیل محمد الفحل، أما دراسة  المحروقات

راسات األجنبیة فكان ،أما الدبین المتفوقین والعادیین من الجنسین في التحصیل الدراسي 

مثل دراسة دافعیة االنجاز لدى عینة من طالب وطالبات في مرحلة المراھقة موضوعھا 

CASTENELL)1983( ،دراسة  أماCARPENTER)1967(  عالقة دافع كان موضوعھا

كانت حول فروق في دافعیة العمل  )1980(سنز وتشز  ،أما دراسةاإلنجاز بالتحصیل الدراسي 

فروق العمریة في بعض  )1985(فیروف وسمیث ،ولیس ببعید عنھا تناولت دراسة بین الجنسین 

الدافعیة لالنجاز وعالقتھا بتوكید الذات ،وتناولت ) 1996(سینك و كوزدوافع العمل ،فیما درس 

  .نظم اإلثابة وعالقتا بالدافعیة للعمل )1997(كرانزوش دراسة 

   : من حیث األھداف -ب

إلى  )2005: (محمد محمود بني یونسو )1993:(محمد أحمد الدیب  كل من ھدفت دراسة    

ومعرفة الفرق  والقلق الشخصي وأنماط السلوك الكشف عن العالقة بین الدافعیة والتوتر النفسي

،كما  أدبي على ذلك/بین مرتفعي التوتر ومنخفضي التوتر في الدافعیة ،وأثر التخصص العلمي

إلى التعرف على مدى دافعیة االنجاز لدى كل من   )2009:(محمد الفحلنبیل  ھدفت دراسة

معرفة ى إل )1967( كاربینتیر و كاستنال :من بینما ھدفت دراسة كل، الطالب المتفوقین والعادیین

الجنس المستوى :وعالقتھا ببعض المتغیرات الشخصیة عالقة دافع االنجاز بالتحصیل الدراسي ،

إلى الكشف ،و المقارنة  )2006(عبد اللطیف خلیفة سة كما ھدفت درااالجتماعي ومقر السكن ،
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 إلىبین المصریین والسودانیین في مستوى الدافعیة،كما ھدفت دراسة عوید سلطان المشعان 

إبراھیم ،أما دراسة  التعرف على العالقة بین الدافع لالنجاز بكل من القلق واالكتئاب والثقة بالنفس

كشف العالقة بین الدافعیة لالنجاز وكل من توكید الذات  فھدفت إلى )2002(شوقي عبد الحمید 

كما ،) الجنس ،ارتفاع المستوى التعلیم ،العمر(وبعض المتغیرات الشخصیة و الدیموغرافیة  

إلى محاولة التعرف على مستوى الشعور باالغتراب  )2007(منصور بن زاھي ھدفت دراسة 

عیة االنجاز لدیھم ومعرفة العالقة اإلرتباطیة الوظیفي الذي یتمیز بھ العینة وكذا مستوى داف

 )1996(كوز وسینك ،وھدفت دراسة وداللتھا بین شعور باالغتراب الوظیفي والدافعیة لالنجاز

إلى اقتراح نموذج لخصال القائد الفعال لدى الموظفین في اإلدارة الوسطى والعلیا ،فیما ھدفت 

إلى دراسة الفروق في  )1985(میث فیروف وسودراسة  )1980(سنز وتشردراسة كل من 

 )1997(كرانزوش الدافعیة للعمل بین الجنسین وتأثیر  صعوبات العمل علیھا ،كما ھدفت دراسة 

  .إلى محاولة التعرف على نظم اإلثابة وعالقتھا بالدافعیة للعمل 

   : من حیث العینة -ج

طالب   من  )155(من  نكومجموعة م )1993(محمد أحمد الدیب كانت عینة دراسة 

كانت عینة  )2005(بني یونس محمود  محمد ،أما دراسة كلیة المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة

اللطیف محمد  عبد،وفي نفس السیاق قارن  و طالبة بطال )116(األردنیة جامعة الدراستھ طلبة 

نة من طلبة طالبا وطالبة ،وبین عی)404(بین عینة من طلبة الجامعة المصریة  )2006(خلیفة 

عوید سلطان المشعان وأجریت دراسة ،طالب وطالبة  )300(الجامعة السودانیة مكونة من 

منصور بن موظف من الكویتیین وغیر الكویتیین ،أما دراسة ) 303(على عینة قوامھا  )2000(

شملت ،ومن إطارات قطاع المحروقات الجزائریین ) 231(كانت على عینة  )2006( زاھي 

المتفوقین والعادیین في الصف األول  طالبة من) 60(طالباً، و) 60( بیل محمد الفحلن الدراسة

) 297(من  )2009(كاســــــتنال CASTENELLسلطنة عمان ، و تكونت عینة دراسة  ثانوي 

 )CARPENTER )220كاربینتیر، و تمثلت عینة دراسة   طالب وطالبة في مرحلة المراھقة

) 960( )1985(فیروف وسمیث كانت عینة الدراسة لدى كل من ،و تلمیذ في المرحلة االبتدائیة

سنة ،فیما تكونت دراسة ) 70إلى  21(أنثى بأمریكا یتراوح مدى العمر لدیھم ) 1304(ذكر و

فقد  )1980(سنز وتشر موظفا في القطاع الحكومي ،أما دراسة ) 125(على  )1997(كرانزوش 

وسینك فطبقت  كوز دراسةالحكومیة ،وفي  معلم من المدارس) 69(مدیرا و) 68(كانت على 

  .موظف من اإلدارة الوسطى والعلیا ) 600(الدراسة على عینة تظم 
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  : من حیث األدوات المستخدمة -د

ھو معد من طرف الباحث مثل  لقد تنوعت المقاییس المستخدمة في الدراسات منھا ما 

: از وفق ألبعاد أساسیة تحتویھا الدافعیة الدافعیة لالنجقام ببناء مقیاس ) 1993(أحمد الدیب محمد 

 )2006(منصور بن زاھيقام  أیضا االستسالم ثم الحماسوثم المثابرة ، اإلصراراالنجاز ثم 

اللطیف محمد عبد ، وفي دراسة  لدى موظفي قطاع المحروقات بتصمیم مقیاس لدافعیة االنجاز

الشعور بالمسؤولیة : (وفق األبعاد التالیة الدافعیة لالنجازقام الباحث ببناء مقیاس  )2006(خلیفة 

محمد استخدم كما ) السعي نحو تحقیق التفوق ،المثابرة ،الشعور بأھمیة الزمن ،التخطیط للمستقبل 

لقیاس دافعیة االنجاز " نیموف"مقیاس : في دراستھ المقاییس التالیة )2005( محمود بني یونس

لقیاس " الفسفوس"وزمالئھ ،ومقیاس " سبیلبیرغر"قائمة مثل  األخرىببعض المقاییس مستعینا 

استمارة جمع  ىباالعتماد عل في دراستھ  )2009(محمد الفحل نبیل ،كما قام القلق الشخصي 

و بالنسبة ،البیانات العامة واختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدین إعداد عبد الفتاح موسى 

لقیاس الدافعیة لالنجاز  "لف"مقیاس :التالیة  بتطبیق المقاییس عوید سلطان المشعانلدراسة 

 لقیاس الثقة بالنفس "برتوبیر" لقیاس القلق واالكتئاب ،ومقیاس "نیست"و  "زیجموند"ومقیاس 

استخدم أسلوب المقابلة لقیاس الدافعیة لالنجاز فقد  )2002( إبراھیم شوقي عبد الحمیدقام و

: ننة لقیاس الدافعیة للعمل في كل من دراسات التالیة ،وكذالك استعملت المقابلة المق وتوكید الذات

كاستنال دراسة   أما ،)1980(وتشر  سنز )1985(وسمیث  فیروفو )1997(كرانزوش 

CASTENELL)1983(  لألطفال  "لھارمنز"مقیاس الدافع لالنجاز طبقت على العینة

دافع لالنجاز مقیاس ال )CARPENTER )1967كاربینتیر والراشدین كما استخدمت دراسة 

  .ودافع تمني النجاح ،ودافع الخوف من الفشل من إعداده الشخصي

   : من حیث النتائج - و

محمد أحمد لقد تعددت و تنوعت النتائج المتوصل لھا من خالل الدراسات السابقة  فقد توصل     

 دراستھ كدتإلى وجود عالقة سالبة بین الدافعیة العامة والتوتر النفسي ،وكذلك أ )1993(الدیب 

وجود فروق بین مجموعة التوتر النفسي المنخفض ومجموعة التوتر النفسي المرتفع ،وذلك في 

محمد محمود بني یونس  ،و توصلالمنخفضة التوترمتغیر الدافعیة العامة لصالح المجموعة 

ل و ھو ید 0.91= لدى الطالب   الدافعیة لإلنجازدرجة معقولة من الثبات لمقیاس  إلى )2005(

عدم  إلىالنتائج  أظھرت،كما  على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات في ھذه الدراسة

وجود عالقة ارتباط بین دافعیة االنجاز والقلق الشخصي ،و وجود ارتباط بین القلق الشخصي 



  نظري للدراسة اإلطار ال                                                               :          األول الفصل

30 

 

متوسط وجود فروق في  )2009( نبیل محمد الفحل، و أظھرت نتائج دراسة وأنماط السلوك

من على مقیاس الدافعیة أفراد العینة عدم وجود فروق في درجة ، وكذلك  المتفوقیناد درجات أفر

تنتظم  )2006(عبد اللطیف محمد خلیفة ، ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا المتفوقین والعادیین 

الشعور بالمسؤولیة ،السعي نحو تحقیق (مكونات الدافعیة لالنجاز في عامل واحد ،والمتمثلة في 

منصور بن زاھي وأكدت دراسة ، )تفوق ،المثابرة ،الشعور بأھمیة الزمن ،التخطیط للمستقبل ال

أن مستوى الدافعیة لإلنجاز كان مرتفع جدا لدى اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات  )2007(

كما أقرت بوجود ارتباط سلبي بین الشعور باالغتراب الوظیفي وعواملھ بالدافعیة 

 عدم توصلت الدراسة لعدة نتائج منھا )2000( عوید سلطان المشعانلدراسة  وبالنسبةلإلنجاز،

أفراد العینة في جمیع متغیرات الدراسة ،كما أن ھناك عالقة موجبة وجد فروق دالة إحصائیا بین 

أشارت النتائج إبراھیم شوقي عبد الحمید و بالنسبة لدراسة بین الدافعیة لإلنجاز والثقة بالنفس ،

دافعیة االنجاز لدى الذكور تزداد مع ارتفاع مستوى توكید الذات وتقدمھ في  إلى أنبشكل عام 

لالنجاز وكل من توكید الذات والعمر ،وتزداد الدافعیة  اإلناثالعمر في حین ال عالقة بین دافعیة 

ر لدى الجنسین مع ارتفاع مستوى التعلیم ،ویبدو ظاھریا أن اإلناث العامالت أقل دافعیة من الذكو

 )CARPENTER  )1967كاربینتیر و توصل، ھن جامعيولكن تزول الفروق إن كان تعلیم

الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي ،بینما یرتبط مستوى  في دراستھ إلى وجود عالقة إیجابیة بین

 )CASTENELL   )1983كاستنال دراسة أما،  الدافع لإلنجاز سالبا بدافع الخوف من الفشل

فروق بین أفراد العینة في الدافع لإلنجاز تعود إلى الجنس والطبقة االجتماعیة  إلى وجودتوصل 

والساللة ،وأظھرت أیضا أن العوامل السابقة تحدث تأثیر على األنماط الخاصة من السلوك 

إلى عدم وجود فروق بین الجنسین في الدافعیة للعمل  )1980(سنز وتشر ،كما توصل  الدافعي

الجنسین فیما یتعلق بصعوبات العمل ومصادر الرضا المتاحة فیھ ،كما  وعدم وجود فروق بین

: إلى وضع نموذج لخصال القائد الفعال وھي ستة خصال )1997(كوز وسنیك توصلت دراسة 

فیروف النقد ،االنبساطیة و السواء ، فیما توصلت دراسة ، اإلبداعالدافعیة لإلنجاز ،توكید الذات ،

ود فروق عمریة في الدافع لالنجاز في حین یقل الدافع لالنجاز إلى عدم وج )1985(وسمیث 

أن أمن العمل إلى   )1997(كرانزواش واالنتماء مع العمر لدى اإلناث ،فیما توصلت دراسة 

واالھتمام الداخلي بالعمل من أھم العوامل تأثیرا في دافعیة العمل ،وأن أنظمة اإلثابة تفشل في 

لعمل إذا شاركوا في صنع ا ةیقلل من دافعیة العمل في حین تزید دافعیإشباع الحاجات العلیا ،مما 

المسؤولیة عن عمل مثیر لتحدي ومرض ومشبع لحاجاتھم العلیا ،كاالنتماء بالقرار و شعروا 

 .  وتقدیر الذات وتحقیقھا
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  :السابقة ساتاالدر عن الحالیة سةارالد تمیزت - 6-3

  :ما یلي  ة عن الدراسات السابقة فيانفردت الدراسة الحالی                

 األستاذ الجامعي في الجنوب الجزائري فئة  يتناولھا فئة لم تتناولھا الدراسات السابقة وھ   

 األستاذالن معظم األدبیات السابقة تناولت كلیة المحروقات وكلیة العلوم االقتصادیة خصوصا 

األستاذ الجامعي إال أنھا أكتفت اولت وأن كانت بعض الدراسات تن،الجامعي في بیئة الشمال 

 . كلیات العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة وكلیات اآلدابعلى بالتركیز 

 النفسي اإلجھادات رمتغیالتي تناولت  -على حد علم الباحث–وتعتبر ھذه الدراسة األولى   

روف الفیزیقیة وذلك لطبیعة الظ الجنوب الجزائريلدى األستاذ الجامعي في  لالنجاز والدافعیة

الصعبة خاصة في وقت إجراء الدراسة األساسیة مما یتوقع وجود درجة إجھاد مرتفع مقابل 

  .انخفاض في مستوى الدافعیة لالنجاز 

لمتغیر اإلجھاد النفسي وانعكاساتھ على دافعیة االنجاز  عھاجم ھوما یمیز الدراسة الحالیة 

        دراسة سابقة سواء على المستوى المحليالیھ في تم العثور علما ھذا و،لدى األستاذ الجامعي 

 ولكن االختالف یكمن في نوعیة المقاییس المستعملة في الدراسة وكذلك قصدیة العینة و العربي أ

طبیعة عمل األستاذ في  مھمةمما دفع إلى محاولة إبراز طبیعة العالقة بین ھذه المتغیرات ال

 .في البیئة الجزائریةالجامعي 

 استفادت الدراسة الحالیة من اإلطار النظري لمتغیرات الدراسة ، و صیاغة كما

  .من أدوات الدراسة المستخدمة و المقننة على البیئة العربیة استفادةالفرضیات و كذلك 
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  :  تمھید

 رـھ أن یسایـاة حتى إن بعض الناس لم یعد في استطاعتـتسارع في عصرنا ھذا أحداث الحیت

ویستجیب للعدید من لإلجھاد النفسي الذي جعلھ یخضع  األمر الزمن الذي یعیشھات ــمتطلبات وحاج

ص من ـلیتخل واكتئاب وفي النھایة قد ینتحرـق وخوف ة من قلـر االضطرابات النفسیة المختلفـمظاھ

ون في ـیتخبط وآخرون ،خرآلمن حین  المـاإلعل ـده في وسائـا نقراه ونشاھـتلك الضغوط وھذا م

 باألمراضر منھم ـفأصیب الكثی ،ةـاألسریة وـیة والعلمیـالعلم ةـر من أمورھم الشخصیـمواجھة الكثی

اع الضغط  وأیضا ـالتنفس وارتفق ـدة وضیـون وقرحة المعـالقلب والقول كأمراضة ـالعضویة المختلف

ون أن  ـوھم بذلك یجھلون أو یتجاھل، ة من التفكیر السلبيـلألنماط خاطئ لألوھام نتیجـةاالستالم 

في ھذه الدنیا یسعى إلى التكیف مع  اإلنسانا إلى جنب وأن ـران جنـاة یسـأحداث الحیاة والحی

  .المحیطة بھ اإلحداث

  : الخلفیة التاریخیة لمصطلح اإلجھاد النفسي: مفھوم اإلجھاد النفسي  -1

 إن دراسة تاریخ مفھوم اإلجھاد النفسي من الناحیة الزمنیة لیس باألمر الیسیر ألن كلمة 

"stress   "، أن الكلمة صعبة " جون بن جامین ستوار"حیث یرى في حد ذاتھا سابقة لتاریخھا

والتي تعني باللغة  )stringer(التحدید زمنیا ،وھذا ألن مفھوم اإلجھاد في حد ذاتھ مأخوذ من الكلمة 

لكن ھذا  ،وھذا مع الشعور بالقلق والعذاب الشدید للجسم بواسطة األطراف االحتضانالفرنسیة 

،وأن ھذه الكلمة استخدمت ألول مرة   (jaon benjamin stora p03) االستعمال لم یكن ثابتا ومنظما 

  )42:،ص2003ثابت ،(خالل القرن الرابع عشر ولم یكن ھذا االستخدام بصورة ثابتة و منظمة 

والتي تشیر ،  ) déstresse(  بعض أن المصطلح مشتق من الكلمة القدیمةالفي حین یرى 

 یرشتوالتي  ) stress (اإلنجلیزیة إلىإلى معنى االختناق والشعور بالضیق أو الظلم ،وقد تحولت في 

ضطھاد وفي الإلى معنى التناقض ،والمصطلح في األصل قد استخدم للتعبیر عن المعاناة وضیق أو ا

االنجلیزیة الحدیثة ظھرت الحاجة لوجود مصطلح یعني معنى اإلجھاد و التوكید في أن واحد وذلك 

لیعطي ھذا المعنى   stressاستخدم مصطلحلوصف األلم الكامن والمتضمن للكلمة وعبر الوقت 

  ) 12:،ص1994فونتانا ،(

فقد أصل المعنى االشتقاقي للمصطلح بعرض أصولھ اللغویة في منبتھ  smith" سمیث"أما 

بمعنى الشدة  "strictus"أشتق من االسم الالتیني stress الالتیني فذكر أن مصطلح التوتر

"tight "      الضیق أو "narrow"  وھذا االسم مشتق من الفعل الالتیني "strictus"  بمعنى
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كونھ یعبر عن الجوانب السلبیة لالنفعال  "stress" وقد ظھرت كلمة "to tighter" سحبھ بقوة

  . )15:،ص1998جودة ،(والغضب 

مجال العلوم  يـمن المصطلحات قدیمة االستخدام فStress )  (اإلجھاد یعد مصطلحو

ظاھرة في العلوم الطبیعیة مؤداھا أن لكل آلة أو  "ھوكس"قانون وصف  1676ففي عام  الطبیعیة

إحداث العدید من األضرار  إلىجھاز تحمل أو درجة معینة من التحمل وأن زیادة ھذا العبء قد یقود 

   "إجھاد " أو على أسوأ الفروض یسبب 

قد استخدم ھذا المصطلح ونقلھ من مجال العلوم الفیزیائیة  1950عام  "ھانز سیلي" إال أن 

إلى مجال العلوم اإلنسانیة لیبرز حقیقة مؤداھا أن الجسم البشري حین یتعرض ألحد المواقف المؤثرة 

أي الضاغطة فإن إستجابة الجسم أي ردت فعلھ الفیزیولوجیة سوف تكون مرھقة أو مجھدة ورغم أن 

و إجھاد اآلالت وما یقود إلیھ من ردود      الضغطواقع  ي إال أن النقل المثار منالمصطلح فیزیائ

شیوع ھذا المصطلح وكأنھ أبن شرعي وغیر مقحم على مجال  إلى أدىمما  اإلنسان إلىأفعال سیئة 

   )11:ص  ،2009،  محمد حسن غانم( .علم النفس

إلى القوة التي وعلم النفس بوجھ خاص ویشیر مصطلح اإلجھاد في العلوم اإلنسانیة عامة 

غیرات النفسیة الضارة مثل التوتر عرضھ لبعض التتصورة كبیرة فتسفر عن تأثره وبتؤثر على الفرد 

وحدة االنفعال وقد یصاحب ذلك تأثیرات عضویة وفسیولوجیة وقد ، والضیق، القلق، الصراع

  .النفسي وسوء التوافق  یتعرض الفرد من جراء ذلك إلى االضطراب

  :یلي النفسي لغة واصطالحا من خالل ما اإلجھادویمكن تعریف 

كرب ،ضائقة ،إرھاق ،إجھاد ،ھذه : في اللغة العربیة فھناك كلمات  "STRESS"ما یقابل كلمة  -

لكونھا فصاحة وأقرب  "STRESS"األخیرة التي اختارھا أنطوان ھاشم في تعریبھ لكلمة 

   )08:،ص2006،بن زروال،لوكیا (لالستعمال 

ل ـالقلی الشيء:  والجھد  وقیل الجھد المشقة والجھد الطاقة جھدك، أجھد: تقول، جھد الطاقة : لغة

ذا ـعلى ھ﴾والذین  یجدون إال جھدھم ﴿ ز ـل العزیـي التنزیـوف، د العیشـل على جھـیعیش بھ المق

جمال الدین أبي الفضل ( .نقول ھذا جھدي أي طاقتي ،الطاقة اآلیةالجھد في ھذه : راءـوقال الق ،المعنى

  ) 167: ص، 2003

  .في األمر ضاق وأشتد ،وجھد المقل قدر ما یحتملھ حال القلیل المال  "جھدي "ویقال 
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تعرض مفھوم اإلجھاد النفسي كغیره من المفاھیم إلى العدید من وجھان النظر : اصطالحا

  : ھ نذكر من أھمھاالتي حاولت تعریف

عبد (  .على التكیف  أي حدث غیر سار یجعل اإلنسان غیر قادر ھو: Stress )  ( اإلجھاد

  )20: ص، 2004 ،المنعم المیالدي

واعث ب ھو عبارة عن مجموعة االضطرابات الجسمیة والنفسیة المتولدة عن: اإلجھاد  

ال أو الصدمة الجراحیة وعمل البواعث و الظروف المؤدیة إلى ـة كالبرد والمرض أو االنفعـمتنوع

  ) 14: ص، 1997 ،جان بنجامان ستیوار(  .االضطراباتھذه 

ي وعقلي ناتج عن ـاإلجھاد بأنھ رد فعل فیزیولوج :Grenberg 1984 جرینبیرجیعرف  

  .استجابات األفراد للتوترات البیئیة والصراعات و األحداث الضاغطة

التي تقضي  األفكارأو  واألحداثمجموعة من المواقف :" 2005الحجار و الدخان ویعرفھ 

 و إمكانیاتھ المفروضة علیھ تفوق قدراتھلشعور بالتوتر وتستشف عادة من إدراك الفرد بأن المطالب ل

  )372:،ص 2005الحجار ، الدخان ،(

رد الفھـاد ھو رد فعل عضوي جسـدي ناتج عن استجابة ونستنتج من ھذه التعاریف أن اإلج 

  .و التوترات الخارجیة  مؤثراتلل

قدرة الفرد رد فعل داخلي ینتج عن عدم  ھو اإلجھادإن :  Mils 1982" میلز"كما یعرفھ 

  )71: ص2001 ،مجلة الملك سعود .( على الوفاء بالمتطلبات الواقعة علیھ

إنھ  استجابة جسدیة غیر محددة لمتطلبات المحیط جعلتھ :  " Selye" سیالي"كما یعرفھ 

تكون كرد فعل سماھا  االستجاباتیمیز نوعین من أثار اإلجھاد على الفرد اإلیجابیة والسلبیة وھذه 

  )371: ص، 2003 ،روایة حسن ( .بأعراض التكیف

تعبر عن حالة من  Occupational stressأن  أوكي بوكوال وجیجداویري كل من 

اإلجھاد العقلي أو الجسمي، وتحدث تقریبا نتیجة للحوادث التي تسبب قلقا أو إزعاجا، أو تحدث نتیجة 

   .لعوامل عدم الرضا أو نتیجة للخصائص العامة التي تسود بیئة العمل

                                                          )Okebukola, P. A & Jegede, 1989: 15(  
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  .ھو استجابة الفرد الفسیولوجیة تجاه مواقف محیطة عاریفالت هفي ھذ واإلجھاد

لمؤثر اة لحالة من التھدید ـة جسدیـاستجابة كیمیائی :أنھ  )Holmes(ھولمز كما یعرفھ 

  .بھدف المحافظة على الذات

لحالة من التھدید المؤثر استجابة كیمائیة جسدیة : اإلجھاد أنھ " Ellison" إلیسون"ویرى 

  .بھدف المحافظة على الذات

اد حالة ضغط أو مثیر على الفرد تحدد توازنھ ویمكنھ ـن التعریفین نستنتج أن اإلجھـومن ھذی

  .أن یتسبب في أعراض عضویة مصاحبة لھ

 االستجابةة بین المثیر وـة الوسیطیـاد على أنھ تلك العالقـكما أن ھناك تعریفات عرفت اإلجھ

عالقة بین  بل ھو جابةتوال اس بأن اإلجھاد لیس مثیرا"   Lazarus"الزورس"ومن بینھما تعریف

یحدث عندما یواجھ الشخص مطالب ترھقھ أو تفوق قدرتھ على التكیف وأن تفاعال  ھأن،ووبیئة الفرد

 یحدث بین المطالب الخارجیة واألساس البنیوي وقابلیة الشخص للتأثر وبین كفاءة الشخص الدفاعیة

إلى دور اإلحباط والصراع والتھدید في إحداث الضغوط ،أما التقدیر فیستخدمھ  الزاروسكما وأشار 

ھنا لإلشارة إلى التقدیر المعرفي وھو یعتمد على أشیاء أخرى مثل التعلم والخبرة السابقة  سالزارو

                       ) Lazarus & Coyne 1981: 144-157 ( .للفرد

نتیجة  االنفعالياالستنـزاف البدني اك أو ـة من اإلنھـحال على أنھ: عسكر يعلھ ـویعرف

  الخ .....التعرض المستمر لضغوط عالیة ویتمثل في مجموعة من المظاھر السلبیة كالتعب و اإلرھاق

  )122: ص، 2000علي عسكر،  (  .

والعقلي تحدث  االنفعالي الجسمي و اكـحالة من اإلنھ  ھو:  جمعة سید یوسفكما یعرفھ 

ق مع ـشدة والتي تتوافبالضاغطة في المواقف المشحونة انفعالیا و سبب التورط طویل المدىب

      .النفسي بالعمل بشكل أساسي  االحتراقالتوقعات الشخصیة المرتفعة من األداء واإلنجاز ویرتبط 

  )46: ص، 2007جمعة سید یوسف ، ( 

حالة التي یكون فیھا "اإلجھاد بقولھ ھو  )nobert sillamy" (نوبیرت سالمي"ویعرف 

الجسم مھدد بفقدان االتزان ،وھذا بسب مواقف أو عوامل تتعرض األجھزة العاملة وتصدھا عن 

   تحقیق التوازن ،وكل عامل من شأنھ أن یخل بھذا االتزان سواء كان ذو طبیعة فیزیقیة أو كیمیائیة 

  )Dictionnaire de la psychologie larousse 1996 p249.(أو نفسیة
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المفھوم فمنھم اإلجھـاد النفسي في تعریفھم لھذا  ن في مجالـومما سبق نالحظ اختالف الباحثی

  .ضاغطةوم على أساس استجابة لمواقف ـالمثیر ومنھم من یق أساسھ على ـمن یقوم تعریف

بین المثیر ل البیئي أي أنھ العالقة الوسیطیة ـھ تعریفھ على أنھ التفاعـوھناك من اتج

ومنھم من ركز على سوء التكیف مع ضغوطات الحیاة لكن جمیع التعریفات  "الزورس"واالستجابة 

أدائھ مما یسبب تأثیرات  ىاشتركت في جانب واحد على أن اإلجھاد حالة توتر لدى الفرد فیھ وعل

  .جانبیة أخرى

  .كاستجابة وكفعل نستخلص مما سبق أن اإلجھاد النفسي یمكن أن یعرف كمنبھ و 

اإلجھاد  أن نفھم أننا نستطیع " ناصر بوكلي حسن "حیث یرى :  تعریف اإلجھاد كمنبھ -1

تؤدي الستجابة مزعجة  التيكمنبھ  أو كحادث حیاتي أو تعبیر حیاتي ، أو مجموعة من الظروف 

  .)122:، ص2003ناصر بوكلي حسن ، ( .تزید من قابلیة الفرد لإلصابة بالمرض

استجابة إما سلبیة أو إستجابة  إلىحیث یتعرض الفرد لمجموعة من المؤثرات تؤدي بھ 

  .متمثلة في اإلجھاد النفسي

اإلجھاد كاستجابة بأنھ أي ناصر بوكلي حسن یعرف  : كاستجابة تعریف اإلجھاد -2

إثارة الدماغ والجسم بأنھ  اإلجھاد "سیلي"یعرف  ،واضطراب یسببھ المنبھ أو مسبب لإلجھاد

استجابة الجسم اتجاه أي نوع من   :اإلجھاد بأنھ  "شافر"یعرف المطلوبة منھما ، و لألعباءاستجابة 

  )122:، ص2003ناصر بوكلي حسن ، (   . الملقاة على عاتقھ  األعباء

من خالل ھذه التعاریف نالحظ أنھا كلھا تركز على االستجابة ولیس على الحدث   

  .لإلجھاد ، إذ یعتبر اإلجھاد في ھذه الحالة نتیجة لما یتعرض لھ الفرد من أعباء المسبب 

إن نظریة : اإلجھاد كمداولة حیث قال  "الزاروس" یعرف :  )كمداولة ( اإلجھاد كفعل  -3

اإلجھاد كمنبھ واإلجھاد كاستجابة ال تأخذان بحسبانھما االختالفات الشخصیة ، وال تفسران العوامل 

لماذا یستطیع بعض األشخاص لالستجابة بأسلوب فعال مقارنة بغیرھم ، وال تفسران لماذا یستطیع 

ذلك    آخرون  ات طویلة من الزمن وال یستطیع بعض األشخاص أن یتالءموا لتغیربعض األشخاص 

التي تحدث بین مواجھة و رد الفعل ، و العوامل التي یشمل العملیات المعرفیة  الزاروسإن مفھوم 

. تؤثر على طبیعة ھذه العملیة ، وبذلك یمكنھ تفسیر االختالفات بین األشخاص في الظروف المتماثلة 

  . ) 126 -125:ص ص،2003ناصر بوكلي حسن ، (  
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في أن  لإلجھاد النفسي والذي یتمثلمن خالل ھذه التعاریف یظھر لنا المعنى الحقیقي   

  .أو المتطلبات الداخلیة أو كالھما اإلجھاد ھو أي حادثة تفوق فیھا متطلبات البیئة 

  :تمییز اإلجھاد عن بعض المفاھیم ذات الصلة بھ  -2

  :اإلجھاد لیس إنھاك  - 2-1

الشخص المتعب بمواصلة العمل وبذل الجھد و ذلك خوفا من احتقار الناس لھ  حیث یقوم 

یخاف من العار ویعاود ھذا الشخص مجددا في استقامة نفسھ متجاوزا بذلك كل شيء ، ویستعمل كل 

  .شيء من المنشطات التي تساعده على التصدي لكل الصعاب ببذل جھد فوق جھد

وبما أن ھذا الشخص كان متعبا فكل ما یقوم بھ یعتبره مجھدا كما لو كان علیھ جمع أشتات 

الشخص المتعب في عملھ ،و یواصل بكل عضالتھ لكي یقوم بفعل بسیط جدا كفتح الباب مثال ، یثابر 

  ف الشری بوجابي محمد.( عناد إلعطاء جھدا أكثر قوة مما یؤدي بھ إلى ما فوق التعب ثم اإلنھاك 

   ) 15:، ص2004

الحیویة فاإلنھاك ھو عبارة عن زملة األعراض البدنیة والعاطفیة والعقلیة المرتبطة بالطاقة 

نحو  االتجاھاتالتي تقوم بھا وھذه الزملة لھا عالقة سلبیة بمفھوم الذات و  األعمالللفرد وأدائھ في 

فاروق السید .(اآلخرینتجاه العمل وفقدان الثقة بالنفس وفقدان الشعور بالمسؤولیة 

  ).18:،ص2001عثمان،

ھو مرحلة متقدمة من اإلجھاد النفسي فھو یتولد عن زیادة  "وندل"فاإلنھاك النفسي كما یرى 

 الفرد للضغوط و الخبرات المؤلمة و عدم قدرتھ على مقاومتھا لتعرض اإلجھاد نتیجة

)btp/tarbaawy/anilin.com.(  

  :نفسي احتراقاإلجھاد النفسي لیس  2-2

لتوتر المؤقت ، مع أن وجود ھذه النفسي أو ا اإلجھادالنفسي لیس ھو التعب أو  االحتراق

النفسي یشمل التغییر في اتجاھات  االحتراقالنفسي ، فإن  لالحتراقیكون عالمة مبكرة قد  المؤثرات

و الشد العصبي الذي یحدث في بعض  باإلنھاكو عالقات العامل نحو عملھ و عمالئھ بجانب الشعور 

  .)187:،ص1999حمدي یاسین و آخرون،.(األحیان

واالستنفاذ  االستنزافبأنھ  )1982" (جرس كاري  "النفسي حسب  االحتراقلذلك فإن 

تتمثل في العاطفي أو االنفعالي نتیجة الحمل الوظیفي الزائد والذي یصاحبھ مجموعة من األعراض 
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وفقدان اإلحساس  )ألقل جھد ( اإلحساس بالفشل و الغضب والعناد و اإلحساس بالتعب معظم الیوم  

  )04:،ص1998زینب محمد شقیر،( .االیجابي نحو العمل والعناد المتكرر

ومنھ یمكن أن نخلص إلى أن الضغوط النفسیة المتزایدة مع مرور الوقت تسمى عبء ثقیل قد 

إنھاك ثم  إلىعھا فیحدث اإلجھاد النفسي فإذا استمرت المعاناة انتقلت ال یستطیع الفرد التكیف م

    . واالحتراق یكمن في شدة الدرجة والحدة واإلنھاكاالحتراق أي أن الفرق بین اإلجھاد 

  متالزمة التالؤم العام و متالزمة التالؤم الموضوعي  : مراحل اإلجھاد النفسي -3

 النفسي اإلجھادات إلى حدوث حالة ـالتعرض المستمر للضغوطا في البدایة یؤدي ـكما أشرن

ة وزیادة الحمل الوظیفي یعتبران من أكثر ـون إلى أن المناخ البیروقراطي في المنطقـر الباحثـویشی

أن  "سیلي "حسب یصل الفرد إلیھ یشكل مفاجئ بل وال ھمة في نشوء الحالة ، االمصادر مس

  :مراحلعبر ثالث المتالزمتان تمران 

ة عن ــالناتج االستشارةة ـوتعرف بمرحل :)االرتكاس للتنبیھ المنذر لإلجھاد (  ة األولىـالمرحل 1- 3

وفیھا یصبح الفرد مدركا  في عملھالذي یعیشھ الفرد  Stress arousalد العصبي ـالضغوط أو الش

  .)34،ص2002مسعد شتیوي ،( لعوامل اإلجھاد

 األرق  يـ، فترات من الضغط الدم العالالقلق الدائم االنفعالسرعة : وترتبط باإلعراض التالیة

 اصطكاكھا بشكل ضاغط أثناء النوم، النسیان، الصعوبة في التركیز ر األسنان أثناء النوم أوـیرص

ردود فعل األولیة للجسم إذ تنبھ دفاعات الجسم ضد  وھي، الصداع وضربات القلب غیر العادیة

إذ یبدأ ، العامل المسبب لإلجھاد سواء أكان حرارة أو جراثیم أو اعتداء جسدي أو لفظي من شخص ما

  .الجسم من خالل ھذه المرحلة في  التعامل مع اإلجھاد كرد فعل للضغوط الملقاة على عاتقھ 

  .مرحلة الصدمة ومرحلة معاكسة الصدمة : ین جزئی إلىھذه المرحلة  "سیلي "ویقسم 

بطریقة واعیة وغیر واعیة ، وفي كال الحالتین  حیث یدرك العامل المسبب لإلجھاد  

یستجیب الجھاز العصبي الذاتي ، و تنطلق كمیات كبیرة من األدرینالین و الكرتیزول إلى الدوران 

قصیرة األمد و تدوم من تجابة المبدئیة ویصبح الفرد في ھذا الطور قادرا على الھروب تكون االس

  . ) 123:، ص2003ناصر بوكلي حسن ، ( . ساعة  24دقیقة إلى حدود 
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  : )مرحلة المقاومة ( :ةـة الثانیـالمرحل 2- 3

یر ـة توفـرف بمرحلـوتع ، ) 34: ،ص2002مسعد شتیوي ،( وفیھا یتأقلم الفرد مع اإلجھاد

التأخیر في عن : لـوتشمل استجابات سلوكیة مث  Energie Conservationة ـوالحفاظ على الطاق

 از المھامـ، التأخیر في إنجمن یومین لعطلة نھایة األسبوع رـألكثالدوام تأجیل األمور الحاجة 

حیث ، ، السخریة والشك والشعور بالتعب في الصباحالمباالة، زیادة استھالك المنبھاتاالمتعاض 

عندما یكون التعرض للضغط متالزما مع التكیف فتختفي التغیرات التي و تحدث  یتالءم الجسم

فاروق ( . ظھرت على الجسم بعدما یتالءم الجسم بعدما یتعرض للضغوط التي یكون قد تكیف معھا

  )   98:، ص2001السید عثمان ، 

    : )مرحلة اإلجھاد (  :المرحلة الثالثة 3- 3

والتي ترتبط بمشاكل بدنیة  Exhaustionاك ــواإلنھ االستنزافة ـق علیھا مرحلـویطل

ي ـ، إجھاد ذھندة تعب جسمي مزمنـاضطرابات مستمرة في المع ،المتواصل االكتئاب: لـونفسیة مث

  .مجتمع أو األصدقاء وربما العائلةالنھائي من ال االنسحاب، الرغبة في مستمر صراع دائم

ذه ـالنفسي في كل من ھ إلجھاداولیس بالضرورة وجود جمیع األعراض للحكم بوجود حالة 

ل مرحلة یمكن أخذھما كمؤشر على الفرد ـین في كـن أو عرضـد أن ظھور عنصریـ، بل وجالمراحل

  .)126ص 2000، علي عسكر( .النفسي اإلجھادلمعینة من مراحل یمر بالمرحلة ا

 الذي حدث في المرحلة الثانیة مما یعني أنا التالؤمحیث ال یمكن للجسم المحافظة على 

لطرق المستخدمة للتالؤم مع العامل المسبب لإلجھاد قد استنفذت وإذا كانت االستجابات الدفاعیة ا

 ) 98:، ص 2001فاروق السید عثمان ، ( . شدیدة  ومستمرة لفترة طویلة فقد ینتج عنھا أمراض التكیف

وتعتمد نھایة ھذه المرحلة بدرجة واسعة على احتیاطي طاقة التالؤم عند الفرد و استنفاذ العامل 

، كما تعبر ھذه  )124: ، ص2003ناصر بوكلي حسن ، (  .المسبب لإلجھاد  ومصادر التالؤم الخارجیة 

والحیاة كیان الللمحافظة على  إلىالمراحل عن أعراض االستجابة الفیزیولوجیة لإلجھاد والتي تھدف 

الشخص یقع تحت تأثیر  أنمعینة من االستجابات یمكن االستدالل منھا  أنماطو أن ھناك استجابة و 

  }التنادر العام للتكیف { نظریة   إطالق إلىمن خالل دراستھ  "سیلي " بیئي مزعج وقد توصل 

 1992محمد أحمد النابلسي ، ( . لسابقة الذكرحسب المراحل اوفیھا قسم ردة الفعل الجسدیة أمام الضغط 

  ).24: ص
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الجامعي بصفة خاصة عن  األستاذإذا یعبر الفرد الذي یقع تحت الضغوط بصفة عامة  ، و 

مختلفة ومتتابعة أولھا اإلجھاد  أثار إلىھذه االستجابة  وتبعا لھذه المراحل عن أعراض متعددة تؤدي 

  النفسي 

  :لإلجھاد النفسي المؤشرات األولیة  -4

ة ینبغي أن تؤخذ ـة مؤشرات أولیـاك أربعـبأن ھن )Barbra Ham" (امـباربراھ"شیر ت

  :اإلجھاد النفسي، بأن الفرد في طریقة إلى كنوع من التحذیر االعتباربعین 

ة الطویلة التي یدونھا الفرد لنفسھ كل یوم ـفي إنھاء القائم االستعجـالالدائم و  االنشغال 

 االجتماعي ف، فإنھ یضحي بالحاضر، وھذا یعني أن وجوده الدائم االنشغالفعندما یقع الفرد في شراك 

، ففكره إما أن یكون في المقابلة السابقة أو قیما ینبغي عملھ في ة یكون جسدیا ولیس ذھنیاـأو مقابل

ال عاطفي ـھذه الحالة ینجر الفرد مھامھ بصورة میكانیكیة دون أي اتص، وعادة في مثل اللقاء الالحق

بما  االھتمامحیث أن الھم الوحید الذي یشغل بالھ ھو السرعة و العدد ولیس اإلتقان و  نـمع اآلخری

 .بین یدیھ

الذاتي بأن ھناك وقتا لمثل  االقتناعمن خالل  االجتماعیةة ـارة واألنشطـتأجیل األمور الس

، ویصبح التأجیل القاعدة المعیار في حالة لن یأتي أبدا" ا بعدـفیم"ولكن  اإلجتماعیةة ـألنشطھذه ا

 .الفرد

، اآلمر الذي یصبح ھو السائد في حیاة الفرد >>یجب وینبغي  <<لعیش حسب قاعدة ا

 فيعلى إرضاء نفسھ وحتى  ـر قادرح غیـة الفرد لما یظنھ اآلخرون ویصبـھ زیادة حساسیـیترتب علی

 .، التي تصاحب ھذه القاعدة فإنھ یجد ذلك لیس باألمر السھل علیھاآلخروناء ـحالة الرغبة بإرض

یصبـح كل شئ عنده مھما وعاجال  وتكون  أنفقدان الرؤیـة أو المنظـور الذي یؤدي إلى 

 النتیجـة بأن ینھمك الفرد في عملھ لدرجة یفقد معھا روح المرح ویجد نفسھ كثیر التردد عند القرارات

  .)123:ص 2000علي عسكر، (

رات لحدوث اإلجھاد النفسي بحیث ـة عي كمؤشـذه النقاط األربعـا فھـا سابقـوكما أشرن

ح كصورة أساسیة في حیاتھ مما یولد ضغوطات قد تؤثر ـملھ ، ویصبینغمس الشخص الفرد في ع

  . واالنفعالیة االجتماعیةعلى حالتھ النفسیة وعالقاتھ 
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 :أعراض اإلجھاد النفسي-5

ن أن تتشابھ مع أعراض ـدد من األعراض التي یمكـى عـاد النفسي إلـیؤدي اإلجھ

، غیر أن الفحص الدقیق یمكن أن األخرىات ـیرات الحیاة و الضغوطـاضطرابات أخرى أو تغ

  .مرتبطة باإلجھاد النفسي أو غیره كانت األعراض یكشف عما إذا

  :فیما یليوتتلخص ألعراض اإلجھاد النفسي 

ل ـ، والتغییر في عادات األكویتبدى في التعب والغثیان، والتوتر العضلي :اإلنھاك النفسي  1- 5

اإلعیاء "ا ھو حالة من ـر شیوعـل العرض األكثـة ولعـالطاقام في مستوى ـاض عـوم وانخفـوالن

  .وھي حالة اإلنھاك دون سبب واضح" العام

ل ـاالة بالعمـوالحزن و الالمب االكتئابو الشعـور باإلحبـاط والیأس والعجـز ھ :اك اإلنفعاليـاإلنھ 2- 5

 شدة عندما البوالغضب دون سبب محدد، وتتضح الحالة  باالستشـارةور ـرد من الشعـي الفـویشتك

  .ملھ بعد أن كان بالنسبة لھ كل شئیبالي الشخص بأي جانب من جوانب ع

ة ـدم الرضا عن العمل  والحیاة بصفـ، وعدم الرضا عن الذاتـور بعـھو الشع :اإلنھاك العقلي 3- 5

وقت أن ینظر الفرد ما یؤدي بمرور ال وھو، ة والدونیةـدم الكفاءة وعدم المالئمـ، والشعور بععامة

والمشكالت بدال من كونھم  االستشارةمصدر للتھیج و باعتبارھمالزبائن أو المرضى إلى العمالء و

جمعة سید ( .دائما بأن ھناك خطأ ما في العمل مصدر للتحدي وفرصة إلثبات الذات كما أنھم یشكون

  )48:ص، 2004یوسف، 

  :نماذج اإلجھاد -6

ة وأخرى سلبیة ـ، ولھ أثار ایجابیھا دائمالییمكن لإلنسان أن یتخ اإلجھاد ظاھرة طبیعیة ال

العضویة بل یفیدھا ویعود على بیئتھا بالخبرة والفائدة بیضر  اد الـوى معین من اإلجھـفوجود مست

      الفردذا اإلجھاد قد توافقھ أثار سلبیة على صحة ـوى ھـاد ضروري ولكن ارتفاع مستـوھذا اإلجھ

 .و البیئة 
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  :اإلجھادنوعین من   William Pbloker" ولیام بلوكر"وفي ھذا الصدد یمیز 

اة نظرا للدور الھام ـح الحیـبر عنھ بملـویع  Leustressأو  Le bon stress: دـاد المفیـاإلجھ 1- 6

للعضویة التي تستجیب عن طریقھ للمواقف  الفیزیولوجیةیط الجھاز ـذا اإلجھاد في تنشـھ ھـذي یلعبـال

  .رضھاتالمھددة التي نع

وى معینا قد یتسبب أضرار ـذي إذا بلغ مستـال distressأو   mauvais: ضراإلجھاد الم 2- 6

  .معتبرة جسمیة كانت أو نفسیة 

 فإنھ میز ثالث أنواع من اإلجھاد تتداخل فیما بینھا  Bacock "بایكوك"أما الطبیب العقلي 

  : ولكنھا مختلفة من حیث الشدة وھي

وع مرتبط ـج عن الصراعات الداخلیة كاألعصاب وھذا النـإجھاد ذو نات :اإلجھاد المفید -

  .ل وثیق بالمفھوم الذي یعطیھ الطب العقلي للقلقـیشك

ل خالل سعیھ خارجي صادر عن البیئة الخارجیة للفرد كمواجھة العراقی أصلإجھاد ذو  -

  .لیشعر بالراحة والرضا وتخطیطھ، فیرید اجتیازھا معینة لتحقیق  أھداف

ى اإلبداع فالمبدع في حاجة ألن یعیش في بیئة نحفزه الستغالل إجھاد مرتبط  بالحاجة إل -

  .ر وظائفھ الطبیعیةطاقتھ اإلبداعیة بتطوی

  : لإلجھاد األول صحي والثاني مرضي  نموذجینومن ھنا یمكننا أن نستنتج وجود 

 :)نموذج صحي(الصحي إجھاد -أ

ردي ـللنمو الف ا أنھ ضروريراد ، كمـة لألفـة في الحیاة الیومیـاد ظاھرة أساسیـیعتبر اإلجھ

بحیث أن (للفرد مناسبة لما یتطلب الموقف ةـالتكیفی االستجاباترط أن تكون ـق الذات یشـوتحقی

  .)الحیاة أفضل وتجعلنا نشعر بطعمالضغوط الخفیة تساعدنا على اإلنجاز بمستوى 

ات التعلیم والسعي لحل ـة اإلنسان الرتباطھ بعملیـویساعد اإلجھاد على نمو شخصی

  زیادة مردود یتھم  المشكالت فھو یثیر الحماس لألفراد وخیالھم ویحثھم على تحسین أو

ى التكیف مع المستجدات الخارجیة  وتجدر درة علـو تجدید للقـي فھـا على الصعید العالئقـأم

     ھاـطموحوى ـ، حققت منظمات عدیدة على مستوذج الصحي لإلجھادـة إلى أنھ بفضل النمراإلشـا

  .والھیكلي أثناء عملیة التغییر )التنظیمي أنآھا(ر ـأو تعدت ألنھا تمكنت من تطوی
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بین المناصب  االنتقالیةل ـة لألفراد خالل المراحـالنسبالصحي ب اإلجھادة ـكما تظھر أھمی

  . المسئولینكالترقیة وبشكل خاص 

ا یكن فإن أجسامنا في حاجة دائمة إلى كمیة من الطاقة الحراریة الضروریة للحیاة ـومھم

بن زروال  لوكیا،.(یحدث إال إذا واجھ الفرد مواقف مجھدة شرط أن تكون في حدوده األمر الذي ال

  )18- 15:ص ص ،2006

  ) :لمرضينموذج ا(اإلجھاد المرضي -ب

والحیاة  عنھر ـا یكون مستمرا دائما دون إدراكھ ودون التعبیـاد خطیرا عندمـح اإلجھـیصب

الطوابیر ( یستطیع الفرد تغییرھا ة عن الظروف الیومیة دون أنـھدات مزمنة ناتججالحدیثة تفرز م

رف علیھ ـالتعوھنا اإلجھاد النفسي صعب ....) ، التفاھم اإلتصالالتنقل، التلوث، الضجیج، سوء 

صم تبدرة مع.( یحتاج الفرد إلى صرفھا وإال انقلبت على الجسم وحطمتھ  نفسیةر طاقة ـصیتحیث ب

  .)116: ص 2005میموني، 

یوجد ـھ ال أن Agra Part and M.A.Delmas" أجرا بارت ودلماس"ا یرى كل من ـكم

سیئة التكیف أو مؤلمة في حین ة أو ـمفرط االستجابةكانت  إال إذا )المرضي(وم ـإجھاد بھذا المفھ

د ـ، ویضیقان أنھ عنولكن بشكل متكرر لإلجھاد المرضي یمكن أن یسبب التعرض للمجھدات البسیطة

ثھ من استجابات تحدا ، وموتكرارھاد أن نراعي شدة العوامل المجھدة ـالحدیث عن ظاھرة اإلجھاد الب

  .لدى الفرد المجھد

یتحول إلى تأثیر سلبي على الفرد وعلى بیئتھ ویصبح اد إذا زاد عن حده الطبیعي ـواإلجھ

ة من اإلنذار المبكر حین ـر بحالـرد ، فیشعـون مدمر للتوازن الطبیعي للفـدر خطر ویكـبذلك مص

، وبعدھا ون األردرینالین في الدمـن إفراط ھرمـد الجسم مـوقف الذي یعیشھ ، فیزیـیدرك خطورة الم

یرة التنفس بشكل مالحظ وإن ـربات القلب أو وتضادة ـلوجیة كزیة التغیرات الفیزیوـل مرحلـیدخ

  .النفسي الكامل االنھیاریصل إلى حالة ) بالنسبة(رد لھذا الموقف الخطر ـر تعرض الفـاستم

ذا ـاد ولھـإلى أن الفرد یغیر من سلوكاتھ كمحاولة التكیف مع حالة اإلجھ "ایلي"یرـویش

على التكیف بواسطة تغییر  أي حد للقدرة) عتبة التكیف الجدید(ا ـیسمیھ ،التغییر عتبة سلوكیة

ل إلى حالة اإلحباط ـ، فإذا تعدى الفرد ھذا الحد ولم یتمكن من تقلیص حالة اإلجھاد فإنھ یصالسلوك

  .وسوماتیة حیث عتبة التمزق النفسيوالتي إن لم ینتج بدورھا تفتح المجال لظھور األعراض السیك
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ا مؤقت مرتبط بمواقف طارئة أن ھناك نوعین من اإلجھاد أحدھم ویذكر یوسف میخائیل

أي یزول الموقف المسبب  .زال بزوالھاـة وال یـراكمیتة ـ، یزول بزوالھا والثاني مزمن لھ طبیعمحددة

  .لھ ویحتاج الفرد الذي یعاني من ھذا النوع إلى مساعدة وعالج

جھاد خاصیة تجعلھ عملیة متصاعدة یزید ة التراكمیة لظاھرة اإلـإلى أن الطبیع اإلشارةیجب 

، لكن وجود الفروق الفردیة یجعل من ام لدى الفردـاع مستواه العـكل مصدر من مصادره في ارتف

التالي التفاعل وب وتقیمیھرورة في إدراك مصدر اإلجھاد ـد اآلخر بالضـیسببھ عن اإلجھاد لدى الفرد ال

أن التولیف بین  Benjamin Satoraن ستورا بنحما، وفي اإلطار یذكر معھ على أساس ذلك

جھاد مثل بعض وبعض مالمح الشخصیة قد یندر بظھور ردود فعل على اإل اإلجھادبعض مصادر 

   .إلخ ......ة  الخالفات الزوجیة ـ، كراھیة الوظیفیالعقلیة االضطرابات

في ردود ة ـأن اإلجھاد یعتمد على عوامل مثل الفروق الفردی Halgardھلجار كما یرى 

اء الجسم لإلصابة ـفعل الجھاز العصبي اإلرادي والخبرات التعلیمیة المبكرة واستعداد بعض أعض

  .بسبب الوراثة أو اإلصابة السابقة

وآخرون فیشیرون إلى أن الكثیر من المشكالت المسببة لإلجھاد  Grayجراي ویؤكد ذلك 

راد سھال وال یتناسب مع ـیظھر لبعض األفل ـ، لكن ھذا الحل بسیط جداـیمكن تناولھا وحلھا بشك

ومن األمثلة الدالة  )19:ص 2006بن زورال ،  لوكیا،(.صعوبة وتعقید المشكلة فیشعرون حینئذ باإلجھاد

القلب لنمطین من  ول مرضـا حـن فرید مان وروسنمان خالل أبحاثھمـسبق اكتشاف العالمی على ما

  :ا الجدول التاليمنھا بخصائص یصفھل ـیتصف ك) ب-أ(ةـالشخصی
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  لفرید مان وروسمنان) ب - أ(یصنف نمطین من الشخصیة ) 01(:جدول رقم

  )ب(النمط   )أ(النمط 

یجري وراء تحقیق عدة أمور تتعلق بحیاتھ  -

 .في نفس الظروف واألحوال و األوقات

 .یتصف بالھجوم والسلطة  -

 .یفتقر إلى الصبر واالتزان االنفعالي -

الوقت ألنھ یعتبر االنتظار مضیعة یتسابق مع  -

 .للوقت

 .یعمل كثیرا دون إعارة االھتمام باالسترخاء -

 .ینافس نفسھ إزاء اآلخرین -

  یدمن على العمل -

  .یؤدي أعمالھ ببطء وھدوء وصبور -

  .ال یتسارع مع الوقت لقضاء حاجاتھ -

  .یتجاھل مفھوم االسترخاءیعمل لكنھ ال  -

  .ال یتنافس مع نفسھ  -

  یبدو أنھ یعاني من ضغوط -

  )19:ص 2006بن زروال ،  لوكیا،(

رد ـھذان العالمان أن الف اكتشافمن الشخصیات في ) ب(والنمط ) أ(وتكمن خصائص النمط 

ة ـة الدائمـثر عرضة من أمراض القلب نتیجة میولھ لخلق ضغوطات محیطة تتمیز بالحركـالنمطي أك

  .تغیرات بیوكیمائیة تساعد في ظھور أمراض القلب اد نفسي وبدني یسببـفیترتب عنھا إجھ

ر ولو ـاب آخـاد في حین ال یصـویشرح ھذا األمر ولو جزئیا لماذا یصاب الفرد باإلجھ

توحا یتفاعل ا مفـیعیش بمعزل عن بیئتھ بل یشكل نسق رد الـ، وباعتبار أن الفنفس الظروفا ـعایش

ل ـر محصلة التفاعـاد یعتبـإن اإلجھـ، إذن فمن التغیراتما تنظمھ ھذه البیئة معھا مؤثرا ومتأثرا بكل 

التنظیمات والمجتمعات (أو خارجیة ) أنظمة نفسیة وعضویة(ة ـھ سواء الداخلیـرد وبیئتـذا الفـبین ھ

ات التي أثبتت ـا یدل على ذلك تلك الدراسـومم). البیئیة المختلفة من حیث المكان والزمان والموضوع

    ن التي تتصف بالرقابة أو المسؤولیة على الغیر ـة باإلجھاد وبعض المھـصابوجود عالقة بین اإل
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ة الجویة ورجال اإلطفاء والطیران والعاملین على ـالخ كمراقبي المالح.......... طورةخأو ال

  . الكمبیوتر واألساتذة وعمال المناوبة واألطباء وموظفي القواعد

داد ـات العائلیة أو التنظیمیة باالستعـة العالقـبین طبیع االرتباطود ـھ أیضا من وجأو ما أثبتـ

، وھذا یعني أن اإلجھاد یتصف بالحركة والتغییر ألن ةـباإلصابة باإلجھاد إذا توفرت الشروط المناسب

یة اإلجتماعیة والتنظیمیة والبیئ الظروف النفسیة والعضویة و باختالفوآثاره تختلف  طبیعة مكوناتھ

  :إلجھاد خصائص یمكن أن تشمل مایلي مما سبق أن ل ویمكن أن نستخلص

 .اإلجھاد ذو طبیعة تراكمیة 

 .اإلجھاد محصلة تفاعل بین الفرد والبیئة

 )21:ص 2006بن زروال ،  لوكیا،(.اإلجھاد مرتبط بظروف مادیة واجتماعیة ونفسیة 

  :مصادر اإلجھاد النفسي -7

نتیجة تفاعل الفرد مع بیئتھ وبالرغم من  تعتبر الضغوط المھنیة أو الوظیفیة ھي عبارة عن

قرارات  التخاذع الفرد ـضمنھا التحدي ودفأن بعض ھذه الضغوطات قد تكون إیجابیة من حیث ت

ذلك حسب اآلثار المترتبة .مھنیة أو وظیفیة فعالة وجیدة ، إال أننا عادة ما نفكر فیھا على أساس سلبي 

عن ھذه الضغوط كاإلجھاد النفسي وكذلك حسب مصادر ھذه الضغوط وفیما یلي نتناول اإلجھاد 

 .كأحد اآلثار وعن مصادره وھي عدیدة نستعرض فیما یلي بعض منھا 

  :بین األدوار الصراع 1- 7

العمل راع بین ـ، وذلك مثال الصأكثر وھو یتحدث عندما تتعارض متطلبات دورین أو

، وھنا قد ر في مھمة معینةـ، مثل السفلب العمل الغیاب عن األسرة لفترة، فأحیانا قد یتطواألسرة

مما . اإلجھادالتوتر النفسي مثل القلق و اء على متطلبات دور معین بعض أعراضـیصاحب اإلبق

اء بمتطلبات الدور اآلخر مثلما تسبب المشاكل اإلجتماعیة إلى عدم القیام ـل من الصعب اإلبقـجع

  )402: ص ،2004روایة الحسن، (  .بمتطلبات العمل وعدم التركیز فیھ

  : العبء الكمي الزائد  2- 7

الروتیني مع ق العمل ـھ مع ضغط الوقت وتدفـان الكثیر لیفعلـناه أن یكون لدى اإلنسـومع

   )32:ص ،1995لینارت لیفي، ( .االھتمامأحادیة الجانب مع سطحیة متطلبات وظیفیة و
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رد أمام ـة الفـوھنا یكون العبء مصدرا واضحا لإلجھاد النفسي حیث یكون في ھذه الحال

على رعایة األطفال ورعایة  ة مثال األم تعملـ، مقارنة بقدراتھ وموارده البشریعبء عمل كبیر

  .اـ، في آن واحد وموازاة لكل ذلك تعمل على تحقیق ذاتھا مھنیالبیت

  :ضآلة العبء الكمي  3- 7

إلى تنوع المثیرات  االفتقارومعناه أن یكون محتوى الوظیفة محدودا جدا وواحد الجانب مع 

لینارت ( . االجتماعيل ـ، وضعف فرض التفاعل للمشكالتـأوح ابتكاریھوعدم وجود متطلبات 

  )32:ص ،1995لیفي،

حیث یمثل مصدرا آخر لإلجھاد ویحدث في حالة األعمال التي لیس بھا قدرا كافیا من 

  .حجم العمل كافیا لشغل وقت الفرد أو عندما ال یكون    التحدي 

  :أو عدم الكفایة الشعور بالنقص 4- 7

المكافأة التي المكافأة التي یحصل علیھا وج الضغوط من شعور الفرد بعدم التوازن بین ـتنت

 .، فالفرد یعرف مدى نجاحھ في أدائھ وما حققھ من خالل مقارنتھ باآلخرینیتوقع حصولھ علیھا

وع من عدم العدالة مع نوع آخر من الضغوط یأتي من الضغط الذي یمارسھ زمالء ـویتالزم ھذا الن

 .)406:ص ،2004روایة الحسن، (  .العمل على الفرد

  :الضوضاء 5- 7

  إن الظروف البیئیة تأتي من محیط اإلنسان كالضجیج ،وشدة الزحام والكوارث الطبیعیة    

    ) www.asherqalawsat.com(   الضوضاء أو التلوث السمعي من أكثر العوامل المسببة و

لإلجھاد وأضرارھا على الصحة الفرد أكثر من أن تحصى ،فالضوضاء تصیب الفرد باإلرھاق 

أن الجسم یستجیب للضوضاء بطریقتین مختلفتین " برنارد "ویقول الدكتور والتوتر وقلة التركیز 

  .لى مدى العشرین عاما الماضیة طبقا لألدلة التي جمعھا الباحثون األلمان ع

ھي استجابة ضعیفة یتم على أثرھا إفراز الكورتیزول الذي یؤدي إلى : الطریقة السلبیة -أ

  .ارتفاع ضغط الدم 

التي عادة ما تؤدي إلى المواجھة وإفراز األدرینالین و النور :الطریقة االیجابیة -ب

 )49:،ص2002مسعد شتیوي ،(.أدرینالین
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  :األسریة األوضاع  7- 7

وتشمل األوضاع المعیشیة و األحداث المرھقة كوفاة صدیق حمیم أو العیش بین الغرباء أو 

  )RATHOLAN.1990.P  909(صراع مع مرض مزمن ،أو قضاء فترة زواج ملیئة بالنزعات 

  :النظریات المفسرة لإلجھاد النفسي -8

عدة نماذج واھتموا بھ اھتماما كما أشرنا سابقا أن ھناك علماء میزوا اإلجھاد ووضعوا لھ 

  :فیما یلي أھم ھذه النظریات، ونذكر رةـكبیرا مما مھد للبعض وضع نظریات مفسرة لھذه الظاھ

  : Selayنظریة سیالي  1- 8

 را غیر مستقل وھوـر اإلجھاد متغیـھ كطبیب متأثر بتفسیــكان ھنز سیالي بحكم تخصص

ھ على أساس استجابتھ للبیئة الضاغطة  وأن ھناك ـضاغط یمیز الشخص ویضع لعاملاستجابة 

فاروق السید عثمان .( منھا على أن الشخص یقع تحت تأثیر بیئي مزعج  االستداللاستجابات یمكن 

  )98ص 2001

ق ـوقد أطل .ن الوظائف ونتیجة لممارسة الحیاةأن اإلجھاد جزء طبیعي م سیاليحیث أكد 

ضویة أثناء اإلجھاد باسم زملة تناذر أعراض التكیف العام على األعراض التي تظھر على الع سیالي

  :تحدث من خالل ثالث مراحلھذه الزملة 

  تسمى استجابة اإلنذار : المرحلة األولى 1- 1- 8

حدث تالمرحلة یستدعي الجسم كل قواه الدفاعیة لمواجھة الخطر الذي یتعرض لھ ف في ھذه

ة من التغیرات العضویة الكیمیائیة فترتفع ـلھا مجموعن مھیأ ـات لم یكـنتیجة التعرض المفاجئ لمنبھ

ار وتأھب كاملین من فنسبة السكر في الدم ویسارع النبض ویرتفع الضغط فیكون الجسم في حالة استن

  )98: ص ،2001محمد قاسم عبد هللا، ( .أجل الدفاع والتكیف مع العامل المھدد

  وتسمى المقاومة : المرحلة الثانیة 2- 1- 8

ي ظھرت على ـعندما یكون التعرض للضغط متالزم مع التكیف فتختفي التغیرات التوتحدث 

  .الجسم في المرحلة األولى وتظھر تغیرات أخرى تدل على التكیف

ا یسمى باألعراض ـراض التكیف ومـأة أعـة في نشـة ھامـر ھذه المرحلـوتعتب

ن طریق رد ـمواجھة المواقف ع ة ویحدث ذلك خاصة عندما تعجز قدرة اإلنسان علىـالسیكوسوماتی
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دث ـا یحـفعل تكیفي كاف یؤدي التعرض المستمر للضغوطات إلى اضطراب التوازن الداخلي مم

 2001محمد قاسم عبد هللا، .( العضویة لالضطراباتة ـة المسببـالھرمونی اإلفرازاتمزیدا من الخلل في 

  .)116:ص

  ة اإلجھاد لوتسمى مرح: المرحلة الثالثة 3- 1- 8

ر أن الطاقة الضروریة تكون ـكیف غیتد ـون فیھا الجسم قـي مرحلة تعقب المقاومة ویكـوھ

ة الجسم وتصاب ـرمونیة وتضطرب الغدد وتنقص مقاومھاستنفذت في ھذه المرحلة تنھار الدفاعات ال

 2001فاروق السید عثمان، .( ر المریض نحو الموت بخطى سریعة ـیر من األجھزة بالعطب ویسیـالكث

  )98:ص

  ة الحرارة ـة ، فانخفض درجـرات ومواقف ضاغطـة نفسھ كلما تعرض إلى تغیـعلى حمای

كلھا تؤدي إلى تغیرات  االنفعالي ي الزائد والتوتر ـأو زیادتھا وحاالت الجوع والعطش النشاط العضل

  )116:ص، 2001فاروق السید عثمان، ( .في الكائن الحي نتیجة ما نسمیھ بحالة اإلجھاد النفسي

  :نظریة الزاروس 2 - 8

نتیجة االھتمام الكبیر بعملیة اإلدراك والعالج الحسي  1970وقد نشأت ھذه النظریة سنة 

والتقدیر المعرفي ھو مفھوم أساسي یعتمد على طبیعة الفرد، حیث أن تقدیم كم التھدید . واإلدراكي

البیئة المحیطة بالفرد وخبراتھ لیس مجرد إدراك مبسط للعناصر المكونة للموقف ولكنھ ربط بین 

  .الشخصیة مع اإلجھاد بذلك یستطیع الفرد تفسیر الموقف

العوامل الشخصیة والعوامل الخارجیة : ویعتمد تقییم الفرد للمواقف على عدة عوامل منھا

 اإلجھادوتعرف نظریة التقدیر المعرفي . الخاصة بالبیئة اإلجتماعیة والعوامل المتصلة بالموقف نفسھ

ویؤدي ذلك إلى تقییم التھدید وإدراكھ في . أنھ نشأ عندما یوجد تناقض بین المتطلبات الشخصیة للفردب

  :مرحلتین ھما

وھي خاصة بتحدید ومعرفة أن بعض األحداث ھي في حد ذاتھا شيء  :المرحلة األولى. 1 -2 - 8

  .یسبب اإلجھاد النفسي

التي تصلح للتغلب على المشكالت التي تظھر في وھي التي فیھا الطرق  :المرحلة الثانیة. 2 -2 -8 

  :الوقف ویمكن رصد ھذه النظریة في الجدول التالي
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  العوامل التي تقید الفرد حسب الزاروس )02( : جدول رقم         

  العوامل الخارجیة  العوامل الموقفیة  العوامل الشخصیة

 مھارات االتصال

 الحالة االنفعالیة

 الصحة، التعب

 الذاتھویة 

 تقدیر الذات، الشخصیة

 الخبرات والعادات

  التھدید، الضغط، التعب

 التقدیر

 التكرار

 الخبرة

  األمن والسالمة

 العوامل الصحیة

 االجتماعيالتأیید 

  المتطلبات المھنیة

  )100:، ص2001السید عثمان، فاروق(            

  :Canonنظریة كانون  3 –8

بأخرى األشیاء المادیة مثل المعادن  یماثل بطریقة أوحیث نظر كانون إلى اإلنسان على أنھ 

عوامل  التي تفقد تماسكھا عند درجة معینة من الضغط الشدید، وقد كان مھمتھا بمدى تأثیر عدة

خارجیة مثل البرودة، نقص األكسجین وغیرھا على اإلنسان وقد قادتھ دراستھ إلى نتیجة مؤداھا أنھ 

عن ھذه المصادر وخاصة عندما تكون معتدلة وخفیفة، غیر أنھ من الممكن تحمل الضغوط الناجمة 

دوام ھذه المسببات یكون أثرھا قاسیاً فإنھا في النھایة تقود إلى تخلخل النظام البیولوجي، ویلح  عند

  .انفسی كانون على متغیرات فیزیولوجیة وثابت

  :ومن أجل تخطي الموقف الذي یسبب القلق عرض منظور اإلجھاد لموقفین

للعمل الھجومي مثالً الھروب من أمامھ أو العودة إلى موقف التبعیة كحال الطفل  تصديلا

األول بالنسبة  االنفعاليیرتبط الفعل . الصغیر إذ یلوذ بأمھ یحتمي بھا بدال من أن یواجھ الخطر بنفسھ

  .ظیر السمثاويلكانون بانتكاسھ النشاط السمثاوي الوریدي ویتعلق رد الفعل الثاني بازدیاد التھیجي ن
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  :Woolfنظریة وولف  4 – 8 

ردود الفعل لدى أسرى الحرب من  1947األولى سنة  ھارولد وولفعالجت دراسات   

رفقة زمیلھ ھنكل من مخبر علم البیئة  الحلفاء وقد خضعوا لتعذیب الیابانیین لھم، وقد أتاحت إسھاماتھ

البشریة في المدرسة الطبیة التابعة لجامعة كورتل حول نتائج اإلجھاد النفسي على موظفي شركة 

أتاحت لھم إعطاء تحدید جدید لإلجھاد على أنھ ) شخص 2600عینة من (الھاتف في مدینة نیویورك 

یاة نفسھا تتطلب تكیف مستمرا بحیث أن جمیع حالة دینامیة لعضو ما استجابة لمطلب تكیفي ألن الح

المخلوقات الحیة ھي استمرار في حالة من اإلجھاد تعظم وتصغر ویعتبر وولف بعد أن یطرح كل 

السیكوسوماتیة أن البیئة االجتماعیة تجارب الماضي لدى الكائن  الفوضىفكرة عن فئة خاصة من 

ة تأثیر ضعیف على الشكل الذي یتخذ المرض وأحداث الحیا ألبیولوجیھالحي من ضمنھا العوامل 

ولكن تأثیره كبیر على مدتھ ومجراه، ویؤید وولف مفھوم غیر نوعي للدور الذي یلعبھ اإلجھاد في 

    (WWW.Khayma.com). نشأة المرض

ونالحظ أن وولف قد ربط اإلجھاد النفسي بالمرض العضوي فتوقع أن اإلجھاد لفترة   

  .مرض عضويزمنیة طویلة قد یولد لنا 

ونستنتج من خالل النظریات السابقة أن اإلجھاد ینشأ من عوامل خارجیة تلقى على   

جسم اإلنسان خارج حدود قدرتھ مما تولد لھ ضغوطات كبیرة مؤدیة لإلجھاد، منھا الظروف البیئیة 

یؤدي إلى  واألوضاع المعیشیة، األوضاع المھنیة باإلضافة إلى المتغیرات البیولوجیة أو الحیویة مما

 .خلل عضوي أو عطب ما في الوظائف جراء اإلصابة باإلجھاد النفسي

 :قیاس اإلجھاد النفسي -9

الدالة على حالة اإلجھاد النفسي القاعدة األساسیة التي  السلوكیة والمظاھر االستجاباتتشكل  

یعتمدھا الباحثون في تصمیم أدوات تساعدھم على اإلجابة على التساؤل فیما إذا كان الفرد مجھداً 

  نفسیاً،وفي العادة یقوم المستجیب باإلجابة على األسئلة ویقدر بعدھا ما إذا كان مجھدا بدرجة معینة 

 )117:، ص200علي سكر، (.جھادیعاني من اإل ال أو

ولقد أنتجت الدراسات المختلفة التي تناولت موضوع اإلجھاد بعض الوسائل المستخدمة      

  . لقیاسھ
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   :التحقیق الشخصي لإلجھاد-9-1   

األمریكیة نوع من التحقیق  ھوستنمن جامعة  "إیفان ستیفینش و ماتسون"من كل  كتشفإ 

من طرف العمال المؤسسة الموجودین في  اإلجھاد إدراكالتي تھدف إلى قیاس  االستمارةبواسطة 

،وغموض الدور ،ونظام المكافأة والعقاب ووجود بالوقت وحمل العمل  ذلك اإلدراكقسم وربط ) 15(

بندا و التي تؤكد أن مصادر اإلجھاد ترتبط ) 60(العامل في المؤسسة ،وتضم ھذه االستمارة 

لجزئي للتنظیم ،وتكمن فوائد ھذه التقنیة في أنھا تعرف قطاعات المؤسسة التى بالمستوى العام وا

  .یكون فیھا اإلجھاد مرتفع جدا

  :تحقیق اإلجھاد- 9-2

سلم توضح ثالث ) 14( بندا مقسمة إلى) 238(ویتمثل ھذا التحقیق في إستمارة تحتوي 

الشئ الذي یؤخذ على ھذا التحقیق ھو  ،و  الجر وحیة،األعراض ،األوضاع : أشكال من اإلجھاد ھي 

سلم یمكن أن تصف لنا المصادر المرتبطة مباشرة بالعمل أي أن باقي )14(كونھ سلم واحد من 

  .الساللم ال تصف األشیاء المرتبطة مباشرة بالعمل 

  :سجل حاالت القلق - 9-3

 )(IUSHEME-DE POLOALTOCORSCCH-SPIELBEFERصمم كل من

كخاصیة ھذه االستمارة الموجھة من أجل تشكیل حاالت القلق الشخصیة وذلك بالتفریق بین الحصر 

وكتجربة انفعالیة عابرة ،وتحتوي ھذه االستمارة على مجموعة من األسئلة في شكل  متعلقة بالفرد ،

  )JEAN BEN JAMIN STORA، P116-117( .ومثال ذلك فیما یخص حالة الحصر تصریحات ،

  :تقویم إجھاد ألدام - 9-4

وھو یعمل ) SAN DIEGO( وھو عبارة عن استبیان طور من طرف باحثین من جامعة

صابر (.على التفریق بین اإلجھاد القوي واإلجھاد الثانوي وبین اإلجھاد المرتبط بالعمل وغیر مرتبط بھ

         .)68-67 :ص ،ص2009بحري ،

لدراسات العربیة مقیاس لإلجھاد النفسي سوى عبارات مقیاس السید لوبوجھ عام لم تكن 

السمادوني بدون تعلیمات ثم جاءت الدكتورة زینب محمود شقیر بمراجعة الدراسات األجنبیة التي 

استخدمت مقیاس ) على وجھ التقریب(حصلت علیھا أثناء المسح الشامل للدراسات السابقة أنھا جمیعا 
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.االستنزاف االنفعالي وفقد اآلنیة واإلنجاز الشخصي: ھي سي ذو الثالث أبعادسالش لإلجھاد النفام

  .)5:، ص1998شقیر،  محمود زینب(

 DAVISTAL(إختبار تحدید أعراض الضغوط المھنیة  باقتباس علي عسكركما قام 

بندا حیث یطلب من المختبر تقدیر البنود وفق المقیاس ) 20(وھو عبارة عن إختبار یضم ) 1997

ومن خال ھذا االختبار یمكن  التعدیالتأبدا ،نادرا ،أحیانا ،غالبا ،دائما ،مجریا علیھ بعض : التالي 

   .)135،ص2000على عسكر ،(.معرفة تكیف الفرد مع ضغوط العمل ومدى معاناتھ منھا

 :اإلجھاد النفسي نتائج - 10

یظھر اإلجھاد النفسي بعدة طرق على األفراد الذین یشعرون بمستویات عالیة من اإلجھاد 

وسوف نوجز في نقاط . مما یسبب لھم في أعراض في أغلب السواء جسمیة ونفسیة وحتى سلوكیة

  .اآلثار التي تنجم عن اإلجھاد النفسي

یة ذات جذور وأسباب نفسیة تظھر رد فعل ألي وھي أمراض جسم :النتائج السیكوسوماتیة 1 –10

عضو مصاب ومفھوم السیكوماتیة حسب وجھة نظر العلماء ھو مرض نفسي جسمي وھو ربط بین 

  :المرض النفسي والمرض الجسمي واألمراض السیكوماتیة متعددة نذكر منھا

الذبحات الصدریة تصلب النوبات القلبیة، ضغط الدم المرتفع، : أمراض القلب والجھاز الدوري مثال -

 .الشرایین

 .إلخ...أمراض القولون واإلسھال، نزالت البرد : أمراض الجھاز الھضمي مثل -

 .إلخ...توتر العضالت، الروماتیزم آالم، المفاصل أالم الظھر : أمراض الجھاز العضلي مثل -

 )44:،ص 2004جمعة سید یوسف ،(.أنواع الصداع المختلفة-

تعتبر الحالة النفسیة لألفراد من أھم المؤشرات التي تدل على تحدید نتائج  :یةالنتائج النفس 2–10

ما  من تحمل الضغوط الواقعة علیھا وھو وآثار اإلجھاد النفسي، ذلك أن الناس لدیھم درجة محددة

یطلق عادة عتبة اإلحساس لذا فإنھ عندما یتجاوز األفراد ھذه النقطة نتیجة للضغوط التي یواجھنھا 

تظھر علیھم بعض المشاكل الفیزیولوجیة النفسیة وتختلف ھذه النتائج منفرد ألخر ذلك حسب الفروق 

الكتئاب والتعب الفردیة لكل شخص وتتجلى ھذه األعراض في القلق في القلق والغضب والعدوانیة وا

والشكوى من النسیان وضعف الذاكرة التوتر والملل وفقدان التركیز والعصبیة الزائدة ونوبات الھلع 
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اتزان وعدم  للتخلخلإلخ وكل ھذه األعراض تعرض الفرد ... والنشاط الزائد اإلحباط واالنزعاج و 

  .في حیاتھ العملیة واالجتماعیة

 ضطرابات السلوكیة نمط آخر من االستجابات التي یلجئ إلیھاتمثل اال: النتائج السلوكیة 10-3

األفراد الذین یعانون من ضغط اإلجھاد المھني والتي یعتبرھا الفرد كوسیلة لمواجھة مثل ھذه 

والتدخین بكثافة  الضغوطات وتتجلى ھذه النتائج السلوكیة في اإلفراط في األكل أو فقدان الشھیة

   األدویة المھدئة أو المنشطة(والمواد النفسیة المؤثرة في األعصاب المخذرات  وشرب الكحولیات و

جمعة ( الخ...واضطرابات الكالم  كذلك اضطرابات النوم كاألرق والكوابیس والفزع اللیلي) أو المنومة

   .)50:، ص2004سید یوسف، 

  :اإلجھاد النفسي عند األستاذ - 11

  :مصادر اإلجھاد النفسي 11-1

نظرا للضغوط الداخلیة والخارجیة التي یتعرض لھا األستاذ في الحیاة الیومیة خاصة في   

المجال التعلیمي مما یسبب لھ اختالال في التوازن النفسي والذي یؤدي بدوره إلى مشاكل نفسیة عدیدة 

یسمیھ إلخ وصوال إلى مشكلة اإلجھاد النفسي، أو كما ... مثل القلق واإلحباط والغضب واالكتئاب 

  .المترتب عن العملالبعض اإلجھاد النفسي 

  :وتتعدد مصادر الضغوط المسببة لإلجھاد النفسي لألستاذ منھا

 .طالبسلوك ال -

 .عالقة األستاذ المشرف والموجھ ا -

 .التنظیمیة الصراعات -

 .ضیق الوقت وتعدد المسؤولیات -

 .أنفسھم غیاب التفاھم بین األستاذ واإلدارة وبین األستاذ -

فاألستاذ قبل أن  یكون أستاذا فھو أب وزوج یتبادل أدوار كثیرة في المجتمع وھذا : األدوارصراع  -

 .یخلق عنده اإلحساس بالتشتت والضیاع

  )10- 06:ص ص ،2005محسن خضر ،(
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  :ومن مظاھر اإلجھاد النفسي عند األستاذ :مظاھر اإلجھاد النفسي عند األستاذ -11-2

 .والالمباالة طالببالعمل والفقدان الحماس لالھتمام  -

 .والعمل واإلدارة طالبنقص الدافعیة وتبلد المشاعر نحو ال -

 .األداء النمطي نحو العمل -

 .مقاومة التغییر وفقدان االبتكاریة -

 .تنظیميستاذ من المجتمع الإنسحاب األ -

 .والسخریة منھم اآلخریناإلحساس نحو عدم  -

 .السرحانفقدان التركیز عند إلقاء الدرس وتكرر  -

 .عن العمل والتأخر عند الحضور التغیب المتكرر -

  :آثار اإلجھاد النفسي عند األستاذ 3 –11

  :آثاره على األستاذ نفسھ 1- 3–11

وھذا النوع من . األستاذ بشر یتأثر بعواطفھ وما یتعرض لھ من ضغوط وما یدور في بیئتھ

نفسي لألستاذ قد یتسبب في اتخاذ قرارات غیر الضغط النفسي إذا ال لم یبادر بعالجھ یتسبب في تعب 

سلیمة مثل قرار المشاركة في بعض األنشطة المدرسیة أو أنشطة النمو العلمي وقد تصل تلك 

القرارات إلى ترك التدریس أیضا، وقد تؤثر ھذه الحالة سلبا على نظرة األستاذ للعملیة التعلیمیة 

تأصل وتصبح دائمة بحیث یكون األستاذ على قناعة أن وھي نظرة إذا لم تعدل فقد ت. ونظرتھ للطالب

  .الطالب كسالى ال یفھمون وأن العمل معھم جھد ضائع

  :آثاره على الطالب 2- 3–11

الطالب مركز التعلیم، فأي خلل أو ضعف في أحد عناصر العملیة التعلیمیة خاصة األستاذ 

ق، فالطالب الذي یرى األستاذ ال یبالي یكون أثرھا كبیر علیھم وفي ھذه الحالة فاألثر مباشر وعمی

بإعداد الدرس أو یتأخر في الحضور أو ال یھتم بالواجبات المدرسیة سیتولد لدیھ الشعور بالملل وبعدم 

 .االھتمام باألشیاء، وبرود المعلم في أدائھ لدرسھ سیفقد الطالب الدافعیة للتعلم مما یجعل الدرس ممال
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 :للتعامل مع اإلجھاداالستراتجیات الشخصیة  - 12

تؤكد معظم الكتابات في مجال أسالیب إدارة الضغوط والتي یعتبر اإلجھاد النفسي أحد آثارھا 

على المستوى الفردي على ما یسمى بالمنھج الذاتي في مواجھة اإلجھاد النفسي لذا كثیرا ما نسمع 

   .عبارات مثل ساعد نفسك بنفسك أو أفضل ما یقدم المساعدة لك ھو أنت

لذلك ال بد من التأكید على دور الفرد وأھمیتھ في التخلص من اإلجھاد ولكي یتمكن من ذلك 

  :ال بد من إتباع عدة إستراتجیات لمواجھتھ وھي إستراتجیات متنوعة ومتعددة منھا ما یلي

  :الفزع إلى هللا 12-1

اإلسالم یقوم  لقد اھتم اإلسالم برعایة الجوانب الصحیة للفرد وسالمتھ، ذلك أن الطب في

الوقایة والعالج حیث كان لھ عنایة بھذین األصلین وفي سبیل ذلك مزج بین الناحیة :على أصلین ھما

  .الروحیة والجسدیة لیتسنى للمسلم سالمة في جسمھ وعقلھ وروحھ

من أجل التفریج على  هللالقد جاء القرآن الكریم لیؤكد على حقیقة التداوي والشفاء والفزع إلى 

﴿ وننزل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة للمؤمنین ﴾ : قال تعالىات في كثیرا من آیاتھ حیث الكرب

        :وقال تعالى. 80﴿ وإذا مرضت فھو یشفین ﴾ الشعراء، اآلیة : وقال تعالى. 82اإلسراء، اآلیة 

 إذا دعاه﴿ أمن یجیب المضطر : وقولھ تعالى 7﴿ سیجعل هللا بعد عسرا یسرا ﴾ سورة الطالق، اآلیة 

  .26ویكشف السوء ﴾ سورة النمل، اآلیة 

كما قص سبحانھ قصص تفریج الكربات عن أنبیائھ عند تعاظم الكرب كإنجاء نوح ومن معھ 

مع  محمد صلى هللا علیھ وسلمبالفلك وإبراھیم من النار وفدائھ لولده الذي أمر بذبحھ، وقصص 

  .صلى هللا علیھ وسلم غزا واتھأعدائھ والنجاة منھم بقصتھ في الغار وفي 

كما جاءت السنة النبویة لتؤكد أیضا على االھتمام بصحة الفرد ورعایتھ وتوجیھھ لمواجھة 

كنت خلف النبي : الشدائد والكرب فعن أبي العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا تعالى عنھما قال

ك، أحفظ هللا تجده أمامك أحفظ هللا یحفظ: ﴿ یا غالم إني أعلمك كلمات: صلى هللا علیھ وسلم فقال

تعرف إلى هللا في الرخاء یعرفك في الشدة وأعلم أن ما أخطأك لم یكن لیصیبك، وما أصابك ما كان 

  عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان.(﴾وأعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر یسر . لیخطئك

 )297:، ص1998
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مھما من العالج الطبي والنفسي في مواجھة الھموم إن اإلیمان با� والفزع إلیھ یعتبر جزاءا 

فقد تبین لكثیر من األطباء أن أھم عامل في شفاء المرضى لیس ھو العقاقیر ولكنھ األمل في هللا الذي 

عبد الرحمان .(ذلك أنھ عندما ینقطع الرجاء ویضیع األمل یتعذر الشفاء. ال یخیب من رجاء من ارتجاه

  )298:، ص1998بن أحمد بن محمد ھیجان، 

  :تعدیل بناء الشخصیة لدى الفرد 12-2

  یقوم ھذا األسلوب على تأكید حقیقة مؤداھا أن الضغوط أمر یتعلق بالفرد بالدرجة األولى

وأن مسببات ھذه الضغوط قد تكون داخل ھذا الفرد، حیث تتعلق بشخصیتھ وسلوكھ وقد تكون 

خارجیة متعلقة بالبیئة التي یعمل بھا وتؤثر في نفس الوقت على الفرد، ولما كنا ال نستطیع دائما 

نستطیع أن تغییر العالم من حولنا فإننا نستطیع في الغالب أن نغیر في بناء شخصیاتنا وبھذه الطریقة 

نعزز قدرتنا على إدارة الضغوط التي تواجھنا وكذا آثارھا ونقصد بذلك اإلجھاد وھذه القدرة تأتي من  

  :خالل تعدیل بعض جوانب لدینا والمتعلقة بما یلي

  :بناء الذات االیجابیة 12-2-1

واعیاً ومن أھم السمات التي یتمیز بھا اإلنسان عن سائر المخلوقات ھي قدرتھ على أن یكون 

بذاتھ شاعراً بھا وإذا كان كل من اإلنسان والحیوان قادرا على أن یستجیب للبیئة الخارجیة واآلخرین 

فإن اإلنسان قادر بصفة خاصة على أن یستجیب لنفسھ، والواقع أن الشعور بالذات ھو المصدر 

في البر والبحر ﴿ولقد كرمن بني آدم وحملناھم : األساسي للھویة وھو المثال الحي لقولھ تعالى

  .70، اآلیة ءاإلسراورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال﴾ 

إن كل شخص من یستطیع أن یعمل لبناء ذاتھ اإلیجابیة، وذلك إذا ما أدرك أنھ یستطیع أن 

ذات یتغیر وأنھ لیس بالضرورة أن یبقى طوال حیاتھ بنفس الذات السلبیة فضال عن ذلك فإن بناء ال

عبد الرحمان بن أحمد بن .(اإلیجابیة یعد عامال مھما في مواجھة اإلجھاد واالستجابة لھ بطریقة فعالة

  )302:، ص1998محمد ھیجان 

  :ممارسة حقك في تأكید الذات 12-2-2

نقصد بممارسة حقك في تأكید الذات ھو أن تدافع عن حقوقك، بحیث تعبر عما تحب أو تكره 

بخصوص شخص ما أو شيء ما، على أال تنتھك حقوق اآلخرین، وإن توكید الذات یمثل في حقیقة 

 انتھاكاألمر جوھر االتصال الجید، علما بعض الناس یخلطون بینھ وبین العدوانیة فالعدوانیة تعني 

ق اآلخرین من أجل تحقیق حاجاتك واھتماماتك الخاصة، وفي حین یقابل ھذا السلوك العدواني ما حقو
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یسمى بالسلوك غیر الحازم أو المسالم أو الخاضع والذي یعني عجز أو فشل الشخص في الدفاع عن 

 1998ن، عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجا.(حقوقھ بأیة طریقة، مما یشجع اآلخرین على عدم احترامھ

  )305:ص

إن تأكید الذات یعبر ببساطة عن تقدیر الشخص لذاتھ وتوقیرھا بالدرجة التي تسمح بالمطالبة 

بحقوقھ بطریقة معقولة، وھذا بدوره یؤدي إلى تعزیز الثقة بالنفس مما یجعل الشخص یستطیع إعطاء 

  .االنطباع الحسن عن ذاتھ

قادرا على أن یطلب ما یرید ویتعلم كیف یسأل وعلیھ من خالل ھذا التوكید للذات یكون الفرد 

  )29:، ص2002عبد الفتاح محمد السعید الخوخة، .(وبذلك یتعلم كیف یؤكد نفسھ بنفسھ معززا ذاتھ بنفسھ

كما أن تحقیق الذات یجعل الفرد سعیدا في تحقیق حلم حیاتھ وأن یصل إلى األھداف التي 

ي مجتمعھ سواء في النجاح المھني أو غیر ذلك حتى سبق أن رسمھا لنفسھ في أن یصبح فردا مھما ف

  .)90:، ص1996كامل محمد عویضة، (  .یصبح سعیدا راضیا عن نفسھ

  :إدارة الوقت 12-3

إن فشلنا في اإلدراك الكامل ألھمیة الوقت ھو الذي یكمن وراء استخدامنا غیر المنظم لھ 

لكننا لم ندرك حقیقة أخرى وھي أننا في وذلك أن معظمنا مشغول كل الوقت، كما أننا قد نعمل بجد، 

الواقع، نضیع رأس مالنا وھو الوقت بنفس الطریقة كما لو كنا جالسین وال ربما ألحقنا أضرار كبیرة 

عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان .(بصحتنا العقلیة والجسمیة أثناء عملیة األشغال والعمل الجاد

  )320:، ص1998

الوقت الكافي لتقییم المعاني لمشاریعھ ولتقریر كیف یمكن أن یستثمر  لذلك على الفرد أن یأخذ

  :وقتھ وطاقتھ وذلك من خالل

  :تحدید األھداف 12-3-1

إن وجود الھداف الواضحة من الممكن أن یكون أساسیاً بالنسبة إلدارة الوقت وبالتالي 

بل إن ھذا األمر من التخفیف من الضغوط واإلجھاد النفسي كواحد من بین آثار ھذه الضغوط، 

 1998عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان، .(المحتمل أن یصدق على نطاق واسع على النشاط البشري

 .)324:ص
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  :تحدید األولویات 12-3-2

بعدما یقوم الفرد بتحدید األھداف، فإن الخطوة التالیة ستكون وضع ھذه األھداف مرتبة حسب 

في ھذه المرحلة ھو أن یقوم بترتیب األھداف بصرف النظر عن األولویة لذا فإن ما ینبغي عملھ 

  )325:، ص1998عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان، (  .المجال الذي تتعلق بھ األھداف

  :التمارین البدنیة 12-4

تعتبر التمارین البدنیة من أكثر الوسائل فعالیة في تخفیف اإلجھاد بحیث أن ھناك العدید من 

یمكن أن یمارسھا الشخص للتخفیف من حدة اإلجھاد الناجم عن الضغوط، وأفضل ھذه  التمارین التي

  :التمارین تلك التي تساعد على تحسین الصحة العامة ویتم ذلك من خالل عدة نشاطات منھا ما یلي

  :الریاضة 12-4-1

د تساعد التمارین الریاضیة في التخفیف من حدة الضغوط وما ینجم عنھا من آثار كاإلجھا

النفسي وذلك ألن التمارین الریاضیة تكسب الجسم القوة وذلك من خالل تنمیة العضالت ومن بین 

التمارین التي یعتمد إلیھ الفرد للتخفیف من حدة اإلجھاد، المشي أو السباحة أو الجري أو لعب كرة 

  .إلخ... القدم 

قیق النمو الجسمي كما تساعد التمارین الریاضیة على تقییم القلق والتخفیف منھ وتح 

والمھارات العقلیة وتعلم حل المشكالت واالبتكار، وینمي الخبرة الذاتیة ویساعد على اكتساب الثقة 

 )149:، ص2001فاروق السید، (.بالذات وكذلك السیطرة على الصراعات النفسیة

  :االسترخاء 4-2- 12

 من فترة التوتر لكن ال بدربما یظن أنھ شيء أقرب من المستحیل أن تتعلم االسترخاء خالل 

من خالل العمل  تعلم كیفیة االسترخاء وطرقھ والتي من الممكن أن تخفف من التوتر الذي تشعر بھ

إلى ما أسماه االستجابة إلى االسترخاء وتشمل ھذه االستجابة تقلیل  "ھربت بنسون"فقد أشار 

  )208:، ص2005جون بي، (.ضربات القلب والتمثیل العضوي وخفض معدل التنفس

وكذلك االبتعاد عن العادات السلوكیة السیئة مثل اللجوء إلى مھدءات والتخلص من  

  ) JERMY STRANKS 2005 P: 78(.التصورات الذھنیة الخاطئة التي تؤدي إلى االقتناع بالفشل
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 فالواقع أن االنخراط في العالم الخارجي، وبذل الجھد النفسي والجسدي الشدید االستمرار في

العالقات المتباینة مع الناس الذین یتصل بھم المرء في البیئة االجتماعیة التي یعمل بھا، لما یصیبھ 

من  للتخلص من اإلرھاق فیكون بحاجة إذن إلى االسترخاء وال شك أن االسترخاء من الوسائل الفعالة

طویلة في العالقات  الذي یترتب على االستمرار في العمل والمشاركة المستمرة لمدة اإلجھادآثار 

  .االجتماعیة

  :التنفس 12-4-3

النبض، التنفس والحرارة وإن كان التنفس یتم : التنفس یعتبر من عالمات الحیاة الثالث وھي

یمكن أن تتدخل  اإلرادةفي معظم األوقات بطریقة ال إرادیة محكوم بعدة عوامل مختلفة، إال أن 

ومھمة التنفس ھي إدخال األكسجین إلى الدم وأنسجة الجسم وخالیاه، والتخلص من ثاني . بالفعل

أوكسید الكربون وبخار الماء والحرارة وھي جمیعاً نواتج عملیات التمثیل الغذائي واستخدام طاقة 

  )332:، ص1998عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان، .(الجسم

لھا أھمیة بالغة وأمر مسلم بھ للفرد لذلك علیھ أن یعلم أن طرق  التنفسعملیة  وعلیھ تكون

بفترة توتر یزداد معدل التنفس  التنفس المختلفة تؤدي إلى حاالت عاطفیة متباینة، فعندما یمر الفرد

یحتوي  اإلنسانطبیعیاً ویحدث نوع من شد لعضالت البطن ویتقلص التجویف الصدري وألن جسم 

على جھاز قلبي وعائي، وھو الجھاز الذي تصل فیھ الجھاز التنفسي والجھاز الدوري، فإن التنفس 

السریع سوف یزید من سرعة ضربات القلب، ومما یجعلك تشعر بمزید من القلق بینما لو أنك أبطأت 

  )209:، ص2005جون بي، ( .من سرعة التنفس وضربات القلب تشعر باالسترخاء

التحكم في التنفس قد یمكنك من التحكم في حالتك النفسیة والعصبیة وبتطویر طریقة  وعلیھ إن

التنفس یمكنك أیضاً تطویر أجھزتك الجسمیة والنفسیة لتكون أكثر ھدوء واسترخاء وال یحدث ذلك إال 

 .بعد فترة من التدریب
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  :یمكن أن نلخص كل ما قدم في ھذا الفصل كما یلي :خالصة الفصل

مفھومھ : وتناولنا فیھ متغیر اإلجھاد بصفة عامة حیث تطرقنا إلى النقاط التالیة: القسم األول

ریات المفسرة لھ، طرق ظمراحلھ، مؤثراتھ األولیة، أعراضھ، بعض نماذجھ، مصادره، أھم الن

  .قیاسھ، أبرز نتائجھ

وتم التطرق فیھ إلى  تعرضنا فیھ إلى اإلجھاد النفسي عند األستاذ بصفة خاصة،: القسم الثاني

تناولنا بعض : وختاما، مصادره، أھم مظاھره، أثاره على األستاذ نفسھ وعلى الطالب: النقاط التالیة

  .االستراتجیات الشخصیة للتعامل مع اإلجھاد النفسي
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  :تمھید

أھمیة  فعیة في مجال السلوك التنظیمي لھالكبیر من طرف الباحثین بموضوع الدا االھتمامن إ    

فأداء الفرد ألي نشاط أو سلوك معین یتوقف على وجود دافع یحدد استجابتھ نحو إصدار  كبیرة 

بموضوع الدوافع في مجال العمل یھدف إلى الوقوف على  اھتمامناصورة عامة فان بو سلوك معین

  مؤشرات یمكن استغاللھا واستخدامھا لتحسین االتجاھات النفسیة واالجتماعیة للعمال في ھذا المجال

تصنیف الدوافع وسنتطرق في ھذا الفصل إلى تعریف الدافعیة وبعض المفاھیم ذات الصلة بھا ثم     

ووظائفھا ثم سنتطرق إلى الدافعیة إلى االنجاز وخصائص األفراد ذوي االنجاز العالي ،ثم نظریات 

           . دافعیة االنجاز وطرق قیاسھا

                                                                                                    :الدافعیة  -1

في التعاریف المتناولة لھذا الموضوع وذلك  االختالفنظرا لھذه األھمیة نجد أن             

  :وسنحاول التطرق لبعض منھا  بحسب التوجھ واإلطار النظري لكل دارس ،

   : الدافعیة  تعریف - 1-1   

السلوك تعرف بأنھا قوة دافعة تؤثر في تفكیر الفرد وإدراكھ لألمور واألشیاء ،كما توجھ       

 "  وفقا    )31:ص الجزائر، ، 1982بیومي صالح.(اإلنساني نحو الھدف الذي یشبع حاجاتھ ورغباتھ

 (SteveM.jex.2002.P:225).فالدافع یحدد شكل وشدة ومدة السلوك المتعلق بالعمل:  )1998("لبیندر

یكون  حالة من التوتر النفسي والفسیولوجي الذي قد ال" على إنھا   "شويمصطفى ع " وعرفھا    

شعوریا أو ال شعوریا ،تدفع الفرد للقیام بإعمال ونشاطات وسلوكیات إلشباع حاجات معینة للتخفیف 

  .)83:، ص1990عشويمصطفى (".من التوتر وإلعادة التوازن للسلوك أو النفس بصفة عامة

یحرك السلوك، ویوجھھ في اتجاه معین وما یسبب  كل ما: "على إنھا  "طارق كمال "وعرفھا    

  )109 :ص ،2007 ،طارق كمال( ".استمراریة ذلك النوع من السلوك 

یر سلوك الفرد یواجھھ ویحقق فیھ التكامل ،وال یمكن تثعامل  داخلي یسعن كما أن الدفعیة عبارة    

 أحمد(.نفترض وجوده حتى یمكننا تفسیر ھذا السلوكمن السلوك ،أو  مباشرة وإنما تستنتجھ تھمالحظ

  )79:، ص 2001،وحید اللطیف عبد

  :  من خالل ثالث مكونات ھي  تتكون ویمكن القول أن الدافعیة   

 . طاقة للتحریك  إكسابھتحریك السلوك من خالل  -    
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 .توجیھ السلوك عملیا نحو ھدف معین  -    

  .  لتكراره ،أو تثبیتھ أو تغیره :درجة إشباع الحاجة أو التحقیق الھدف تؤدي إما  -    

 :بالدافعیة المرتبطة المفاھیم بعض  - 1-2

 :یلي ما منھا نذكر بھا الصلة ذات المفاھیم بعض و الدافعیة بین التمیز یمكن    

 والضیق التوتر من بنوع تقترن التوازن واختالل واالفتقار والعوز، النقص من حالة :الحاجة -1- 1-2
 ) 72:  ص ، عبد الرحمان الوافي(.قضیت متى الحاجة تزول أن تلبث وال

 لالستجابة واالستعداد التھیؤ من حالة في العضوي الكائن لتجع التوتر من حالة ھو :الحافز 2- 1-2

  )183: ، ص 1986احمد عبد الخالق،  ( .البیئة في معینة لجوانب

 یدرك أن إلى الفرد یدفع جسمي، نفسي فطري استعداد: بأنھا "دوجال ماك" یعرفھا :الغریزة -3- 1-2

 ذلك یحاول أو معینا، سلوكا نحوھا یسلك ثم بانفعال، إزائھا ویشعر معین، نوع من أشیاء إلى وینتبھ

  ) 30: ص ،2006 ،داوود معمر(. األقل على

 الھدف یمثلھ ما على ذلك ویتوقف وینشطھ الدافع یحرك خارجي مثیر عن عبارة :الباعث -4- 1-2

  ) 100: ،ص ، 2008،  رمضان یاسین .(قیمة من لتحقیقھ الفرد الذي یسعى

 على معین، ویترتب شيء من حرمانھ نتیجة الحي الكائن لدى تنشأ الحاجة فإن ذلك ضوء وفي     

 الباعث إلى أجل الوصول من سلوكھ ویوجھ الحي، الكائن طاقة یعبئ الذي الدافع ینشأ أن ذلك

  :)01(رقم  الشكل في موضح ھو كما وذلك) الھدف(

                   .العالقة بین مفھوم الحاجة والدافع والباعث) 01(الشكل رقم                            

                           

  

  

  

  

                      

    

 )79:،ص 2000عبد اللطیف محمد خلیفة،(                                                    

 الباعث الحاجــــــــة

)الھدف(  

ـــاطــــاإلحب إشباع الحاجة  

)خفض الطاقة(  

 تعبئة الطاقة

 الدافـــــع

 توجیھ السلوك
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  :تصنیف الدوافع  -2

األنواع الدوافع المختلفة ومن بین ھذه التصنیفات تعددت التصنیفات المقدمة من طرف الباحثین      

  :،والذي قسم الدوافع إلى محمد خلیفة د اللطیفتصنیف عب

  : االستھالكیةوالدوافع  الوسیلةالتصنیف الذي یمیز بین الدوافع  - 2-1

 .یؤدي إشباعھ إلى الوصول إلى دافع أخر لذيھو ا :الو سیليفالدافع  -أ   

 .ھو اإلشباع الفعلي للدافع ذاتھ :االستھالكيالدوافع    -ب

  :تقسیم إلى : تصنیف الدوافع وفقا لمصدرھا - 2-2

 تتمثل في دوافع الجوع والعطش والجنس :دوافع الجسم. 

 ى المحافظة على صورة مفھوم الذاتوھي التي تعمل عل :دوافع إدراك الذات. 

 2000عبد اللطیف محمد خلیفة، (.والتي تخص العالقات بین األفراد :الدوافع االجتماعیة 

  )84.85:،صص

  في الدافعیة اإلنسانیة "ماسلو"تصنیف الدوافع طبقا لنظریة  - 2-3

  كالحاجة إلى الطعام ،الھواء،الماء،السكن :حاجات فسیولوجیة. 

 الحاجة إلى بیئة أمنة وخالیة من اإلضرار المادیة والنفسیة :والسالمة حاجات اآلمن. 

  تتمثل في الحاجة للقبول من طرف اآلخرین : والمیولحاجات االنتماء. 

 حاجة الفرد الن یحقق ذاتھ وذلك من خالل استغالل كافة قدرتھ وإمكاناتھ: حاجات تحقیق الذات. 

  )40:،ص 2003جمال الدین لعویسات،(                                          

  : وھو التصنیف األكثر شیوعا وتتمثل في :تصنیف الدوافع في ضوء المنشأ 2-4

دافع : ھي استعدادات یولد الفرد مزودا، بھا ،تسمى بالدوافع الفطریة، تتمثل في :دوافع أولیة -أ

  )64:،ص 2009أدیب محمد الخالدي،(....الجوع، دافع العطش، دافع الجنس، دافع األمومة

التي یعیش فیھا الفرد  اإلجتماعیةھي الحاجات النفسیة المكتسبة من البیئة  :دوافع ثانویة -ب

 )211:ص، 2009عالء الدین كفافي وآخرون،.(كالحاجات إلى الحب والحاجات إلى المكانة االجتماعیة
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  :وظائف الدافعیة -3

  :التالي وذلك على النحو  تؤدي الدافعیة وظائف أساسیة في تحدید وتشكیل السلوك ،     

إلى ة التي تحرك السلوك وتدفع الكائن فالدافعیة توفر القوة أو الطاق: وظیفة بعث السلوك وإثارتھ   - أ

وتتناسب شدة الدافع طردیا مع درجة النشاط أو مع قدر الطاقة  النشاط وبذل الجھد بعد حالة السكون ،

في حالة (أو أھمیة الھدف  )لیة في حالة الدوافع األو(التي یعبئھا الكائن فكلما زاد وقت الحرمان 

عبد الحمید محمد  ( .زاد النشاط المبذول في سبیل الوصل إلى الھدف والعكس صحیح )الدوافع الثانویة 

  ) 96: ص ، 2001،  شاذلي

وذلك بتحدید مساره بین البدائل السلوكیة المختلفة فالدافعیة ھنا بمثابة : وظیفة توجیھ السلوك   - ب

 ) 199: ،ص 1997مي،لعلي الس (.البوصلة التي تحدد اتجاه السیر لإلنسان في طریق سلوكي محدد 

  :فالدافعیة ھي القوة المحرضة التي       

  .المرغوب الوصول إلیھا توجھ الطاقة الالزمة لتنفیذ األھداف  - 

  .المجھودات األزمة لتحقیق بصفة جیدة حسب القدرات والعمل المنتظر - 

وھذا ینعكس من خالل تنشیط سلوك األفراد بشكل دائم من :المحافظة على البقاء واالستمرار  -

 ) 97:ص ،2001،  عبد الحمید محمد شاذلي .(اجل إشباع حاجاتھ لضمان بقاءه واستمراره

  :نجاز إلدافعیة اتعریف  -4

نجاز من أھم الدوافع النفسیة في مجال العمل والذي یعبر عن حاجة ذاتیة یعد دافع الحاجة لإل   

  .داخلیة تتصل بالقوى والرغبات الداخلیة لدى األفراد ،والمتمثلة في رغبتھم في التمیز واإلبداع 

غیر الروتینیة والتي تتصف بنوع من ویظھر ذلك ذاتیا علیھم ألنھم یفضلون األعمال ذات الطبیعة     

لذواتھم وذلك  إرضاء ھم إثباتا ألنفسھم ویث أنھم یبذلون جھدا أكثر من غیرالتحدي والمنافسة ح

  .بغض النظر عن المكافآت والعائد المادي الذي سیمنح لھم 

علماء علم اإلدارات وكذا  كبیر من طرف باھتمامنجاز ونظرا لھذه األھمیة حظیت دافعیة اإل    

  .النفس التنظیمي والذین أعطوا لھ تعارف مختلفة وذلك كل حسب اتجاھاتھ الفكري

على قدراتھ ومواھبھ  باالعتمادمن نجاح وتقدم وذلك یعني ما یحققھ الفرد  :نجازإلتعریف ا -4-1 

نصر هللا   عمر عبد الرحیم ( .الحیاتیة واتجاھاتھالشخصیة والذي یكون لھ اكبر اثر في تحدید مستقبلھ 

 ) 133:،ص
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یعھد  تشیر إلى رغبة الفرد ومیلھ النجاز ما"یرى عبد القادر طھ بأنھا  :نجازإلتعریف دافعیة ا - 4-2

 و ناحیة ممكنة حتى یحوز رضا رؤسائھإلیھ من أعمال ومھام وواجبات بأحسن مستوى وأعلى 

جد لدى بعض یو والتقدم نحو مامھ سبل الترقیة فتتفتح أمامھ سبل زیادة الدخل ویسھل أما مسؤولیة

 )352: ،ص 2003،فرج عبد القادر طھ (    ".العاملین والموظفین

تھیؤ ثابت نسبیا في "نجاز ھو بان دافع اإل) 1958-1951( "اتكینسون ماكلیالند و"ویرى كل من    

الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد ومثابرتھ في سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح یترتب علیھ نوع من 

أدیب محمد (."اإلشباع وذلك في الموقف التي تتضمن تقییم األداء في ضوء مستوى محدد من االمتیاز

  )2008الخالدي ،

في الرغبة في القیام بعمل جید والنجاح فیھ وتتمیز ھذه الرغبة في الطموح "نجاز إلویتمثل دافع ا   

جھة المشكالت ستقل ،وفي موافي موقف المنافسة والرغبة الجامحة في العمل بشكل م واالستمتاع

مات التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المھمات التي ال تنطوي على وحلھا ،وتفصیل المھ

                                                          )49:، ص2008،غباري أحمد ثائر(."مجازفة قلیلة أو مجازفة كبیرة جدا

  :نجازإلمكونات دافعیة ا - 4-3

  :نجاز وھيھناك ثالث مكونات على األقل لدافع اإل أن )1969("وزیلأ "یرى    

الذي یشیر إلى محاولة الفرد إشباع حاجاتھ الن یعرف ویفھم حیث أن : الحافز المعرفي  - أ

 .المعرفة الجدیدة تعین األفراد على أداء مھامھم بكفاءة اكبر فان ذلك یعد مكافأة لھ

وتمثلھ رغبة الفرد في المزید من السمعة والصیت والمكانة التي یحرزھا عن : توجیھ الذات  - ب

طریق أداءه المتمیز والملتزم في الوقت نفسھ بالتقالید األكادیمیة المعترف بھا ،بما یؤدي إلى 

 شعوره بكفایتھ واحترامھ لذاتھ 

 قحصول على تقبل اآلخرین ،ویتحقالبمعناه الواسع الذي یتجلى في الرغبة في : دافع االنتماء  - ت

ي بوصفة أداة لحصول على إشباعھ من ھذا التقبل بمعنى أن الفرد یستخدم نجاحھ األكادیم

 .عتمد علیھم في تأكید ثقتھ بنفسھوالتقدیر من جانب أولئك الذین یاالعتراف 

 : نجاز دالة لسبعة عوامل ھيإلفاعتبر أن الدافع ل )1985("عبد المجید"أما    

 التطلع للنجاح   - أ

 التفوق عن طریق بذل الجھد والمثابرة   - ب

 .االنجاز عن طریق االستقالل عن اآلخرین في مقابل العمل مع اآلخرین بنشاط   - ت
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 القدرة على انجاز األعمال الصعبة بالتحكم فیھا والسیطرة على اآلخرین   - ث

 .االنتماء إلى الجماعة والعمل من اجلھا   - ج

 .انجازھا بدقة وإتقانتنظیم األعمال وترتیبھا بھدف   - ح

مراعاة التقالید والمعاییر االجتماعیة المرغوبة أو مسایرة الجماعة والسعي لبلوغ مكانة   - خ

  .مرموقة باآلخرین 

  :مكونات وھيفقد قام بتحدید دافع االنجاز من خالل ثالثة  )1977( "عبد القادر"أما    

 .الطموح العام      - أ

 .النجاح والمثابرة على بذل الجھد   - ب

 .التحمل من اجل الوصول إلى الھدف   - ت

 :فیرون أن الدافع لالنجاز ناتج عن عدة عوامل أولیة وھي )1986("وھبي أحمد"،"جاكسون "أما   

  

 .األفراد بین المكانة-أ

 .الخبراء بین المكانة-ب

 .التملك-ج

 .االستقاللیة-د

 .التنافسیة-ه

 .باالمتیاز االھتمام-و

  :فیفترض أن دافع االنجاز یتكون من أبعاد التالیة )1980( "عمران"أما    

 دافعیتھ وأن االنجاز خالل من المثالیة ذاتھ تحقیق الفرد محاولة في البعد ھذا ویتمثل :الشخصي البعد-أ

 وھو ذاتھ، حد في متعة االنجاز في أن الفرد یرى حیث االنجاز، أجل من انجاز ذاتیة، دافعیة ذلك في

 من الفرد ویتمیز الشخصیة، الذاتیة والمعاییر للمقاییس یخضع الذي الخالص االنجاز إلى یھدف

 وھذه والمثابرة والتحمل الطموح من كل مستوى بارتفاع البعد ھذا في العالي المستوى ھذا أصحاب

 .الشخصیة صفاتھ أھم

 المجاالت في المشاركین جمیع على المنافسة في بالتفوق االھتمام بھ ویقصد :االجتماعي البعد-ب

 بعید كبیر ھدف تحقیق أجل من اآلخرین مع التعاون إلى المیل أیضا البعد ھذا یتضمن كما المختلفة

 .المنال

 یھدف االنجاز في العالي المستوى صاحب أن البعد بھذا ویقصد :االنجاز في العالي المستوى بعد-ج

  )183- 181:ص ،2003احمد محمد عبد هللا،مجدي (.عمل من بھ یقوم ما كل في والممتاز الجید المستوى إلى
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 :اإلنجاز دافعیة أنواع- 4-4

 على االنجاز دافعیة من أساسیین نوعین بین )Charles Smith 1969( "سمیث شارلز" یمیز 

  :وھما باآلخرین أو بنفسھ الفرد مقارنة أساس

 یمكن الموقف،كما في الداخلة الشخصیة المعاییر تطبیق تتضمن التي وھي :الذاتیة نجازإلا دافعیة -1

 .لالنجاز مطلق معیار تتضمن أن

 على المقارنة تعتمد التي التفوق معاییر تطبیق تتضمن التي وھي :االجتماعیة نجازإلا دافعیة -2

 .الموقف في جتماعیةإلا

 الموقففي  السائد ألیھما وفقا تختلف قوتھما ولكن الموقف نفس في منھما كل یعمل أن یمكن كما    

 ذا إ إما بالدافعیة االجتماعیة، تتبع ما فغالبا الموقف في المسیطرة ھي الذاتیة االنجاز دافعیة كانت فإذا

                           .الموقف في فعاال أن یكون یمكن منھما كال فإن الموقف في المسیطرة ھي لالنجاز الدافعیة كانت

 )65:،ص1988-1987سید محمود الطواب، (

 :العالي نجازإلا ذوي األفراد خصائص -5

 على أھدافا تنطوي ألنفسھم یضعون لذلك ومنضبطة محسوبة بمجازفات للقیام النزعة یملكون -أ    

 إذا واالنجاز یشعرون باللذة ال أنھم إذ ومستمرة طبیعیة كحالة ذلك یفعلون وھم والمجازفة، التحدي

 )256 :، ص2004سعاد نایف البرنوطي،(  .النتائج ومضمونة سھلة ینفذونھا التي واألھداف المھام كانت

 تحلیل في الشخصیة المسؤولیة تحمل من فیھا یتمكنون التي والمواقف الوضعیات إلى المیل -ب  

 .لھا الحلول وإیجاد المشاكل

ناصر دادي (.بمستوى انجازاتھم علم على لیكونوا ومراقبتھا النجازاتھم العكسیة التغذیة في الرغبة - ج  

  )81:، ص 2004عدون،

 اھتمامھ أكثر من ذاتھا حد في عمل من یؤدیھ بما االنجاز من المرتفعة الدرجة ذو الشخص یھتم - د   

 كبیر قدر على في الحصول یرغب شك دون وھو العمل، ھذا انجاز من علیھ یعود مادي عائد بأي

 .عملھ أداء في امتیازه لدرجة مقیاسا لكونھ المال من
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 األفراد األكثر آراء في للشك یمیلون حیث بالنفس العالیة بالثقة االنجاز مرتفعي األفراد یتمیز -ه   

 یریدون بالموضوع الذین معمقة معرفة یملكون ال كانوا ولو حتى بآرائھم ویلتزمون ھم، من خبرة

 .فیھ القرار اتخاذ

                                  .المھن الروتینیة من وینفرون مستمرة، تحدیات فیھا تحدث والتي المتغیرة المھن یفضلون -و   

  )181- 180:،ص 2003مجدي احمد محمد عبد هللا، (

  .بھا المرتبط الخطر من معقولة درجة ذات قرارات یتخذون -ز   

 )121 :جمال الدین لعویسات،ص(                                            

 :أن أي المتوسطة، المخاطرة بتحمل المرتفع االنجاز ذوي یتمیز    

 .المخاطرة ھذه احتماالت حساب إمكانیة ھناك -

                                                                  .الفرد قدرات ونوعیة لحجم مناسبة تكون قد أنھا تعني المخاطرة من متوسطة درجة -

  )147:،ص2003احمد ماھر،(

 .بھا یقومون ومتى كیف یعرفون التي األعمال یفضلون المرتفع االنجاز ذوي أن أي    

 :اإلنجاز دافعیة نظریات -6

 كل منھا انطلق التي النظریة األطر بحسب ذلك و اإلنجاز لدافعیة المتناولة النظریات تعددت    

  :یلي ما منھا الموضوع،نذكر لھذا باحث

 :لماكلیالند نجازلإل الحاجة: ماكلیالند نظریة - 6-1

   الموجھة االنفعالیةو المعرفیة العالقات من شبكي نظام بأنھا نجازاإل دافعیة "ماكلیالند" یعرف    

 . والتفوق االمتیاز مستوى بلوغ أحل من بالسعي المرتبطة أو

 وھم یؤدون أفراد مشاھدة عند نجازاإل دافع اكتشاف في الكبیرة الرغبة من النظریة ھذه تتبع   

 لتحقیق درجة المثابرة في یختلفون األفراد أن مؤداھا باالھتمام جدیرة ظاھرة عن یفصح ألنھ أعمالھم

علي احمد عبد الرحمان (.األھداف لھذه انجازھم من علیھا یحصلون التي السعادة ومدى األھداف

 )105ص ،2006عباصرة، 

واألحداث  السابقة الخبرات بین ارتباط ھناك أن إلى) 1953(وآخرون  "ماكلیالند"أشار وقد  

 یمیل للفرد فانھ بالنسبة ایجابیة األولیة االنجاز مواقف كانت فإذا نتائج من الفرد یحققھ وما االیجابیة
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 الخبرات بعض وتكونت ھناك الفشل من نوع دثح إذا أما ، المنجزة في السلوكیات واالنھماك لألداء

 .الفشل لتحاشي دافعا عنھ ینشأ سوف ذلك فان السلبیة

 أھمیة كبیرة لالنجاز الدافعیة في ماكلیالند تصور أن )Korman 1974(  "كورمان" أوضح وقد  

 :لسببین

 لدى الدافعیة لالنجاز نمو وتفسیر مناقشة خاللھ من یمكن نظریا أساسا لنا قدم أنھ :األول السبب-أ     

 كبیرة أھمیة نتائج االنجاز أو مخرجات تمثل حیث ، اآلخر البعض لدى وانخفاضھا ، األفراد بعض

 كان إذا أما ، الدافعیة ایجابیا ارتفعت العائد كان فإذا ، األفراد على والسلبي یجابيإلا تأثیرھا من حیث

 والتنبؤ األفراد نجازاإل الدافعیة قیاس من خاللھ یمكن قد التصور ھذا ومثل ، الدافعیة انخفضت سلبیا

  .بغیرھم االنجاز مقارنة مواقف في جید بشكل یؤدون الذین باألفراد

 ازدھار وتفسیر لفھم أساسیة تجریبیة لفروض "ماكلیالند" استخدام في یتمثل: الثاني السبب-ب     

 خلف األساسي والمنطق المجتمعات بعض في لالنجاز بالحاجة عالقتھ في االقتصادي النمو وھبوط

 : مایلي في تحدیده أمكن الجانب ھذا

 .لھم بالنسبة مرضیة خبرات من االنجاز یحققھ فیما األفراد بین اختالف ھناك -

 مقارنة التالیة المواقف في كبیرة بدرجة العمل إلى نجازلإل المرتفعة الحاجة ذو األفراد یمیل -

 : من كل في وخاصة الحاجة ھذه في المنخفضین باألفراد

 :المتوسطة المخاطرة مواقف -أ 

 یحدث ال أن یحتمل كما ، الضعیفة أو المحدودة المخاطرة حاالت في نجازإلا مشاعر تقل حیث    

 . الكبیرة المخاطرة حاالت في االنجاز

 :األداء من العائد أو بالنتائج المعرفة فیھا تتوفر التي المواقف -ب 

 . نجازإلا على وقدراتھ إمكانیاتھ معرفة في الشخص یرغب لالنجاز الدافع ارتفاع مع انھ حیث    

  : أدائھ عن مسؤوال الفرد فیھا یكون التي المواقف -ج

 نظراو ،العمل عن مسؤولیاتھ تأكید في یرغب نجازاإل نحو الموجھ الشخص أن ھو ذلك ومنطق    

 سوف لالنجاز المرتفعة الحاجة ذوي األفراد فان الخصائص من بعدد یتسم ما لعمل الملزم الدور نأل

 . غیرھم من أكثر الدور ھذا إلى ینجذبون
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 یعتمد حیث الملزم، للدور الناجح األداء على یعتمد لألمم االقتصادي النمو بان "ماكلیالند" وأكد   

 المسؤولیة تحمل حیث الملزمة الوظیفة إلى ینجذبون الذین األفراد على وتقدمھ المجتمع نجاح

 )66:ص ،2000عبد اللطیف محمد خلیفة،(.األداء في واالستقاللیة

 :نجازإلل الحاجة: أتكنسون نظریة - 6-2

 للحاجة بالنسبة منخفض أو عال بتقدیر رتبوا الذین األفراد سلوك توقع إلى النظریة ھذه تھدف   

 كفاح من أو استعداد لدیھم یكون لالنجاز الحاجة مرتفعي یكونون الناس أن أتكنسون ویقول،نجازلإل

 األھداف بعض نجازإ أو تحقیق من تأتي التي األشیاء على للحصول مدفوعین ویكونون، النجاح اجل

 أكثر لیصبحوا على التدریب یقبِلون وأنھم السھلة األعمال ویتجنبون للنجاح فرص فیھا توجد التي

 )214:،ص 2008 طاھر محمود الكاللدة،(.نجازاإ

 أدائھم وتظھر عن عكسیة وتغذیة وقتھ في النقد على الحصول یفضلون الناس ھؤالء أن كما   

 األعمال في أفضل خاصة بأداء یقومون نجازلإل المرتفعة الحاجات ذوي الناس ھؤالء أن الدراسات

                                            )118:،ص 2009وائل مختار إسماعیل، (.الجدیدة األعمال بدء مثل االلتزام ذات

 إلى المخاطرة، وأشار على القائم نجازإلل المحددة العوامل على الضوء بإلقاء "أتكنسون" قام كما   

 :عوامل أربعة تحددھا ما عمل في نجازإلا مخاطرة أن

 .الفرد بخصال یتعلقان عامالن منھا -   

 : التالي النحو على وذلك نجازھاإ المراد المھمة بخصائص یرتبطان وعامالن -   

 :الفرد بخصال یتعلق فیما -1- 6-2

 نحو مجال التوجھ في مختلفة بطریقة یعمالن األفراد من نمطان "أتكنسون" تعبیر حد على ھناك   

 .نجازإلا

 .الفشل من الخوف من أكبر بدرجة نجازإلل الحاجة بارتفاع یتسمون الذین األشخاص: األول النمط-أ  

 .نجازإلل بالحاجة بالمقارنة الفشل من الخوف بارتفاع یتسمون الذین األشخاص: الثاني النمط-ب  
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رقم  الجدول في كما الفشل من القلق أو الخوف ومستوى نجازإلل الحاجة مستوى من كل ویتفاعل  

)03(:  

  .الدافعیة لإلنجازالنمطان األساسیان من األفراد في ) 03(:جدول رقم                      

  مستوى القلق أو الفشل  نجازإلمستوى الحاجة ل  النمط

نجاز والنجاح اكبر الدافع لإل

  .من الدافع لتحاشي الفشل

  منخفض  مرتفع 

الدافع لتحاشي الفشل اكبر من 

  .نجاز والنجاحالدافع لإل

  مرتفع  منخفض

     

 فال. المتناظرین أو المتقابلین النمطین ھذین على االنجاز لدافع دراستھم في النفس علماء ركز وقد 

 یظھروا أن یتوقع لالنجاز الحاجة في المرتفعون فاألفراد النمطین، من القدر بنفس یتمتع فرد یوجد

 .للغایة محدود الفشل من قلقھم ألن وذلك النشاط، نحو الموجھ االنجاز

 أو لدیھم المنجز النشاط یوحد ال أن فیتوقع لالنجاز الحاجة في المنخفضین باألفراد یتعلق فیما أما   

  .علیھم والقلق الفشل من الخوف وسیطرة لالنجاز للحاجة افتقادھم بسبب وذلك محدودة بدرجة یوجد

 :المھمة خصائص-2- 6-2

 یجب بالمھمة یتعلقان متغیران أو موقفان أیضا ھناك للشخصیة، العاملین ھذین إلى باإلضافة   

 :وھما باالعتبار أخذھما

 محددات أحد وھي للمھمة المدركة الصعوبة إلى وتشیر النجاح احتمالیة: األول العامل - 

 .المخاطرة

 ھذه في للنجاح بالباعث ما مھمة في األداء یتأثر: المھمة في للنجاح الباعث: الثاني العامل -

 .للشخص بالنسبة مھمة ألي الذاتي أو الداخلي االھتمام: للنجاح بالباعث ویقصد. المھمة

 )98:،ص عبد اللطیف محمد خلیفة(  

 

  



الدافعیة اإلنجاز                                                                   الفصل الثالث           
 

75 
 

 :العزو نظریة - 6-3

 الفرد الكامنة دوافع بدراسة المھتمین األوائل ومن العزو، لنظریة المؤسس ھو "ھایدر" یعتبر   

 السلوك ھذا وما یستعملھ األفراد، بین العالقات سلوك تفسیر على تقوم حیث السببیة، تفسیراتھم وراء

 .العزو في عملیة البیئیة المتغیرات وتأثیر الفعل وتحلیل اآلخر،ن الفرد إدراك من

 :األفراد یقدمھا التي السببیة التفسیرات وراء رئیسیین دافعین ھناك أن "ھایدر" ویعتبر   

 .المحیط العالم على مترابط فھم لتكوین الفرد حاجة :األول الدافع- أ   

 اآلخرین بسلوك التنبؤ خالل من ذلك و البیئة، على والسیطرة للتحكم الفرد حاجة :الثاني الدافع-ب   

                         )154عبد اللطیف محمد خلیفة، المرجع السابق،ص(.علیھا والسیطرة

 األفراد الذین أن "جرسكي"و "أركیس" من كل یعتبر حیث نجازاإل دافعیة في كبیرة أھمیة للفرد   

 في أسباب داخلیة، إلى النجاح عزو إلى یمیلون الفشل تجنب دافع من أكبر للنجاح دافع لدیھم یوجد

 یمیلون النجاح دافع تحقیق من أكبر بدرجة الفشل لتجنب دافع لدیھم یوجد الذین األفراد أن نجد المقابل

 .أتكنسون بھ جاء لما خالفا خارجیة ألسباب النجاح عزو إلى

 أیضا أن یؤدي یمكن كما العمل ترك إلى یؤدي أن یمكن الھدف تحقیق في الفشل أن" وینر" ویرى    

   .الھدف إلى الوصول حتى العمل أداء في والمثابرة النظر إعادة إلى

 تأثیر الداوفع توضیح إلى تھدف التي العزو نظریة بصیاغة وآخرون وینر قام المنطلق، ھذا ومن    

  )40:،ص 1998الباھي،مصطفى حسین (:للسببیة أبعاد ثالثة بین ومیز والفشل، والنجاح الخبرات على

 .مستقر غیر بشكل أو معتدل بشكل االستمرار على القدرة بھ ویقصد: الثبات-1

 .والخارجیة الداخلیة العوامل بھا یقصد: السببیة-2

                                 .السیطرة نطاق خارج تكون التي أو لسیطرة تخضع التي العوامل بھ ویقصد :التحكم-3

  )173:،ص 2004، إخالص محمد عبد الحفیظ(

 :الكفاءة دافعیة نموذج - 6-4

 الفرد "ھارتر" سوزان قدمت  "Harter" شعور على والمؤسسة االنجاز دافعیة في نظریتھا    

 أو في جوانب أكفاء یكونوا لكي فطریة دافعیة لدیھم األفراد أن تفترض والتي الشخصیة، بكفاءتھ
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 فإنھ معین مجال انجازي في كفؤا الفرد یكون لكي وذلك اإللحاح وإلشباع البشري االنجاز مجاالت

 .التفوق أو للتمكن یسعى أن یحاول

 وحاولتھ للتفوق مجال في النجاح بخبرة شعوره أو لنجاح الفرد إدراك أن إلى "ھارتر" وأشارت    

          . الكفاءة وتعزز دافعیة تدعم والتي الشخصیة والكفاءة الذات بفعالیة وشعور إیجابیة مشاعر لدیھ یولد

 للتفوق وعلى بمحاوالت أخرى القیام على یشجعھ ذلك فإن الفرد لدى الكفاءة دافعیة ارتفعت وكلّما    

 ذلك فإن محاوالتھ للتفوق في الفشل بخبرة شعوره أو للنجاح الفرد إدراك عدم فإن ذلك من العكس

 والتي الكفاءة انخفاض دافعیة وبالتالي الذات، بفاعلیة و الشخصیة بالكفاءة سلبیة مشاعر لدیھ یولد

 .للتفوق قلیلة محاوالت تنتج

وھذه  األبعاد متعدد تكوین عن عبارة الكفاءة دافعیة أن إلى "ھارتر" أشارت أخرى ناحیة من    

 تؤثركما  معین، انجازي مجال في التفوق إلحراز البدء محاوالت على وتؤثر معا، تتفاعل األبعاد

   .اإلنجازي السلوك خصائص تطور على

 :یلي ما "ھارتر" إلیھا أشارت التي التكوینات ھذه أبعاد أھم بین ومن    

االجتماعي  المجال أو المعرفي المجال من كل تتضمن :التفوق محاوالت النوعي المجال- أ   

 .الحركي والمجال

 من وذلك لھ، بالنسبة مھمة تعد الفرد لدى اآلخرین یتركھا التي فاآلثار :الخارجي التدعیم أثر-ب   

 .القدوة أو التعزیز أو التدعیم خالل

 صعبةالفرد  طرف من المؤداة المھمة كانت كلما حیث :المھمة بصعوبة وعالقتھ األداء جئاتن- ج   

 .الشخصیة بالكفاءة الشعور لدیھ یولد ذلك فإن بنجاح اجتیازھا واستطاع
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 :نجازإلل الدافعیة قیاس -7

 .مقاییس موضوعیة ،والثانیةإسقاطیھ مقاییس األولى: قسمین إلى نجازإلا دافعیة مقاییس تصنف  

  :سقاطیةإلا المقاییس- 7-1

  :Mc Clelland et All1953انجاز لمكلیالند وزمالؤه إلمقاییس ا-1- 7-1

تم  صور أربعة من مكون لالنجاز، الدافعیة لقیاس اختبار "ماكلیالند" أعد تقدیر الصور والتخیالت   

                                  .Muray1938 موراي  أعده الذي )T.A.T(الموضوع تفھم اختبار من بعضھا تولید

  )23:،ص 1999،  رشاد عبد العزیز عبد الباسط(

   .نجازإلل الدافع لقیاس خصیصا اآلخر البعض ماكلیالند صمم كما            

 ثم المفحوص أمام ثانیة عشرین لمدة سینمائیة شاشة على االختبار أثناء في صورة كل عرض ویتم   

 األربعة الصور من صورة لكل بالنسبة أسئلة أربعة تغطي قصة كتابة ذلك بعد منھم الباحث یطلب

 :ھي واألسئلة

 األشخاص؟ ھم ومن حدث، ماذا - 

 الماضي؟ من حدث ماذا بمعنى الموقف، ھذا إلى أدى الذي ما - 

 األداء؟ بھذا یقوم الذي ومن أداءه، المطلوب وما التفكیر، محور ما - 

 عملھ؟ یجب الذي وما سیحدث؟ ماذا - 

 حالة في كلھ االختبار وسیستغرق دقائق أربع عن تزید ال مدة ،في األسئلة على یجیب ذلك بعد   

 .دقیقة عشرین األربعة، الصور استخدام

 لنوع المفحوصین تخیالت نواتج تحلیل خالل من بتكاريإلا بالتخیل أصال االختبار ھذا ویرتبط   

  .المحتوى من معین

  : French1959مقیاس االستبصار لـ فرنش -2- 7-1

 لتقدیر وضعھ ماكلیالند الذي النظري األساس ضوء على االستبصار مقاییس بوضع فرنش قامت   

 لھا یستجیب السلوك متعددة من أنماطا تصف مفیدة، جمال وضعت حیث االنجاز، وتخیالت صور

 .العبارة أو البند علیھ یشتمل السلوكیة، الذي للمواقف تفسیره عند إسقاطیھ لفظیة باستجابة المفحوص
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 :)Aronson(ارونسون  ـلA.G.E.T) (مقیاس التعبیر عن طریق الرسم-3- 7-1

 وزمالؤه "ماكلیالند" اختبار أن وجد ألنھ األطفال عند نجازإلا دافعیة لقیاس المقیاس ھذا صمم   

 الذي نظام التقدیر تضمن وقد الصغار، لألطفال بالنسبة صعبة لالستبصار "فرنش" اختبار وكذا

 واألشكال كالخطوط والحیز معینة خصائص أو فئات الرسم اختبار لتصحیح "ارونسون" وضعھ

 .االنجاز لدافع المختلفة الدرجات ذوي المفحوصین بین للتمییز وذلك

  :من بینھا انتقادات لعدة تعرض أنھ إال العینات من عدد على المقاییس ھذه تطبیق من بالرغم   

 انفعاالت المفحوصین تصف أنھا بل حقیقیة مقاییس لیست أنھا الباحثین من الكثیر اعتبرھا - 

 .فیھ مشكوك بصدق

 .آلخر شخص من تختلف بل للتصحیح موحد معیار على تحتوي ال - 

من  جوانب إلى تتعداھا بل الدوافع فقط تقیس ال المقاییس ھذه أن الباحثین بعض یرى - 

 .الفرد شخصیة

 الدوافع بھ تقیس أن تستطیع ال الموضوع تفھم اختبار أنVernon " 1953"فیرنون ویرى -

                                .یراه عما ویعبر قصة یكتب أن من یتمكن لكي جیدا تعلیما المتعلم الفرد عند إال

  )25- 22:،ص 1994رشاد علي عبد العزیز موسى، (

 :الموضوعیة المقاییس- 7-2

 احتوتھا األخطاء التي متجنبین االنجاز دافع لقیاس موضوعیة أكثر مقاییس تصمیم الباحثون حاول   

  :یلي ما بینھم من. سقاطیةإلا المقاییس

 :Hermans"1970 "ـ ھرمانسنجاز لإلاستخبار الدافع ل-1- 7-2

جمیع  حصر بعد وذلك "اتكنسون" نظریة عن بعیدا الدافع استخبار بناء "ھرمانس" حاول   

 البحوث السابقة أكدتھ ما أساس على شیوعا األكثر منھا انتقت وقد التكوین، بھذا المتعلقة المظاھر

 :وھي

 الطموح مستوى . 

 المخاطرة بقبول المرتبط السلوك . 

 المثابرة . 

 العمل توتر . 
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 الزمن إدراك . 

 المستقبل نحو التوجھ . 

 الرفیق اختیار . 

 التعرف سوك . 

 االنجاز سلوك . 

  )188- 187:مجدي احمد محمد عبد هللا، ص( .االختیارات متعددة عبارة 29 من ستخبارإلا ھذا ویتكون  

  :Aysenk&Wilson1975ایزنك و ویلسون  مقاییس التوجھ نحو االنجاز لـ-2- 7-2

 من المقیاس ویتكون المثالي التجریبي، المزاج تقیس فرعیة مقاییس سبعة یتضمن استخبار ضمن   

 .ال متأكد، غیر ، نعم: ب عنھا یجاب. بندا 30

 :1969نجازإلللدافع ل) لن-راي(مقیاس -3- 7-2

 عنھا یجاب سؤاال 14 من ویتكون السبعینیات في "راي" وطوره 1960 في المقیاس ھذا لن وضع   

 في) التصحیح( الدرجات تقدیر مفتاح عكس تم ةاإلیجاب ةھوج في وللتحكم. ال متأكد، غیر بنعم،

مجدي احمد محمد عبد (. 70 على یزید ثبات وللمقیاس 42 ھي القصوى والدرجة العبارات، عدد نصف

  )187:، ص هللا
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 :الفصل خالصة

 مختلفة تعریفات بتقدیم ذلك و اإلنجاز، دافعیة إلى ثم الدافعیة تعریف إلى الفصل ھذا في التطرق تم   

 ذوي أنواعھا،و خصائص وكذا اإلنجاز دافعیة لمكونات التعرض ثم النفسیة الدوافع في للباحثین

 الطرق بعض تقدیم تم و أخیرا اإلنجاز، دافعیة ونظریات نماذج لبعض عرض تم كما العالي، اإلنجاز

  .اإلنجاز دافعیة لقیاس

 . وفي الفصل الموالي سوف نعرض الجانب التطبیقي   



 

 

 

 للدراسة  الجانب المیداني   
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  : تمھید     

،وما یتعلق بھا من متغیرات  بعد التطرق في الجانب النظري إلى تحدید إشكالیة الدراسة

خصص جزء من الدراسة للجانب التطبیقي الذي یحتوي على الجانب المنھجي الذي یبرز أھم 

،وعلى جانب خاص بعرض  اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات المتحصل علیھااألسالیب 

،وأخیرا تقدیم االستنتاج العام  نتائج الدراسة وتفسیرھا ومناقشتھا على ضوء الفرضیات المقدمة

  .للدراسة

 توضیح مجتمع وعینة الدراسةو لعرض الدراسة االستطالعیة وقد خصص ھذا الفصل 

   .إجراءات تطبیق الدراسة مع شرح موّضح ألدوات جمع البیانات المستعملة في الدراسةإضافة إلى 

  : منھج الدراسة -1

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد : یعني منھج البحث    

الذي یعنى بتحدید الظروف والعالقات  اإلرتباطياتبعنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي  ولقدالعامة ،

 دالین، ترجفان (التي توجد بین الوقائع كما یھتم بتحدید الممارسات الشائعة واالتجاھات عند األفراد 

كما اعتمدت الدراسة أیضا أسلوب المقارنة والذي یعتبر ، )231:ص ،1997 ،نوفل وآخرون محمد نبیل

بوعالق (الوصفي بالتالي یتم بھ تكمیم مدى الفروق إن وجدت جزء ال یتجزأ من المنھج 

،وھي ممثلة في متغیرات الدراسة نفسھا مع االعتماد على اإلجراءات اإلحصائیة من  )186:،ص1999

الوصف واالستدالل الذي یدرس الوحدات ویھدف إلى إجابات كمیة عن أسئلة مشاكل البحوث 

مع  لتالؤمھوقد ارتأینا إتباع ھذا المنھج ، )19:،ص2009بوعالق ،(والتحقق من الفرضیات المطروحة 

وصف العالقة بین المتغیرات وصفا "على  اإلرتباطيطبیعة الدراسة حیث یساعدنا المنھج الوصفي 

 2004أبو عالم، رجاء (" كمیا، أي تحدید الدرجة التي ترتبط بما متغیرات كمیة بعضھا بالبعض اآلخر

   .)231: ص

لطبیعة األھداف التي تسعى إلیھا الدراسة الحالیة و من خالل األسئلة التي یحاول و نتیجة 

: الوصفي بشقیھ منھجالبحث اإلجابة علیھا بما یتناسب مع أھداف البحث و حدوده، فقد تم استخدام ال

في دراسة العالقة بین  أالرتباطيحیث تم استخدام المنھج الوصفي ، )أالرتباطي و السببي المقارن(

في حین تم االعتماد على المنھج السببي  )الدافعیة لالنجازواإلجھاد النفسي (متغیرات الدراسة 

 في مستوى أیضاو درجة اإلجھاد النفسي المقارن في دراسة الفروق المحتملة بین أفراد العینة في 

  .الدافعیة لالنجاز
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  : ة االستطالعیةیالدراس -2

الخطوة التي تسبق االستقرار نھائیا على خطة الدراسة ویفضل "الدراسة االستطالعیة تمثل 

  . )87: ص ،2004رجاء أبو عالم، ( ."القیام بدراسة استطالعیة على عدد محدود من األفراد

فالدراسة االستطالعیة تعتبر أساسا جوھریا لبناء البحث كلھ، وإھمال الكتابة عن الدراسة 

البحث ینقصھ أحد العناصر األساسیة فیھ، ویسقط عن الباحث جھدا كبیرا كان قد  االستطالعیة في

   .)47: ص 1995محي الدین مختار، ( .بذلھ فعال في المرحلة التمھیدیة للبحث

  :أھداف الدراسة االستطالعیة 2-1

روض التي یمكن وضعھا وإخضاعھا فتھدف الدراسة االستطالعیة إلى التعرف على أھم ال

مروان إبراھیم عبد المجید (.للبحث العلمي، وكذا التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة 

  ) 38ص:، 2000

 والكون بجامعة قاصدي مرباح ورقلة األرضقسم علوم وتمت الدراسة االستطالعیة في 

، وقد تّم تطبیق  أستاذ) 35(على ینتمي إلیھما مجتمع الدراسة وقد شملت الدراسة االستطالعیة التي 

حیث تمت قراءة تعلیمات المقیاس وشرح طریقة اإلجابة على بنود كل مقیاس  على حدا  كل مقیاس

   :وكان الھدف من ھذه الدراسة

لتي ربما تواجھنا في تطبیق التعرف على الظروف التي سیتم فیھا إجراء البحث والصعوبات ا -

  .أدوات البحث

لتحقق من صحة أدوات جمع البیانات التي تّم اختیارھا ل الدراسة األولیة ألدوات البحث -

 والتأكد من خصائصھا السیكومتریة تمھیدا الستعمالھا في الدراسة األساسیة 

البحث وتحدید  التعامل المباشر مع أفراد العینة والتعرف على مدى تجاوبھم مع إجراءات -

  .الزمن الالزم لتطبیق األدوات المستعملة

  .التحقق من مالئمة المقاییس ومدى فھم أفراد العینة لمصطلحاتھا -

اكتشاف بعض جوانب القصور في إجراءات تطبیق المقاییس لتفادیھا في إجراء الدراسة  -

  .األساسیة

   :من النقاط الباحث خالل ھذه الدراسة االستطالعیة من جملة حیث استفاد

تّم التعرف على مختلف الظروف التي سیتم فیھا إجراء الدراسة األساسیة ورصد مختلف  -

  .الصعوبات التي ربما تؤثر على تطبیقھا
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  .كومتریة التي تعطینا الثقة الستخدامھایالتأكید من تمتع أدوات الدراسة بالخصائص الس -

  .والفترة الزمنیة المناسبة لذلكاء الدراسة األساسیة رجتقدیر الوقت الالزم إل -

  .تحدید خطة تطبیق إجراءات الدراسة األساسیة -

  :عینة الدراسة االستطالعیة - 2-2

 من علوم الكون واألرضقسم  وقد أخذت بطریقة عشوائیة من أستاذ) 35(تكونت العینة من       

أدوات الدراسة التي ،وزعت علیھم  2013/2014في الموسم الجامعي  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 23/2/2014في الفترة الممتدة بین  االستطالعیةتمت الدراسة وقد سیأتي وصفھا الحقا،

    . 08/3/2014و

والرسم البیاني التالي یوضح خصائص العینة االستطالعیة من حیث الجنس  )04( :رقم  والجدول

  .االقدمیة والحالة العائلیة

،الحالة  االقدمیة،الجنس : حسب  االستطالعیة توزیع العینةیوضح ) 04( :جدول رقم          

  :العائلیة 

خصائص 

 العینة
 العدد الفئة

 النسبة

 المئویة
  العدد الفئة

النسبة 

  المئویة
  المجموع

  35 %28.58  10 اإلناث %71.42 25 الذكور الجنس

 االقدمیة
اقل من 

 سنوات10
20 57.14% 

أكثر من 

  سنوات10
15 42.86% 

35  

 

الحالة 

  العائلیة
 35 %51.43 18 متزوج %48.57 17 أعزب
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الجنس،االقدمیة،الحالة : یوضح توزیع أفراد العینة االستطالعیة حسب كل من) 02( :الشكل رقم   

العائلیة

  

 

 

   :المعاینة -3

المعاینة ھي العملیة التي تمكننا من اختیار عدد من األفراد للدراسة بطریقة تجعل ھؤالء األفراد 

على عینة ممثلة  و في سبیل الحصول ). 159 :، ص 2011رجاء محمود أبوعالم، (یمثلون المجتمع 

  :لمجتمع الدراسة، اتبع الباحث الخطوات التالیة

 الدراسة مجتمع - 3-1

 أو عدة خصائص خاصیة لھا عناصر مجموعة بأنھ البحث مجتمع أنجرس یعرف موریس

 موریس( التقصي البحث و علیھا یجري التي و األخرى العناصر من غیرھا عن تمّیزھا مشتركة

 قد و بحثھ، عینة الباحث یسحب منھ الذي المجتمع ھو الدراسة فمجتمع ) 298:ص ، 2008 أنجرس،

 األساس ھذا على و، )15: ص ،2009 ، بوعالق محمد( الحجم حیث من محدودا غیر أو محدودا یكون

األساتذة الذین یعملون بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ومن كال  " من الحالیة الدراسة مجتمع یتكون

لما  نظرا المجتمع، مفردات كل حصر أو دراسة الباحث یستطیع ال األحیان أغلب في و،الجنسین 

 مفردات فقط من جزء من البیانات جمع یتم لذلك تكالیف باھظة، و جھد و وقت من العملیة ھذه تتطلبھ

  .العینة یسمى المجتمع
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  :عینة الدراسة - 3-2

        مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم اختیارھا بطریقة معّینة  أنھاو ُتَعّرف العینة على 

و إجراء الدراسة علیھا و من ثم استخدام تلك النتائج و تعمیمھا على كامل مجتمع الدراسة األصلي 

و من ھذا المنطلق تم إجراء ھذه الدراسة على عینة قوامھا ، )84 :، ص 1999محمد عبیدات و آخرون، (

  العلوم االقتصادیة  قسم و،المحروقات قسم : جامعة قاصدي مرباح ورقلةمن أستاذة و أستاذ  )166(

 : طریقة المعاینة - 3-3

طریقة اختیار العینة ، خاصة مع خصوصیة ھي إن من أھم الصعوبات التي یواجھھا الباحث 

 ا شّكل تحدیا كبیرا أمام الباحث في اختیار العینة بشكل احتماليمم ھم أساتذة الجامعة عینة الدراسة و

یمكن أن نجري التحقیق كذلك على مجموعات صغیرة جدا " بوسنة عبد الوافي زھیروھذا ما أكده 

لطبیعة موضوع و نظرا ، )12-11: بوسنة ،د ت ،ص ص( والتي لیس من الضروري معاینتھا دائما

وھذا لتوقع أن العینة المختارة لھا  فقد تم اختیار العینة بطریقة غیر احتمالیة أي بشكل قصديالدراسة 

خصوصیة خاصة أساتذة قسم المحروقات الذي یتمیز بكثرة األعباء الملقاة على عاتق األستاذ وھذا 

نظرا لطبیعة االختصاص وطبیعة المنطقة وكذلك قسم االقتصاد الذي یعرف أكبر نسبة من الطلبة 

 .ى كلیات جامعة ورقلةالمنتسبین إلیھ مقارنة باألقسام الموجودة على مستو

أما بالنسبة للعینات التي یمكن استخدامھا في المنھج الوصفي، فیجب أن تكون ممثلة لمجتمع 

الدراسة سواء كانت ھذه العینات عشوائیة احتمالیة أو غیر عشوائیة تساعد في المحصلة النھائیة 

میھا الباحثین على الحصول على نتائج و استنتاجات لھا درجة معقولة من المصداقیة حتى یمكن تعمی

في  القصدیةأن الطریقة  "أبوعالم"و في نفس السیاق یشیر ، )47 :، ص 1999محمد عبیدات و آخرون، (

اختیار عینة البحث، تكون مقبولة في بعض المواقف كصعوبة الحصول على عینة من مجتمع یصعب 

 )186 :، ص 2011رجاء محمود أبو عالم، (التوصل إلیھا 

 : خصائص العینة - 3-4

جامعة في یعملون الذین أساتذة الجامعة من  )166(اشتملت ھذه الدراسة على عینة قوامھا 

في ومن كال الجنسین  )قسم المحروقات و قسم العلوم االقتصادیة(قاصدي مرباح والیة  ورقلة 

استبیان ،استرجع منھا ) 166(،وقد بلغ عدد االستبیانات الموزعة  2013/2014الموسم الجامعي 

استبیان ) 122(وعند القیام بالتفریغ والتصحیح لدراسة النھائیة وتحلیل البیانات وجدت ) 155(

صالحة للدراسة وھم العینة محل الدراسة ،ولتحدید استجاباتھم تم ذلك عن طریق اختبار دالة الفروق 

) T.TEST (   
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خصائص عینة الدراسة  ان یوضح ینالتالی )03(:رقم  و الشكل البیاني  )05(:رقم الجدولو 

  .والحالة العائلیة و االقدمیة  من حیث الجنس

  االقدمیة والحالة العائلیة یوضح توزیع عینة الدراسة حسب الجنس) 05( :جدول رقم

  العدد  التصنیف  المتغیر
النسبة 

  المئویة

  الجنس
  %53.28  65  الذكور

  %46.72 57  اإلناث

  الحالة العائلیة
  %41.80  51  أعزب

 %58.20 71 متزوج

  االقدمیة

أقل من 

 سنوات10
76 62.30% 

أكثر من 

 سنوات10
46 37.70% 

 %100 122   المجموع

 

   االقدمیة ،الحالة العائلیة ،الجنس:یوضح توزیع عینة الدراسة حسب ) 03(:شكل بیاني رقم 

  

توزیع وتصنیف أفراد العینة حسب المتغیرات ) 03(:والشكل البیاني رقم ) 05( :یمثل الجدول رقم    

ما  أي) 65(،ولقد قدرت عینة الذكور ب) االقدمیة الجنس ،الحالة العائلیة ،:( الوسطیة التالیة حسب 

،وقدرت عینة المتزوجین ) %46.72(بنسبة قدرت ب) 57( اإلناثوكانت عینة ) %53.28(نسبتھ 
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،فیما قدرت عینة ) %41.80(أي بنسبة قدرت ) 51(وعینة العزاب ) %58.20(أي بنسبة ) 71(ب

بنما قدرت عینة الذین اقدمیتھم ) %37.70(أي ما نسبتھ ) 46(سنوات ب10قدمیتھم أكثر من االذین 

 )%62.30(أي ما نسبتھ ) 76(سنوات ب10أقل من 

 : جمع البیانات أدوات -4

لتحرّي الدقة والموضوعیة في دراسة الظواھر النفسیة كان البد من استعمال أدوات تسمح 

بجمع البیانات الضروریة والمعلومات الخاصة بالظواھر المدروسة، وتّم اختیار ھذه األدوات بحیث 

طبیعة المشكلة المدروسة، والفرضیات المطروحة، وتساعد على تحقیق األھداف التي تصبو  تالءم

  : إلى تحقیقھا من خالل ھذه الدراسة، تمثلت ھذه األدوات في مقیاسین

  بشیر معمریةتقنین  ،)2006(عبد اللطیف محمد خلیفة  لقیاس الدافع إلى االنجاز إعداداستبیان 

 .على البیئة الجزائریة

   الباحث  الطالب من إعداداإلجھاد النفسي لدى األستاذ الجامعي إستبیان. 

  :)2006(: عبد اللطیف محمد خلیفة  الدافع إلى االنجاز إعداد إستبیان- 4-1

من بین المقاییس التي القت رواجا  لعبد اللطیف محمد خلیفة االنجاز إلىیعتبر استخبار الدافع   

  .لبیئة العربیة افي الوسط العلمي وذلك لخصوصیتھا و شمولیتھا في 

تفتاء السیكولوجي أعد ھذا االس :عبد اللطیف محمد خلیفةاالنجاز ل إلىالدافع إستبیان  وصف -1- 4-1

بندا تقیس  50یتكون االستفتاء من  )2006(عبد اللطیف محمد خلیفة عام  المصري بجامعة القاھرة

 التينود بوأرقام ال األبعادیلي  االنجاز ضمن خمسة أبعاد ،یقیس كل بعد عشر بنود وفیما إلىالدافعیة 

  :تقیسھا وھي 

التزام وجدیة الفرد في أداء ما یكلف بھ من أعمال على أكمل  إلىویشیر  :الشعور بالمسؤولیة )1

وجھ وبذل المزید من الجھد واالنتباه لتحقیق ذلك ،حیث الدقة والتفاني في العمل والقیام ببعض 

-31-26-21-16-11-6-1:من شأنھا تنمیة مھارات الفرد وتقیسھ البنود التالیة  التياألعمال والمھام 

36-41-46.  

ویعني بذل الجھد للحصول على أعلى التقدیرات والرغبة في  :و التفوق والطموحالسعي نح)2

ھو جدید ،وإبداع حلول جدیدة للمشكالت ،والسعي لتحسین مستوى األداء  االطالع ومعرفة كل ما

 األرقامتحمل  التيتتطلب المزید من التفكیر والبحث ،وتقیسھ البنود  التيالصعبة  األعمالوتفضیل 

  47-42-37-32-27-22-17-12-7- 2 :التالیة 

قد تواجھ الشخص في أدائھ لبعض  التيوتعني السعي وبذل الجھد للتغلب على العقبات  :المثابرة )3

استغرقت من وقت وجھد ،واالستعداد لمواجھة والسعي نحو حل المشكالت الصعبة مھما  األعمال
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،والتضحیة بكثیر من األمور الحیاتیة مثل قضاء الفشل بصبر إلى أن یكتمل العمل الذي یؤدیھ الفرد 

  .48-43-38-33-28-23-18-13- 8-3:وقت الفراغ وممارسة األنشطة والترفیھ وتقیسھ البنود التالیة

ویعني الحرص على تأدیة الواجبات في مواعیدھا ،وااللتزام بجدول زمني :الشعور بأھمیة الزمن)4

 باآلخرینفي زیاراتھ وعالقاتھ أو  األعمالدائھ لبعض لكل ما یفعلھ الفرد سواء في ما یتعلق بأ

-44- 39-34- 29-24-19-14-9- 4:واالنزعاج من عدم التزام الغیر بالمواعید وتقیسھ البنود التالیة

49.   

ینوي الفرد القیام بھا ،والشعور  التي لألعمالوتركزت مظاھره في رسم خطة  :التخطیط للمستقبل)5

بأن ذلك من شأنھ تنظیم حیاة الفرد وتفادي الوقوع في المشكالت وأن التخطیط للمستقبل من أفضل 

 األرقامتحمل  التيالسبل لتوفیر كل من الوقت والجھد ،وتقیسھ البنود 

  .)23.21:،ص ص،2006خلیفة ،(15،10،5 50،45،40،35،30،25،20:التالیة

،وتنال الدرجة من  )ال،قلیال،متوسطا،كثیرا(یجاب عنھا بأسلوب تقریري ضمن أربعة بدائل ھي     

الى 0على التوالي وكل البنود تصحح في إتجاه واحد وبالتالي تتراوح الدرجة عن كل بعد من 3الى0

وعلى  الدرجة على كل بعد وارتفاع،150الى 0أما الدرجة الكلیة على االستبیان فتتراوح بین 30

  االنجاز  إلىالدافع  ارتفاع إلىالدرجة الكلیة یشیر 

 فیما إذا كان یرید دراسةالدافع إلى االنجاز وھذا وفق أھداف الباحث ویمكن تقدیم مقیاس   

بنداً، و الجدول التالي ) 50(، و عدد البنود الكلي عالقتھ بمتغیر أخر  أوفقط  الدافع إلى االنجاز 

  : یوضح ذلك

   الدافع إلى االنجاز  بیان است یوضح توزیع عبارات) 06(:جدول رقم

  الفرعياالستبیان عبارات   الستبیانافروع 
 عدد 

  العبارات

الشعور 

  بالمسؤولیة
1-6 - 11-16-21 -26-31 -36-41-46  10  

السعي نحو 

  التفوق والطموح
2-7 -12-17 -22-27-32-37-42-47  10  

  10  48-43-38-33-28-23- 18-13- 8-3  المثابرة

الشعور بأھمیة 

  الوقت
4-9 -14-24 -29-34-39-44-49  10  

  10  50-45- 40-35-30-25-20-15-10-5  التخطیط للمستقبل

  50  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  : وكانت درجة اإلجابة على البدائل كما في الجدول التالي

  استبیان الدافع إلى االنجازعلى بدائل  اإلجابةیوضح درجة ) 07(:جدول رقم 

  كثیرا  متوسطا  قلیال  ال  )االختیار(البدیل 

  03  02  01  0  الدرجة

    

 االنجاز تتراوح إلىلدافع على مقیاس ا) الخام(الدرجة الكلیة  أنیتبین  )07(:رقم  ومن خالل الجدول

 إلىو انخفاضھا یشیر  االنجاز  إلىدافع الدرجة یشیر إلى ارتفاع ال ارتفاعدرجة و  150 إلى 0بین 

 . االنجاز  إلىدافع ال انخفاض

  :في البیئة األصلیةالستبیان الدافع لالنجاز الخصائص السیكومتریة  -2- 4-1

  الصدق والثبات على عینات مصریة وسودانیة  -أ  

االرتباطات بین كل بعد والدرجة الكلیة على االستبیان )2006خلیفة (حسب معد االستبیان  :الصدق

 )250=ن(وعینة من طالب وطالبات من السودان ، )404=ن( یینمصرال لبةطالعلى عینة من 

،أما بالنسبة للعینة السودانیة  )0،50و0،74(تراوحت معامالت االرتباط بالنسبة للعینة المصریة بین 

عند  إحصائیاوكل معامالت االرتباط دالة  )0،66و0،77 (فتراوحت معامالت االرتباط بین

  .) 0،01(مستوى

الخمسة فجاءت لدى العینة المصریة تتراوح وحسب أیضا معامالت االرتباط بین فروع االستبیان    

،وجاءت لدى العینة ) 0،01(وكل معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى  )0،130-0،827(بین

  .)0،01( وكل االرتباطات دالة إحصائیا عند مستوى )0،295-0،621(ین السودانیة تتراوح ب

على عینة یوما  )15-10(التطبیق بعد فاصل زمني تراوح بین  إعادةتم حساب الثبات بطریقة  :الثبات

طالب  )22(فردا من طالب وطالبات الجامعة وعینة سودانیة تكونت من  )35(مصریة حجمھا 

وطالبات الجامعة السودانیة فجاء معامل االستقرار عبر الزمن لالستبیان ككل یساوي لدى العینة 

 )0،01(إحصائیا عند مستوىوكال المعاملین دالین  )0،76(ولدى العینة السودانیة  )0،81( المصریة

ولدى  )0،61-0،86( ،أما ثبات فروع االستبیان فجاءت المعامالت لدى العینة المصریة تتراوح بین

  . )0،01(وكل المعامالت دالة إحصائیا عند )0،69-0،74(جاءت تتراوح بین العینة السودانیة 

  ): بشیر معمریة  (في البیئة الجزائریة استبیان الدافع إلى االنجاز  تقنین  -3- 4-1

 أعمارإناث و تراوحت ) 224(ذكور و ) 209(فردا ، منھم ) 433(وتكونت عینة التقنین من   

 )5،26(، وانحراف معیاري قدره ) 22،05(سنة بمتوسط حسابي قدره ) 49-15 (عینة الذكور بین

،وانحراف معیاري  )20،65 سنة بمتوسط حسابي قدره  )46-15(بین  اإلناث،وتراوحت أعمار 

نوي من تالمیذ وتلمیذات مؤسسات التعلیم الثا) الذكور و اإلناث ( وتم سحب العینتین  )4.87(قدره 
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بوالیة باتنة ومن كلیات جامعة الحاج لخضر باتنة ،وشملت الطلبة والموظفین واألساتذة ،ومن مراكز 

االنجاز من قبل الباحث شخصیا  إلىتم استعمال استبیان الدافع ،ووالتكوین شبھ طبي  التكوین المھني

متریة الخصائص السیكوو لقد كانت ، )2011مارس  12إلى  2010اكتوبر11(استغرقت العملیة من 

  )01ملحق رقم ( :على البیئة الجزائریة كتالي لالستبیان 

  الصدق: 3-1- 4-1

  :تم حساب معامل الصدق بثالث طرق

  عینة الذكور : الصدق التمییزي)1

لحساب ھذا النوع من الصدق ،تم استعمال المقارنة الطرفیة حیث تمت المقارنة بین عینتین تم 

من )%27(مفحوصا بسحب  )41 (الدرجات لعینة الذكور ،حجم كل عینة یساويطرفي سحبھما من 

لداللة الفروق بین المتوسطین الحسابیین " ت"یبین قیم ) 08(،والجدول رقم ) 153=ن(العینة الكلیة 

  . لعینة الذكور

  یبین داللة الفرق بین المتوسطین الحسابیین لعینة الذكور) :08(:جدول رقم

  العینة

 المتغیر

 39=العینة الدنیا 39=العینة العلیا ن
 "ت"قیمة 

 ع م ع م

 **21.16 2.79 16.26 1.16 26.84 الشعور بالمسؤولیة

السعي نحو التفوق 

 والطموح
27.34 1.56 16.68 1.71 28.05** 

 **16.92 3.74 16.58 1.29 27.58 المثابرة

**23.58 2.49 15.55 1.55 26.87 الشعور بأھمیة الزمن  

 **23.08 2.65 15.47 1.56 27.24 التخطیط للمستقبل

 **20.85 10.48 88.60 6.34 130.52 الدرجة الكلیة

 .0.01دالة إحصائیا عند مستوى " ت"قیمة ** 

أن االستفتاء یتمیز بقدرة كبیرة على التمییز بین ) 08(:في الجدول رقم " ت"یتبین من قیم   

اإلنجاز مما یجعلھ یتصف بمستوى عال من الصدق لدى عینة المرتفعین والمنخفضین في الدافع إلى 

  .الذكور

  عینة اإلناث: 3-2- 4-1

تمت المقارنة كذلك بین عینتین تم سحبھما من طرفي الدرجات لعینة اإلناث ،حجم كل عینة یساوي    

" ت"یبین قیم ) 09(،والجدول رقم ) 143 =ن(من العینة الكلیة  )%27(مفحوصة بسحب  )39(

  .لداللة الفروق بین المتوسطین الحسابیین لعینة اإلناث 
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  داللة الفروق بین المتوسطین الحسابیین لعینة اإلناثیوضح  :)09(م قجدول ر 

  العینة

  المتغیر

  39=الدنیا العینة  39=العینة العلیا ن
  "ت"قیمة 

  ع  م  ع  م

  **17.29  2.70  19.56  1.06  27.86  الشعور بالمسؤولیة

التفوق السعي نحو 

  والطموح
18.32  2.32  27.78  1.16  22**  

 **12.95  3.93  19.40  0.79  28.08  المثابرة

**19.35  3.41  15.59  1.44  27.59  الشعور بأھمیة الزمن  

 **23.08  3.50  16.32  1.10  27.92  التخطیط للمستقبل

 **8.24  30.92  91.65  4.06  134.41  الدرجة الكلیة

  .0.01مستوى  دالة إحصائیا عند" ت"قیمة ** 

أن االستفتاء یتمیز بقدرة كبیرة على التمییز بین  )09(:الجدول رقم في " ت"یتبین من قیم   

االنجاز مما یجعلھ یتصف بمستوى عال من الصدق لدى عینة  إلىالمرتفعین والمنخفضین في الدافع 

  .اإلناث 

  .الصدق اإلتفاقي: 4-1-3 

نظام السبع النابلسي (لحساب ھذا النوع من الصدق ،تم استعمال استفتاء الدافع إلى اإلنجاز      

محمد السید عبد (1984ثنجتون روبرت تبتون ،افرت و ن: ،وقائمة فعالیة الذات إعداد ) 1993،

أري والمثابرة إعداد ، )2002عماد محمد أحمد مخیمر ،(قائمة الصالبة النفسیة ) 1998الرحمن ،

معامالت االرتباط بین استفتاء الدافع ) 10(:،ویبین الجدول رقم  )1999جمال مختار حمزة (كوھین 

 االنجاز وكل من الدافع اإلنجاز ،وفعالیة الذات و الصالبة النفسیة والثقة بالنفس ،والمثابرة إلى

   .) خلیفة(یبین معامالت الصدق االتفاقي لدافع االنجاز ) 10(:،والجدول رقم 
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 .  )خلیفة(یبین معامالت الصدق االتفاقي لدافع االنجاز ) 10( :الجدول رقم                   

  معامالت االرتباط حجم العینات جنس العینة المتغیرات

استفتاء 

الدافع إلى 

اإلنجاز 

 )خلیفة(

 )النابلسي(الدافع إلى اإلنجاز

  الذكور

  إناث

 ذكور و إناث

40  

41  

81 

0.862 **  

0.837 ** 

0.818 **  

 فاعلیة الذات

 الذكور

  إناث

 ذكور و إناث

22  

18  

40 

0.848 ** 

0.587 **  

0.718 **  

 الصالبة النفسیة

 الذكور

  إناث

 ذكور و إناث

26  

24  

50 

0.806** 

0667** . 

0.742 **  

  الثقة بالنفس

  )شروجر(

 الذكور

 إناث

  ذكور و إناث

60  

59  

119  

0.643** 

0.587 ** 

0.718 **  

 )كوھین(المثابرة 

 الذكور

 إناث

 ذكور و إناث

36  

84  

120 

0.897** 

0.855 ** 

0.877 ** 

  

  0.01دالة إحصائیا عند مستوى  ** 

االنجاز یتصف  إلىأن استفتاء الدافع ) 10(:یتبین من معامالت الصدق االتفاقي في الجدول رقم       

  .بمعامالت صدق مرتفعة

  . الصدق التعارضي أو التناقضي: 4- 4-1

أحمد (اإلنجاز مع استبیان التشاؤم  إلىولحساب الصدق التعارضي أو التناقضي ،تم استعمال الدافع    

) 11( :،والجدول رقم) 2001بدر محمد االنصاري، (بیك /مة الیأس،وقائ) 1998محمد عبد الخالق ،

  .إلى اإلنجاز ومتغیري التشاؤم والیأس یبین معامالت االرتباط بین استفتاء الدافع 
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یبین معامالت االرتباط بین استفتاء الدافع إلى اإلنجاز ومتغیري التشاؤم  :)11(الجدول رقم  

 .والیأس 

 معامالت االرتباط حجم العینات جنس العینة المتغیرات

استفتاء الدافع إلى 

 )خلیفة(اإلنجاز 

 )عبد الخالق( التشاؤم

  الذكور

  إناث

 ذكور و إناث

35  

32  

67 

0.562**  

0.521**  

0.544** 

 

  )بیك(الیأس 

  ذكور

  إناث

  ذكور إناث

35  

32  

67  

0.601** 

0.624 **  

0.584**  

  

 

 0.01دالة إحصائیا عند مستوى **

أن استفتاء الدافع إلى اإلنجاز  )11(: رقم یتبین من معامالت الصدق التعارضي في الجدول     

  یتصف بمعامالت صدق مرتفعة

  الثبات: 3-2- 4-1

   كرونباخمعامل ألفا طریقة إعادة االختبار ،: تم حساب الثبات بطریقتین    

فردا  209تم استخراج معامالت الثبات لالستفتاء علیھا یساوي  التيكان حجم العینة : عینة الذكور-1

معامل ألفا ة التطبیق وطریقة حساب معامالت الثبات بطریقة إعاد) 12(:،ویبین الجدول رقم 

  .لعینة الذكور لكرونباخ
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معامالت الثبات بطریقة إعادة التطبیق وطریقة حساب معامل ألفا لكرونباخ ) 12( :الجدول رقم

 . لعینة الذكور

 نوع معامل الثبات
 تاالمتغیر

 
 معامل الثبات

بعد (التطبیق طریقة إعادة 

 )أسبوعین

 الشعور بالمسؤولیة )1

 السعي نحو التفوق والطموح )2

 المثابرة )3

 الشعور بأھمیة الزمن )4

 التخطیط للمستقبل )5

 الدرجة الكلیة )6

0.762** 

0.793 ** 

0.776 **  

0.743** 

0.741 ** 

0.765 ** 

  معامل ألفا لكرونباخ

 الشعور بالمسؤولیة )1

 السعي نحو التفوق والطموح )2

 المثابرة )3

 بأھمیة الزمن الشعور )4

 التخطیط للمستقبل )5

  الدرجة الكلیة )6

0.780**   

0.790 **  

0.820 **  

0.786 **  

0.774 **  

0.814 **  

 0.01دالة إحصائیا عند مستوى **  

 

فردا 224تم استخراج معامالت الثبات لالستفتاء علیھا یساوي  التيكان حجم العینة  :عینة اإلناث -2

ألفا معامل  الثبات بطریقة إعادة التطبیق وطریقة حسابمعامالت ) 13(:،ویبین الجدول رقم 

 .لعینة اإلناث  لكرونباخ
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معامالت الثبات بطریقة إعادة التطبیق وطریقة حساب معامل ألفا ) 13( :لجدول رقما        

 .لكرونباخ لعینة اإلناث 

 معامل الثبات المتغیرات نوع معامل الثبات

بعد (طریقة إعادة التطبیق 

 )أسبوعین

  الشعور بالمسؤولیة )7

 السعي نحو التفوق والطموح )8

 المثابرة )9

 الشعور بأھمیة الزمن )10

 التخطیط للمستقبل )11

 الدرجة الكلیة )12

0.712**  

0.651 ** 

0.614 ** 

0.735**  

0.627 ** 

0.723 ** 

 معامل ألفا لكرونباخ

  الشعور بالمسؤولیة )13

 السعي نحو التفوق والطموح )14

 المثابرة )15

 الشعور بأھمیة الزمن )16

 التخطیط للمستقبل )17

 الدرجة الكلیة )18

0.829**  

0.858**  

 0.893 **  

0.786 **  

0.789 **  

0.782 ** 

 0.01دالة إحصائیا عند مستوى **  

تم الحصول علیھا أن استفتاء الدافع إلى اإلنجاز یتمیز  التيیتبین من معامالت الصدق والثبات  

،مما یجعلھ صالحا لالستعمال بكل بشروط سیكومتریة مرتفعة على عینات من البیئة الجزائریة 

 .اطمئنان في مجال البحث النفسي 

  

 . استعمال االستفتاء وتصحیحھمجاالت  -3

بطبیعة الحال ،یعتبر البحث النفسي المجال األول الستعمل الستخبار الدافع إلى اإلنجاز  

أما بالنسبة الستعمالھ كأداة تشخیص ،فأنھ من الممكن جدا أن تستعمل كأداة تشخیص للدافعیة سواء 

رب نحو الدراسة أو نحو العمل بھدف استكمال البیانات حول الفرد ، خاصة إذا قام بذلك شخص متد

 . اإلنجاز خاصة ،ولھ خبرة جیدة في تشخیص النفسي وفي القیاس النفسي  إلىعلى تشخیص الدافع 

  :على الدراسة الحالیةاالنجاز  إلىلمقیاس الدافع  السیكومتریة خصائصال - 4-2

و ذلك بغرض مقیاس الدافع إلى االنجاز عدة طرق لحساب الثبات و الصدق ل  على اعتمدلقد   

  .في الدراسة الحالیة صالحیتھمن مدى  التأكد

  :االنجاز  إلىمقیاس الدافع  ثبات -1- 4-2

    ) كرونباخ ألفامعامل ( الباحث بحساب معامل الثبات بطریقتي االتساق الداخلي  الطالب قام  

  . بطریقة التجزئة النصفیةو 
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 الداخلي لالتساق ألفا الثبات معامل -1-1- 4-2

 :ص، 1989ثورندایك وھیجن (الفرد من فقرة إلى أخرى  أداءوتعتمد ھذه الطریقة على اتساق 

 كرونباخألفا ولحساب الثبات فقد أخضعت جمیع االستمارات للتحلیل ثم استخدمت معادلة  .)79

   :لكل مقیاس فرعي كرونباخ ألفاالجدول التالي یوضح قیمة و

  

في الدراسة  الستبیان الدافع إلى االنجاز یوضح قیمة معامل الفاكرونباخ :)14(جدول رقم 

   الحالیة

  المقیاس
الشعور 

  بالمسؤولیة

السعي نحو 

التفوق 

  والطموح

  المثابرة

الشعور 

بأھمیة 

  الزمن

التخطیط 

  للمستقبل

 ألفامعامل 

  كرونباخ
0.74  0.67  0.65  0.72  0.74  

  

یتمتع بقدر مقبول الدافع إلى االنجاز مقیاس  أنمن خالل النتائج الموضحة في الجدول یتبین 

  .نتأكد من صالحیتھ في الدراسة الحالیة جدا من الثبات، مما یجعلنا 

 :طریقة التجزئة النصفیةب الثبات -1-2- 4-2

طریقة التجزئة النصفیة ذات فائدة في االختبارات التي تكون فیھا العبارات متجانسة أي  إن

عبارات تقیس خاصیة نفسیة واحدة ، لغرض استخراج الثبات بھذه الطریقة فقد أخضعت جمیع 

 االختبار وللتحقق من )زوجیة وفردیة(االستمارات للتحلیل ، وذلك بقسمة فقرات المقیاس إلى نصفین 

تجانس نصفي المقیاس استخرجت النسبة الفائیة المقیاس   )F. Ratio(داللة الفروق بین نصفي 

 سبیرمان براونمعادل  باستخدامواستخرج معامل ارتباط بیرسون بین درجات النصفین و 

 .حدالكل مقیاس فرعي على  التصحیحیة بلغ معامل الثبات 

 

 

 

 

 



 اإلجراءات المنھجیة للدراسة:                                                        الفصل الرابع 
 

99 

 

بواسطة التجزئة الستبیان الدافع إلى االنجاز یوضح قیمة معامل الثبات  :)15(جدول رقم 

  النصفیة

  الدافع إلى االنجاز  المقیاس

  0.49  معامل االرتباط قبل التصحیح

  0.65  بعد التصحیح  معامل الثبات

  

التجزئة بواسطة الستبیان الدافع إلى االنجاز من خالل الجدول أعاله یتبین أن معامل الثبات 

 . مقبول جدا و ھذا ما یجعل تطبیق القائمة في الدراسة األساسیة أمر ممكن النصفیة

  :في الدراسة الحالیة استبیان الدافع إلى االنجاز صدق  - 4-2

  . الصدق الذاتيالمقارنة الطرفیة و اعتمدت طریقتي   

  : المقارنة الطرفیةصدق -1- 4-2

فردا، ثم  35العینة االستطالعیة المكونة من على استبیان الدافع إلى االنجاز بعد تطبیق 

من طرفي التوزیع، و الحصول %  27، و سحب الستبیان ترتیب درجاتھم الخام تصاعدیا بالنسبة 

لداللة ) ت(ر و تم تطبیق اختبا أفراد )09(تساوي كل منھما) علیا و دنیا(على مجموعتان متطرفتان 

ا نھ، فكانت النتائج كمل ُیبیّ  )495 :م،ص2006البھي السید،فؤاد (ین الحسابیینالفروق بین المتوسط

  :الجدول التالي

  ستبیان الدافع إلى االنجاز الصدق بطریقة المقارنة الطرفیة ال :)16(جدول رقم 

 العینة العلیا

  )9=ن(

  العینة الدنیا

  )9=ن(

درجة 

  الحریة 

ت  قیمة

  المحسوبة

قیمة ت 

  المجدولة

مستوى 

  الداللة 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

16  10.52  2.92  0.01  

124.88  5.75  90.66  7.87  

  

) 10.52(والتي قدرت ب المحسوبة)ت(قیمة  بعد حساب: ھأن) 16( :یتضح من الجدول رقم

ودرجة حریة ) 0.01(الداللة عند مستوى  )2.92(والتي تساوي  المجدولة) ت(قیمة  ومقارنتھا ب

یّتسم بالقدرة االستبیان مما یعني أن المجدولة ) ت(المحسوبة أكبر من قیمة ) ت(لوحظ أن قیمة ) 16(

  .لدافعیة إلى االنجاز التمییزیة بین العینتین المتطرفتین في درجات ا
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 من لالختبار ةیبیالتجر الدرجات صیتخل على الصدق من النوع ھذا عتمدی: الصدق الذاتي -2-2- 4-2

 لمعامل يعیالترب الجذر بحساب الذاتي الصدق اسیق تمی و. ةیقیحق درجات تصبح حتى اسیالق أخطاء

 .الثبات

 )164 :ص ، 2007 ة،یمعمر ریبش( الثبات معامل= الذاتي الصدق

   0.74=  دافع إلى االنجازلمقیاس ال الذاتي الصدق

 ھجعلی مما الصدق و الثبات من ةیعال بدرجة تمتعیاالستبیان  أن السابقة ةیكومتریالس النتائج من نیّ تبی

  .ھذه الدراسة  في قیللتطب لحصا

   ):إعداد الطالب الباحث( اإلجھاد النفسي  مقیاس - 4-3

اإلجھاد  لعدم توفر مقیاس یتماشى و طبیعة العینة و خصوصیتھا قام الباحث ببناء مقیاس

  .  النفسي لألستاذ الجامعي 

  :و كیفیة بنائھا األداةوصف  -1- 4-3

الباحث  استعانو اإلجھاد النفسي قام الباحث باالطالع على مقاییس متعددة في موضوع  

ومقیاس  )راھي(و )ھولمز(مثل مقیاس  اإلجھاد النفسيعلى مجموعة من المقاییس الموجودة في 

بالحمایة المدنیة العاملین لإلجھاد لدى ) فتیحة بن زروال( ، ومقیاسلالحتراق النفسي )ماسالش(

لإلجھاد لدى الزوجة ) نوال حمداش(ومقیاس، )2008( البرید ومصلحتي االستعجاالت والتولید

وذلك بغرض االستفادة منھا في إعداد أداة الدراسة من خالل اإلطار  )2002(الجزائریة العاملة 

الفقرات لتتناسب وتم إعادة صیاغة بعض اإلجھاد النفسي النظري الذي تناول فیھ الباحث موضوع 

 .مع موضوع الدراسة 

توزیع  فقرة وتم) 61(وقد صاغ الباحث فقرات االختبار في صورتھ األولیة حیث تكونت من 

التي لم تكن تقیس حسب و بعد حساب الخصائص السیكومتریة الستبیان تم حذف بعض العبارات 

یوضح البنود المحذوفة ) 03( :و الملحق رقم) بندا 50(المقیاس رأي المحكمین لیصبح عدد بنود 

 اعتمادوتم أبعاد تم اشتقاقھا من اإلطار النظري لمفاھیم الدراسة ،  خمسة الفقرات علىوتم توزیع ،

 :ھي كتالي المقیاسفي ھذا  أبعادخمس 
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  اإلجھاد النفسي  لمقیاسیوضح توزیع البنود على األبعاد المكونة  :)17(جدول رقم 

  المجموع  فقرات البعد  االستبیان أبعاد

  10  10-9-8-7-6-5-4-3- 2-1  األعراض النفسیة 

-17-16-15-14 -13 -12-11  األعراض الجسمیة 

18-19-20  

10  

-27-26-25-24-23 -21-22  األعراض السلوكیة 

28-29-30  

10  

وبیئة المؤثرات الفیزیقیة 

  العمل

31- 32 - 33-34 -35-36 -

37-38-39-40  

10  

-47-46-45-44-43-42-41  المؤثرات االجتماعیة 

48-49-50  

10  

  50  المجوع الكلي لبنود المقیاس 

  

یوضح ) 02( :و الملحق رقم األبعادیراعي خصوصیة العینة في ھذه  أنولقد حاول الباحث 

   .اإلجھاد النفسي  الستبیان األولیةالصورة 

  :  لمقیاساطریقة تصحیح  -2- 4-3

 ثالثالعن طریق إجابة ذي المستویات اإلجھاد النفسي  إستبیانیتم تقدیر الدرجات الخام في 

) غیر متأكد(، )موافق تماما(:  لیكرتالمفحوص على مفردات المقیاس وفق نظام  )Likert(من 

 :و سلم التنقیط كما ھو موضح في الجدول التالي ) غیر موافق مطلقا(

  لدى األستاذ الجامعياإلجھاد النفسي  مقیاسیوضح سلم التنقیط ل :)18(جدول رقم 

غیر موافق   غیر متأكد  موافق تماما  العبارات 

  مطلقا

  01  02  03   فقرات البعد

  

تتراوح بین اإلجھاد النفسي على مقیاس ) الخام(یتبین أن الدرجة الكلیة ) 18(:رقم ومن خالل الجدول 

 و انخفاضھا یشیر إلى انخفاض اإلجھاد درجة و ارتفاع الدرجة یشیر إلى ارتفاع 150إلى  50

في أن عبارات االستبیان في نفس االتجاه وتصحح بنفس الطریقة  الحظ ناإلجھاد النفسي وكذلك 

 :كما یلي اإلجھاد النفسي حدد مستویات ی) 19( :الجدول رقمو اإلجھاد النفسيمقیاس 
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  اإلجھاد النفسيیوضح مستویات  :)19(جدول رقم 

    المستوى

  متدنيإجھاد نفسي   83ى إل 50من 

  متوسطإجھاد نفسي    113ى إل 84من    

  فعمرتإجھاد نفسي   150 إلى 114من  

 

  :اإلجھاد النفسي مقیاسلخصائصھ السیكومتریة  - 3- 4-3

على عینة الدراسة وجب التأكد أوال من الخصائص  لمقیاسالكي یتسنى للباحث أن یطبق 

   .السیكومتریة لالستبیان

 :الثبات:  -3-1- 4-4

یعني الثبات مدى الدقة و االستقرار و االتساق في نتائج األداة و الحصول على نفس النتائج 

  ).167:، ص 2007معمریة، بشیر(ُطبقت مرتین فأكثر على نفس الفرد أو مجموعة من األفراد تقریبا لو

مكّونة  بعد تطبیقھ على عینة استطالعیةاإلجھاد النفسي و لقد تم التحقق من ثبات استبیان 

باستخدام قسم علوم الكون و ألرض بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من أستاذ وأستاذة  )35(من

  :معامالت الثبات التالیة

 :كرونباخ -معامل ألفا -أ

 الناتجة عن تجزئة االختبار إلى أجزاء بطرق مختلفةُیّمثل معامل ألفا متوسط المعامالت 

ویستخدم ھذا المعامل في ،من أجزاء االختبار جزأینوبذلك فإنھ یّمثل معامل االرتباط بین أي 

أي یجب أن ) صفر، واحد(صورتھ العامة عندما تكون احتماالت اإلجابة على األسئلة لیست ثنائیة 

  ).173 :ص ، 1998سعد عبد الرحمن، (تكون متعددة 

على الصفر و الواحد، لذلك فقد تم حساب معامل  إجابتھو بما أن المقیاس الحالي ال تقتصر 

  :كرونباخ للتحقق من ثباتھا فكانت النتائج كما في الجدول التالي -ألفا

  لكرونباخ ألفابطریقة اإلجھاد النفسي مقیاس یوضح معامالت ثبات أبعاد  :)20(جدول رقم 

  معامل الفا لكرونباخ  المقیاس أبعاد

  0.67  األعراض النفسیة

  0.81  األعراض الجسمیة

  0.73  األعراض السلوكیة

  0.61  الفیزیقیة ةمؤثرات البیئ

  0.82  األعراض اإلجتماعیة

  0.89  المقیاس الكلي 
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إستبیان  أبعادبین  كرونباخ -ألفا نستنتج من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة 

،في حین بلغ معامل  معامالت ثبات مرتفعة ھيو،)  0.82و  0.61( تراوحت بین اإلجھاد النفسي 

،و ھذا یعني أن االستبیان یتمتع بدرجة  وھو معامل ثبات مرتفع،)  0.89( الثبات الكلي للمقیاس

  .مرتفعة من الثبات یمكن على أساسھا الوثوق في نتائجھ

  :طریقة التجزئة النصفیة -ب

إلى قسمین  مقیاسحساب معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة و ذلك بعد تقسیم عبارات التم 

وارتفعت ھذه القیمة بعد ،)  0.91( و حساب معامل االرتباط بینھما فكانت قیمتھ ) زوجي -فردي(

 ).  0,95( إلى  براون -سبیرمانتعدیلھ بمعامل 

 

  یوضح قیمة معامل الثبات بواسطة التجزئة النصفیة  :)21(جدول رقم 

  قیمة معامل االرتباط  اإلجھاد النفسيمقیاس 

  0.91  معامل االرتباط قبل التصحیح

  0.95  معامل االرتباط بعد التصحیح

  

ا یدل على أن المقیاس ذیتضح أن معامل الثبات مرتفع و ھ) 21( :من خالل الجدول رقم

  .الثباتیتمتع بدرجة مرتفعة من 

  :اإلجھاد النفسيمقیاس صدق  -3-2- 4-3

 : اعتمد الباحث على أنواع من الصدق وھي 

 : الظاھريصدق  -أ

 وھو المظھر العام لالختبار أو الصورة الخارجیة لھ من حیث نوع المفردات وكیفیة"

للغرض  صیاغتھا ومدى وضوحھا ،ویشیر ھذا النوع من الصدق أیضا إلى كیف یبدو االختبار مناسباً 

  .)680:،ص 1981الغریب ،( "الذي وضع من أجلھ

مجموعة من األساتذة ، وھم أساتذة علم النفس  الباحث بعرض االختبار على الطالب حیث قام

والمحلق رقم ،محكمین  )09(المحكمین وقد بلغ عدد ، على مدى انتماء الفقرات لألبعاد الواردة للحكم

وبناءاً على آراء المحكمین تم تعدیل صیاغة ،اإلجھاد النفسي  مقیاسلیوضح أسماء المحكمین  :)05(

    الفقرات ، وأصبح االختبار في صورتھ الثانیة الذي طبق على العینة االستطالعیة یشتمل على  بعض

) 03(:والملحق رقم ) 17 (:التي وضحت في الجدول رقم  أبعادخمسة فقرة موزعة على )  50( 

  .في صورتھ النھائیةاإلجھاد النفسي استبیان  یوضح
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 بلغت نسبة االتفاق بین ،)Cooper(كوبر "و بعد حساب صدق المحكمین بتطبیق معادلة 

       صادقا  في اعتبار المقیاس یھاو ھذه نسبة اتفاق مرتفعة یمكن االعتماد عل 95,22المحكمین ب 

  .في الدراسة الحالیة مھو یمكن استخدا

 :الداخلي صدق االتساق  -ب

وتقوم فكرة ھذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجة الكلیة 

یة لألبعاد المكونة نللمقیاس ، وكذلك مع األبعاد التي ینتمي إلیھا ، إضافة إلى حساب االرتباطات البی

سعد .(بینھا والعكس صحیح كانت البنود متجانسة ،فیما تقیس كان االتساق عالیا فیما  ،فكلما لالستبانة

 ) 170:،ص1998عبد الرحمن ،

للمقیاس  وقد تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة

االستبیان بھدف التحقق من مدى صدق  لالستبیانوذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلیة 

 .االرتباط بیرسون بدرجة داللة موضحة أسفل الجدولوقد تم االعتماد على معامل ،المقیاس 

  و الدرجة الكلیة لمقیاسا أبعادبین  رتباطاالیوضح معامالت ) 22(:جدول رقم 

  معامل االرتباط  البعد

  ** 0.70  األعراض النفسیة

  ** 0.56  األعراض الجسمیة

  ** 0.77  األعراض السلوكیة المعرفیة

  ** 0.81  مؤثرات البیئة الفیزیقیة 

  ** 0.91  األعراض االجتماعیة 

  .0.01دالة عند مستوي ** 

تمتع اإلجھاد النفسي یإستبیان  إبعادیّتضح من خالل النتائج المبّینة في الجدول السابق أن 

حیث تراوحت معامالت االرتباط )  0.01( بمعامالت ارتباط قویة و دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

و بما أن االستبیان ،االستبیان تتمتع بمعامل صدق عالي  إبعادوھذا یدل أن ) 0.91(و )  0.56(بین 

االستبیان و الدرجة الكلیة لكل لالستبیان  أبعادلدیھ خمسة أبعاد فقد تم إیجاد معامالت االرتباط بین 

  .على حده

 ):المقارنات الطرفیة(الصدق التمییزي -ج

فردا، ثم ترتیب  )35(االستطالعیة المكونة منعلى العینة مقیاس اإلجھاد النفسي بعد تطبیق 

والحصول على مجموعتان متطرفتان ،من طرفي التوزیع %  27وسحب ،درجاتھم الخام تصاعدیا 

 لداللة الفروق بین المتوسطات) ت(فردا و تم تطبیق اختبار  )18(تساوي كل منھما) علیا و دنیا(

 :فكانت النتائج كمل ُیبّینھا الجدول التالي



 اإلجراءات المنھجیة للدراسة:                                                        الفصل الرابع 
 

105 

 

اإلجھاد لمقیاس  لمقارنة الطرفیةصدق ال" ت"یوضح نتائج اختبار ) 23(:جدول رقم 

  النفسي

  العینة العلیا

  )9=ن(

  العینة الدنیا

  )9=ن(

درجة 

  الحریة 

ت  قیمة

  المحسوبة

قیمة ت 

  المجدولة

مستوى 

  الداللة 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

16  09.95  2.94  0.01  

99.66  04.03  75.33  06.12  

  

) 9.95(المحسوبة والتي قدرت ب)ت(بعد حساب قیمة : أنھ) 16(:یتضح من الجدول رقم 

ودرجة حریة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 2.92(المجدولة والتي تساوي ) ت(ومقارنتھا ب قیمة 

یّتسم بالقدرة المقیاس المجدولة مما یعني أن ) ت(المحسوبة أكبر من قیمة ) ت(لوحظ أن قیمة ) 16(

 .اإلجھاد النفسي المترتب عن العمل التمییزیة بین العینتین المتطرفتین في درجات

یعتمد ھذا النوع من الصدق على تخلیص الدرجات التجریبیة لالختبار  : الصدق الذاتي -2-2- 4-2

و یتم قیاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي . من أخطاء القیاس حتى تصبح درجات حقیقیة

  .لمعامل الثبات

اإلجھاد  درجاتیّتسم بالقدرة التمییزیة بین العینتین المتطرفتین في المقیاس  مما یعني أن

  .النفسي

  :حدود الدراسة -5

األستاذ لدى  لإلنجازالدافعیة و عالقتھ باإلجھاد النفسي تتحّدد الدراسة الحالیة بدراسة متغیر 

اإلجھاد  مقیاسو، )2006( محمد خلیفة اللطیفلعبد  إستبیان الدافع لإلنجاز، باستخدام الجامعي 

 :الدراسة أیضا  ،وتتحّد دمن إعداد الطالب الباحث  النفسي

المتواجد  قسم المحروقات وقسم االقتصادأجري ھذا البحث في  : الحدود المكانیة و الزمنیة  - 5-1

 .2013/2014في الموسم الجامعي  جامعة قاصدي مرباح ورقلةعلى مستوى 

قسم  فيیدرسون اللذین األساتذة یقتصر البحث الحالي على عینة من  : الحدود البشریة  - 5-2

 . المحروقات والقتصاد بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
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  : خطوات تطبیق أدوات الدراسة -6

،حیث تّم  الدراسة عینةاألساتذة تّم تطبیق المقیاسین في صورة مطبوعة تّم توزیعھا على 

  : التطبیق بإتباع الخطوات التالیة

على العبارات  وصریحة،وضرورة تقدیم استجابات صادقة  بأھمیة الدراسةاألساتذة تحسیس  -

 . ،ألن ذلك لھ أھمیة في صدق اإلحصائیات والعمل بعد ذلك الواردة في أدوات البحث

إعالمھم بأن ما یتم التحصل علیھ من معلومات سیحاط بالسرّیة التامة وأنھ لن یستخدم إال للغرض  -

 . العلمي فقط

 .التأكید على اإلجابة عن كل األسئلة دون استثناء -

توزیع المقیاسین والشروع في تقدیم التعلیمات الخاصة بكیفیة اإلجابة على الفقرات حیث ُیطلب  -

 . أوالمن كل شخص قبل اإلجابة أن یكتب معلوماتھ الشخصیة 

بعض بمساعدة استبانھ لكل مقیاس على أفراد الدراسة من الذكور واإلناث،  166تم توزیع  -

 .القسمین الذین یعملون داخلاألساتذة 

تّم تفریغ ثم  بعد جمع االستبیانات وفرزھا على أساس استیفائھا كل الشروط المطلوبة،

البیانات وفق مقاییس التصحیح المبینة سابقا، ثم ُحسب درجات كل فرد على كل مقیاس منھا، وتّم 

 .SPSSمعالجة البیانات إحصائیا اعتمادا على تقنیة الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  

 :في الدراسة ةاألسالیب اإلحصائیة المستخدم -7

 قام الباحث بتفریغ و تحلیل مقاییس الدراسة الحالیة عن طریق استخدام برنامج الحزمة

)SPSS 17.0) (Statistical Package For Social Sciences(  اإلحصائیة للعلوم

 : التالیةو قد تم استخدام األسالیب اإلحصائیة  )04الملحق رقم (االجتماعیة 

 .النسب المئویة لعرض خصائص أفراد العینة  -1

 .المتوسط الحسابي لحساب متوسط درجات أفراد العینة في المقاییس المستخدمة في البحث -2

 .االنحراف المعیاري لحساب تشتت درجات أفراد العینة في المقاییس المطبقة في البحث -3

 .لحساب صدق المحتوى عن طریق المحكمین )Cooper(كوبرمعادلة  -4

متغیرات البحث لمعرفة نوع و مقدار العالقة التي تربط  )Pearson(بیرسونمعامل االرتباط  -5

 .الدراسة عند التحقق من صدق و ثبات أدوات مھ،و كذلك تم استخدا البعض ھاببعض

 براون -سبیرمانو  Alpha-cronbach ألفا كرونباخومعامل ،للفروق ) ت(اختبار  -6

)Spearman-brown( ، وذلك لدراسة وجود الفروق بین متغیرات الدراسة، و كذلك للتحقق من

  .دراسةال هھذصدق و ثبات المقاییس المستعملة في 
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  :خالصة الفصل

فقد تناولنا فیھ منھج  تعرضنا في ھذا الفصل إلى أھم الخطوات المتبعة في الدراسة المیدانیة،

ثم تطرقنا إلى األدوات  وكذا أھداف وإجراءات الدراسة االستطالعیة، ومتغیراتھا، الدراسة المتبع

المستخدمة لجمع البیانات من حیث وصفھا وخصائصھا السیكومتریة لنعرض بعد ذلك إجراءات 

إجراءات تطبیقھا وأدوات التحلیل عرضنا بعد ذلك  الدراسة األساسیة وتحدید مجتمع الدراسة والعینة،

 .ونحاول في الفصل الموالي عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا للبیانات المحصل علیھا، اإلحصائي
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 :تمھید

تحلیل ومناقشة النتائج التي أفرزتھا المعالجة اإلحصائیة لقد تم تخصیص ھذا الفصل لعرض و

،ولقد تم تقسیم ھذا الفصل  للبیانات المتحصل علیھا بعد تطبیق أدوات جمع البیانات على أفراد العینة

األول یتعلق بنتائج متغیرات الدراسة ،حیث تم عرض وتحلیل وتفسیر كل متغیر على : إلى قسمین 

أما القسم الثاني فیحتوي على النتائج الخاصة بفرضیات الدراسة التي سوف یتم عرضھا ثم   حدا

ابقة ،وسوف یختم ھذا الفصل تحلیلھا وتفسیرھا في ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات الس

  .عام باستنتاج

   :نتائج متغیرات الدراسة  مناقشةعرض وتحلیل و -1

حیث سنقوم بعرض وتحلیل  حداسنتناول كل متغیر من متغیرات الدراسة الحالیة على   

  .وتفسیر كل متغیر من حیث النتائج المتوصل لھا في ھذه الدراسة

  :لدى األستاذ الجامعي اإلجھاد النفسي متغیرنتائج مناقشة عرض و تحلیل و  - 1-1

            بعد تفریغ البیانات ثم تحلیلھا إحصائیا و الحصول على النتائج كما توضحھا الجداول  
  :و األشكال البانیة التالیة

  اإلجھاد النفسيمتغیر لیوضح بعض المؤشرات اإلحصائیة ) 24(: الجدول رقم

  

   

 

 

متوسط اإلجھاد أن أفراد عینة الدراسة قد سجلوا في متغیر ) 24(:یتضح من الجدول رقم 

كانت الدرجة األكثر تكرارا على كما ) 08.21(معیاري قیمتھ  بانحراف) 92.46(حسابي قدره 

  .رىخ،كما یوضح الجدول أیضا بعض المؤشرات األ)102(ھي اإلجھاد النفسي مقیاس 

الموضحة في  اإلجھاد النفسيمقیاس درجات أفراد العینة على و من خالل االعتماد على 

  )25(:الجدول رقم 

  122  أفراد العینة

  92.46  الحسابيالمتوسط 

  102  المنوال

  08.21  االنحراف المعیاري

  104  الدرجة العلیا

  64  الدرجة الدنیا

  11281  المجموع
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    اإلجھاد النفسيیوضح درجات عینة الدراسة على مقیاس 

 النسبة المئویة عدد األفراد

%13.93 

86.07% 

%00.00 

100 % 

حیث بلغ عددھم  )113- 84(أي بین 

 أما، إجھاد متوسط یمیل إلى االرتفاع

بلغ  )83-50(منخفضة في مقیاس اإلجھاد النفسي أي بین 

،أم بالنسبة لعدد أفراد العینة الذین سجلوا درجات 

وبنفس النسبة المئویة وھذا ما ) 0(

  ، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي  

  األستاذ الجامعيلدى 

 

وعلى أساس ذلك یمكن تفسیر تمركز الغالبیة من أفراد العینة في وسط المتصل الكمي 

 تلالنعكاسابأنھ یعكس بصفة عامة نظرتھم الواقعیة 

حسین محمد ،وھذا ما توصلت لھ دراسة 

إلى أن مستوى اإلجھاد النفسي عند المدرسین السعودیین وغیر السعودیین كان 
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یوضح درجات عینة الدراسة على مقیاس ) 25(:جدول رقم 

عدد األفراد الداللة 

 17 منخفض

 105 متوسط

 00 مرتفع 

122 

أي بین  المتوسط في تمركزوا العینة فرادأ معظمھم

إجھاد متوسط یمیل إلى االرتفاعوھم من یتسمون ب )% .0786(قدرت ب فردا بنسبة

منخفضة في مقیاس اإلجھاد النفسي أي بین بالنسبة لعدد األفراد الذین سجلوا درجات 

،أم بالنسبة لعدد أفراد العینة الذین سجلوا درجات  % )13.93(قدرت ب فردا بنسبة 

(بلغ عددھم ) 150-114(مرتفعة في مقیاس اإلجھاد النفسي أي بین 

 یدل على أن أفرد العینة لم یسجلوا درجات عالیة في اإلجھاد النفسي

لدى اإلجھاد النفسي  توزیع درجاتیوضح ) 04 ( :الشكل رقم 

وعلى أساس ذلك یمكن تفسیر تمركز الغالبیة من أفراد العینة في وسط المتصل الكمي 

بأنھ یعكس بصفة عامة نظرتھم الواقعیة  درجات اإلجھاد النفسي المترتب عن العمل

،وھذا ما توصلت لھ دراسة وسعیھم الدائم لتحقیق التأقلم مع المواقف المجھدة 

إلى أن مستوى اإلجھاد النفسي عند المدرسین السعودیین وغیر السعودیین كان 

89.07

13.93
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جدول رقم         

 المستویات

50-83 

84-113 

114-150 

 المجموع

  

معظمھمتبین أن  

فردا بنسبة) 105(

بالنسبة لعدد األفراد الذین سجلوا درجات 

فردا بنسبة ) 17( عددھم 

مرتفعة في مقیاس اإلجھاد النفسي أي بین 

یدل على أن أفرد العینة لم یسجلوا درجات عالیة في اإلجھاد النفسي

الشكل رقم 

وعلى أساس ذلك یمكن تفسیر تمركز الغالبیة من أفراد العینة في وسط المتصل الكمي 

درجات اإلجھاد النفسي المترتب عن العملل

  النفسي إلجھاد ا

وسعیھم الدائم لتحقیق التأقلم مع المواقف المجھدة 

إلى أن مستوى اإلجھاد النفسي عند المدرسین السعودیین وغیر السعودیین كان  )1994(الطاھر 

إجھاد متوسط

إجھاد متدني



 الفصل الخامس                                                   عرض وتحلیل و مناقشة النتائج
 

111 

 

على اكتساب وتبني إستراتجیات فعالة  ونعملویمكن إرجاع ذلك إلى أن األساتذة الجامعیین ی،متوسطا

،وفي ھذا  في مواجھة والتكیف مع المواقف المختلفة التي یواجھونھا خالل تأدیتھم لواجباتھم المھنیة

من طرف العامل أو الموظف  المتبناة االستراتجیاتإلى أن  )2008(فتیحة بن زروال الصدد تشیر 

ة المركزة المواجھ استراتجیاتنمط شخصیة الفرد العامل فمنھا ما یرتكز على  إلىترجع باألساس 

والتي استراتجیات المواجھة المركزة على االنفعال أكثر، اآلخرونعلى حل المشكلة بینما یستخدم 

 عینة الدراسة الحالیة  األساتذة الجامعیین عكس بدورھا مستوى الصحة النفسیة الذي یتمتع بھ غالبیةنت

على  )1999(وادي، ) 1999(بلحیك حسبما أشارت بعض الدراسات السابقة ومنھا دراسات؛ وذلك 

  .قد أشارت في نتائجھا إلى ارتباط العدید من متغیرات الحیاة السویة ھذه الدراساتاعتبار أن 

إن اغلب الناس وفق المعیار اإلحصائي للصحة النفسیة یفترض أن یكونوا أصحاء و

 )Over & Sapshin(ومن وجھة نظر. غیر عادیین )وھم قلیلون( بینما یمكن اعتبار الباقي،نفسیا

یشیر مصطلح الصحة ھنا إلى حالة مقبولة أكثر من كونھا حالة مثلى، وان العادیین من الناس وفق 

ھذا المحك ال ینتظر منھم أن یسلكوا عند مستوى عال ولكن المنتظر أن یسلك اغلبھم بطریقة معقولة 

عبد الحق  بلحیك( حةوأنھم خالون بدرجة معقولة من مشاعر عدم الرا، وفي حدود المدى الطبیعي

  .)38ص،1999

راضیة بوزیان  )2003( نوال حمداش:وتشیر نتائج العدید من الدراسات السابقـة كدراسات

 stifeal,et KIRIE) (SMITH ET BOURK 1992)   و) 2009(وصابر بحري  )2009(

AKER.1978)  (SERGE PERROT 2005)  اإلجھاد النفسي المترتب عن العمل إلى أن

إیجابیا بعدد من المتغیرات مثل؛ الصحة النفسیة و الصحة الجسمیة، و الرضاء عن الحیاة رتبط ی

واألداء األكادیمي ، واألداء الوظیفي، وحل المشكالت بنجاح،والمواجھة الفعالة للضغوط ، والسعادة

رتبط سلبا ،كما ی وقلة األلم والتعب،وضبط النفس ، وجودة اإلنتاج ة للعملیواالنبساط، والدافع الجید

،و وجود   عب الدور الكمي ،تناقض الدور ،عبء الدور النوعي وغموضھ:بعدد من المتغیرات مثل 

   .كثیر من الروتینیة في العمل ،ھي من األسباب المؤدیة إلى زیادة اإلجھاد لدى األفراد العاملین

 ھولفاألستاذ الجامعي  فیھ یعیش الذي والثقافي االجتماعي الوسطنا أن ننكر دور نكما ال یمك

دلیل على إحساس األساتذة  لإلجھاد النفسي الاإلجھاد النفسي ،وھذه النسبة المتوسطة ظھور  في دوراً 

واالقتصادیة التي یعیشونھا والتي  واالجتماعیةروف والمواقف المھنیة ظال باستقرارعینة الدراسة 

یدل على دور كل من بیئة العمل والبیئة  تكون سببا في توافقھم النفسي واالجتماعي والمھني ما

ناصر "من تأثیر مباشر على درجة اإلجھاد لدى الفرد العامل ،وفي ھذا الصدد یشیر االجتماعیة 

للبیئة المھنیة وبیئة المسكن على السواء یمكن أن یكونا مصدرین من "إلى أن  )2003(بوكلي 
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لعمال والموظفین ولقد عرفت العوامل مصادر االضطرابات النفسیة واالجتماعیة ،وخاصة عند ا

توجد في بیئة العمل والتي تؤثر على العامل أو  التيالنفسیة االجتماعیة المھنیة بأنھا الخصائص 

ف أیا كانت مھنتھ ،ومن المعروف أن نسبة ضخمة من الموظفین والعمال تعاني من أثار ھذه ظالمو

 بین واضحة فروق وجود عن الثقافیة الدراسات نتائج كشفت كما، )39:،ص2003ناصر بوكلي،(العوامل 

ھ توجد فروق ذات أن )2003،نوال حمداش ( دراسة أظھرت ،فقداإلجھاد النفسي  في المختلفة فئات ال

مؤھلھم العلمي وقد  باختالفباإلجھاد  الجزائریاتداللة إحصائیة في شعور الزوجات العامالت 

ه ذ،ولكن ھالنفسي  االمستوى التعلیمي للمرأة زاد إجھادھ انخفاضتوصلت الدراسة إلى أنھ كلما 

 STIFEAL ET(و) 1994حسین محمد الطاھر (النتائج كانت متعارضة مع ما توصل إلیھ كل 

KIRIE AKER.1978 ( ، حیث تشیر نتائج دراستھم إلى عدم وجود فروق في اإلجھاد النفسي

  . المترتب عن العمل تعزى  لمتغیر المؤھل العلمي

بالتخفیف من  یتسم أن فإما الخاص طابعھ لھ یكون قد مجتمع كل أن النتائج ھذه وتشیر

 ظروفھ مجتمع فلكل ، اإلجھادزیادة عبء  إلى أمیل یكون أن وإما عام بوجھاإلجھاد النفسي 

 أفراده شخصیة تشكیل في أثرت تكون قد والتي والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التاریخیة

الجامعي كونھا  األستاذاالجتماعیة لدى  والبیئة،ویتضح مما سبق تأثیر كل من ظروف وبیئة العمل 

مشاركة األخر لظروفھ وھي بمثابة التنفیس وتشعره ب لألستاذتعزز التوافق النفسي االجتماعي المھني 

سیة أحسن عن ضغط یعانیھ األستاذ یشعره براحة ویدفع بھ لتجدید الطاقة والعمل في ظروف نف

في أن  "برھام "فالمدح والثناء والتشجیع یحقق معجزات في نفس البشریة یتفق ھذا مع ما أشار إلیھ 

المساندة االجتماعیة تقوم بمھمة حمایة الشخص لذاتھ وزیادة إحساسھ بفاعلیتھ بل إن احتماالت إصابة 

ى المساندة االجتماعیة من شبة الفرد باالضطرابات النفسیة العقلیة تقل عندما یدرك الشخص أنھ یتلق

عالقات االجتماعیة المحیطة بھ ،وال شك أن ھذه المساندة تؤدي دورا مھما في تجاوز أي أزمة قد 

إلى أن المساندة االجتماعیة تسھم  وآخرون "سار اسون"تواجھ الشخص ،ویتفق ھذا مع ما أشار إلیھ 

محمد (ضغوط أو أزمات الشخصي للفرد بل تجعلھ أقل تأثرا في تلقیھ أي  والنمو ياالیجابفي التوافق 

  . )217:،ص2009حسن غانم ،

فیھا أي  یعیشیعمل فیھا األستاذ الجامعي أو التي و یري الطالب الباحث أن للبیئة التي 

یعملون تحت نفس  فمعظمھمي سزیادة أو تخفیف من درجات اإلجھاد النفدور كبیر في االجتماعیة 

اإلجھاد مما یجعلھم ال یتفاوتون في درجة ویعیشون في نفس البیئة والفیزیقیة ، ةالظروف التنظیمی

بعد بیئة العمل (وتشیر استجابات أفراد العینة محل الدراسة في االستبیان المقدم لھا أن  النفسي

أو  في خفضوكیف أن كل منھا یلعب دورا كبیرا   )وبعد األعراض االجتماعیة ةوظروفھ الفیزیقی
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رفع درجات اإلجھاد النفسي المترتب عن العمل والمواقف الصعبة التي یتعرضون لھا في بیئة العمل 

سواء أیام التدریس العادیة أو في فترة االمتحانات وساعات اإلشراف على طلبة التخرج أو اإلعداد 

وة الظروف خاصة وھذا خصوص مع مراعاة طبیعة المناطق الصحراویة التي تعرف بقسللملتقیات 

وما كان لیكون ھذا لیكون في غیاب العالقات الجیدة وجو  شتاء بارد وقارص وصیف حار وساخن

االحترام المتبادل داخل أقسام الجامعة والعالقات الطیبة بین األساتذة أنفسھم وما یتلقونھ من دعم 

  . نفسي من بیئاتھم االجتماعیة

  :الدافعیة لإلنجاز لدى األستاذ الجامعي  متغیرنتائج مناقشة عرض و تحلیل و  -1-2

بعد تفریغ البیانات ثم تحلیلھا إحصائیا و الحصول على النتائج كما توضحھا الجداول و األشكال 

  :البانیة التالیة

  الدافعیة إلى االنجاز متغیرلیوضح بعض المؤشرات اإلحصائیة ) 26(:الجدول رقم 

  

  

  

 

 

  

  

الدافعیة إلى اإلنجاز أن أفراد عینة الدراسة قد سجلوا في متغیر ) 26(:یتضح من الجدول رقم 

كما كانت الدرجة األكثر تكرارا ) 8.92(معیاري قیمتھ  بانحراف) 109.07(متوسط حسابي قدره 

  .،كما یوضح الجدول أیضا بعض المؤشرات األحرى)107(ھي اإلجھاد النفسي على مقیاس 

الموضحة في الدافعیة إلى االنجاز و من خالل االعتماد على درجات أفراد العینة على مقیاس 

 )27(:الجدول رقم 

         

  122  أفراد العینة

  109.07  المتوسط الحسابي

  107  المنوال

  8.29  االنحراف المعیاري

  138  الدرجة العلیا

  78  الدرجة الدنیا

  13307  المجموع
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    الدافعیة إلى االنجازیوضح درجات عینة الدراسة على مقیاس 

 النسبة المئویة عدد األفراد

% 00.00 

10.65% 

%89.35 

100 % 

حیث بلغ ) 150-102(بین أي مرتفعة 

بدرجة مرتفعة من الدافع إلى وھم من یتسمون 

أي بین الدافعیة إلى االنجاز في مقیاس 

،أم بالنسبة لعدد أفراد العینة الذین 

وبنفس ) 0(بلغ عددھم ) 50-0(أي بین 

متغیر الدافعیة إلى في منخفضة النسبة المئویة وھذا ما یدل على أن أفرد العینة لم یسجلوا درجات 

                             لدى األستاذ الجامعيالدافعیة إلى االنجاز 

  

یعملون داخل من األساتذة الجامعیین 

اھتمام خاص من طرف الطقم اإلداري  ،وھذا راجع 

یعتبر حلقة وصل بین التطورات الحاصلة 

أن التدریس  )2011" (حسن شحاتھ 
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یوضح درجات عینة الدراسة على مقیاس ) 27(:جدول رقم 

عدد األفراد الداللة 

 00 منخفضة

 13 متوسطة

 109 مرتفعة 

122 

مرتفعة ات درجتبین أن معظمھم أفراد العینة تمركزوا في 

وھم من یتسمون %) 89.35(فردا بنسبة قدرت ب

في مقیاس متوسطة أما بالنسبة لعدد األفراد الذین سجلوا درجات 

،أم بالنسبة لعدد أفراد العینة الذین ) % 10.65(فردا بنسبة قدرت ب ) 13( بلغ عددھم 

أي بین الدافعیة إلى االنجاز في مقیاس منخفضة 

النسبة المئویة وھذا ما یدل على أن أفرد العینة لم یسجلوا درجات 

 .، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي 

الدافعیة إلى االنجاز یوضح توزیع درجات ) 05( :الشكل رقم 

من األساتذة الجامعیین  ھذه النتائج إلى أن معظم أفراد العینةو یرجع الباحث 

اھتمام خاص من طرف الطقم اإلداري  ،وھذا راجع  یتلقونبیئة عمل مناسبة إلى درجة كبیرة ،و

یعتبر حلقة وصل بین التطورات الحاصلة  ألنھ للمكانة االجتماعیة التي یحظى بھا األستاذ الجامعي

حسن شحاتھ "فیقول ومتطلبات المجتمع العلمي ، في الجانب المعرفي

الجامعي إنما عالقة إنسانیة ھادفة ومقصودة ،وأنھ یتضمن إختبار األھداف ،واختیار االستراتجیات 

10.65

89.65
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جدول رقم   

 المستویات

0-50 

51-101 

102-150 

 المجموع

  

تبین أن معظمھم أفراد العینة تمركزوا في  

فردا بنسبة قدرت ب) 109(عددھم 

أما بالنسبة لعدد األفراد الذین سجلوا درجات االنجاز 

بلغ عددھم ) 101- 51(

منخفضة سجلوا درجات 

النسبة المئویة وھذا ما یدل على أن أفرد العینة لم یسجلوا درجات 

، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي االنجاز

الشكل رقم 

و یرجع الباحث 

بیئة عمل مناسبة إلى درجة كبیرة ،و

للمكانة االجتماعیة التي یحظى بھا األستاذ الجامعي

في الجانب المعرفي

الجامعي إنما عالقة إنسانیة ھادفة ومقصودة ،وأنھ یتضمن إختبار األھداف ،واختیار االستراتجیات 

متوسطة

مرتفعة
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التي تؤدي إلى تحقیق تلك األھداف وترجمتھا إلى سلوك وأعمال ،وتقویم نجاح ھذا السلوك في 

لى التفكیر ،ومعنى ذلك تشجیع الطلبة ع )17:،ص2001حسن شحاتة،(الوصول إلى تلك األھداف 

والتركیز في كل ما یتلقونھ من معارف حتى یتمكنوا من تطبیقھا في كل ما یحتاجونھ كما یھدف 

،وزیادة الثقة بالنفس والشعور التدریس الجامعي زیادة على ذلك تعلیم الطلبة االعتماد على الذات 

عایش محمود (الذاتي  عقلیا واالستمرار بالتعلم األموربالمسؤولیة واالنجاز والمبادأة ومحاكاة 

العلمي (والتكوین  اإلعداد،وھذا بالطبع ال یتم إال من خالل أستاذ جامعي جید  )19:،ص1995زیتون،

ومتمیزا في التدریس بكل أسالیبھ وإستراتیجیاتھ وذلك في ضل تفجر المعرفة ) البحثي ،والمھني

خاصة في بیئة سیاسیة في الوقت الحالي والتكنولوجیا وتعقد الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة الثقافیة ال

الصحراویة والتي تعرف جامعاتھا عدم استقرار لألساتذة فمعظم األساتذة یطلبون التحویل إلى 

بعد انتھاء المدة القانونیة لذلك ،وأن  الجدد جامعات القریبة من مقر مسكنھم وخاصة عند الموظفین

وفي دافعیتھم لالنجاز على  إیجاباینعكس  واالھتمام والدعم الذي یتلقاه األستاذ الجامعي  عایةتلك الر

بجامعة قاصدي مرباح  األستاذومن خالل النتیجة المحصل علیھا في ھذه الدراسة أن  نفس السیاق

حقیق في ضوء تعریف الدافعیة لالنجاز یسعى للتفوق والتمیز وتحقیق النجاح الذي یمكنھ من تورقلة 

من  )71- 70(الصفحة للحاجات السابق ذكرھا في  "ماسلوا"ذاتھ ،وھي أعلى الحاجات حسب ترتیب 

الفصل الثالث ،ویعود ظھور ھذا الدافع المرتفع لإلنجاز إلى عوامل منھا ما یتعلق بالشخص نفسھ 

ومنھا ما یتعلق بالبیئة المحیطة بھ أما عن العوامل الشخصیة فتظھر في شعور الشخص بالثقة بالنفس 

مكانھ اجتماعیة و استقرارواالتزان االنفعالي والطمئنان النفسي الذي توفر لھ مھنة التدریس من 

،وكذلك سعیھم الدائم  األخرىمعتبرة كذلك الجانب المادي الذي یعتبر مقبول مقارنة ببعض المھن 

لحل مشكالت وعراقیل العمل ،ومواقفھ  ةإیجابیلتحقیق أكبر قدر من التوافق ومحاولة تبني طرق 

زمالء والرؤساء في  المجھدة وذلك من خالل العمل على تكوین عالقات جیدة مع من یحطون بھم من

الجامعي یمتلك الخبرة ولیس بالضرورة االقدمیة والمھارة الالزمة  األستاذالعمل ،ومن ھنا یتضح أن 

أما  التي تؤھلھ إلى حسن التعامل مع ما یالقھ من نقائص من إمكانھا أن تقلل من دافعیتھ إلى االنجاز

زمني للحصص التدریس الذي یناسب الجمیع البیئة المھنیة فیظھر تأثیرھا واضحا من خالل توزیع ال

مع مراعاة الفروق العمریة وعدد سنوات الخبرة كذلك من خالل قاعات التدریس والمخابر التي تتمیز 

 األستاذ،وھذا ما یفسر أن دافع النجاح عند  بتوفر جمیع الظروف وإلمكانیات المناسبة للتدریس

أنھ " في قولھ " أتكنسون"الجامعي محل الدراسة أكبر من دافع الخوف وتحاشي الفشل وھذا ما أكده 

 األولیعملون بطریقة مختلفة في مجال التوجھ نحو االنجاز فأفراد النمط  األفرادیوجد نمطان من 

مط الثاني بأن خوف من الفشل ،بینما یتمیز أفراد النیتسمون بأن الحاجة لإلنجاز لدیھم أكثر من ال

الخوف من الفشل لدیھم أعلى من درجة الحاجة إلى االنجاز وعلیھ فإن النمط األول یفترض أن لدیھم 
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دافعا قویا لالنجاز ودافعا منخفضا لتحاشي الفشل ،في حین أن أفراد النمط الثاني یتسمون بانخفاض 

أن أفراد النمط األول یمتلكون الدافع لإلنجاز وارتفاع دافع الخوف وتحاشي الفشل ،وھذا یدل على 

،وتتف نتائج ھذه  )15:،ص2000عبد اللطیف خلیفة ،(دافع لالنجاز ویتوقع أن یظھروا نشاط متفوقا 

في أن مكونات الدافعیة لالنجاز تنتظم في  )2006(عبد اللطیف محمد خلیفةدراسة  الدراسة مع نتائج 

سعي نحو تحقیق التفوق ،والمثابرة ،الشعور في الشعور بالمسؤولیة ،ال(،والمتمثلة  ةعوامل واحد

،وذلك من خالل استجابات أفراد العینة على إستبیان الدافع إلى  )بأھمیة الزمن والتخطیط للمستقبل 

 إلى أن،) 0200(عوید سلطان المشعان  ودراسة) 2006( عبد اللطیف محمد خلیفةاالنجاز إعداد 

ھناك عالقة موجبة بین الدافعیة إلى االنجاز والثقة بالنفس وھذا ما ظھر جلیا خالل التواجد المباشر 

بن زاھي  مع العینة أثناء إجرات الدراسة النھائیة ، كما اتفقت نتائج الدراسة كثیر مع نتائج دراسة

والتي أكدت على أن مستوى الدافعیة لالنجاز كان مرتفعا جدا لدى اإلطارات  )2006(منصور 

الوسطى لقطاع المحروقات ،كما أكدت على وجود ارتباط سلبي بین الشعور باالغتراب الوظیفي 

بالمستویات العالیة من التخطیط  ةمرتبط،وأن الدافعیة إلى االنجاز وعواملھ بالدافعیة إلى االنجاز

  .المرتفع  واحترام الذات،الكتشاف و الثقة في اتخاذ القرارو ا،للحیاة 

األستاذ الجامعي بجامعة ساعد تجملة من العوامل التي  ھناكالباحث أن الطالب و یرى 

خصوصیة المنظمات  نھاو مالدافعیة إلى االنجاز ا المستوى من ھذفي تحقیق قاصدي مرباح ورقلة 

الذي یتمیز بھ أغلب رؤساء األقسام بجامعة ورقلة  الدیمقراطيالقیادي  الجزائریة والتي تتمیز بجوھا

أو  الذي یسمح فیھ للعامل  وخاصة قسم المحروقات واالقتصاد الذي أخذت منھ العینة محل الدراسة

 والمرودیةالقرار النمو المھني واالستقرار الوظیفي من خالل الترقیة  اتخاذالموظف بالمشاركة في 

ة التدریس تتوفر على عدد البأس بھ من التحفیزات سواء المعنویة أو المادیة ،كما أن مھن في العمل

من خالل المنح التي توفرھا الجامعة وخاصة المنح الدراسیة التي یستفید منھا األستاذ الجامعي 

،وكذلك سیطرة التنظیم غیر الرسمي الذي  وخاصة ما تعلق منھا بمنح الدراسة ومنح الملتقیات الدولیة

بتكون شبكة من العالقات داخل التنظیم والذي أثبتت عدید الدراسات عن فاعلیتھ في زیادة یسمح 

دافعیة إلى االنجاز ،كما ال یمكن إھمال دور االتصال التنظیم الذي یعتبر حالقة الوصل التي من 

لھ ألثر  خاللھا تزید ثقة األستاذ بنفسھ وإحساسھ بمستواه ومكانتھ داخل التنظیم وھذا بالتأكید یكون

الذي  للمجتمع الجزائريالخصوصیة الثقافیة و االجتماعیة  ،وكذلك على دافعیتھ إلى االنجاز يالیجاب

 .رغم جمیع ما یشاع  لألستاذیحترم ویكن مكانة خاصة 

 

 



 الفصل الخامس                                                   عرض وتحلیل و مناقشة النتائج
 

117 

 

كل فرضیة مناقشة سوف نقوم بتحلیل و : فرضیات الدراسة مناقشة عرض و تحلیل و  -2-2

  .اعلى حد

  : لعامةالفرضیة ا مناقشةتحلیل وعرض و  -1 - 2-2

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة ال "التي مفادھا العامة لفحص ودراسة الفرضیة 

 االعتمادحیث تم " األستاذ الجامعيلدى الدافعیة إلى االنجاز و درجات اإلجھاد النفسي بین درجات 

  :على معامل بیرسون و التي یمكن تمثیلھا في الجدول

  الدافعیة إلى االنجازو اإلجھاد النفسي یبین العالقة بین ) 28(:جدول رقم 

  القرار   مستوى الداللة  اإلجھاد النفسي  

  غیر دال   0.05  0.063-  الدافعیة إلى االنجاز

  

ال توجد عالقة النتیجة جاءت موافقة للفرضیة العامة یتبین أن ) 28(:من خالل الجدول رقم 

وعلیھ یتم ، األستاذ الجامعيلدى الدافعیة إلى االنجاز و درجات اإلجھاد النفسي إرتباطیة بین درجات 

الدافعیة إلى االنجاز واإلجھاد النفسي بین  إرتباطیةوجود عالقة  مقبول الفرض الصفري القائل بعد

 عالقة بین اإلجھاد النفسي والدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذالأن من خالل نتیجة الجدول یتضح و

أي أنھ كلما ارتفع مستوى اإلجھاد المترتب عن العمل ال یؤثر على عكسیة سالبة غیر دالة   الجامعي

إلى أن مستوى  اإلحصائیةالدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذ الجامعي ،كما یتضح من خالل المعالجة 

مع  ةالنتیجتتفق ھذه النفسي كان متوسط بینما مستوى الدافعیة كان مرتفع بدرجة عالیة جدا و اإلجھاد

حول االغتراب المھني والدافعیة لالنجاز حیث ، )2006(بن زاھي منصورتوصلت إلیھ دراسة  ما

تمثلت في إطارات الوسطى بقطاع  والتيكان مستوى الدافعیة مرتفعا جدا لدى أفراد العینة 

الحالیة مع ھذه الدراسة على إعتبار  ةالنتیجالمحروقات بینما ال عالقة لالغتراب المھني بذلك وتتفق 

حسین ،وھذا ما توصلت إلیھ كذلك دراسة  النفسي مظھر من مظاھر االغتراب الوظیفي  اإلجھاد

وجود درجة متوسط من اإلجھاد النفسي لدى عینة الدراسة التي أشارت إلى ، )1994(محمد الطاھر 

ھ ال عالقة بین اإلجھاد النفسي وبعض في المملكة العربیة السعودیة وأن المدرسیینوالتي شملت 

  . المتغیرات في الجانب المھني

،والتي بینت أن مستوى  )2009(راضیة بوزیان جاءت بھ دراسة  الدراسة مع ما اتفقتكما 

ھة نظرھم اإلجھاد الذي یقع على أفراد العینة من الموظفین أثناء ممارستھم لمھامھم الوظیفیة من وج
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المؤدیة إلى  نسبیا ،ولكنھا تعارضت مع الدراسة الحالیة من حیث األسبابالشخصیة كان متوسط 

اإلجھاد لدى أفراد عینة الدراسة ومنھا التقدم المھني حیث أن مھنة التدریس المھني تسمح لألستاذ 

إلى أعلى المراتب في المھنة  وھي درجة " ب"بالتقدم المھني حیث یتدرج من أستاذ مساعد 

یتأت ذلك إال بدافعیة مرتفعة وعالیة للعمل كي تسمح بتقدم مھني ناجح لألستاذ  ،وال" البروفیسور"

   .الجامعي 

أن  ترى التيو، )2003( نوال حمداش  دراسة إلیھ توصلت ما مع النتیجة ھذه تتعارضو

درجة اإلجھاد المسجلة مرتفعة لدى عینة دراستھا ،واتفقت معھا في أن ھناك مصادر مختلفة تساھم 

ھو شخصي وھذا ما  ھو تنظیمي ومنھا ما ما،فمنھا في شعور الموظف الجزائري باإلجھاد النفسي 

في دراستھ عالقة اإلجھاد المھني باالغتراب  )2009(صابر بحري توصلت لھو كذلك دراسة 

وھذا ما لوحظ من خالل تدرج استجابات أفراد العینة على بنود استبیان اإلجھاد النفسي ،الوظیفي 

  .المعد من طرف الطالب الباحث

،حول دافعیة  )1993(أحمد محمد الدیب وتتفق ھذه الدراسة مع ما توصلت إلیھ دراسة 

االنجاز وعالقتھا بالتوتر النفسي حیث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بین الدافعیة العامة 

،في دراستھ دافعیة االنجاز ) 2005(محمد محمود بني یونس والتوتر النفسي ،كما أظھرت دراسة 

ز والقلق الشخصي توصلت إلى عدم ،وجود عالقة بین الدافعیة إلى االنجاوالقلق النفسي حیث 

،في دراستھ نظم اإلثابة وعالقتھا  )1997" (كرانزواش"وتتعارض ھذه النتیجة مع ما توصل إلیھ 

بالدافعیة للعمل حیث توصل إلى أن أنظمة اإلثابة والحوافز تفشل في إشباع الحاجات العلیا مما یقلل 

الجامعي بجامعة قاصدي مرباح في دافعیتھم للعمل ،وھذا ما ال ینطبق على عینة الدراسة األستاذ 

             .ورقلة

إلى أنھ البد من وجود  )2007(فتیحة بن زروال  دراسة أشارت نفسھ االتجاه وفي      

اإلجھاد المتوقع ھو استجابة الفرد "وتقول في ھذا الصدد  اإلجھاددرجة معقولة أو متوسطة من 

" إلجھاد متوقع فیحضر الذھن الجسم سلفا للتغییر ،ویعتبر ھذا األخیر مفیدا لتعدیل درجة اإلجھاد

ینشا ویتراكم خالل تجربة الضغط "وتضیف كذلك في نفس السیاق إلى أن اإلجھاد الجاري أو الحالي 

دیدة كالیقظة الشدیدة أثناء مناقشة أو كتدفق طاقة المتسابق في المائة متر إذا یستثار الجسد إثارة ش

فتیحة بن زروال (األخیرة فإذا تم ضبط ھذا اإلجھاد یصبح حیویا وفعاال ال نجاز العمل انجاز جیدا 

  عالقة ھناك أن إلىتشیر  )2007( بانجلترا،وھذا رغم أن تقاریر الصحة والسالمة  )64:،ص2007

النفسي حیث تعتبر مھنة التدریس أولى المھن األكثر إجھاد حیث سجل  واإلجھادبین مھنة التدریس 

یعانون من ارتفاع مستویات اإلجھاد لدیھم ،وذلك مقارنة بالعاملین بالوظائف من المدرسین  41%
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   الدراسة مفیدةاإلداریة األخرى ،وھذا دلیل على أن درجة اإلجھاد المتوسطة التي تعاني منھا عینة 

الذي یزید من دافعیة العمل وتكون عامل محفز ومنشط یستثیر الدافعیة  يأو ما یعرف باإلجھاد االیجاب

على دافعیتھم إلى النجاز حیث حقق أغلب أفراد العینة درجات  ابدرجة كبیرة وھذا ما نعكس إیجابی

 بینطردیا بدافعیة االنجاز و ياباالیج اإلجھادمرتفعة في مقیاس الدافعیة إلى االنجاز ،ویرتبط 

 تفسیر و أفضل بشكل الحیاة إلى بالشخص یؤدي يفاإلجھاد االیجاب، والجسمیة النفسیـة االضطرابـات

 تؤدي الجیدة الجسمیة الصحة فان نفسھ الوقت وفي، الجیدة الجسمیة الصحة ألحداثھا،ویدعم مرغوب

 فعند يالنفسیة والجسدیة واإلجھاد االیجاب الصحة بین تفاعالً  ھناك أن أي الحیاة في األفضل توقع إلى

تحذیر للمشاكل التي یتعرض لھا األفراد إضافة إلى التقلیل من  كأداةیستخدم كمنبھ أو "ھ فإنھ حدوث

حدة ھذه المشاكل كما یرفع من مستوى فطنة ونباھة الفرد ،كما أن قدراتھ العقلیة یتم توجھیھا نحو 

 "القرارات اتخاذفي  التماطل و لمواجھة فیتخلى الفرد عن الكسل كانیاتاإلمتقییم الخطر وتسخیر 

 األساتذةأنھ عند حدوث اإلجھاد االیجابي فإن  أي، )82:،ص2001و آخرون،سي موسى عبد الرحمان (

 ویحدث ھحدوث في تتسبب التي سلوكیاتیعدل من  الذيلمواجھة ا النظام أكثر بعنایة یتبعونَ الجامعیین 

یؤدي  أي،األسوأ توقع إلى الشخص یقود أن یمكن المتكرراإلجھاد السلبي أو المرتفع  حالة في العكس

درجات ومستویات الدافعیة إلى  من یقلل و،المناعة جھاز یضعف ھأن كما نتائج غیر مرغوبة  إلى

  .المبكر الموت معدالت من ویزیداالنجاز 

اإلجتماعیة والمھنیة  في نفس البیئة األساتذة ویرجع الطالب الباحث ھذه النتیجة إلى وجود 

من جمیع النواحي المادیة و المعنویة مما یجعل مستوى تعامل معھم تعتمد نفس اإلستراتیجیة لل التي 

  .مع ارتفاع في درجات دافعیتھم إلى االنجاز لدیھم تقریبا متقارباإلجھاد النفسي 

  :األولىالفرضیة مناقشة عرض و تحلیل و  -2- 2-2

 جھاد النفسيدرجات اإلفي ذات داللة إحصائیة توجد فروق ال " األولى الفرضیة تنص 

لعینتین مستقلتین لكشف " ت"الفرضیة تم حساب اختبار ھذه للتحقق من صحة " تعزى لمتغیر الجنس 

 .العاملین بالجامعة  اإلناث األستاذاتالذكور واألساتذة بین اإلجھاد النفسي الفروق في درجات 
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حسب اإلجھاد النفسي لدراسة الفروق في " ت"یوضح نتائج اختبار ) 29(:جدول رقم 

  .متغیر الجنس

  الذكور  المتغیر 

  )65=ن(

  اإلناث

  )57=ن(

درجة 

  الحریة 

ت 

  المحسوبة

 ت

  المجدولة

مستوى 

  الداللة 

  القرار 

  

  اإلجهاد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  دالة غیر   0.05  1.64  -0.08  120

91.89  8.32  93.12  8.09  

  

اإلناث في  و أن المتوسطات الحسابیة بین درجات الذكور) 29(:یتبن من خالل الجدول رقم

و عند ) 91.89:(حیث قدر المتوسط الحسابي لدى الذكور بـاإلجھاد النفسي غیر متفاوتة مقیاس 

للذكور في حین قدر عند اإلناث ) 08.32( كما قدر االنحراف المعیاري بـ) 93.12:(اإلناث بــ

أصغر من قیمة ت المجدولة  و ھي) -0.08: (بـ المحسوبة قدرت " ت"، كما أن قیمة )08.09:(بـ

وجد فروق  عدم وھذا یدل على) 0.05(عند مستوى  دالة إحصائیا أي أنھا غیر ) 1.64(التي تساوي 

و على إثر النتائج المتوصل إلیھا اإلجھاد النفسي ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في مقیاس 

  .تعزى لمتغیر الجنس اإلجھاد النفسي توجد فروق في درجات ال الفرضیة القائلة بأنھ نقبل 

المھنیة لدى ت یمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء المناخ التنظیمي للجامعة ،ووحدة الواجباو

كل من األساتذة الذكور واألستاذات اإلناث على حد سواء أي تماثل متطلبات العمل ،وأن التدریس 

الجامعي كغیره من المھن یتدرب فیھا الفرد على ممارستھ وإتقان مھارتھ األساسیة بغض النظر عن 

اصة في األوضاع التدریسیة جنسھ ،فمن المتوقع أن یقوما بأداء دوریھما المھني على نحو متماثل وبخ

والمھنیة المتشابھة ،ویبدو أن نجاح أي منھما في عملھ ال یرتبط بجنسھ فالمجتمع بحاجة إلى األستاذ 

  .)216:،ص1998عبد المجید نشواتي ،( بمثل حاجتھ إلى األستاذة

مھنة ما إال أن  ةورغم توقع أن األستاذة ستكون أقل قدرات نفسیة وجسدیة في تحمل مشاق

نتائج التي أسفرت عنھا الدراسة الحالیة أثبتت عكس ذلك ،فقد ساوت بین األساتذة الذكور واألستاذات 

أو األستاذة قد بلغ الحد  اإلناث في إحساسھما باإلجھاد ویمكن تفسیر ذلك بما ھو مطلوب من األستاذ

ات اإلناث إال أنھا اتفقت مع ما تتطلبھ األدنى لإلجھاد بمعنى أن قدرات الذكور رغم تفوقھا على قدر

و لقد وافقت نتائج ھذه الدراسة مجموعة من المھنة من جھد على الصعید الجسدي والنفسي ،
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)  SMITH ET BOURK 1992(دراسة ) 1994(الدراسات مثل دراسة حسین محمد الطاھر

حد كبیر مع ،وكذلك تتشابھ ھذه النتیجة إلي ) STIFEAL ET KIRIE AKER.1978(ودراسة 

التي تؤكد أن المرأة لیست  )1976(منظمة العمل الدولیة سنةأجرتھا إلیھ الدراسة التي ما توصلت 

 وانھ ال توجد فروق في اإلجھاد النفسي المھني بین الذكور  أكثر حساسیة للمواد الضارة من الرجال ،

والتي أثبتت عدم وجود ) 1978(و آخرون سنة " ھاینز"واإلناث ،إضافة إلى دراسة أجراھا       

  .)175:،ص2002نوال حمداش ،(فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور وإلناث في اإلجھاد النفسي 

 اختالف وإن الفروق الطفیفة المالحظة بین الجنسین في الدراسة الحالیة إنما تدل على

انا وھذا ما أسفرت عنھ نتائج االختبار في الجدول رقم الظروف النفسیة واالجتماعیة والمھنیة لھما أحی

إذا لم تكن فیھ الفروق دالة إحصائیا ،ولكن الفروق الطفیفة المالحظة كانت لصالح األستاذات ) 29(

أما األساتذة الجامعیین الذكور فبلغ المتوسط الحسابي ) 93.12(الجامعیات ،إذا بلغ المتوسط الحسابي 

ن الذكور وذلك النفسي م لإلجھادأكثر عرضة  اإلناث،ویعود اختلف اإلناث عن الذكور أن ) 91.89(

عمل وألسرة والضغط الممارس من طرف المجتمع على فئة اإلناث وفي تعدد بین الت نألن دورھ

 )2007" (صالح أحمد الخطیب"،ویؤكد ھذا ما أشار إلیھ  نفس الوقت سعیھن لتحقیق ذواتھن مھنیا

الفروق بین  ھناك فروق جسمیة وفسیولوجیة ونفسیة واجتماعیة بین الذكور و اإلناث وتتضح"بأن 

الجنسین في الوظائف العقلیة مثل القدرة اللفظیة والحسابیة وحل المشكالت والتحصیل ونمط 

صالح أحمد ( "،الخضوع التبعیة والتوافق االنفعالي واألعمال واألھداف الشخصیة مثل العدوان 

  ) 30:،ص2007الخطیب،

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على اختالف استجابة اإلناث عن الذكور أمام المثیرات 

وكیفیة إدراك الحلول المناسبة لھا وتتفق ھذه النتیجة  )صراع أو ضغط مھني(الموجودة في بیئة العمل 

 والتي تستھدف التعرف على أسالیب المواجھة التي یستخدمھا )1984" (نیل"و " ستون"مع دراسة 

إلى أن الرجل یقوم بأفعال مباشرة في كال من الجنسین في مواجھة المشاكل الیومیة وتوصلت 

مواجھة المشاكل في حین أن المرأة تستخدم استراتیجیات سلبیة تتضمن التشتت والتنفیس وتسعى 

طھ عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم .(بشكل كبیر اآلخرینللمساندة االجتماعیة من 

   ) 142:،ص2006حسین،

" بین"ودراسة  )1994" (محمود عطا"كما اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع ما توصل إلیھ 

التي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة  )1990"(ستیوات،ودراسة  "میزنھام"و

 اإلجھاد النفسي بین األساتذة واألستاذات وأن المرأة العاملة أكثر عرضة لألمراض النفسیة من الرجل

بأن الذكور یتمتعون اإلجھاد النفسي من اإلناث في  قل ویمكن تفسیر حصول الذكور على متوسط أ
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خاصة لدى أساتذة قسم المحروقات الذین غالب ما تتاح لھم باإلناث بفرص و خیارات أكثر مقارنة 

فرص العمل بالشركات البترولیة والمعروفة بنظام أجورھا وخدماتھا الممیزات ألصحاب المستویات 

 اتخاذكما تساھم العوامل البیئیة و الثقافیة أسھاما كبیرا عند الذكور فھم یمتلكون القدرة على العلیا 

اإلناث ھن أكثر تجنبا للمواجھة بینما الذكور أكثر تحفظا عن ظروفھم النفسیة ویفضلون ،وأن القرار

 .مواجھة الموقف مباشرة

  :الثانیة الفرضیة مناقشةعرض و تحلیل و -3 - 2-2

تعزى  ذات داللة إحصائیة في درجات اإلجھاد النفسي توجد فروقال " انیةتنص الفرضیة الث

غیر لعینتین  مستقلتین " ت"الفرضیة تم حساب اختبار  ھذهللتحقق من صحة " الحالة العائلیة لمتغیر 

 . المتزوجین من أساتذة الجامعةو العزاب بین اإلجھاد النفسي لكشف الفروق في درجات متجانستین 

حسب اإلجھاد النفسي لدراسة الفروق في " ت"یوضح نتائج اختبار ) 30(:جدول رقم ال

  الحالة العائلیة

درجة   )70=ن( أعزب   )52=ن( متزوج   المتغیر 

  الحریة 

ت 

  المحسوبة

  ت

  المجدولة

مستوى 

  الداللة 

  القرار

  

  اإلجھاد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

غیر   0.05  1.64  -1.34  120

 دالة

91.30  8.62  93.32  7.84  

  

 المتزوجین أن المتوسطات الحسابیة بین درجات ) 30(:یتضح من خالل الجدول رقم         

المتزوجین حیث قدر المتوسط الحسابي لدى متفاوتة اإلجھاد النفسي غیر في مقیاس العزاب  و

في  متزوجین لل) 08.62(كما قدر االنحراف المعیاري بـ ) 93.32:(بــالعزاب و عند ) 91.30:(بـ

 و ھي) 0.82-: (المقدرة بـ المحسوبة " ت"، كما أن قیمة )07.84(   :بـ لعزابحین قدر عند ا

عند مستوى الداللة دالة إحصائیا  وھي غیر ) 1.64:(أصغر من قیمة ت المجدولة والمقدرة ب

في مقیاس العزاب و المتزوجین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ال وھذا یدل على أنھ  )0.05(

الفرض الصفري القائل بعدم وجود نقبل و على إثر النتائج المتوصل  لدى أفراد العینةاإلجھاد النفسي 

  .الحالة العائلیةتعزى لمتغیر اإلجھاد النفسي فروق ذات داللة إحصائیة في درجات 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن األساتذة العاملین بالجامعة وإن اختلفت حالتھم االجتماعیة سواء 

فھم یقومون بنفس الدور وبنفس المھام واألعمال ،وھذا ما یجعل أو غیر متزوجین  كانوا متزوجین



 الفصل الخامس                                                   عرض وتحلیل و مناقشة النتائج
 

123 

 

الفروق ال تظھر بشكل واضح فاألستاذ في كل األحوال ھو مسئول مسؤولیة إنسانیة أخالقیة اتجاه 

االھتمام بالطالب وتزویدھم بكل ما ھم بحاجة إلیھ من معلومات وخبرات علمیة ،وتنعكس ھذه 

ر المسؤولیة في حرص األستاذ الدائم على التعامل مع الطالب على اختالف مستواھم والعمل المستم

  .دون توقف من أجل ذلك 

ولكن ذلك ال یمنع وجود فروق طفیفة مالحظة بین العزاب والمتزوجین من األساتذة 

) ت(الجامعیین في درجة اإلجھاد النفسي وھذا ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة بعد تطبیق اختبار 

لفروق الطفیفة إذا لم تكن فیھ الفروق دالة إحصائیا ،ولكن ا) 30(:ویظھر ذلك في الجدول رقم 

،أما األساتذة المتزوجین ) 93.32(األساتذة العزاب إذ بلغ متوسطھم الحسابي المالحظة كانت لصالح 

العزاب والمتزوجین و العزاب  األساتذةویعود ھذا االختالف بین  )91.30(فبلغ متوسطھم الحسابي 

ار في السعي نحو االستقر كون األساتذة العزاب یعانون من صراع الدور بدرجة كبیرة كونھم دوما

   ویظھر ھذا النوع لتعدد األدوار التي یمارسھا الفرد في حیاتھ كفرد في أسرة االجتماعي والنفسي 

أو كأب ألسرة أو كموظف أو رئیس أو في المجتمع أو مع الزمالء ،واألصدقاء أو مع األھل 

 ینتج عنھ عدم الثبات أو التناقضواألقارب أو كعضو في جماعة دینیة أو سیاسیة أو ثقافیة ،مما 

)Robbins st S-T judge .2009.p 411(  فیشبر "،وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من

إلى أن السند االجتماعي مصدر ھام لمواجھة إجھاد العمل حیث  )2000"(فاید"و) 1994"(ولیبور

تضم في الغالب كل من  يالتیتزود الفرد بالدعم االجتماعي من خالل شبكة العالقات االجتماعیة 

ا مھما في التخفیف من اإلجھاد األسرة واألصدقاء وزمالء العمل ،وأن السند االجتماعي یلعب دور

النفسي المترتب عن العمل وذلك عن طریق التواصل االجتماعي الجید والعالقات األسریة المرنة 

الفرد الذي یتمتع بمساندة اجتماعیة من اآلخرین یصبح شخصاً أن  فھد الربیعةحیث یري والحمیمة 

واثقاً من نفسھ وقادراً على تقدیم المساندة االجتماعیة لآلخرین ، وأقل عرضة لالضطرابات النفسیة 

ویكون قادراً على حل مشكالتھ بطریقة إیجابیة  اإلحباطوأكثر قدرة على المقاومة والتغلب على 

لمساندة االجتماعیة تزید من قدرة الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل الكثیر من سلیمة ، لذلك نجد أن ا

 )31:، ص1997فھد الربیعة،(. المعاناة النفسیة 

لدى العزاب الذي  اإلجھادمن الطبیعي ازدیاد ظھور ویفسر الطالب الباحث ھذه النتیجة أنھ 

وبالتالي قد  قد یؤدي إلى صعوبة التوافق والتأقلم مع المھام والواجبات التي تتطلبھا مھنة التدریس ،

 . العازب عن التعامل معھا بشكل مناسب األستاذتظھر العدید من المشاكل والمواقف التي یعجز فیھا 
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  : لثالثةالفرضیة ا مناقشةعرض و تحلیل و -2-4- 2

تعزى اإلجھاد النفسي درجات  ذات داللة إحصائیة في توجد فروقال "  ثالثةالفرضیة التنص 

لعینتین مستقلتین لكشف " ت"ضیة تم حساب اختبار رالفھذه للتحقق من صحة االقدمیة ،ولمتغیر 

ذوي االقدمیة أقل من وسنوات 10ذوي االقدمیة أكثر من بین  اإلجھاد النفسي الفروق في درجات 

 .سنوات لدى األساتذة الجامعیین 10

حسب اإلجھاد النفسي لدراسة الفروق في " ت"یوضح نتائج اختبار ) 31(:جدول رقم 

  االقدمیة في العمل

  سنوات10أكثر من   المتغیر 

  )46=ن(

  سنوات10أقل من 

  )76=ن(

درجة 

  الحریة 

ت 

  المحسوبة

  ت

  المجدولة

مستوى 

  الداللة 

  القرار

  

اإلجھاد 

  النفسي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

غیر   0.05  1.64  -0.82  120

   ةلدا

91.47  08.22  93.06  08.19  

  

ذوي االقدمیة أكثر أن المتوسطات الحسابیة بین درجات ) 31(یتضح من خالل الجدول رقم 

متفاوتة حیث قدر المتوسط اإلجھاد النفسي غیر في إستبیان  سنوات10أقل من و سنوات10من 

سنوات 10ذوي االقدمیة أقل من و عند ) 91.47:(بـ سنوات10ذوي االقدمیة أكثر من الحسابي لدى 

في حین  سنوات10وي االقدمیة أكثر من للذ) 08.22(كما قدر االنحراف المعیاري بـ ) 93.06:(بــ

) 0.82-: (بـ  المحسوبة قدرة" ت"كما أن قیمة  )08.19:(بـسنوات 10ذوي االقدمیة أقل من قدر عند 

عند مستوى الداللة دالة إحصائیا  وھي غیر ) 1.64(المجدولة والمقدرة ب" ت"أقل من قیمة  و ھي

ذوي االقدمیة أكثر من توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ال ، وھذا یدل على أنھ ) 0.05(

   لدى أفراد العینة اإلجھاد النفسي إستبیان درجات ا في  سنوات10من ذوي الخبرة أقل  و سنوات10

ذات داللة  توجد فروقال القائل بأنھ ،وفرض الصفري ال قبل نو على إثر النتائج المتوصل إلیھا 

  .االقدمیة في العمل  تعزى لمتغیراإلجھاد النفسي في درجات  إحصائیة 

 اإلجھادومن خالل عرض نتیجة الفرضیة  الثالثة یتضح أنھ ال توجد فروق في درجات 

عن  اقدمیتھموأن االختالف الطفیف المالحظ لصالح الذین تقل المھني تعزى لمتغیر االقدمیة 

،أما المتوسط الحسابي لألساتذة الذین اقدمیتھم ) 93.06(سنوات حیث بلغ المتوسط الحسابي لھم 10

،وإذا قمنا بإسقاط ھذه النتیجة على واقع المؤسسات الجامعیة فإننا ) 91.47(سنوات ھو 10أكثر من 

أكثر من  قدمیتھماسنوات أكثر إجھاد من األساتذة الذین 10نجد األساتذة الذین اقدمیتھم أقل من 
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سنوات ویعود ھذا الفرق إلى نقص الخبرة في فھم المناخ التنظیمي ومعرفة الخصائص النفسیة 10

الصف والجو العام لإلدارة الجامعیة رغم أنھم والمعرفیة للطالب وكیفیة التعامل معھم في إدارة 

الئھم ،وإتباع النظم یمتلكون معلومات تسمح لھم بالتعامل مع المواقف الضاغطة واحتكاكھم بزم

الداخلي للعمل ،وھذا ما یدفعھم إلى بذل أقصى جھد لتحقیق أفضل أداء ،فھم  یعتقدون بأن لیس لدیھم 

،حیث یرى حدثي الخبرة وبالتالي تقل ثقتھم بأنفسھم مما یرفع من إمكانیة حدوث إجھاد نفسي لدیھم 

أن ھناك متغیرات عدیدة تطرأ بسبب  التوظیف أن الخبرات المستخدمة قدیمة وغیر مستحدثة في حین

عوامل داخل التنظیم وخارجھ فھي تولد ضغوط وخالفات ھائلة في التنظیم نفسھ على األساتذة وبصفة 

خاصة ھؤالء الذین یسعون لتطبیق معارفھم ومھارتھم واتجاھاتھم فتحدیث الخبرات یعني القدرة على 

ة لھا ویتطلب ذلك السعي الكتشاف والبحث التعرف على الدینامیكیات الدقیقة والقوى المحرك

والتجریب ومحاولة التكیف مع ظروف العمل مما یوقع األساتذة حدیثي التوظیف في بعض المشاكل 

،وسعیھم لكسب رضا أكبر عدد من الزمالء والمشرفین وبعدة فترة قصیرة یصطدم والخالفات 

جیع مشرفیھ على الجھد المبذول كذلك عدم بالواقع ویشعر بنوع من اإلحباط والخیبة لعدم اھتمام وتش

توافق شخصیتھم مع متطلبات التنظیم ألن الجامعة من أھم المنظمات الخدماتیة تأخذ الشكل 

الرسمیة والمعتمدة على نظم إشراف متشددة فیتعارض  واإلجراءاتح ئالبیروقراطي المتقید باللوا

وتأكید الذات ،وتتفق ھذه النتیجة مع ما عادة مع الرغبة في التصرف بحریة ومع حاجاتھم للنمو 

عالقة عكسیة بین سنوات العمل حیث أشارت إلى أن ھناك  )2000"(القحطاني"دراسة  توصلت إلیھ

   (www.facullty.ksu.edu.sa.17/03/2014.1730)" والخبرة وعالقات الموظف في العمل

سنوات فإنھم یكتسبون من خاللھا مجموعة من 10على عكس األساتذة الذین خبرتھم أكثر من 

الخبرات النفسیة والمعرفیة تؤھلھم لمعرفة بعض الخصائص وكیفیة التعامل معھا ،فاألكید أن ما قد 

أقل یمر بھ الفرد خالل مساره المھني واالجتماعي یزوده بالعدید من الخبرات السابقة التي تجعلھ 

نفسیا ،إذ أنھ یصبح أكثر قدرة على المواجھة بعض المشكالت والصعوبات التي تواجھھ أثناء إجھاد 

تأدیة مھامھ ،سواء في عالقتھ مع إدارة الصف أو مع الطاقم اإلداري للجامعة ،وتتفق ھذه النتیجة 

ة والرضا وتحقیق أن سنوات العمل تمد الفرد بإحساس االنجاز والمتع القماحكذلك مع ما ذھب إلیھ 

الذات ویشبع الحاجات إلى االستقالل النفسي واالقتصادي ویعد مصدرا للمكانة االجتماعیة وفي ھذا 

إذا اعتقد الفرد أنھ قادرا على مواجھة الصعوبات :" بأنھ )م1983"(جبریل"و "زروج"اإلطار صرح 

    )م2008بوظریفة وأخرون(" فإن مقاومتھ تصبح أكثر فاعلیة بطول الوقت

من ھنا الفصل بین مفھومي االقدمیة والخبرة یمكن مھذه النتیجة  یفسر الطالب الباحثو  

فاالقدامیة ال تتجاوز معنى التقادم والتراكم في سنوات العمل حیث یؤدي العامل مھامھ بنفس األسلوب 
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أو الوتیرة مع مرور السنوات أما الخبرة فتعني التطویر والتحسین الدائمین ألسلوب العمل نحو 

،ومنھ یمكن القول أن سنوات الخبرة تلعب دورا بارزا في إكساب األحسن مع مرور سنوات العمل 

 األستاذ بعض المھارات والتقنیات التي تسھل التعامل مع مختلف المواقف والمشاكل سواء كانت

مھنیة أو اجتماعیة     و االقدمیة تمنحھ العدید من الخبرات في عالقاتھ مع زمالئھ ومعرفتھم حق 

  . المعرفة وكذلك التأقلم مع بیئة العمل اإلداریة والفیزیقیة

 :الرابعةالفرضیة مناقشة عرض و تحلیل و  5- 2-2

الدافعیة إلى االنجاز ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات " الرابعةتنص الفرضیة 

لعینتین مستقلتین " ت"،وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم حساب اختبار الجنس تعزى لمتغیر 

  .الجامعیین األساتذة الذكور واألستاذة اإلناث بین   الدافعیة إلى االنجاز لكشف الفروق في درجات

حسب الدافعیة إلى االنجاز لدراسة الفروق في " ت"یوضح نتائج اختبار ) 32(:جدول رقم 

 الجنس 

  الذكور المتغیر 

 )65=ن(

  اإلناث

 )57=ن( 

درجة 

 الحریة 

ت 

 المحسوبة

  ت

 المجدولة

مستوى 

 الداللة 

 القرار

  

الدافعیة إلى 

 االنجاز

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 دالة  0.05 1.64 1.86 120

110.36 10.42 107.59 4.48 

  

أن المتوسطات الحسابیة بین درجات الذكور و اإلناث في ) 32(:یتبن من خالل الجدول رقم 

و عند ) 110.36:(متفاوتة حیث قدر المتوسط الحسابي لدى الذكور بـ الدافعیة إلى االنجازمقیاس 

للذكور في حین قدر عند اإلناث ) 10.42(كما قدر االنحراف المعیاري بـ ) 107.59:(اإلناث بــ

ر من قیمة ت المجدولة التي كبو ھي أ) 1.86: (المحسوبة قدرت بـ " ت"، كما أن قیمة )4.48:(بـ

یدل على وجد فروق ذات داللة ما وھذا ) 0.05(أي أنھا دالة إحصائیا عند مستوى ) 1.64(تساوي 

و على إثر النتائج المتوصل إلیھا  جازالدافعیة إلى االنإحصائیة بین الذكور و اإلناث في مقیاس 

تعزى لمتغیر الدافعیة إلى االنجاز بأنھ ال توجد فروق في درجات  القائلنرفض الفرض الصفري 

،ونقبل الفرض البدیل القائل أنھ توجد فروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز تعزى لمتغیر  الجنس

  . الجنس



 الفصل الخامس                                                   عرض وتحلیل و مناقشة النتائج
 

127 

 

المحصل علیھا جاءت معارضة ح أن النتیجة ومن خالل عرض نتائج الفرضیة الرابعة یتض

لھذه الفرضیة ،حیث أنھ یوجد فروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز لدى األساتذة الجامعین بجامعة 

،أما المتوسط الحسابي لألستاذات ) 110.36(قاصدي مرباح ورقلة  لصالح األساتذة الذكور حیث بلغ 

إبراھیم شوقي عبد "،حیث تتفق ھذه الدراسة مع ما توصلت دراسة كل  )107.59(بلغ  اإلناث

في دراستھ دافعیة االنجاز وعالقتھا بكل من توكید الذات وبعض المتغیرات  )2002(الحمید 

الدیموغرافیة حیث بین أن الدافعیة لالنجاز لدى الذكور تزداد مع مستوى توكید الذات ،وتقدم العمر 

عوید سلطان "ناث العامالت أقل دافعیة من الذكور ،وھذا ما أشار إلیھ كذلك ویبدو ظاھریا بأن اإل

في دراستھ عالقة الدافع لالنجاز بالقلق الشخصي والثقة بالنفس لدى الموظفین  )2000"(المشعان

الكوتین وغیر الكویتیین وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین الموظفین 

وجدت أن الفروق  ) CASTENELL1983(یة إلى االنجاز ،وكذلك دراسةوالموظفات في الدافع

بین الجنسین في الدافع إلى االنجاز وأكدت الدراسة أن الخلفیات المختلفة الذي ینحدر منھا أفراد العینة 

  تحدث تأثیر على األنماط الخاصة من السلوك الدافعي 

في دراسة الفروق العمریة في بعض  )VEROFF ET SMITH1985(كما كشفت دراسة 

الدوافع وكشفت عن عدم وجود فروق عمریة في دافع لالنجاز لدى الذكور في حین یقل الدافع 

  لالنجاز واالنتماء مع العمر لدى اإلناث وعزى الباحثان ذلك إلى فروق بین الجنسین في دورة الحیاة 

) 1993(ل من محمد أحمد الدیبكما تعارضت نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصل إلیھ ك

حیث أكدت دراستھ على وجود عالقة سالبة في الدافعیة إلى االنجاز تعزى لمتغیر الجنس ،وھذا ما 

و اللذان أرجع عدم وجود فروق ) 1988رشاد موسى و صالح أبوناھیة (یتفق مع التفسیر الذي قدمھ 

ص أصبحت متاحة لكال الجنسین على حد جوھریة بین الجنسین في الدافعیة إلى االنجاز إلى أن الفر

المجتمع التي تمیز بین الذكور واإلناث إضافة إلى ما سبق یمكن إرجاع عدم سواء وتضاءلت النظرة 

وجود الفروق بین الذكور واإلناث في الدافعیة لالنجاز ھي ظروف المجتمع بما فیھا عدم االكتفاء 

  .الذاتي ، البطالة 

 باألساتذةالقلق الشخصي مقارنة  بارتفاعیتمیزن  اإلناث ستاذاتاألویفسر الطالب الباحث أن 

الذكور وھن أمیل إلى التأثر بالنقد الذي قد یتعرضن لھ من طرف الطلبة أنفسھم أو من طرف إدارة 

عدد طلبتھ  بارتفاعالقسم أو الزمالء مع العلم أن ظروف العمل في قسم العلوم االقتصادیة یعرف 

مواقیتھ مقارنة بباقي األقسام مما قد یؤثر على اإلناث خاصة من ناحیة تحمل ووتعدد ساعات العمل 

ساعات العمل الطویلة أم بالنسبة لقسم المحروقات فغالبیة الدراسة والعمل بھ تتم على مستوى المخابر 

وھذا ما قد ال یتماشى مع طبیعة اإلناث ویمكن أن یشكل عائق أمام دافعیتھم لالنجاز ،وھناك عدة 
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منھا ما تعلق بظروف عملیة وبعضھا تعلق  اإلناثالدافعیة لالنجاز لدى  خفضامل تعمل على عو

 بمسألةبالظروف المثیرة لھذه الدافعیة ومصدر الضبط لدى كل من الجنسین ،وبعضھا اآلخر یتعلق 

إلى أن اإلناث موجھات بدافعیة االنجاز " محي الدین حسین"الخوف من نتائج لدى اإلناث وقد أشار 

كأمھات و زوجات أكثر من أقل من توجھ الذكور بھا ،فھن موجھات بمعان اجتماعیة یمثلھا دورھن 

     .توجھھن بمعاني االنجاز وتحقیق الذات

 :الخامسة الفرضیةمناقشة عرض و تحلیل و  6- 2- 2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الدافعیة إلى " الخامسة تنص الفرضیة 

لعینتین " ت"،وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم حساب اختبار الحالة العائلیة االنجاز تعزى لمتغیر 

 لعزابتاذة اواألسالمتزوجین مستقلتین لكشف الفروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز  بین األساتذة 

 .الجامعیین 

حسب الدافعیة إلى االنجاز لدراسة الفروق في " ت"یوضح نتائج اختبار ) 33(:جدول رقم 

  العائلیةالحالة 

  متزوج المتغیر 

 )52=ن( 

  أعزب 

 )70=ن( 

درجة 

 الحریة 

ت 

 المحسوبة

  ت

 المجدولة

مستوى 

 الداللة 

 القرار

  

الدافعیة إلى 

 االنجاز

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 دالة  0.05 1.64 2.38 120

107.03 09.85 110.58 06.58 

 

أن المتوسطات الحسابیة بین درجات المتزوجین و ) 33(:یتضح من خالل الجدول رقم 

متفاوتة حیث قدر المتوسط الحسابي لدى المتزوجین  الدافعیة إلى االنجازالعزاب في مقیاس 

للمتزوجین  في ) 09.85(كما قدر االنحراف المعیاري بـ ) 110.58:(و عند العزاب بــ) 107.03:(بـ

 ر منكبو ھي أ) 2.38: (المحسوبة مقدرة بـ " ت"، كما أن قیمة )06.58:   (حین قدر عند العزاب بـ

وھذا یدل على ) 0.05(وھي دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 1.64:(قیمة ت المجدولة والمقدرة ب

لدى الدافعیة إلى االنجاز أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المتزوجین و العزاب في مقیاس 
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بالقائل البدیل أفراد العینة و على إثر النتائج المتوصل نقبل الفرض 

  .تعزى لمتغیر الحالة العائلیة یة إلى االنجاز الدافع في درجات

ومن خالل عرض نتائج الفرضیة الرابعة یتضح أن النتیجة المحصل علیھا جاءت معارضة 

لھذه الفرضیة ،حیث أنھ یوجد فروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز لدى األساتذة الجامعین بجامعة 

اتذة ،أما المتوسط الحسابي لألس) 110.58(حیث بلغ  عزابقاصدي مرباح ورقلة  لصالح األساتذة ال

  )107.03(بلغ  المتزوجین

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن األساتذة في الجامعة وإن اختلفت حالتھم االجتماعیة سواء كانوا 

إلى  انخفض دافعیة المتزوجین إرجاعمتزوجین أو عزاب فھم یقومون بنفس المھام واألعمال ویمكن 

من شأنھ أن  األدوارالمتزوجین تعدد تفرض على بشبكة عالقات اجتماعیة التي  رتباطھمبااالنجاز 

مثل االعتناء بمتطلبات األسرة  األخرىیقلل من دافعیتھم إلى االنجاز فقیام المتزوجین بأداء المھام 

مع  قد تؤدي إلى صعوبة التأقلم) أستاذ،أب ،زوج،مواطن(األدوار االجتماعیة واختالفھا  فازدیاد

المھام والواجبات التي یتطلبھا كل دور على حدا على عكس من ذلك قد یستفد األساتذة العزاب من 

الدوام الرسمي فیجدون الوقت الكافي لترفیھ عن النفس وممارسة أنشطة  ءفترات الراحة عند انتھا

 . تمكنھم من استعادة طاقتھم الكاملة للیوم الموالي

 :سادسةالفرضیة المناقشة عرض و تحلیل و  7- 2- 2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الدافعیة إلى االنجاز " لسادسة تنص الفرضیة ا

لعینتین " ت"،وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم حساب اختبار قدمیة في العمل تعزى لمتغیر اال

الذین اقدمیتھم أكثر من مستقلتین لكشف الفروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز  بین األساتذة 

 .الجامعیین سنوات 10الذین اقدمیتھم أقل من واألستاذة سنوات 10
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لدراسة الفروق في الدافعیة إلى االنجاز حسب " ت"یوضح نتائج اختبار ) 34(:جدول رقم 

 االقدمیة في العمل

  سنوات10أكثر من  المتغیر 

 )46=ن(

  سنوات10أقل من 

 )76=ن(

درجة 

 الحریة 

ت 

 المحسوبة

  ت

 المجدولة

مستوى 

 الداللة 

 القرار

  

الدافعیة إلى 

 االنجاز

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 دالة  0.01 2.58 4.32 120

105.17 08.39 111.43 07.32 

ذوي االقدمیة أكثر أن المتوسطات الحسابیة بین درجات ) 34(:یتضح من خالل الجدول رقم 

سنوات في إستبیان الدافعیة إلى االنجاز متفاوتة حیث قدر المتوسط 10سنوات وأقل من 10من 

سنوات 10و عند ذوي االقدمیة أقل من ) 105.17:(سنوات بـ10الحسابي لدى ذوي االقدمیة أكثر من 

سنوات في حین 10ر من للذوي االقدمیة أكث) 08.39(كما قدر االنحراف المعیاري بـ ) 111.43:(بــ

) 4.32: (المحسوبة قدرة بـ " ت"كما أن قیمة ) 07.32:(سنوات بـ10قدر عند ذوي االقدمیة أقل من 

وھي دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 2.58(المجدولة والمقدرة ب" ت"و ھي أكبر من قیمة 

سنوات 10قدمیة أكثر من ، وھذا یدل على أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ذوي اال) 0.01(

سنوات ا في درجات إستبیان الدافع إلى االنجاز لدى أفراد العینة و على 10و ذوي االقدمیة أقل من 

إثر النتائج المتوصل إلیھا نقبل  الفرض البدیل ،والقائل بأنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة  في 

  .العمل درجات الدافعیة إلى االنجاز تعزى لمتغیر االقدمیة في 

ومن خالل عرض نتائج الفرضیة الرابعة یتضح أن النتیجة المحصل علیھا جاءت معارضة 

لھذه الفرضیة ،حیث أنھ یوجد فروق في درجات الدافعیة إلى االنجاز لدى األساتذة الجامعین بجامعة 

 متوسطھم الحسابي حیث بلغ سنوات10الذین اقدمیتھم أقل من قاصدي مرباح ورقلة  لصالح األساتذة 

 .)105.17(بلغ  سنوات10اتذة الذین اقدمیتھم أكثر من أما المتوسط الحسابي لألس) 111.43(

في دراستھ ) 2002(حیث تتعارض نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة إبراھیم شوقي عبد الحمید 

كدت أن الدافع التي أ ةالدیموغرافیدافعیة االنجاز وعالقتھا بكل من توكید الذات وبعض المتغیرات 

إلى االنجاز لدى عینة الدراسة یرتفع مع مرور الزمن وارتفاع نسبة العمر ،كما تعارضت مع دراسة 

التي أكدت على ارتفاع مستوى الدافعیة لدى االطارت العاملة بقطاع ) 2006(بن زاھي منصور 

إلى االنجاز ،وكذلك یة العمل في خفض نسبة دافعیة العمال وجود لفروق ألقدم المحروقات ،وأنھ ال
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في دراسة الدافعیة لدى مدیري ومعلمي ) LESTER ET CHU 1980"لیستر و تشو(دراسة 

  .المدارس الحكومیة أنھ ال عالقة بین الدافعیة لالنجاز وعدد سنوات العمل بالنسبة للمعلمین والمدراء 

سنوات في 10من ویفسر الطالب الباحث ھذه النتیجة إلى أن األساتذة الذین اقدمیتھم أقل 

ورغبة منھم في تطبیق  الخبرة المناسبة لفھم ما یحیط  بھم من مجاالت العمل بالسعي دائم الكتسا

 معارفھم النظریة على أرض الواقع فتجد لدیھم الحماسة في التعامل مع المثیرات البیئیة واالجتماعیة 

والذین سنوات 10عن اقدمیتھم تزید  إلى االنجاز على عكس األساتذة الذین موھذا ما یزید من دافعیتھ

یكونون قد مروا بمجموعة من الخبرات والمواقف المھنیة التي ال ربما تكون غیر مناسبة وھذا ما قد 

 .یقلل من دافعیتھم إلى االنجاز
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  :خالصة الدراسة 

تحقق  عمال ،فمن خالل جماعات العملاألیعتبر العمال أھم العناصر المكونة لمنظمات 

المنظمة أھدافھا المرغوبة ولما كان العنصر البشري أحد المكونات الرئیسیة لمنظمات األعمال فیمكن 

إعتبار المنظمة وحدة مصغرة ألي مجتمع إنساني فقد أصبح من الضروریات الملحة أن نلتفت إلى 

اولت الدراسة الكشف القوة البشریة ونفھمھا جیدا في مكان عملھا ونحلل سلوكھا تحلیال علمیا ،حیث ح

عن طبیعة العالقة بین اإلجھاد النفسي والدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذ الجامعي بجامعة قاصدي 

  :مرباح ورقلة وتأكد من خاللھا أنھ 

توجد عالقة إرتباطیة سلبیة عكسیة بین درجات اإلجھاد النفسي ودرجات الدافعیة إلى -

  .االنجاز لدى األستاذ الجامعي 

الجنس ( تعزى لمتغیر لدى األستاذ الجامعي درجات اإلجھاد النفسيتوجد فروق في ال -

  ).الحالة العائلیة ،االقدمیة في العمل 

الجنس ( الدافعیة إلى االنجاز لدى األستاذ الجامعي تعزى لمتغیر توجد فروق في درجات -

  .)الحالة العائلیة ،االقدمیة في العمل 

التوصل إلیھا في الدراسة تبقى غیر كافیة وشاملة لموضوع  غیر أن النتائج التي تم    

النتشاره  اإلجھاد النفسي والدافعیة إلى االنجاز الذي یعتبر موضوعا متشعبا ومتفرعا كثیرا ،وكذلك

  :الواسع في المنظمات وعلى جمیع مستویاتھا لذلك تقترح ھذه الدراسة 

ي وجوده على مستوى الفئة المستھدفة بالدراسة فتح المجال للبحث في ھذا الموضوع وذلك بعدم نف -

  ألن ذلك ما یلجأ إلیھ العدید من العمال والموظفین ،المدراء ،المسیرین

  .الفھم الجید لموضوع اإلجھاد والدافعیة ودرجة تأثیرھما على المنظمة واألفراد العاملین فیھا -

بالعمال إلى یؤدي  و من المنافسة مماعلى اإلجھاد النفسي في شقھ المفید لخلق ج االعتمادضرورة  -

  .التطویر واإلبداع ولكن في درجاتھ المعقولة 

  . االھتمام بالسلوك اإلنساني داخل منظمات العمل وذلك عن طریق إدارة الموارد البشریة -
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  : خاتمة

ھذه الدراسة تنتمي إلى البحوث اإلنسانیة واالجتماعیة وھي كغیرھا في ھذا المجال والمیدان     

ترید البحث عن إجابات لما وضع من فرضیات وكان التدرج خالل خطواتھا كما سبق التعرض لھ 

النفسي والدافعیة إلى  اإلجھادبالترتیب المنھجي المعتاد ،حیث كانت تصف وتقارن بین درجات 

جاز وتبحث في الفروق بین بعض المتغیرات ،على إثرھا توصلت إلى النتائج سابقة الذكر االن

لدراسة ككل والوصف والمقارنة لدلیل على النتائج النھائیة ،كما یبقى  اإلحصائیةملخصة في النتائج 

راسة على التي كانت في ھذه الدالمجال مفتوحا أمام جمیع الباحثین في تقصي الحقائق بطرق مختلفة 

    .أو نقدھا بالطرق العلمیة إلثرائھا 
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منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة ،تدریبات علمیة ترجمة :  ) 2008(أنجرس موریس ، -8

 .،دار القصبة لنشر والتوزیع الجزائر 2بوزید صحرواي وكمال بوشرف وسعید سبعون ،ط

القیاس النفسي وتصمیم أدواتھ لطالب والباحثین في علم النفس : )  2007(بشیر معمریة ، -9

 ،منشورات الحبر الجزائر 1والتربیة،ط

 2اإلضطربات النفسیة والعقلیة عند الطفل والمراھق ،ط:  )2005(درة معتصم میموني ،ب -10

 .المطبوعات الجامعیة

االنتصارات المدھشة لعلم النفس ،د ط :  )2004(بییر داكوا ،ترجمة بوجابي محمد الشریف ، -11

 دار الفجر للنشر والتوزیع
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 الجزائر
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 دار الشروق للنشر
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 ، دار الفكر ، عمان األردن1والنفسیة، ط 

إدارة الموارد البشریة وإدارة األفراد، دار وائل للطباعة :  )2004(سعاد نایف البرنوطي ، -33

 ،  ، عمان، األردن 2والنشر ط

  3القیاس النفسي بین النظریة والتطبیق ،دار الفكر العربي ط:  )1998(الرحمن ، سعد عبد -34

 1الصدمة النفسیة عند الطفل والمراھق ، ط:  )2001(سي موسى عبد الرحمان و آخرون ، -35

 جمعیة علم النفس الجزائر

 2اإلرشاد النفسي في المدرسة ،دار الكتاب الجامعي ، ط) : 2007(صالح أحمد الخطیب ، -36

 اإلمارات العربیة المتحدة

 .حوافز اإلنتاج في الصناعة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر:  )1982(صالح بیومي ، -37

األمراض واالظطربات  النفسیة ،د ط ،مؤسسة شباب  :  )2004(، عبد المنعم المیالدي -38

 .المصریة القاھرة

العیادي وأخالقیات المھنة ،منھجیة البحث في علم النفس ) د ت(عبد الوافي زھیر بوسنة ، -39

 جامعة محمد خیضر: بسكرة

الضغوط وأسالیب مواجھتھا الصحة النفسیة والبدنیة في عصر التوتر :  )2000(علي عسكر، -40

 ،دار الفكر الحدیث ،الكویت 2والقلق ، ط

ضغوط العمل مصادرھا ونتائجھا وكیفیة :  )1998(عبد الرحمان بن أحمد بن محمد ھیجان، -41

 إدارتھا ، د ط ، الریاض المملكة العربیة السعودیة

اإلرشاد النفسي والتربوي بین النظریة والتطبیق :  )2002(عبد الفتاح محمد السعید الخوخة ، -42

 . ر والتوزیع،الدار العلمیة الدولیة والثقافیة ، للنش 1،ط) مسؤولیات وواجبات دلیل اآلباء والمرشدین (

  مدخل إلى علم النفس، دار ھومة للنشر والتوزیع، ب ط،بوزریعة: عبد الرحمان الوافي  -43

 .الجزائر

الدافعیة لالنجاز، ب ط، دار غریب للطباعة و النشر :  )2000(عبد اللطیف محمد خلیفة ، -44

 القاھرة، مصر

 مقدمة في علم النفس، ، ب ط ،دار المعرفة الجامعیة:  )2009(عالء الدین كفافي وآخرون  -45

 أدارة السلوك اإلنساني، دار غریب للطباعة والنشر، مصر: ) 1997(علي السلمي ، -46

وعالجھ، دار  أسبابھ: تدني مستوى التحصیل واالنجاز المدرسي: عمر عبد الرحیم نصر هللا -47

 .، عمان، األردن 2وائل للنشر والتوزیع، ط

الواجبات المدرسیة والتوافق النفسي ،المكتب الجامعي :  )2001(محمد شاذلي ،عبد الحمید  -48

 األزارایطیة ،اإلسكندریة ،مصر
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القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة دار حامد :  )2006(علي أحمد عبد الرحمان عباصرة ، -49

 ، عمان، األردن1للنشر والتوزیع ، ط

مقیاس الدافعیة لالنجاز ،دار الغریب للتوزیع والنشر :  )2006(عبد اللطیف محمد خلیفة ، -50

 .    القاھرة مصر

 .عمان األردن 1أسالیب التدریس الجامعي ،دار الشروق، ط:  )1995(عایش محمود زیتون ، -51

 . ،مؤسسة الرسالة ،األردن  9علم النفس التربوي ،،ط:  )1998( عبد المجید نشواتي ، -52

موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، دار الغریب للطباعة :   )2003(فرج عبد القادر طھ،  -53

 ، القاھرة، مصر 2والنشر، ط

الظغوط النفسیة تغلب علیھا وأبدأ الحیاة ،ترجمة حمدي الفرماوي :  )1994(فونتانا دیفید ، -54

 .ورضا أبو سریع  المكتبة أنجلو مصریة القاھرة

  1ط ،دار الفكر العربي  للنشر والتوزیع ،طالقلق وإدارة الضغو:  )2001(فاروق السید عثمان، -55

 مصر القاھرة

،دار قباء للنشر و  9علم النفس الصناعي والتنظیمي ، ط:  )2001(فرج عبد القادر طھ ، -56

 .التوزیع القاھرة، مصر

مناھج البحث في :  )2003(فان دالین دیوبولد ،ب،فان دالین ، ترج محمد نبیل نوفل وآخرون، -57

 ،مكتبة أنجلو مصریة القاھرةالتربیة وعلم النفس 

 1علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشري ،دار الفكر العربي ط: )2006(فؤاد البھي السید ، -58

 القاھرة مصر

 .،دار الكتب العلمیة ،لبنان1علم النفس الصناعي ،ط:  )1996(كامل محمد عویضة ، -59

التوتر في الصناعة أسبابھ و أثاره ) : "1995(لینارت لیفي ترجمة رزق سند إبراھیم لیلة ،   -60

 دار النھضة العربیة ،د ط ، بیروت لبنان "والوقایة منھ 

كیف تھزم الضغوط النفسیة ، دار أخبار الیوم القاھرة العدد :  )2009(محمد حسن غانم ، -61

293،www.akhbarelyom.org.eg/ ktab   

دط، دار الھدى للنشر " مبادئ البسیكوسوماتیك وتطبیقاتھ:  )1992(محمد أحمد النابلسي ، -62

 والتوزیع  

 ،دار الفكر العربي عمان األردن  1مدخل إلى الصحة النفسیة ، ط:  )2001(محمد قاسم عبد هللا ، -63

 .  مدخل إلى علم النفس المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  :  )1990(مصطفى عشوي ، -64

، دار -محاولة تفسیریة-السلوك االجتماعي ودینامیاتھ:  )2003(مجدي أحمد محمد عبد هللا ، -65

 المعرفة الجامعیة، ب ط، ، اإلسكندریة، مصر
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 1، ط،- نظریات وتطبیقات–الدافعیة :   :  )1998(مصطفى حسن الباھي ،أمنیة إبراھیم شلبي ، -66

 القاھرة، مصر

في علم النفس االجتماعي ،ب ط ،دیوان المطبوعات  محاضرات:  )1995(محي الدین مختار، -67

 الجامعیة الجزائر

 1أسس البحث العلمي لإلعداد الرسائل الجامعیة ،ط:  )2000(مروان إبراھیم عبد المجید، -68

 مؤسسة الوراق ، عمان األردن

الموجھ في اإلحصاء الوصفي واالستدالل في العلوم النفسیة  : ( 2009)بوعالق ، محمد -69

 واالجتماعیة ،الجزائر ،دار األمل لطباعة والنشر والتوزیع والتربویة

منھجیة البحث العلمي والقواعد والمراحل والتطبیقات، دار :  )1999(محمد عبیدات وآخرون،  -70

 ،عمان األردن 2وائل للطباعة والنشر،ط 

مقدمة في علم الصحة النفسیة ،المكتبة المصریة للطباعة والنشر :  )2009(محمد حسن غانم ، -71

 اإلسكندریة ،مصر

، دار -محاولة تفسیریة-السلوك االجتماعي ودینامیاتھ:  )2003(مجدي أحمد محمد عبد هللا ، - -72

 المعرفة الجامعیة، ب ط، ، اإلسكندریة، مصر

دار المسیرة   1مراكز المعلومات، ط،إدارة وتنظیم المكتبات و:  )2009(وائل محتار إسماعیل ، -73

  للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن

  :المذكرات والرسائل -2

مستوى الصحة النفسیة لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتھ ببعض :  )1999(،.بلحیك عبد الحق  -1

 .المتغیرات ،رسالة ماجستیر غ،م ،كلیة اآلداب واأللسن جامعة صنعاء الیمن

مستوى التوتر النفسي لدى معلمي المرحلة الثانویةفي محافظة غزة :  )1998(، جودة أمال -2

 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة الحكومیة غزة فلسطین

أثر تفاعل مستوى دافعیة االنجاز والذكاء والجنس على :  )1987(سید محمود الطواب ، -3

بیة المتحدة  مركز البحوث والتطویر التحصیل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة اإلمارات العر

 والخدمات التربویة والنفسیة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة

اإلجھاد المھني وعالقتھ باالغتراب الوظیفي ،مذكرة ماجستیر غ،م :  )2009(صابر بحري ، -4

 جامعة منتوري قسنطینة   

لمستوى ،األعراض ا(أنماط الشخصیة وعالقتھا باإلجھاد :  )2007(فتیحة بن زروال ، -5

 ،رسالة دكتوراه ،غ م ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة الجزائر) ،المصادر وإستراتیجیات المواجھة
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الشعور باالغتراب الوظیفي وعالقتھ بالدافعیة إلى االنجاز لدى :  )2007(منصور بن زاھي ، -6

نسانیة واالجتماعیة اإلطارات الوسطى بقطاع المحروقات ،أطروحة دكتوراه غ،م ،كلیة العلوم اإل

 جامعة منتوري قسنطینة

اإلجھاد المھني لدى الزوجة العاملة الجزائریة واستراتجیات ، رسالة :  )2002(نوال حمداش ، -7

 مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه بجامعة قسنطینة

  :المجالت والملتقیات  -3

الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة : ) 2005/2006(الحجار نبیل ، الدخان بشیر، -1

   2:وعالقتھا بالصلبة النفسیة لدیھم ،مجلة الجامعة اإلسالمیة عدد

مقال "تقنیین استبیانات لقیاس الدافعیة لإلنجاز على البیئة الجزائریة :   )2014(بشیر معمریة، -2

 غ،م 

 مجلة جامعة الملك سعود ،الریاضإدارة الصراع التنظیمي ،: )ه1419(سالم بن سعید القحطاني ، -3

مصادر الضغوط المھنیة لدى المدرسین في المرحلة المتوسطة :  )2008(عوید المشعان ، -4

، 1، مجلد،العدد28جسمیة بدولة الكویت، مجلة العلوم االجتماعیة، -وعالقتھا باالضطرابات النفس

 .الكویت

الوحدة النفیسة والمساندة االجتماعیة لدى عینة من الطالب والطالبات :  )1997(فھد الربیعة ، -5

 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة مصر  43الجامعة دراسة میدانیة ،مجلة علم النفس العدد 

ظاھرة المعاناة في العمل بین التناول السیكولوجي و : فعلیات الملتقى الدولي  الثاني حول  -6

 قسم العلوم االجتماعیة جامعة ورقلة، 2013جانفي  16 – 15أیام  ،السوسیولوجي 

دراسة میدانیة  -ضغوط العمل وتأثیرھا على األداء الوظیفي: ) 2003(موفق محمد الكبیسي ، -7

 ، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة- على قطاع البنوك القطریة

مھنة التدریس مقارنة بضغوط المھن ضغوط :  )1998(محمد الدسوقي عبد العزیز الشافعي ، -8

-األخرى وفي عالقتھا بالمعتقدات التربویة للمعلمین، المجلة التربویة تصدر عن مجلس النشر العلمي

 48، العدد 12: المجلد: جامعة الكویت

الصحة واالضطرابات النفسیة والسلوكیة -االضطرابات والعمل :  )2003(ناصر بوكلي حسن ، -9

 . 1دمشق ،ط الجزء األول ،دار ابن النفیس 6یع العدد السلسة الصحیة للجم

  :مواقع اإلنترنیت  -4

 )(19/03/2014www.facullty.ksu.edu.sa.17/03/2014.1730تاریخ اإلطالع  .1
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  المالحق



                                     

 جامعة محمد خیضر بسكرة

  قسم العلوم االجتماعیة    وم االجتماعیة واإلنسانیة       كلیة العل

  علم النفس العمل والتنظیم:تخصص

     

:عامة بیانات  

ذكر                                          أنثى        :        الجنس-  

أقل من عشر سنوات                       أكثر من عشر سنوات  :     االقدمیة-  

أعزب                              متزوج          :   الحالة االجتماعیة-          

 

:التعلیمات  

المحترم أستاذة المحترمة نضع بین یدیك ھذه االستمارة راجین منكم  أستاذي

قراءة كل فقرة بدقة واإلجابة علیھا بصراحة تامة أمام اإلجابة التي تناسبك بوضع عالمة 

)x ( في الخانة المناسبة ،وتأكد أنھ ال یوجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة وإنما المطلوب

م تستخدم في البحث العلمي وفیما یلي مثال یوضح لكم معرفة رأیكم ، وتأكدوا أن إجابتك

  .طریقة اإلجابة 

ال      أحیانا       الفقرة نعم  
        

x 
أحب مشاھدة   

 المباریات الریاضیة

 

تحت البدیل )   (عند قراءتك لھذه الفقرة إذا كانت ترى أنھا ال تناسبك ضع عالمة      

)ال(  

                             شكرا على تعاونكم                                                 

  خویلدي سلیمان                    

 في صورتھ النھائیة الدافعیة یبین إستبیان ) 01(ملحق رقم   الدافعیة اإلنجازإستبیان 



  كثیرا  متوسطا  قلیال  ال  العبارات

          بھ من أعمال على أكمل وجھ أكلفأفضل القیام بما -1

         أشعر أن التفوق ھدف في حد ذاتھ-2

         أبذل جھدا كبیر حتى أصل إلى ما أرید-3

         أحرص على تأدیة األعمال في مواعیدھا -4

أفكر في المستقبل أكثر مما أفكر في الماضي -5
 والحاضر

        

         أحب أداء األعمال التي تتسم بالتحدي والصعوبة-6

من الضروري أن أحصل على أعلى التقدیرات -7
 وأحسن النتائج

        

         المثابرة شيء ھام في أدائي ألي عمل من األعمال-8

         أحدد ما أفعلھ وفق جدول زمني -9

         أفكر في إنجازات المستقبل-10

          أكون حساسا جدا إذا فشلت في أداء عمل ما -11

أحب األعمال التي تتطلب المزید من التفكیر -12
  والبحث 

        

أنھ من الضروري جد عندما أبدا في عمل ما أ-13
  االنتھاء منھ

        

أحرص على االلتزام بالمواعید التي أرتبط بھا مع -14
  اآلخرین

        

أشعر أن التخطیط للمستقبل من أفضل الطرق -15
  لتفادي الوقوع في المشكالت 

        

          أرى أن العمل الجدي ھو أھم شيء في الحیاة -16

          جدیدةأشعر بالسعادة عند معرفتي ألشیاء -17

          عندما أفشل في عمل ما أبقى أحاول حتى أتقنھ-18

عندما أحدد مواعید للعمل أتخلى عن مشاغل -19
  وظروف أخرى

        

من الضروري اإلعداد والتخطیط المسبق لما -20
  سنقوم بھ من أعمال 

        

          ألتزم بالدقة في أدائي ألي عمل من األعمال-21

          والقراءة أحاول دائما االطالع-22

أشعر بالسعادة عندما أفكر في حل مشكلة ما -23
  لفترات طویلة

        

المحافظة على المواعید شيء لھ األولویة بالنسبة -24
  لي

        

أتجنب الفشل في أعمالي ألني أخطط لھا قبل البدء -25
  فیھا

        

          أتضایق إذا أنجزت شیئا ما بطریقة ردیئة-26

تعلمتھ ال یكفي إلشباع رغباتي في أشعر أن ما -27
  المعرفة

        

أتفانى في حل المشكالت الصعبة مھما تطلبت من -28
  وقت 

        

عندما أحدد موعدا فإني أحضر في الوقت المحدد -29
  بالضبط

        

          أفضل التفكیر في إنجازات بعیدة المدى-30



  

  

  

  

أعطي اھتماما وتركیزا عالیا لألعمال التي أقوم -31
  بھا

        

          أسعى باستمرار لتحسین مستوى أدائي-32

إن االستمرار في بذل الجھد إلنجاز األعمال شيء -33
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          أتعامل مع الوقت بجدیة تامة -34
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  .الفاضلة تحیة و بعد  أستاذتيالفاضل  أستاذي

 اإلجھاد(في دراستھ الموسومة  النفسي اإلجھاد حول استبیان بناءبصدد  الطالب    

على  طالبال استعان و )النفسي و انعكاساتھ على الدافعیة لالنجاز لدى األستاذ الجامعي  

و مقیاس  )راھي(و  )ھولمز(مثل  اإلجھاد النفسيمجموعة من المقاییس الموجودة في 

و مجموعة أخرى من  )لفتیحة بن زروال(لالحتراق النفسي و مقیاس اإلجھاد  )ماسالش(

  .المقاییس التي تناولت اإلجھاد النفسي و المھني 

النفسي خصوصا في المجال المھني من المواضیع التي تطرح نفسھا  اإلجھادو یعتبر 

بأنھ رد فعل ) 1984 - ینبیرج جر(ھ الجامعي حیث عرف األستاذبحدة في وقتنا ھذا خاصة لدى 

فسیولوجي و عقلي ناتج عن استجابات الفرد للتوترات البیئیة و الصراعات و األحداث 

  .الضاغطة

  :ھيأبعاد فرعیة ) 05( االستبیان منیتكون و      

  بعد األعراض الجسدیة - 1

   بعد األعراض النفسیة - 2

  بعد األعراض السلوكیة - 3

 الفیزیقیةبعد مؤثرات  - 4

  بعد المؤثرات االجتماعیة - 5

  )ال ( ، )نعم ( : و ھيبدائل اإلجابة  02 ھذا المقیاس یتضمن كما

یرجوكم  طالبو نظرا لما تتمتعون بھ من خبرة و درایة في مجال البحث العلمي، فإن ال   

و كذلك مدى  بعدمن فقرات كل إبداء آرائكم و مقترحاتكم في صدق و صالحیة كل فقرة 

  .صالحیة بدائل اإلجابة

   .رعاكم هللا. و أخیرا یتقدم الباحث بخالص شكره و تقدیره لتعاونكم                                    

  خویلدي سلیمان

  في صورتھ األولیة  اإلجھاد النفسي إستبیان ) 02(ملحق رقم 

 جامعة محمد خیضر بسكرة 

  اإلنسانیةكلیة العلوم االجتماعیة و 

 قسم العلوم االجتماعیة 

علم النفس العمل و التنظیم: تخصص  

 :اسم و لقب المحكم
........................................  

 :الدرجـة العلمیـة

............................................  
 :التخصـص



عد
لب
ا

  

  مالحظات  ال تقیس  تقیس  البنــد

ة 
سی

نف
 ال

ض
را

ع
أل
ا

  

        أشعر بعدم االرتیاح أثناء تواجدي في القسم

       أتوتر بسرعة ألسباب ضغوط العمل 

       ینتابني البكاء بشكل متكرر 

       ألوم نفسي بشدة على ابسط األشیاء 

       تنتابني أحالم مزعجة تتعلق بالعمل

       أشعر باإلحباط لكثرة انشغالي بالعمل

       ینتابني شعور بالكآبة دون مبرر

       أعاني من النسیان المتكرر

       بعدم القدرة على التكیف في العملأشعر 

       أشعر بالقلق و التوتر عند حدوث أي تغییر في العمل

ة 
می

س
ج
 ال

ض
را

ع
أل
ا

  

        أواجھ صعوبة عند االستیقاظ في الصباح

        أشعر بضیق الصدر دون سبب واضح

        أعاني من مشاكل في النوم

        بتصبب العرق من یداي أثناء الدوام 

        أعاني من الصداع خارج أوقات العمل 

        أشعر بالصداع معظم فترات العمل 

        أشعر بالتعب واإلرھاق عقب أي نشاط ولو كان بسیط

        أشعر باأللم في مفاصلي 

        أشعر باأللم أسفل ظھري أثناء العمل  

        أعاني من تقلصات في عضالتي 

        أعاني من الحموضة في المعدة 

        أعاني من اضطرابات في المعدة یفقدني االستمتاع بالطعام 

        أشعر بزیادة خفقان في القلب أثناء العمل 

        أعاني من الدوار في بعض أوقات العمل

        أشعر بجفاف الفم مما یؤدي إلى صعوبة في التحدث

یة
وك

سل
 ال

ض
را

ع
أل
ا

  
  

        أعاني من فقدان الثقة بالنفس

        بالخمول معظم الوقت أثناء العملاشعر 

        أشعر بالغضب وسرعة االستثارة في العدید من المواقف

        أجد صعوبة في التركیز والتفكیر

        أشعر بالالمباالة تجاه األعمال التي أقوم بھا

        أفكر في التغیب عن العمل دون مبرر

        أشعر بالتعب واإلنھاك عند نھایة الدوام الرسمي

        تنتابني عصبیة شدیدة أثناء العمل 

        یفقدني العمل المتواصل الحیویة المطلوبة لتأدیتھ 

        في نھایة دوام العمل  انتباھيیتشتت 

یمكنني بذل جھد زائد في العمل دون أن أعاني من 
  مضاعفات

      



   

  

  

  

  

  

  

  

لأ
یة

یق
یز

الف
ت 

را
ؤث

م
  

   
 

  

حرارة عالیة، برودة (تزعجني عدم مالئمة حرارة القسم 
  ) شدیدة 

      

        أعاني من كثرة الضوضاء في مكان العمل

        أعاني من سوء اإلضاءة في مكان العمل

        أشعر أني في المكان غیر المناسب

        أكلف بأعمال دون صالحیات كافیة لتنفیذھا

        الوقت المحدد لھایتم تكلیفي بأعمال أكثر من 

        األعمال التي أقوم بھا اعتیادیة و ال جدید فیھا

        تتسم عالقتي بالتوتر مع بعض زمالء العمل

        أفعل أشیاء متناقضة مع مبادئي الشخصیة إلتمام العمل

یة
ع
ما

جت
إل
ض ا

را
ع
أل
ا

 

      تقل زیارتي العائلیة بسب اإلجھاد في العمل 

أجد صعوبة أثناء تحضیر الدروس بسب انشغاالتي 
 العائلیة 

   

    تشكل متطلباتي العائلیة عبء یزید من إنھاكي في العمل

    بواجباتي إتجاه العائلة ألني مجھد من العمل  قصرأ

    أقضي عطلة نھایة األسبوع مستریحا الستعادة نشاطي

    أأجل الكثیر من األمور إلى العطل الرسمیة 

    یتفھم المحیطون بي ظروف عملي 

یراودني شعور بأني ال أستطیع حل أبسط المشكالت 
 بسبب انغماسي في العمل

   

كافي لترفیھ والھوایات الیومیة ألني أعود  غیر الوقت
 متعب من العمل 

   

    یحیطون بيأشعر أن لدي تأثیر سلبي على من 

    أضطر إلى إلغاء بعض المواعید لكثرة أعباء العمل

      أكلف بأعمال غیر واضحة وغیر محددة

      أعاني من تداخل االختصاصات مع الزمالء

أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عاتقي من طرف 
  إدارة القسم

    

      األحیانینتابني شعور بعدم الثقة في الرؤساء في بعض 

      ینتابني شعور بعدم الرغبة في القدوم إلى العمل



  : المفتوحة  األسئلة

  ما ھو السبب الرئیسي لإلجھاد النفسي في العمل ؟ ماعتقادكفي 

مثل سوء اإلضاءة و كثرة الضوضاء في مكان العمل و قلة : المادیة بیئة العمل   -1

 .وسائلھ

.............................................................................................................

 .مثل المھام الصعبة و المعقدة التي تفوق قدرتك : عبء الدور ........... 

.............................................................................................................

........... 

 .مع بعضھم البعض مثل تداخل االختصاص بین الزمالء : صراع الدور -2

.............................................................................................................

........... 

 .التوجیھات التي تتلقاھا من رئیسك المباشرمثل تعارض سیاسات و : غموض الدور -3

.............................................................................................................

...........  

  ؟   ھل ظھرت لدیك بعض األعراض المرضیة بعد التحاقك بمنصب عملك ما ھي -4

.............................................................................................................

...........  

  یعتقد بعض أن مھنة التدریس الجامعي سھلة وال تتطلب جھدا فھل توافقھم الرأي ؟ -5

.............................................................................................................

.........  

  في العمل لدیك ؟  النفسي  في رأیك ما ھي األسباب الحقیقیة وراء اإلجھاد -6
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........  

  :عادات النوم لدیك ؟ و فیما تتمثل ھذه التغیرات؟ ھل تغیرات-7
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  ھل تعتقد أن كثرة الوقوف أثناء التدریس مشكل ؟ ما ھو أثره ؟-8
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  ھل التوزیع الزمني للحصص و الدروس مناسب وال یسبب مشكل لدیك ؟ -9
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  جامعة محمد خیضر بسكرة

  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة            قسم العلوم االجتماعیة

 علم النفس العمل والتنظیم:تخصص

:بیانات عامة  

ذكر                                          أنثى        :        الجنس-  

أقل من عشر سنوات                       أكثر من عشر سنوات  :     االقدمیة-  

أعزب                              متزوج          :   الحالة االجتماعیة-          

 

:التعلیمات  

أستاذة المحترمة نضع بین یدیك ھذه االستمارة راجین منكم أستاذي المحترم 

قراءة كل فقرة بدقة واإلجابة علیھا بصراحة تامة أمام اإلجابة التي تناسبك بوضع عالمة 

المطلوب في الخانة المناسبة ،وتأكد أنھ ال یوجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة وإنما )  (

في البحث العلمي وفیما یلي مثال یوضح لكم معرفة رأیكم ، وتأكدوا أن إجابتكم تستخدم 

  .طریقة اإلجابة 

ال      أحیانا       الفقرة نعم  
        

x 
أحب مشاھدة   

 المباریات الریاضیة

 

)ال(عند قراءتك لھذه الفقرة إذا كانت ترى أنھا ال تناسبك ضع عالمة تحت البدیل        

 

 

  شكرا على تعاونكم                                                 

   في صورتھ النھائیةاإلجھاد النفسي إستبیان یبین ) 03(ملحق رقم 



  ال  أحیانا   نعم   البنــد

        أشعر بعدم االرتیاح أثناء تواجدي في حجرة التدریس -1

        اإلشراف على الطلبةضغوط كثرة أتوتر بسرعة ألسباب -2

       ینتابني البكاء بشكل متكرر -3

       المتعلق بالعملألوم نفسي بشدة على ابسط األشیاء -4

       تنتابني أحالم مزعجة تتعلق بالعمل-5

       أشعر باإلحباط لكثرة انشغالي بالعمل-6

       أثناء العمل  ینتابني شعور بالكآبة دون مبرر-7

       ر بسب أعباء التدریسأعاني من النسیان المتكر-8

       التكیف في العملأشعر بعدم القدرة على -9

       أشعر بالقلق و التوتر عند حدوث أي تغییر في العمل-10

        أواجھ صعوبة عند االستیقاظ في الصباح-11

        أشعر بضیق الصدر دون سبب واضح-12

        أعاني من مشاكل في النوم بسب إجھاد العمل -13

        بتصبب العرق من یداي أثناء الدوام -14

        أشعر بالصداع معظم فترات العمل -15

        أشعر بالتعب واإلرھاق عقب أي نشاط ولو كان بسیط-16

        أشعر باأللم أسفل ظھري أثناء العمل  -17

        أشعر بزیادة خفقان في القلب أثناء العمل -18

        أعاني من الدوار في بعض أوقات العمل-19

        صعوبة في التحدثأشعر بجفاف الفم مما یؤدي إلى -20

        أعاني من فقدان الثقة بالنفس-21

        التحضیر للعمل اشعر بالخمول معظم الوقت أثناء -22



أشعر بالغضب و االستثارة في العدید من المواقف داخل -23

  الجامعة

      

أجد صعوبة في التركیز والتفكیر في األعمال التي سأقوم -24

  بھا

      

        تجاه األعمال التي أقوم بھاأشعر بالالمباالة -25

        ینتابني شعور بعدم الرغبة في القدوم إلى العمل-26

        أشعر بالتعب واإلنھاك عند نھایة الدوام الرسمي-27

        حصة التدریس أو اإلشرافتنتابني عصبیة شدیدة أثناء -28

الحیویة المطلوبة  ةالمتواصلحصص التدریس فقدني ت-29

   التأدیتھ

      

        دوام العمل ساعات یتشتت انتباھي في نھایة -30

حرارة عالیة، (تزعجني عدم مالئمة أجواء حجرة التدریس -31

   ) برودة شدیدة ،إضاءة غیر مناسبة 

      

أعاني من كثرة الضوضاء والفوضى داخل قاعة -32

  المحاضرة 

      

أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عاتقي من طرف إدارة -33

  القسم 

      

        أشعر أني في المكان غیر المناسب-34

        أعاني من تدخل االختصاصات مع الزمالء-35

یتم تكلیفي بأعمال غیر واضحة  وأكثر من الوقت المحدد -36

  لھا

      

        فیھااألعمال التي أقوم بھا اعتیادیة و ال جدید -37

ینتابني شعور بعدم الثقة في المسئول المباشر في كثیر من -38

  األحیان

      



   

  

  

  

  

  

  

  

        إدارة/العمل    أساتذةتتسم عالقتي بالتوتر مع بعض زمالء -39

        أفعل أشیاء متناقضة مع مبادئي الشخصیة إلتمام العمل-40

      تقل زیارتي العائلیة بسب اإلجھاد في العمل -41

    أجد صعوبة أثناء تحضیر الدروس بسب انشغاالتي العائلیة -42

    تشكل متطلباتي العائلیة عبء یزید من إنھاكي في العمل-43

    بواجباتي إتجاه العائلة ألني مجھد من العمل  قصرأ-44

    أقضي عطلة نھایة األسبوع مستریحا الستعادة نشاطي-45

    أأجل الكثیر من األمور إلى العطل الرسمیة -46

یراودني شعور بأني ال أستطیع حل أبسط المشكالت بسبب -47

 انغماسي في العمل

   

كافي لترفیھ والھوایات الیومیة ألني أعود  غیر الوقت-48

 متعب من العمل 

   

    أشعر أن لدي تأثیر سلبي على من یحیطون بي-49

    بعض المواعید لكثرة أعباء العملأضطر إلى إلغاء -50



  50: ملحق رقم                                    

  قائمة المحكمین لمقیاس اإلجھاد النفسي               

  

  

الدرجة   االسم واللقب  رقم
  العلمیة

الوظیفة   التخصص
  الحالیة

  البلد  الجامعة

علم النفس   دكتور.أ  نصر الدین جابر  01
  االجتماعي

أستاذ 
  محاظر أ

  الجزائر  بسكرة

أستاذ   عمل وتنظیم  هدكتورا  حوریة عمروني   02
 محاظر أ

 الجزائر  ورقلة

أستاذ   عمل وتنظیم دكتوراه  یسین محجر  03
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

أستاذ   عمل وتنظیم دكتوراه  الوناس میزیاني  04
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

علم النفس  دكتوراه  یمینة خالدي  05
  االجتماعي

أستاذ 
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

علم النفس  دكتوراه  فوزیة محمدي  06
  المدرسي

أستاذ 
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

علم النفس  دكتوراه  نادیة بن زعموش  07
  التربوي

أستاذ 
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

علم النفس  دكتوراه  محمد سلیم خمیس  08
  اإلكلینیكي

أستاذ 
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة

النفس علم  دكتوراه  قدور نویبات  09
  االجتماعي

أستاذ 
 محاظر أ

 الجزائر ورقلة
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