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 .داءـــــــاإله -

  
في أهدي هذا العمل المتواضع، الذي أتمنى أن يستفيد منه جميع الباحثين سواء          

  .تخصص علم النفس أو تخصصات أخرى

  ألمي الغالية التي كانت تدعمني معنويا وتكثر لي الدعوات الصالحة لتنور لي طريقي   

  " قوراري صونية" وكذلك ألختي الصغرى 

  سانية العلوم اإلن :الجامعية بقسم األستاذة  

التي كانت بمثابة يدي اليمنى، حيث ساعدتني بكل ما لديها من جوارح، سواء معنويا أو     

  "قوراري مونية" أختي الكبرى  ىلإتقدير لها والعلميا فكل الحب و

"  والدهانسى أوال " سوسن نجاعي" الوحيدة المحبوبة  ابنتيإهداء صغير صغر  يكما لد     

  "جمال نجاعي

  مريم، سهيلة، فتيحة: جميع زميالتي بالدراسات العليا ومن أقربهم وإلى   



  الشكر والعرفان

إلى كل من مد لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد، بالكثير أو بالقليل، لكم مني كل الشكر 
  .على كل ما قدمتموه لي من دعم. تقدير والمحبة الخالصةالوالعرفان و

على تفهم  جزيال اشكر"   نور الدين توريريت " مذكرتي  إلى أستاذي المحترم المشرف على
  .ظروفي وتعاونه المنقطع النظير

  المحكمين المحترمين األساتذةإلى 
  جابر نصر الدين: األستاذ  -
 زهير بوسنه: األستاذ  -
 قبقوب عيسى: األستاذ  -

 سليماني صباح: األستاذ  -
 يوسف  جوادي: األستاذ  -

 رابحي اسماعيل: األستاذ  -
 باليج: األستاذ  -

  جزيال اشكر
  ون بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسنلإلى جميع األطباء العام

  شكرا جزيال على صراحتكم وعفويتكم معي 
  إلى جميع موظفي مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة ذاتها
  شكرا جزيال على المعلومات التي قدمت لي حول المؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



  

  



  .ملخص -
ببلدية  "ةالضغط المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومي"الدراسة بعنوان 

الدوسن، تهدف إلى التعرف على مستويات الضغوط المهنية ودافعية االنجاز لدى أطباء الصحة 
العمومية وطبيعة العالقة بين المتغيرين سابقين، وعلى هذا األساس تم طرح عدد من التساؤالت 

  : وهي 
 ما هو مستوى الضغط المهني لدى أطباء الصحة العمومية؟ -
 نجاز لدى أطباء الصحة العمومية؟ما هو مستوى دافعية اال -
 ما طبيعة العالقة بين الضغط المهني ودافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية؟ -

ارنا لهذا الموضوع بناءا على أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وكذا بعد اطالعنا على تياخ تمو
  .يب الزمني وتعليق عنهاعدد من الدراسات السابقة التي تم عرضها في المذكرة بناءا على الترت

كما تم االستفادة منها كخلفية علمية وذلك طبعا بعد تمحيصها في تحديد منهجنا وفي بناء أدوات 
  .والمقاييس موضوعنا

  :الدراسة كما يلي  تاللتساؤة رضوكذا في وضع إجابات مفت
  .مرتفع  لدى أطباء الصحة العمومية مستوى الضغط المهني-     
  .نجاز لدى أطباء الصحة العمومية منخفضمستوى دافعية اال -
 .هناك عالقة عكسية بين الضغوط المهنية ودافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية -

  :ي وطبقنا عدد من األدوات والمقاييس منهادولتحقيق أهدافنا اتبعنا المنهج العيا
أطباء الصحة  أعدته الباحثة لقياس مستوى الضغط المهني لدى: مقياس الضغوط المهنية -1

 العمومية
أعدته الباحثة لقياس مستوى دافعية االنجاز لدى أطباء الصحة : مقياس دافعية االنجاز -2

 .العمومية
لتأكيد نتائج المقياسين التابعين والتعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرين : المقابلة -3

 :اإلحصائية وهيالسابقين تم معالجة نتائج ما سبق إحصائيا عن طريق عدد من األدوات 
 .الخ، معامل بيرسون...ويةئالمالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، التكرارات، النسب 

على حاالت الدراسة التي قدرت بثمانية أطباء وطبيبات تم اختيارهم بناءا  على نتائج تطبيق 
ية مقياس الضغوط المهنية على عشرون طبيبا وطبيبة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوار

  .الدوسن



ثم طبق عليهم مقياس دافعية االنجاز لتعرف على مستوى انجازهم داخل الضغوط التي 
  .يعيشون بها

  :وبعد تطبيقنا على األدوات والمقاييس السابقة توصلنا إلى نتائج التالية
 .أن مستوى الضغوط المهنية لدى أطباء الصحة العمومية مرتفع -
 الصحة العمومية منخفض أن مستوى دافعية االنجاز لدى أطباء -
 أن هناك عالقة عكسية بين الضغوط المهنية ودافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية -

   



résumé 
 
L'étude, le stress au travail intitulé et sa relation avec la motivation à la réalisation de la santé 
publique médecins municipalité Aldosn, vise à identifier les niveaux de stress au travail et la 
motivation de réussite chez les médecins et la nature de la relation entre les deux variables 
anciens de la santé publique, et sur cette base a été demandé à un certain nombre de questions 
qui 
 
Quel est le niveau de stress et de médecins de santé publique du travail? 
- Quel est le niveau de motivation à la réussite chez les médecins de santé publique? 
- Quelle est la nature de la relation entre le stress professionnel et la motivation de réussir chez 
les médecins de santé publique? 
Notre test est venu à ce sujet sur la base d'autres raisons subjectives et objectives, ainsi que, 
après un bref nous sur un certain nombre d'études précédentes, qui ont été présentés dans la 
note en fonction de l'ordre chronologique et les suspendre. 
A également été utilisé comme un arrière-plan scientifique et, bien sûr, après un examen pour 
déterminer notre approche dans les outils et les normes de notre thème construction. 
Ainsi que dans le développement de réponses ouvertes aux questions de l'étude sont les 
suivants: 
haut : 
- Le niveau de motivation à la réussite de médecins de santé publique. 
faible 
- Il existe une relation inverse entre le stress professionnel et la motivation de réussir chez les 
médecins de santé publique. 
Pour atteindre nos objectifs , nous suivons le programme standard et appliqué un certain nombre 
d'outils et de normes , y compris : 
1 - pressions professionnelles envergure : Compilé par le chercheur pour mesurer le niveau de 
stress et de médecins de santé publique du travail 
2 - mesure de la motivation à la réussite : Compilé par le chercheur pour mesurer le niveau de 
motivation à la réussite chez les médecins de la santé publique 
3 - Interview: à confirmer les résultats de leurs successeurs échelles et d'identifier la nature de la 
relation entre les deux variables ont été traitées statistiquement ex -dessus des résultats grâce à 
un certain nombre d'outils statistiques , à savoir : 
La moyenne arithmétique , l'écart type , les fréquences , les pourcentages , etc coefficient de 
Pearson . 
Une étude cas-témoin qui estime huit médecins et les médecins ont été sélectionnés sur la base 
des résultats de l’application d'une pression professionnelle à l'échelle Vingt médecins et médecin 



organisation de santé publique proximité Aldosn . 
Ensuite, ils bombent mesure de motivation à la réussite de connaître le niveau de réalisation dans 
les pressions qu'ils vivent. 
Après notre application sur les outils et les normes précédentes, nous avons atteint les résultats 
suivants: 
- Le niveau des pressions professionnelles des médecins de santé publique élevées. 
- Le niveau de motivation à la réussite chez les médecins de santé publique faible 
- Qu'il y ait une relation inverse entre le stress professionnel et la motivation de réussir chez les 
médecins de la santé publique 
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  .ةـــــــمقدم -
يعتبر الضغط النفسي من األمراض الحالية المنتشرة لدى األفراد والناتجة عن مصادر     

وخاصة إذا كان الفرد يمتهن مهنة ،) الضغط المهني( مختلفة  ومن بينها المصادر المهنية 
، التي تتطلب دقة وسالمة "مهنة الطب"حساسة، يتوقف عليها مصير وحياة اآلخرين مثل 

تشخيص المرض لتقديم العالج المناسب للفرد، فأي خطا طبي مهما كانت طبيعته، قد يؤدي إلى 
  .تشوهات أو إعاقات أو أمراض أخرى أو حتى الموت

وعلى هذا األساس وجب علينا التعرف على طبيعة العالقة بين الضغط المهني الذي أصله 
قة مما يقلل ويجنب الوقوع في أخطاء نفسي ودافعية الطبيب النجاز مهامه على أكمل وجه من د

  .طبية فادحة
  

الضغط المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أطباء الصحة " منه جاءت الدراسة بعنوان      
فبعد اإلهداء وشكر والعرفان . حيث عالجنها ضمن خطة بحثية في خمسة فصول" العمومية

  .ثم مقدمة) الجداول واألشكالالمحتويات و ( فهارس كل من الوعرض ملخص الدراسة، و
جاء الفصل األول بعنوان المدخل العام للدراسة الذي تم فيه  تحديد اإلشكالية الدراسة واألسباب 
الذاتية والموضوعية الختيار الموضوع وتعرف على أهمية وأهداف الدراسة، وتحديد 

ومما سبق اإلجابة مصطلحات ومفاهيم المفتاحية بها وعرض الدراسات السابقة وتعليق عنها 
  ).فرضيات الدراسة( المفترضة لتساؤالت الدراسة 

  
التعريف بضغط المهني : وبعده الفصل الثاني بعنوان الضغط المهني لدى أطباء، تم فيه    

توضيح عناصره ومراحله ثم أنواعه، عرض أهم النماذج والنظريات التي فسرته ثم تحديد أهم 
  .ي لدى الطبيب وأثاره عليه وأساليب موجهته لهالمصادر المتسببة في ضغط المهن

ومن بعد الفصل الثالث بعنوان دافعية االنجاز عرضنا من خاللها مفهوم دافعية االنجاز ولمحة 
تاريخية لتطور مفهوم دافعية االنجاز وتحديد أنواع ووظائف ومكونات دافعية االنجاز وكذا 

وبعدها النظريات المفسرة  لظاهرة االنجاز . خصائص األفراد المتمتعين بدافعية انجاز عالية
  .وكيفية قياسه عند الفرد

  



 ب 
 

والفصل الرابع بعنوان اإلطار المنهجي لدارسة حدد من خالله منهج الدراسة مجاالتها       
أدواتها وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة فيها وحاالت ) البشرية وزمانية والمكانية(

  .االدراسة التي استوفته
  

والفصل الخامس بعنوان عرض النتائج ومناقشة أي عرض نتائج تطبيق ادوات البحث      
  )األولى، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة( على حاالت الدراسة 
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  .ةـــــالدراس ةــــــإشكالي - 1
  
السياسية، ( السريع الذي تشهده حياتنا المعاصرة في مختلف الميادين نظرا لتطور         

، ازدادت وتنوعت حاجات الفرد مع صعوبة )الخ.....االجتماعية، االقتصادية، الثقافية
حالة من االستقرار  إلى، مما جعله يضاعف الجهد في العمل المستمر للوصول إشباعها

غطة في حياته، ومن بينها المواقف والخبرات الناتج عن عدد من المواقف والخبرات الضا
 إلىأي التي تحدث داخل المؤسسات والتنظيمات المختلفة، والتي قد ترجع المهنية، 

ترجع  أوالذين يحتكون به،  األشخاص إلى أوالمهام التي يقوم بها الفرد،  ةالمنظمة وطبيع
  .الفرد ونمط شخصيته إلى

ي داخل المؤسسات تختلف كما وكيفا عن بعضها مستويات الضغط المهن أن إال        
القطاعات عرضة للضغوط، حيث يعد من  أكثرالبعض، ويعتبر قطاع الصحة من 

حياتهم،  أساسهاتتوقف على تقدم خدمات دائمة للمواطنين  إذالقطاعات الحساسة والحيوية، 
القائمين  الفعال بين جميع واألداءوكذا من المؤسسات التي تقوم على العمل المنسق 

تتطلب الدقة منهم، وذلك راجع لطبيعة مهنهم التي  األطباءوالعاملين في القطاع وخاصة 
المعدية  األمراضفي تشخيص المرض وتحديد العالج المناسب، واخذ الحيطة والحذر من 

  .واالنتباه الدائم والتركيز الذهني مع كل المرضى مهما كان عددهم
 أساسيوالعقلية السليمة كشرط فة لتمتعه بالصحة الجسدية لذلك البد للطبيب باإلضا     
الحماسة والرغبة والطموح الزائد والمستمر والدائم الذي .وجه  متإالمهمة على  ألداء

  ، تحت جميع الظروفإليهيكون كدافع قوي النجاز المهام الموكلة 
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ولياتها التي قد تتسبب في حدوث ضغوط مهنية كالظروف العائلية ومسؤ          
تاد الطبي عزيادة حجم المرضى ونقص المقابل  األطباء دكقلة عد( والظروف المهنية 

 أحسن إلى، مع العطاء الدائم وبذل جميع الجهود للوصول )الخ...اإلداريوالروتين 
  .النتائج

  
نحو انجاز وظيفته تكون لديه دافعية دائمة  أن. فهو مطالب بحكم مهنته والمجتمع      

، من الظروف والمطالب الضاغطة  كهذا وذاوبين . خدمات نافعة للفرد والمجتمعوتقديم 
 وتتأثرجسدية ونفسية محدودة  وإمكانياتله قدرات  إنسان، واألخير األولفالطبيب في 

  .بما يحيط به وإيجاباحالته النفسية ودافعيته للعمل والعطاء سلبا 
  :التالية التساؤالتطرح سبق نمما و
  

  الصحة العمومية؟ أطباءى الضغط المهني لدى هو مستو ما -
 الصحة العمومية؟ أطباءهو مستوى دافعية االنجاز لدى  ما -
الصحة  أطباءودافعية االنجاز لدى العالقة بين الضغوط المهنية طبيعة ما  -

 العمومية؟ 
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  .فرضيات الدراسة_2
  

  . مستوى الضغط المهني لدى أطباء الصحة العمومية مرتفع -
 .ة االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية منخفضمستوى دافعي -

هناك عالقة عكسية بين الضغط المهني ودافعية االنجاز لدى أطباء الصحة  -
  .العمومية
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  .اختيار موضوع الدراسة أسباب -3
  

حد كبير ضمنيا  إلىودوافع اختيار موضوع الدراسة يساهم  ألسبابتحديد الباحث  إن    
النتائج المرجوة، ومن ابرز  إلىمسار السليم للبحث للوصول وتحديد ال اإلشكاليةفي ضبط 

االنجاز الذاتية والموضوعية التي جعلتنا نختار عالقة الضغوط المهنية بدافعية  األسباب
  :يفيما يلكموضوع دراسته نلخصها 

  
  :الذاتية األسباب - أ

  
يتعرض لها رغبة الباحثة الشخصية في تحديد مستويات الضغوط المهنية التي  -1

كزمالء عمل، وانعكاساتها على النجاح في القيام بواجبات اعمل، وذلك  ألطباءا
  .بحكم عملي كمختصة نفسانية بالمؤسسة العمومية ذاتها

  
الذي  باألطباءطموح ذاتي في دراسته الضغوط النفسية، بحكم احتكاك الباحثة  -2

ة يعملون معها، مما يسهل عليها عملية جمع البيانات والمالحظة المباشر
  .للمبحوثين

  
  

  :الموضوعية األسباب - ب
  

الوزن العلمي للموضوع كونه يدرس مرض العصر وهو الضغوط النفسية مع حداثة  -1
  الموضوع، وحاجة وزارة الصحة لمثل هذه الدراسات لتخفيف من حدة مشاكل القطاع
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 رةاألخيالطبية التي تشهدها الساحة االستشفائية في اآلونة  األخطاءتفاقم مشكلة  -2
  .األخطاءهذه  وأبعادوتزايدها بشكل رهيب مما خلق الحاجة للبحث عن خلفيات 

  
 كاإلهمالتفشي بعض السلوكيات في مؤسسات الصحة العمومية الجوارية  -3

  .األطباءوالالمباالة والتكاسل الصادرة من 
  

 أسبابتزايد شكاوي المواطنين وتذمرهم من الوضع، بما يفتح مجال التحقيق في  -4
  .لوكياتهذه الس

  
  

والعربية في مجال الضغوط المهنية والنفسية  األجنبيةتعدد وتنوع الدراسات  -5
  .بالمقابل ندرة الدراسات الجزائرية في مجال الصحة على وجه الخصوص

  
  .دراسةال أهمية  - 4

  
 األساسيالذين يعتبرون العماد  األطباءعمل  أهميةهذه الدراسة من  أهميةتنبع  -1

جميع مهام العاملين داخل  وأوامرهمعلى تشخيصهم  حيث يتوقف. لقطاع الصحة
  .األشعةالمؤسسة االستشفائية بما فيهم الممرضين والمتخصصين في 

  
من خالل مساعدة صانعي القرار في وزارة الصحة  أهميتهاتكتسب هذه الدراسة  -2

المستشفيات، من وضع خطط للحد من الضغوط التي يواجهها الطبيب  وإصالح
  .لدراسةعلى ضوء نتائج ا

  
  

هذه الضغوط  بإدارةعلى وضع استراتيجيات تسمح  المسئولينالمساهمة في مساعدة  -3
  .والحفاظ على مستوى محدد لها لضمان دافعية االنجاز المناسبة
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يساهم هذا البحث في تغطية جانب النقص الموجود في الدراسات المحلية خاصة ما  -4
  يتعلق بقطاع الصحة

  
اجتماعية، نظرا لدور الوظيفي  أهميةالعلمية، فان الدراسة تكتسي  األهميةجانب  إلى -5

و الوقاية  اإلرشادوالمجتمع من خالل  األسرةالذي يلعبه الطبيب في الحفاظ على استقرار 
والعالج والتشخيص المبكر والدقيق للمرض، الذي يجنب الفرد الوقوع في الكثير من 

  .المشاكل
  

يكون كمرشد للطلبة  أنمتواضع علميا وعمليا، يمكن تدعيم المكتبة العلمية ببحث  -5
  .البحث العلمي إجراء ىالمقبلين عل

  
كعالقة : ( لها عالقة بمتغيرات البحث أخرىمواضيع  وفتح مجاالت الدراسة نح -6

  )الخ..عالقة دافعية االنجاز بالقلق المزمن أوالضغط المهني بنمط الشخصي، 
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  .ةالدراس أهداف- 5
  

  .الصحة العمومية أطباءلتعرف على مستويات الضغوط المهنية لدى ا) 1
  .الصحة العمومية أطباءالتعرف على مستويات دافعية االنجاز لدى ) 2
التعرف على العالقة وطبيعتها بين مستويات الضغوط المهنية ودافعية االنجاز لدى ) 3

  .الصحة العمومية أطباء
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  .مفاهيم ومصطلحات الدراسة - 6
  

هناك عدة محاوالت لتعريف كلمة مفاهيم، ومن بينها تعريف معين خليل عمر         
من مؤشر  ألكثرالمالحظة المباشرة المتشكلة بواسطة  اإلدراكيةالصورة الذهنية "  بأنها"

دراستنا متعلقة بالعالقة بين الضغوط المهنية  أنوبما .  )1("اقع ميدان البحثوواحد من 
  :فالباحثة بصدد تحديد المفاهيم التالية باءأطدافعية االنجاز لدى 

  :الضغوط المهنية -أ
عاطفية  ةهي مجموعة من التفاعالت بين الفرد والبيئة والتي تسبب في حال: ااصطالح/ 1
   ) 2(وجدانية غير سارة كالتوتر والقلق أو

ل، جراء حالة انفعالية تصيب الفرد، نتيجة لعدم توافقه مع بيئة العم بأنهاوكذلك تعرف *) 
ته التكيفية، وينتج قمواقف ومشكالت بيئية ومختلف المثيرات الداخلية والخارجية تفوق طا

   )3( الخ..النفسية والسلوكية والعضوية واالجتماعية والمهنية اآلثارعنها مجموعة من 
  :ءاإجرا/ 2

 ،ونستدل عليها  من خالل مصادر مهنيةهي تلك الحالة اإلنفعالية التي تحدث نتيجة 
،  التي سوف نقيسها بمقياس الضغوط المهنية األعراض النفسية وجسدية وسلوكية مهنية 

  . الذي أعدته الباحثة 
 :المصادر المهنية  - 

  :التي يمكن حصرها في 
عدم قدرة الطبيب معرفة وتحديد مسؤولياته ، :  العبء الوظيفي وغموض الدور -

،  إضافية ساعاتي يعمل اليجعله يعمل دون وجود مقررات تنفيذ مهام ، وبت مما
 . لهويتلقى أوامر من عدة أفراد وال يبدع في عم

التي تحيط ) مكان العمل والمناخ(ي تلك البيئة ه: الظروف المادية والفيزيقية   -
ضافة إلى نقص بالطبيب ، والتي تتصف بأنها غير صحية وغير نظيفة ، باإل

سماعة قلب / من سرير  :وكل ما يساعد الطبيب في عمله  ةالالزمالتجهيزات 
وسوء األحوال المناخية داخل العمل كرطوبة  . إلخ .....،مكتب ـ،كرسي 

 إلخ...الحرارة المرتفعة الرائحة الكريهة ، الغبار 
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يظهر من خالل العالقة بين الطبيب و إدارة العمل ، مدى : الدعم اإلداري _  
  :ايلي ن الطرفين  ومن مظاهره مون الذي يكون بياالتنسيق وتع

 .اإلصغاء لمقترحات الطبيب  -
 .في بعض القضايا المهنية وأخذ برأيه إشراكه  -

 .توقعات المدير من طبيب  -
 .مدى مسايرة الطبيب ألوامر اإلدارة  -

يحصل عليه الطبيب من أدائه لعمله اليومي سواء   ما :المردود والحوافز المادية - 
   )إلخ....ترقيات ، مردودية الراتب الشهري ، إمتيازات ، ( كان مادي أو معنوي 

  .ومدى رضاه 
  :الدافعية -ب

 إلشباعهي القوة المحركة لسلوك الفرد، والتي توجهه نحو االستجابات معينة، وذلك 
من البيئة  أوحاجات معينة، حيث تمتاز هذه القوة بعوامل قد تكون نابعة من الفرد ذاته 

  المحيطة
  ).خارجية أوداخلية (  
  : دافعية االنجاز -ج
 إلىهو الطموح العام، المثابرة على بذل الجهد والتحمل والسعي للوصول :ااصطالح/ 1

  ) 4 (مستوى من التفوق واالمتياز
  .النجاح والتميز إلىهي السعي تجاه الوصول : وكذلك

، من خالل هو ذلك الطموح الذي يدفع الفرد  للمثابرة من أجل بذل الجهد   :إجرائيا/ 2
  .نية تدل على إقباله على العمل ، رغم وجود توترات  داخله إنجازية مه سلوكات

، وجب علينا توضيح عدد من المصطلحات ومن خالل تعريفنا اإلجرائي لدافعية اإلنجاز  
  :التي وردت فيه

، من حب للنظام وإتقان كل فعل يبين دافع  الطبيب إلنجاز عمله  :سلوك اإلنجاز  - 
 .إلخ ....مل اليوم إلى الغدعمل ورغبة في العمل ، وعدم تأجيل ع
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كل سلوك يدل على أن الطبيب يبذل جهدا في العمل ،  :المثابرة في بذل الجهد  - 
وفي تصحيح أخطاءه ، كحل المشكالت المهنية وعدم التهرب منها ، محاولة 

 .إلخ....ه ،  متابعة العمل بعد خطأ صدر منه وإعتراف به تحسين أداء
يدل على رغبته في أداء عمله  يصدر من الطبيب   كل سلوك:اإلقبال على العمل  - 

 .اليومي بحماسة 
عدم تأثر األداء المهني للطبيب بالمشاكل المهنية العالئقية  :التوتر في العمل  - 

 .اليومية 
إلى مرتبة علمية ومهنية راقية ، يظهر من خالل رغبة الطبيب الوصول  :الطموح  - 

 . الدائم  لتحسين أداءه اإلنجازي المهني
 :نستدل عليه من خالل و -
 .الرغبة في التخصص -

 .رغبة في النجاح  -
 .الرغبة في الوصول لرتبة مهنية أعلى  -

 .لديه صورة جيدة للمستقبل    -
  .و سوف تقوم الباحثة بقياس ماسبق من خالل مقياس دافعية اإلنجاز الذي اعدته 

  
  :الطبيب العام/ ـد    

  
في ) بدون تخصص( الجسم  )5( أجهزةو أعضاءالطبيب الذي درس جميع :ااصطالح/ 1

مهامه  أهممن . دكتوراه في طب العام ةالمتحصل على شهادو ) سنوات 7( مدة زمنية 
  :مايلي

  صف دقيق للمرضوتحديد و: تشخيصال
  الحد من مرض معين أوالخطة العالجية المناسبة لتجاوز  إعطاء: العالج

وباء في  أووممرضين حول مرض مع فريق طبي متنقل  تحسسيهحمالت  إعداد: لوقايةا
   ةمناطق معين

  .عالجالبعد  هوشفاء هومدى تحسن،متابعة المريض : المراقبة
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  :يتصفون بمايلي  هم حاالت الدراسة الذي ألطباء:ءاإجرا-2

  عامون  أطباء -
  مؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسنباليعملون  -
  . مناوبةال و يعملون بنظام الساعات اليومية  -
  ).حسب مقياس الضغوط المهنية الذي أعدته الباحثة.( عانون من ضغوط مهنيةي -
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  .الدراسات السابقة والتعليق عليها-7 

  
" دافعية االنجاز" و " الضغوط المهنية" هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوعا 

  :نذكر منها
  يةالدراسات التي تناولت الضغوط المهن -6-أ
  : الدراسات العربية :1-6-أ
  ):2002( األحمديدراسة حنان عبد الرحيم : 1-1-6-أ

العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة  األطباءضغط العمل لدى " تحت عنوان 
  ".بمدينة الرياض

من خالل  األطباءضغوط العمل لدى الضوء على مشكلة  إلقاء إلىهدفت هذه الدراسة 
اختالف المترتبة عنها، وكذا التعرف على مدى  واآلثارالعمل  توضيح ماهية ضغوط

مصادر ضغوط العمل باختالف الخصائص المهنية والشخصية وقياس مستوى ضغوط 
  .النفسية والجسمية أعراضهاالعمل من خالل قياس 

العينة عشوائيا، حيث تم استقصاء  أفراد، وقد تم اختيار اتبعت الباحثة المنهج الوصفي
 % 16بنسبة طبيب في سبعة مستشفيات حكومية وثالث مستشفيات خاصة  900 عينة من

  .في مدينة الرياض األطباء إجماليمن 
على  لإلجابةوقد تم في هذه الدراسة استخدام االستبانة لجمع البيانات وقياس المتغيرات 

   OSI :occupational stres indicatorالدراسة ، وتمت االستعانة بمقياس  تساؤالت
  :النتائج التالية إلىوتوصلت هذه الدراسة 

عينة الدراسة  أفرادالجسمية بدرجات متوسطة لبعض  األعراضبينت وجود بعض  -)1
   %31، وبدرجة عالية نسبة أحيانا %41بلغت 
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العينة،  إجماليمن  %25 أحيانانفسية بدرجة اقل تصل  أعراضكما بينت وجود  -)2
العينة مما يعد مؤشرا  أفرادمن  %25رجة عالية لديهم النفسية بد األعراضما تنتشر نبي

  )6 (.على ارتفاع مستوى الضغوط
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  ):2003(دراسة اللوزي والحنيطي  :2-1-6-أ
اثر العوامل المهنية والشخصية على الضغط الوظيفي في المستشفيات " تحت عنوان 

  ".األردنفي  ةميوالحك
 فيالمهنية بالضغط الوظيفي  لمالعواالتعرف على عالقة  إلىهدفت هذه الدراسة 
الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية  أهداف، من اجل تحقيق باألردنالمستشفيات الحكومية 

النتائج التي توصلت لها  أهمومن  ،موظف موظفة) 245(من مجتمع الدراسة الذي بلغ 
  :هذه الدراسة مايلي

  .مهنية العاملين في المستشفيات الحكومية يتعرضون لضغوط أنبينت  -
وبيئة العمل المادية، طبيعة العمل : أهمهامصادر الضغط الوظيفي، وكان تم تحديد  -

السالمة والصحة المهنية، العالقات داخل بيئة من الخدمة،  نالمستفيديطبيعة تعامل 
 .العمل

نحو  نالعامليفي تصورات  إحصائيةكما كشفت على وجود فروق ذات داللة  -
الشخصية عالقة بالضغط الوظيفي تعزى للمتغيرات العوامل المهنية التي لها 

 )7( )الحالة االجتماعية، الخبرة، العمر، الدخل، المسمى الوظيفي: ( التالية
  .2004دراسة القبالن  :3-1-6-أ

في المملكة العربية  األكاديميةمصادر الضغوط المهنية في المكتبات " تحت عنوان 
  "السعودية

وء على مكونات ضغط العمل للعاملين ومصادره في بيئة الض إلقاء إلىهدفت الدراسة 
المترتبة عليها  واآلثاروالمؤسسات المعلوماتية بشكل عام، والنتائج  األكاديميةالمكتبات 

الوظيفي، وتحديد االستراتيجيات العامة للتعامل مع مشكلة  األداءالتي تقلل من كفاءة 
  . السلبية وأثارهاضغوط العمل 

  
  
  



 مدخل عام للدراسة                                                                                                          :     الفصل األول
 

18 
 

موظفا وموظفة من مجتمع ) 105(شملت  استبانهالدراسة هدفها تم توزيع ولكي تحقق 
  .الدراسة المكون من ثالث مكتبات في المملكة السعودية

  :أهمهاالدراسة على مجموعة من النتائج  وأسفرت
د وعدم وج(بين مصدر الضغط الناتج من  إحصائيةوجود عالقة موجبة ذات داللة  -

وتعددها، التطور المهني، المردود المالي، تقيم  األدوار، غموض اإلداريالدعم 
  ).اإلنسانيالوظيفي االتصال  األداء

 8.ووجود عالقة ايجابية تربط متغير الجنس بمصادر الضغط -
  :2005دراسة النعاس : -4-1-6-أ

نية وعالقتها بالصحة النفسية لدى العاملين بالشركة العامة الضغوط المه" تحت عنوان 
  "للكهرباء بمدينة مصراتة ليبيا

التعرف على العالقة بين الضغوط المهنية والصحة النفسية لدى  إلىهدفت الدراسة 
فردا ) 250(العاملين بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة، وتكونت عينة البحث من 

فردا، اختيروا بالطريقة العشوائية ) 822(مع البحث المقدر بـ من مجت %30بنسبة 
  .النسبيةالطبقية 

  :أهمهاالبحث على عدة نتائج  أسفرتوقد 
 أكثرهناك ضغوطا مهنية يعاني منها العاملون بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة  -

وض الدور، العالقة مع الزمالء، صراع الدور، غم: " من غيرها وهي على التوالي
، النمو والتقدم المهني، نالمنتفعيالعالقة مع الرؤساء، حجم العمل، نوع العمل ، العالقة مع 

  ".التشجيعية زظيفي، الراتب والحوافوالهيكل التنظيمي ، االستقرار ال
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تغير الوضع الوظيفي على مل تبعافي الضغوط المهنية  إحصائيةوجود فروقا ذات داللة  -
ب والحوافز التشجيعية، حجم العمل، صراع الدور، غموض الدور، الرات( مجاالت 

االستقرار الوظيفي، العالقة مع الرؤساء، الهيكل التنظيمي، الدرجة الكلية للضغوط 
  ).المهنية

، بمعنى اإلداريينأغلب الفروق الموجودة بين جماعات الوضع الوظيفي لصالح كانت  -
بينما مجال االستقرار ) ن القياديين والفنيينضغوطا م أكثر اإلدارية المهن أصحاب أن

  .الوظيفي كان لصالح القياديين
بين الضغوط المهنية والصحة النفسية لدى العاملين  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة  -

  مصراتة )9( بالشركة العامة للكهرباء بمدينة
  :نذكر الدراسات الجزائريةومن 

  )0062/2007(دراسة شحام عبد الحميد :5-1-6-أ
  "عالقة الضغوط المهنية باالضطرابات السيكوسوماتية" بعنوان  

تحديد طبيعة العالقة بين الضغط المهني واالضطرابات النفسية والجسمية،  إلىوتهدف 
  .ومعرفة مدى اختالف العالقة المدروسة بين العينة وفقا للخصائص الفردية

عينة الدراسة فقد كان عدد  أماصفي، والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الو
 واألدواتللدراسة،  األصليمن المجتمع ) % 11,33(تعادل ) فردا 342( أفرادها

المقابالت ومقياس الضغط المهني، واختبار تحرى العوارض : المستخدمة هي
  .السيكولوجية

  :فقد إليهابالنسبة للنتائج المتوصل  أما
  در العالئقية واالضطرابات السيكوسوماتيةاثبت وجود عالقة بين الضغوط والمصا -
  )10(وجود ارتباط موجب بين الضغط المهني واالضطرابات سيكوسوماتية -
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  )2010(دراسة شارف خوجة مليكة  :6-1-6-أ
ة في مرحلة ندراسة مقار" مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين الجزائريين " بعنوان 

  بوالية تيزي وزو) ويابتدائي ، متوسط، ثان: التعليمية الثالث
الضغوط المهنية لدى المدرسين، ومعرفة ماذا  مصادرالبحث في  إلىهدفت هذه الدراسة 

كانت هل هناك فروق في الشعور بالضغوط المهنية وذلك تبعا الختالف المراحل  إن
م بناء مقياس مصادر الضغوط المهنية تالدراسة  أهدافولتحقيق ،التعليمية والخبرة المهنية 

التربوي والدراسات السابقة حول الموضوع واشتمل  األدبى المدرسين، انطالقا من لد
  :بند وهي 48موزعة على  أبعاد أربعالمقياس 

مصادر ضغوط طبيعة العمل، مصادر الضغوط المادية والفيزيقية، مصادر لضغوط 
  .االجتماعية والسياسية التعليمية ومصادر الضغوط العالئقية

مدرس من  210على المنهج الوصفي المقترن اشتملت عينة الدراسة  اعتمدت الدراسة -
  .بلديات من والية تيزي وزو 5في  حصصية .الجنسين، اختبر بطريقة غير عشوائية

  :الدراسة ومن ابرز نتائج  -
المراحل التعليمية الثالث يعانون من مصادر الضغوط المهنية مع وجود فروق أن مدرسي 

شعورا  األكثر أنهمالح مدرسي التعليم المتوسط الذين تبين تعود لص إحصائيادالة 
  بالضغوط المهنية ككل
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من المقياس  األولالمصدر  إنوفي بعده المهني الثاني والثالث والرابع، كما بينت النتائج 
  )11(طبيعة العمل، لم تظهر فيه فروق دالة،مصدر ضغوط 

  .األجنبيةالدراسات  :2-6-أ
 g jones 2000study collin:1-2-6-أ

Stress.the perceptions of social work lectures in britain ""  
بين محاضري  اإلجهادفحص الرضا الوظيفي، الشعور بالضغط  إلىهدفت هذه الدراسة 

العمل االجتماعي ببريطانيا، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام االستبانة البريدية، وكانت 
النتائج  إلىن المحاضرين، حيث توصلت هذه الدراسة م 522عينة الدراسة مكونة من 

  :التالية
محاضري العمل االجتماعي يتمتعون بمستويات عالية من الرضا، ووجود  أنبينت  -

  .مجموعة من الضغوط مشابهة لتلك الموجودة في المجتمع البريطاني
 .الربع من محاضري العمل االجتماعي يعاني من القلق والكآبة أنكما بينت  -
كمشكلة فردية، ولكن نتاج  أساسياد بشكل هنظر للضغوط واالجن ال أنتالي البد وب -

  )12(القسم، المستويات المؤسسة، البيت وما يتعلق بالعمل: عن تفاعالت
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  schoroderstudy 1200: 2-2-6-أ

Stress.coping among ghanian school teachers" "  
ينين في غة التي يواجهها المعلمين الكشف عن الضغوط المهني إلىهدفت هذه الدراسة 

واإلستراتيجية التي يستخدمونها في مواجهة مصادر عملهم واهم مصادرها، والطرق 
 أقاليممدرس تم اختيارهم من خمس  355الدراسة على عينة من  وأجريتالضغوط، 

  :أهمهامجموعة من النتائج  إلىمختلفة في غينيا، وتوصلت الدراسة 
الراحة،  وأسبابط للمعلمين تتمثل في انخفاض الرواتب نقص وسائل مسببات الضغو أكثر

ووجد أن أكثر االستراتيجيات المستخدمة من قبل  عدم مجانية التعليم لهؤالء المتعلمين
المعلمين للتغلب على الضغوط تتمثل في اإليمان باهللا، التفكير في المشكالت، بذل المزيد 

  )13(.اع الخاطئةمن الجهد لحل المشاكل وتصحيح األوض
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  ."الدراسات التي تناولت دافعية االنجاز: ب-6
  :الدراسات العربية  - 1- ب-6
دافعية االنجاز وعالقتها  "بعنوان ) :2005(دراسة محمد محمود بني يونس  :1-1–ب-6

  ".بكل من القلق الشخصي وأنماط السلوك لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية
  ذكور 29إناث و  87: طالب وطالبة 116تكون من أجريت الدراسة على عينة ت

  :استخدم الباحث من خالل دراسته المقاييس التالية
  قياس دافعية االنجازل مقياس ينموف -
 لقياس القلق الشخصي  سبيلبيرغر وزمالئه قائمة  -

 مقياس الفسفورس لقياس أنماط السلوك -
  :أظهرت النتائج مايلي

  )14(االنجاز والقلق الشخصي وأنماط السلوكعدم وجود عالقة ارتباط بين دافعية  -
الضغط المهني  "بعنوان: ستاذة صاهد فتيحةاألنوي الجمعي و.دراسة د: 2-1–ب-6

  ".وعالقته بدافعية االنجاز لدى أساتذة التعليم الثانوي ببرج بوعريريج
تهدف الدراسة إلى التعرف على مستويات الضغط المهني ودافعية االنجاز لدى هؤالء 

 41هذه الدراسة على عينة عددها  تمتعلمين وكذلك العالقة بين المتغيرين وطبيعتها، الم
  .أستاذ

  : استخدم الباحث مقياسين هما
نجاح القبالن يهدف لقياس أهم مصادر . د.مقياس لقياس الضغط المهني لـ  -

  .وأعراض الضغط المهني
 قالرحمان صالح األزر بدع.مقياس لقياس دافعية االنجاز وضعه د -

توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط بين الضغط المهني ودافعية االنجاز لدى 
  )15(أساتذة التعليم الثانوي
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ة بين ندافعية االنجاز دراسة مقار"بعنوان : دراسة نبيل محمد الفحل : 3-1–ب-6
  ".المتفوقين والعاديين من الجنسين في التحصيل الدراسي في الصف األول الثانوي

هدف الدراسة إلى التعرف على مدى دافعية االنجاز لدى كل من الطالب المتفوقين ت
  .والعاديين وكذلك التعرف على الفروق بينهم

من  30من المتفوقين و 30: طالبا  ) 60(ن مأجريت هذه الدراسة على عينة متكونة 
  )من العاديات 30متفوقات  30(طالبة ، ) 60(العاديين، 

مارة جمع البيانات العامة واختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدين استخدم الباحث است
  :الفتاح موسى من نتائج هذه الدراسة.بدإعداد ع

  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات مجموعة المتفوقين -
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة الطالب العاديين في  -

ن متوسط درجات الطلبات العاديات على مقياس دافعية التحصيل الدراسي وبي
  االنجاز

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات المتفوقات وبين متوسطات -

 )16(درجات الطالبات العاديات في التحصيل الدراسي على مقياس دافعية االنجاز -
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  : جنبية الدراسات األ - 2- ب-6
العالقة بين دافعية االنجاز والبيئة ": بعنوان :1967ون اندروز دراسة لج :1-2-ب-6

  ".في المؤسسة واإلداريةاالجتماعية 
 واإلداريةالعالقة بين دافعية االنجاز والبيئة االجتماعية  وضيحت إلىتهدف هذه الدراسة 

العاملين بـشركتين  اإلداريينفي المؤسسة، ولقد تكونت عينة الدراسة من بعض 
ج، في حين الثانية كانت مكسيكية شهدت ئنتالا أعلىحققت  أمريكية: األولى بالمكسيك

تدهورا مستمرا رئيسيا يديرها بدكتاتورية وقد استعمل الباحث في دراسته اختبار تفهم 
  لجمع البيانات كأداةالموضوع 

  :مايلي إلىحيث توصل الباحث 
ى نظائرهم في الشركة والرؤساء العاملون في الشركة التالية عل اإلداريينتفوق  -

  القوة  إلىمن حيث شدة الحاجة  األولى
على نظائرهم في الشركة الثانية من  األولىفي الشركة  العاملين اإلداريينتفوق  -

 )17(االنجاز إلىحيث الحاجة 
المدارس  اإلدارةالقيادية في  األنماط": بعنوان : بالشادر يسرهيدراسة :2 -2-ب-6

  ".ز لدى معلمينوعالقتها بدافعية االنجا
المدارس وعالقتها بدافعية  إدارةالقيادية في  األنماطمن هذه الدراسة التعرف على الهدف 

االنجاز لدى المعلمين، وتمثلت عينة الدراسة في كل مديري المدارس المرحلة الثانوية 
المستخدمة النسب  األدوات أما، اإلحصائيبجدة، وكانت العينة عشوائية مثلت المجتمع 

  لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة 2وكا،لمئوية ومعامل بيرسون ا
في  أعلىاالنجاز للمعلمين  ةدافعي أنالدراسة هي  إليهاالنتيجة العامة التي توصلت  أما

  )18(األمرقلها بنمط أالمدارس التي يكون فيها نمط القيادي هو نمط تفويض و
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  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة* 
في كافة عناصر بحثه طالع على هذه الدراسات السابقة وغيرها إاستفاد الباحث من 

  :فيمايليومراحله سواء فيما يتعلق باإلطار النظري أو اإلجرائي 
  اختيار موضوع البحث -1
 استنباط متغيرات البحث -2
 أهداف البحثتحديد  -3

 وضع فروض البحث -4
 ساعدنا في دراسات مما المستخدمة في تلك ال التعرف على المقاييس والبرامج -5

 .مقاييس الخاصة بهذا البحثالاختيار 
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث الحالي -6

 تفسير نتائج البحث الحالي ومناقشتها -7
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  :التعليق عن الدراسات السابقة* 
  :من خالل استعراضنا لدراسات السابقة ومدى االستفادة العلمية منها تبين

  :مثل أخرىات حاولت الربط بين متغير الضغوط المهنية ومتغيرات هذه الدراس إن *
  )2003يطي حندراسة اللوزي و( العوامل المهنية والشخصية  -
دراسة حنان بد الرحيم األحمدي ( المختلفة الشخصية المهنية الضغوط المصادر  -

  )2001، وشرودر 2010، ودراسة شارف خوجة مليكة 2004و دراسة القبالن 2002
  )2005دراسة النعاس ( النفسية الصحة  -
من جهة ومن ) 2006/2007دراسة شحام عبد الحميد ( واالضطرابات السيكوسوماتية  -

  :جهة أخرى متغير دافعية االنجاز وربطه أيضا بمتغيرات أخرى مثل
  ) 1967دراسة لجون اندروز (  واإلداريةالبيئة االجتماعية  -
  )دراسة مبرسي( المدارس  اإلدارةالقيادية في  األنماط -
( الخ ) ...2005دراسة محمد محمود بني يونس ( السلوك  وأنماطالقلق الشخصي  -

  الخ) ...2005دراسة محمد محمود بني يونس 
إستعراضنا لدراسات  في الضغط المهني ودافعية االنجاز  نجد الربط بين متغيري أننا إال

وكانت بعنوان الضغط  صاهد فتيحة وأستاذةي نوي الجمع.دلدراسة السابقة جاء قليل نذكر 
  .المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أساتذة التعليم الثانوي ببرج بوعريريج

كما هناك اختالفات واضحة من حيث المجال المكاني والجغرافي لكل دراسة من  -
  :دراسات ومن بينها

األردن ) 2003( يزي والحنيطوبالرياض والل) 2002(الرحيم  دراسة حنان عبد* 
  .كالهما بالمستشفى األكاديمية

  السعودية بالمكتبات) 2004(دراسة القبالن * 
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  .بالشركة العامة للكهرباء بمصراتة ليبيا) 2005(دراسة النعاس * 
  :أما فيما يخص مجال التعليم فنجده اخذ حيزا كبيرا من الدراسات السابقة من خالل* 
  تيزي وزو الجزائر) 2010(دراسة شارف خوجة مليكة 

  بغينيا) 2001(دراسة شرودر 
  بجامعة األردن) 2005(دراسة محمد محمود بني يونس 

 نوي الجمعي وأستاذة صاهد.دراسة د 

 دراسة نبيل محمد فحل 
وعلى هذا األساس تباينت مجتمعات البحث والعينات بناءا على المجال المكاني لكل 

  .دراسة
اسات السابقة في حركة البحث والدراسة حول مجال إال أننا نالحظ إجحاف من قبل الدر

  .الخ..الصحة واألطباء والضغوطات التي يعانون منها
  ومن هنا حاولنا إدراك هذه النقائص
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  :قائمة التهميش

  
، 1999، قسنطينة، الجزائر، المنهجية في العلوم االجتماعية األسس: فضيل دليو -1

  .223ص
 أساتذةلمهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى الضغط ا :نوي الجمعي، صاهد فتيحة -2

ر المسألة التربوية في الجزائر في ظل خب، رسالة دكتوراه، مالتعليم المهني
، العدد السابع، جامعة محمد )دورة علمية محكمة( ر خبالتحديات الراهنة دفاتر الم
 .113، ص2010خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .114، صالمرجع نفسه  -3

، 2000، دار غريب، القاهرة ، مصر، دافعية االنجاز:ة عبد اللطيف خليف -4
 .17ص

5- http://www.psych.rochester.edu/research/apav/publications/doc
uments/1997_ElliotChurch_AHeirarchicalModelofApproachan

dAvoidance.pdf  . 

، )ضاألعراالمصادر ، (  األطباءضغوط العمل لدى : األحمديحنان عبد الرحيم   -6
 2002مركز البحوث، الرياض، السعودية، 

 اثر العوامل المهنية و الشخصية على الضغط: اللوزي موسي والحنيطي نادية -7
، دراسة تحليلية ميدانية، مجلة الدراسات الوظيفي في المستشفيات الحكومية

 164، ص2003، األردن، 1، العدد30،المجلد اإلداريةالعلوم 

في المملكة  األكاديميةط المهنية في المكتبات مصادر الضغو: القبالن نجاح -8
 2004، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، السعودية ، السعودية العربية

 في الكليات التقنية في وأثارهالضغوط المهنية مصادر ا: عبد القادر احمد مسلم -9
، غزة، اإلسالمية، رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير الجامعة محافظات غزة

  42، ص2007فلسطين، 
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، مذكرة سيكوسوماتية تباالضطراباعالقة الضغوط المهنية : عبد الحميد شحام  -10
جامعة خيضر  امكملة لنيل شهادة الماجستير، قسم علم النفس وعلوم االرطوفوني

 2007مجمد، بسكرة، الجزائر، 
( المهنية لدى المدرسين الجزائريين مصادر الضغوط  :شارف خوجة مليكة -11

 )االبتدائية، المتوسطة، ثانوي( في المراحل التعليمية الثالثةدراسة مقارنة 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة ، جامعة تيزي وزو ، الجزائر ، ؛

2010- 2011. 
12- http://www.almostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=015

644.pdf.... 
13-  http://www.ust.edu/tdaj/count/2012/1/3.pdf 
 115، صسبق ذكره مرجع : نوي الجمعي، صاهد فتيحة -14

 116، ص نفسه المرجع   -15
دار المسيرة ، 2، ط،سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت: محمد محمود بني يونس -16

 139، 138، ص ص 2009، عمان، األردن،  للنشر والتوزيع والطباعة

 113، صبق ذكرهنوي الجمعي، صاهد فتيحة، مرجع س -17
 139، صسبق ذكره  نس، مرجعمحمد محمود بني يو -18
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  .الضغط المهني لدى األطباء :يـــثانــل الـــفصــال
 . تمهيد الفصل_     

 
 .تعريف الضغط المهني .1

 .عناصر الضغط المهني .2

 .مراحل الضغط المهني .3

 .أنواع الضغط المهني .4

 .نماذج ونظريات الضغط المهني .5

 .مصادر الضغط المهني لدى األطباء .6

 .األطباءاألثار المترتبة على الضغط المهني لدى  .7

 .أساليب مواجهة الضغط المهني لدى األطباء .8

 
 .خالصة الفصل_    
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  .الفصـــــل دـــــــتمهي_  

  
يعيش الفرد خالل سيرورة حياته، داخل دائرة من المتطلبات والحاجات المادية 

  .التي يحتاج إلى إشباعها من محيطه االجتماعيةوالنفسية و 
،مما هيعوق الفرد نحو تحقيق طموحاته وإشباع حاجاته نظرا لتعقيداتإال أن هذا األخير،قد 

  .وضغوطات بشتى أنواعها تصراعايجعل الواقع واقعا غير صحي،يولد لدى الفرد 
 ةالفيزيقي, المهني،أي ذلك الضغط الناتج عن بيئة العمل بمختلف ظروفها الضغط فيها بما
  روف اإلجتماعيةظلأو )إلخ ...األثاث وقلة التهوية  رداءة والتشويش آللي وضوضاء الك(
تعب وإحساس بالملل الك(،وحتى لظروف نفسية)كتدهور العالقات اإلجتماعية المهنية( 

  ).الخ...وروتين، واإلحباط
على أكمل وجه،  هتمهنمما يجعل التكيف معها صعبا نوعا ما،وتحول الفرد نحو أداء     

تكون حافزا قويا نحو بذل الجهود لتغيير البيئة وتحدي  هذا من جهة ومن جهة أخرى، قد
  .الواقع والعمل والمثابرة الجدية لتقديم المزيد والجديد وإبداع في العمل

فموضوع الضغط المهني يعتبر من الموضوعات التي البد أن تأخذ حيزا كبيرا  وعليه  
  .امن الدراسات والبحوث في مختلف التخصصات والفروع نظرا ألهميته

 :تعريف الضغط المهني .1

  .طبيعة الضغط المهني يجدر بنا أن نتعرف أوال على ماهية الضغط إلىقبل أن نتطرق 
وجدت مع وجود اإلنسان على وجه  فعندما نتحدث عن الضغوط، فإننا نتحدث عن ظاهرة

لقد خلقنا "بسم اهللا الرحمان الرحيم :وليشقى،لقوله تعالى لليعم األرض فاإلنسان وجد
وقد ترتب عن هذا الشقاء والعمل عددا من الصعاب , صدق اهللا العظيم  " اإلنسان في كبد
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لضغوطه،فضغط بهذا المعنى هو ظاهرة طبيعية،اما يسخرها  اوالعراقيل التي كانت سبب
  .الفرد لخدمته أو القضاء عليه

الشدة أو المحنة أو بمعنى  17فهي كلمة مشتقة من اللغة الالتينية استخدمت في القرن 
  .الحزن أو البالء

أما في القرن الثامن والتاسع عشر، فأصبح يشار إلى كلمة ضغط أو اإلجهاد أو التوتر، 
حيث إمتدت هذه المصطلحات إلى مختلف العلوم، وتدل على الموقف الذي يكون فيه الفرد 

  ) 1(واقعا تحت توتر أو إجهاد إنفعالي أو جسمي
صنفت األساس  هذا تي يمر بها الفرد،وينتج عنها الضغط، وعلىفما أكثر المواقف ال

  .الضغوط
،وكذلك نقول ضغوط "أي التي مصدرها النفس أو الذات:"الضغوط النفسية:فنقول مثال

  ".التي يكون مصدرها المحيط"إجتماعية
التي مصدرها مهنة الفرد ومحيطه  "الضغوط المهنية"ومن أبرز التصنيفات المعروفة 

  .المهني
التي كانت محك الدراسات عبر العديد من السنوات، لعديد من الباحثين في مختلف 

  .المجاالت،وذلك للوصول إلى وصف دقيق لظاهرة الضغط داخل جو العمل
ت بها هذه الظاهرة يجدر بنا صففقبل أن نتطرق إلى أهم التعاريف اإلصطالحية التي و

كلمة مشتقة من الفعل  يه) stress(فضغط:التعرف أوال على مفهومها اللغوي
   الذي  setringersالالتيني

طوق ذراعيه وجسمه مؤديا :بمعنى etrinderضيق، شدة، ومنه أخذ الفعل الفرنسي :يعني
  )2( .إلى اإلختناق الذي يسبب قلق

  .شدة الناتجة عن بيئة العمل أو المهنةالوعليه فضغط المهني مهني هو ذلك الضيق أو 
  :التعاريف اإلصطالحية لهذه الظاهرة فيمكن تقسيمها حسب طبيعتها إلىأما بالنسبة ألهم 
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 .التعاريف التي ركزت على الضغط كمثير  .أ 
 .التعاريف التي ركزت على الضغط كإستجابة  .ب 
 .التعاريف التي ركزت على الضغط كتفاعل بين الفرد والبيئة  .ج 

 :الضغط كمثير  .أ 
 :يلي ومن بين التعريفات التي عرفت الضغط كمثير نذكر ما

وتتطلب التكيف الفسيولوجي  بأنه األحداث التي تتحدى الفرد"تعريف ال زاروس وكوهين"
  )3("أو السلوكي

فيما يركزان على األحداث والمواقف والمصادر التي تثير الفرد وتجعله يتحداها ليتكيف 
  :معها،حيث يستجيب لها عبر ثالث مراحل

  .جانبه الفسيولوجي الجسدي:المرحلة األولى
  .قدراته على التفكير وتحليل المواقف:لمرحلة الثانيةا

  ).رد الفعل اتجاه الحدث(جانبه السلوكي:المرحلة الثالثة
تفكيره وهذه  وفي عمليةبأنه حالة تؤثر على الجوانب اإلنفعالية للفرد :كما يعرفه آخرون"

  )4("سلبي في تفكير األفراد وفي سلوكياتهم، وفي حالتهم الصحية والحالة تؤثر على نح
ثالث  دبمعنى أن لضغط تأثير سلبي فقط على صعي

  .الصحة3السلوك،2التفكير،1:مستويات
 :الضغط كإستجابة  .ب 

يتناول أصحاب هذا اإلتجاه الضغط بإعتباره رد فعل بدني،نفسي،سلوكي،صادر عن 
  .ومنهمالفرد نتيجة تعرضه لمثيرات معينة 

الضغوط تنتج عندما تزيد المطالب الخارجية عن القدرات : fontanaفونتانا"
  )5("واإلمكانيات الشخصية لكائن الحي
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بأنها نوع من :الضغوط ذان يعرفانلال: brown & greenbergبرون جرينبرج"كوكذل
في مواقف  معينة ، حيث تحدث الفسيولوجية التي  الحاالت الوجدانية وردود األفعال

  )6("أنهم قادرون على تحقيق أهداف المنظمة يشعر األفراد 
ففي هذا التعريف األخير يركز كال العالمين على الردود الفسيولوجية التي تكيف الفرد 

  .وتكون حافزا لتحقيق أهدافه التنظيمية
 :الضغط كتفاعل بين الفرد و البيئة  .ج 

الضغوط على أنها محصلة تفاعل الخصائص الذاتية للفرد نظر أصحاب هذا االتجاه إلى 
 لالتجاهينأصحاب هذا اإلتجاه المنظور الشامل  ىمع الظروف البيئة المحيطة به حيث يتبن

  .السابقين ومن بين التعاريف الموازية لهذا اإلتجاه
تفاعل  تنشأ بسبببأنها عبارة عن حالة : Newman & Beehتعريف نيومان و بيه"

النفسية  البدنية و،تحدث تغيرا في الحالة العاملين  خصائصمع  لل المتعلقة بالعمالعوام
  )7("لفرد وتدفعه إلى تصرف بدني أو عقلي غير معتاد

الموقف الذي يؤثر فيه التفاعل بين ظروف العمل وشخصية العامل : ويعرفه صباغ بأنه"
  )8("إلى تغيير نمط سلوكهوالتي تؤثر على حالته النفسية والبدنية والتي قد تدفعه 

لما سبق من التعاريف يمكن أن نركز على ثالث نقاط مهمة  استعراضنافمن خالل 
  .لوصف ظاهرة الضغط المهني

 أن الضغط المهني يحدث كنتيجة لموقف يحدث داخل المنظمة. 
 البدني،اإلنفعالي (ثالث مستويات رأن هذا الموقف يؤثر سلبا أو إيجابا على الفرد عب

 ).اني،السلوكيالوجد
 مثير واإلستجابة(أنه تفاعل بين النقطتين السابقتين.( 
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  .التفاعل بين المثير واإلستجابة للضغط لدى الفرد :01الشكل رقم 
  

  المثير               الفرد               اإلستجابة
  الجانب              ردود األفعال   موقف          
  البدني               الجانب السلوكي(    حدث         

  المعرفي   ذكريات        
  )الوجداني    الخ            
  

  :وهذا ما سوف يوضح لنا من خالل
  

 : ط المهنيــــناصر الضغــــع .2

في ثالث "إالس"و"سيزالقي"يوجد عدة عناصر متداخلة للضغوط المهنية،والتي حددها
ويحتوي هذا العنصر على المثيرات األولية :  المثيرعنصر  -:أوال:عناصر أساسية وهي

  .الخ.....الناتجة عن مشاعر الضغوط ومصدرها البيئة أو المنظمة أو الفرد أو الجماعة
ويمثل هذا العنصر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية والسلوكية :عنصر اإلستجابة -:ثانيا

  .هاالتي يبديها الفرد مثل القلق،التوتر،اإلحباط وغير
و هذا التفاعل .هو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة: عنصر التفاعل -:ثالثا

يكون بين عوامل البيئة والعوامل التنظيمية من العمل والمشاعر اإلنسانية وما يترتب 
  )9( .عليها من  استجابات

  :ويكون داخل المراحل التالية
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  .عناصر الضغط:02الشكل    
  
  

 
 
 
 
 
 :يـــط المهنــــل الضغـــــمراح .3

، حيث )انس سيليهه(أول محاولة تفسير وتحديد لمراحل الضغوط، قام بها الطبيب والعالم
  )10(.حينما يتعرض لضغط ماإقترح أن الفرد يمر بالمراحل التالية 

 ):مرحلة التعرض للضغوط(مرحلة اإلنذار  .أ 

 .ويطلق عليها كذلك مرحلة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود الخطر    

كإحساس الحشوي،آالم (كان داخليا  سواءتبدأ هذه المرحلة بتعرض الفرد لمثير معين 
  )المعدة وتقلص القالون أو الذكريات

هذا ويمكن القول بأن . أو خارجيا كمختلف المواقف التي يتعرض لها الفرد خالل حياته
أدى إلى حدوث ضغوط معينة،عندما تفرز الغدد الصماء هرمونات معينة،يترتب  رالمثي

عليها بعض المظاهر،التي يمكن أن تستدل منها على تعرض الفرد لهذه الضغوط ومن أهم 
ألرق،توتر األعصاب،الضحك الهستيري،سوء استغالل ضربات القلب،ا: هذه المظاهر

  .ساسية للنقدحال ،الوقت،اإلستهداف للحوادث
  
  

  .رد الفعل  -       
  .اإلحباط    -       
 .القلق    -       

 المثير - 
 البيئة  - 
 المنظمة  - 
 الفرد - 
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 ):التعامل مع الضغوط(مرحلة رد الفعل  .ب 

ارة العمليات ثتبدأ هذه المرحلة فور حدوث التغيرات السابقة، حيث تؤدي ما سبق إلى إ
المواجهة (الدفاعية في الجسم لتعامل مع التغيرات، ويأخذ رد الفعل أحد اإلتجاهين أما

،وذلك في محاولة التغلب عليها أو التتخلص منها بسرعة،وبذلك يحقق الفرد )والهروب
إلى المرحلة التالية وهنا يكون قد تعرف وتأثر  حالة من التوازن وفي حالة الفشل ينتقل

 )11( .ضغوط إلى بالفعل
 :مرحلة المقاومة ومحاوالت التكيف  .ج 

عند التنبيه يستجيب الجسم بإفراز الهرمونات من أجل رفع نسب الكوليسترول في الدم، 
  )12( .لتوفير الطاقة التي يحتاجها الجسم من أجل اإلستجابة

المرحلة عالج اآلثار التي حدثت بالفعل ومقاومة أي تدهور أو  هيحاول الفرد في هذ ثحي
  .تطورات إضافية باإلضافة إلى مرحلة التكيف مع ما يحدث فعال

  .فإذا نجح،فإنه يحقق التوازن لذاته،أما في حالة الفشل ينتقل إلى المرحلة التالية
 :مرحلة اإلستنزاف أو التعب واإلنتهاك  .د 

عند تعرضه للمواقف الضاغطة بإستمرار ولفترة زمنية  ينتقل الفرد إلى هذه المرحلة
،هنا يصاب باإلجهاد كنتيجة لتواتر وتكرار المثير )إستمرارية التواتر والزمن(طويلة 

  .ومقاومته ومحاولة التكيف معه
  :ومن أهم مظاهر وآثار الوصول إلى هذه المرحلة ما يلي

 اإلستياء من جو العمل. 
 إنخفاض معدالت اإلنجاز. 
 فكير في ترك الوظيفةالت. 
 واإلكتئاب الالمباالة.السلبية.النسيان المتكرر:اإلصابة باألمراض النفسية مثل. 
 قرحة المعدة، إرتفاع ضغط الدم الجوهري :العضوية وسيكوسوماتية اضاألمر. 

13( .الخ....إرتفاع السكر
( 
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 :ط المهنيـــواع الضغــــأن .4

والمهنية إلى أنواع مختلفة،وذلك بناءا على حاول الباحثين تصنيف الضغوط النفسية 
  :معايير وأسس تصنيف معينة نذكر منها

 
 :حسب األثار المترتبة على الضغوط  .أ 

هو عبارة عن تغيرات وتحديات تفيد نمو المرء :الضغط النفسي اإليجابي .1
،وهذا النوع من الضغط يحسن األداء العام،ويساعد )كتفكير وطريقته مثال(وتطوره

 .الثقة بالنفس واإلبداععلى زيادة 
فهو عبارة عن الضغوطات التي يواجهها الفرد ) الضيق:(الضغط النفسي السلبي .2

في العائلة أو العمل أو في العالقات االجتماعية ،وتؤثر هذه الضغوطات سلبا على 
الحالة الجسدية والنفسية،تؤدي إلى حدوث عوارض مرتبطة بالضغط 

ر والتشنجات العضلية وعسر الهضم واألرق كصداع وأالم المعدة والظه(النفسي
 .وإرتفاع ضغط الدم والسكري

 :حسب مصادر الضغوط  .ب 
 )الخ...القلق،اإلكتئاب،المخاوف المرضية:(الضغوط اإلنفعالية والنفسية .1
 .بما فيها الصرعات األسرية واإلنفصال والطالق وتربية األطفال:الضغوط األسرية .2
قلتها واإلسراف في  ين وكثرة اللقاءات أوكتفاعل مع اآلخر :الضغوط اإلجتماعية .3

 .الخ...التزاور والحفالت
كالصرعات مع الرؤساء وضغوط اإلنتقال كالسفر والهجرة  :ضغوطات العمل .4

 )14( .الخ...
 :من حيث الشدة  .ج 

 :إلى ثالثة أنواع وهي)babcock(صنفها بابكوك     



 الضغط المھني لدى األطباء                           :                                                                        الفصل الثاني

 

41 
 

 )كالعصاب:(ضغط ناتج عن الصراعات الداخلية .1
صادر عن بيئة الفرد كمواجهته للعراقيل خالل سعيه  :خارجيضغط ذو أصل  .2

 .ها والتخطيط لها ليشع بالراحة والرضازتياجلتحقيق أهداف معينة،فيريد إ

فالمبدع في حاجة ألن يعيش في بيئته تحفزه  :إجهاد مرتبط بالحاجة إلى اإلبداع .3
 )15( .على إستغالل طاقاته اإلبداعية بتطوير وظائفه الطبيعية

 
 :حيث الفترة الزمنية من  .د 
و البدنية  التي يستغرقها الضغط،الشدة التوتر، مدى التأثير على صحة اإلنسان النفسية 

 :الضغوط إلى" jaims"ويقسم
تستمر من ثواني معدودة إلى ساعات طويلة،وتكون ناجمة عن :الضغوط البسيطة .1

 .أشخاص تافهين أو أحداث قليلة األهمية في الحياة
وتمتد من ساعات إلى أيام، وتنجم عن بعض األمور أو  :ةالضغوط المتوسط .2

 )أو غير مرغوب فيه مسئولكفترة العمل اإلضافية،زيارة شخص (الطوارئ
وهي التي تستمر ألسابيع وألشهر وتنجم عن أحداث  :الضغوط المضاعفة .3
 )16( .كالنقل من العمل أو اإليقاف عن العمل أو موت شخص عزيز:ب وأزماتئاصوم
 

 :السببحسب   .ه 
 )الخ...اإلنفصال،التنافر األسري، فقر،وفاة(: الضغوط األسرية .1
 )نقص الممتلكات واألصدقاء:ضغوط النقص .2
 )سوء المعاملة من العائلة واالقراب( :ضغوط العدوان .3
 )17( )التأديب،العقاب القاسي(:ضغوط السيطرة .4
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  :النظريات المفسرة للضغط المهني_4
تعددت النظريات والنماذج المفسرة للضغوط من جهة وذلك راجع لتعقيد ظاهرة الضغوط 

جهة أخرى، ومن بين التخصصات المتناولة لهذا الموضوع من  إلى تعدد جهة وكذا من 
  :هذه النظريات والنماذج نذكر ما يلي

 :hans sely 1936نظرية هانس سيلي   .أ 
النفسية ولجسدية إتجاه الضغط، حيث إعتبر أن قدم هانس سيلي تصورا لردود الفعل 

وحدد سيلي . الحياةو ألعراض اإلستجابة الفسيولوجية للضغط هدفا للمحافظة على الكيان
 généralالتكيف العامة  ضأعرا:ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط أطلق عليها

adaptation syndrome وهي:  
وهي اإلستجابة المبدئية األولى للموقف، وذلك عندما يدرك :بيهنتمرحلة اإلنذار أوال .1

الفرد التهديد الذي يواجهه عن طريق الحواس، التي تنتقل منها اإلشارات العصبية 
إلى الدماغ وبتحديد إلى الغدة النخامية، وهذا بدوره يرسل رسائل عصبية و 

الجسم ويزداد التنفس الكميائية لألجهزة المعنية، وبالتالي يتم إفراز هرمونات في 
 .الجسم لعملية المواجهة ليتهيأوتشدد العضالت 

وهي مرحلة الحفاظ على التوازن الحيوي ألنسجة الجسم عندما : مرحلة المقاومة .2
 لضغط طويل لمدة ، فإنه إال أنه يعد تعرض الفرد يتعرض للتحطيم والتدمير،

التكيف منهكة  طاقة علىالنقطة يعجز فيها عن اإلستمرار وتصبح  يصل إلى
 )18( .ومجهدة،وبالتالي يدخل الفرد في مرحلة اإلعياء واإلنهاك

أو التهديد يؤدي إلى إستنفاذ األعضاء الحيوية  إن إستمرار الضغط:مرحلة اإلنهاك .3
ا الالزمة للصمود األمر الذي يؤدي في بعض الحاالت إلى الموت، وهناك هلقوا

  أدلة علمية تبين أن إستمرار
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إلى ضعف جهاز المناعة في الجسم، وفي الحاالت القصوى  يؤديالضغط يمكن أن 

 )19( .الوفاة  إلى

ومن اإلنتقادات التي وجهت إلى نظرية هاني سيلي، تتمثل في إهماله للعوامل النفسية في 
فيزيولوجية ونشاط  تلتنبيهابة للضغط، إذ يتمثل الضغط عنده بمثابة إستجابة ااإلستج

  .هرموني
 :النظرية التفاعلية  .ب 

تعتبر هذه النظرية الضغط نتاج تفاعل أو عالقة بين الشخص والبيئة،ومن بين النظريات 
 .التي تؤمن بهذا التوجه

تنتمي هذه النظرية الى النظريات المعرفية المفسرة  :نظرية الزاروس .1
للضغط،حيث يرى الزاروس أن العملية المعرفية هي المسؤولة عن تقييم الموقف 

أي عن طريق إدراك الموقف ضاغط، وهناك عدة : )20(وتحديد طبيعة اإلستجابة له
 :عوامل تتدخل لتحديد نوعية هذا اإلدراك وهي

 أهمية الموقف الجديد. 

 عدم معرفة النتائج المترتبة عن الموقف. 

 تراكم األحداث الضاغطة. 

 امل البيئة عولمعلومات الفرد حول اإلستراتيجيات المناسبة للمواجهة كما أن ل
اإلجتماعية وخصائص الشخصية للفرد وخصائص الوضعية الضاغطة، أهمية 

 )21( .كبيرة في تحديد إستجابة الضغط

  : نظرية ماسلوج 
ال سيما فسيولوجية  يرى أن الشعور بالضغط يكون نتيجة لنقص إشباع الحاجات و

سلسلة تكون على شكل هرم أو وهذه األخيرة مما يؤدي إلى الشعور بالضغط، 
 )22( .متدرجة من الحاجات
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  .الحاجات لماسلوسلم هرم : 03شكل رقم

  : 1978نموذج ليبر ونيومان د 
يقوم هذا النموذج على إفتراض أن هناك مصدران للضغوط التي يتعرض لها الفرد 

حيث يتفاعل هذان العنصرين في زمن محدد، وهذه الضغوط ، الفرد والمنظمة:وهما
، مما يدفع كال العنصرين إلى اإلستجابة للضغوط ةوالمنظمتترك آثارها على الفرد 

   )23( .بشكل مالئم،وهذا مايوضحه الشكل الموالي
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  مانونموذج ليبروني: 04الشكل رقم
  
  
 : 1982نموذج جيسون وزمالئهه 

المختلفة تأثير على عملية إدراك الفرد لهذه مفادها لمصادر الضغوط الوظيفية 
الضغوط، وذلك على مستوى الضغط الذي يشعر به، ومن هذا على النتائج وآثار 

المعرفية،العاطفية، (كما يشير هذا النموذج إلى دور الفروق الفردية .الضغط
  )24( .ي يواجههات،على إدراك الفرد للظروف الضاغطة ال)غرافيةوالبيولوجية الديم

  
   

 الجانب المتعلق بالوقت 

 الجانب المتعلق بالبيئة 

 الجانب المتعلق بالعملية 

 الجانب المتعلق بالشخصية 

 الجانب المتعلق بالنتائج

الجانب المتعلق 
 بالنتائج التنظيم 

الجانب المتعلق 
 المالئمةباالستجابة 
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 .نموذج جيبسون وزمالئه:05شكل رقم

  
 :1987ي و والسقنموذج سيزالو 

البيئة،  يرئيسية وهأن الضغوط الخاصة بالعمل تنبع من مصادر  لىيقوم هذا النموذج ع
المنظمة، العوامل الفردية، وتسهم هذه المصادر مجتمعة في خلق أنماط مختلفة من 

 صعيد  ىها ورغم وجود فروق فردية بين األفراد تترك آثارها علرالضغوط، والتي بدو
   )الجانب النفسي السلوكي،الصحي(المستوى الفردي_1:مستويين

  )25( .ينتمي إليها الفردوأثرا سلبيا عل مستوى المنظمة التي _ 2 
   

  الضغوط

 .الوظيفية

 البيئة المادية. 

 المنظمة 

  العالقات

 اإلجتماعية

  البيئة

 الفيزيقية

  الضغط

عملية التقويم كيف 

يدرك الفرد الضغوط 

 الوظيفية؟

  :النتائج

  القلق:شخصية

  اإلدمان:سلوكية

  قلة التركيز: معرفية

زيادة : فيسولوجية

  مضغط الد

 .التغيب:تنظيمية

الفروق 

الفردية،معرفية،عاطفية،

 شخصية،بيولوجية
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 .1987سيزالقي و والسنموذج :06شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :مصادر الضغط المهني لدى األطباء. 5
 

الصحية  هناك العديد من المصادر التي تؤثر على أداء الطبيب داخل المؤسسات العمومية 
  :، ومن بينها نذكرعدة مصادر   نتيجة الضغوط التي تسببها له

 :المصادر التنظيمية  .أ 
ويقصد بها كل المصادر المرتبطة بمحيط العمل أو المرتبطة بالعمل نفسه، والتي يتعرض 

 :لها الفرد وسنتعرض فيما يلي إلى أهم هذه المصادر

العناصر البيئية 

اإلقتصاد نوعية 

  الخ....الحياة

  :عناصرفردية
  المشكالت

 األسرية
  مشكالت

.....إقتصادية
 الخ...

  العناصر التنظيمية
  المستوى التنظيمي

 الجماعة 
 الفرد 

ضغط 
العمل 
 اإلحباط

 القلق
  :الفروق الفردية

 الحاجات 

 الوراثة 

 العادات 

  :النتائج

لسلوكية، األداء (

 )الخ...الوظيفي
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  :عملللدية وفيزيقية االظروف الم.1أـ
تساهم ظروف العمل غير المريحة والخطيرة على الصحة في زيادة الشعور بالضغط 

الحرارة الشديدة والضوضاء واإلضاءة الخافتة أو المبهرة :مثللدى الطبيب العمل 
التعرض  كاحتمال، وسوء التصميم ألماكن العمل، وكذلك مخاطر العمل االزدحام

وبرجر أن ) 1996(لإلصابات والحوادث واألمراض المهنية الخطيرة،حيث يشير ميلر
 بفيروسألشخاص المصابين مع ا) إستعجاالت(األطباء العاملين بالمصالح الخاصة 

اإليدز يعانون من مستوى عال من الضغط ، نظرا للتخوفات من إنتقال العدوى، وعدم 
  )26( .ملة عند التعامل مع هؤالء األشخاصالثقة في وسائل الوقاية المستع

وهذا ما يدل على قدرة مثل هذه الظروف الفيزيقية على رفع مستوى ضغط لدى العمال 
  :ومن بينها ما يلي

لحدوث الضغط سواء تعلق  الرئيسةتعتبر الضوضاء من األسباب :الضوضاء.1- 1أـ
ارة ثبشدته أو بوقوعه بشكل مفاجيء، وقد وجد أن الصوت العالي من شأنه إست مراأل

األدرينالين الذي يحدث أثناء األزمات،كما هرمون  الجهاز العصبي وبالتالي زيادة إفراز
يشكل التعرض للمستويات العالية من الصوت العالي،مصدرا للضيق واإلزعاج وربما 

ديسيل بصورة مستمرة،لذلك 75مستوى أعلى من إلى فقدان السمع في حالة التعرض ل
صل تنفسية وعضوية ر افي أضر ببمزعجة فقد تتس فالضوضاء الزائدة، ليست فقط 

  )27(. إلى تدمير حاسة السمع نهائيا
تعتبر اإلضاءة أيضا من مصادر الضغوط ويحدث األثر السلبي :اإلضاءة.2- 1أـ

عدم الناتج عن  إلى مشكالت الصداعالضاغط في حالة اإلضاءة المتطرفة، حيث تؤدي 
  )28( .تكيف العضالت للتمكن من رؤية واضحة

ينبغي على الطبيب أن يعمل في بيئة عمل تتوفر على درجة حرارة : الحرارة3- 1أـ
أو  باالرتفاعسواء (معتدلة ، وذلك أن درجة الحرارة غير المناسبة في مكان العمل 

ضيقا، وتؤثر تأثيرا سيئا على النواحي الفيسيولوجية للفرد مما يزيد  ببتس) ضفاخاالن
  )29( .إليه التعب والملل ويقلل كفاءته في العمل عإحساسه بالضيق ويسر
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  :طبيعة وحجم العمل والمهام المسندة:2أـ
كشفت بعض الدراسات على أن نوع العمل الذي يقوم به الفرد، وما :عبء العمل1- 2أـ

ر من المحددات األساسية لنوع ومقدار الضغط بواجبات و مسؤوليات، يعتيحتويه من 
  :الذي يتعرض له، حيث ال يعتبر العمل عبء أو ضغطا إال إذا

  في حاالت (أرغم الفرد على القيام به وإنجازه في زمن محدد وخاصة
 ).يب أن يتخذ قرارات معينة في وقت قياسيباإلستعجالية حيث البد للط

  خبرة ذو الوخاصة األطباء (ب مهارات عالية ال يملكها الفردلالعمل يتطإذا كان
متواضعة أو في بداية مشوارهم العملي، حيث يواجهون حاالت تتطلب خبرة ال
 ).ة لتشخيص المرض وتعامل مع المريض بحد ذاتهقفائ

 كثرة العمل وصعوبته. 

  العالج الصحيح حجم المسؤولية فطبيب مسؤول أمام المريض عن أن يقدم له
ليشفى، وكذلك البد له أن يتخذ قرارات بنسبة لتوجيه المريض الى مختص أو 

 )30( .إلى الجراحة
  :ويمكن تقسيم عبء العمل إلى نوعين

 يحدث عندما يسند إلى الفرد مهام كثيرة، يجب إنجازها في وقت غير : عبء كمي
 .محددكافي أو يكون الفرد مطالب بالقيام بعدة أعمال في وقت 

 يحدث عندما ال تتوفر لدى الفرد المعارف والمهارات الالزمة للقيام :عبء نوعي
بالعمل،أو يشعر الفرد بأنه ال يملك القدرة والمهارة إلنجاز مستوى أداء يفوق 

 )31( .مهاراته
يعتبر غموض الدور من مصادر الضغط الرئيسية في : غموض الدور)2- 2أـ

مجموعة التوقعات السلوكية التي يتوقعها اآلخرون من  إلى) دور(المنظمات،وتشير كلمة 
الشخص القائم بالدور،ويقصد بغموض الدور، بأنه فقدان الوضوح في دور الفرد في 
العمل الذي يقوم به، وفي األهداف التي يحققها وفي مدى مسؤولياته، ويعرفه كل من 

دوره  أداءجها الفرد من أجل مارشال وكوبر بأنه اإلفتقاد إلى المعلومات الخاصة التي يحتا
في المنظمة، وهذا ما يجعل الفرد غير قادر على توقع األداء المطلوب منه، وهذه 
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المعلومات متعلقة بحدود مسؤولياته وسلطته، والمعلومات الخاصة بسياسات و قواعد 
  .أدائهالمنظمة، وطرق تقييم 

إرسال وحتى إحصائيات  ف إداري ويعد وثائق إدارية وجداولظكأن يعمل طبيب عمل مو
سنوية وشهرية، أو يعمل عمل الممرض يحقن المرضى أو أن يعمل الطبيب ساعات 

  .من المواقف الخاصة بغموض الدور.الخ....إضافية دون وجود وثيقة إدارية تثمن عمله
يمكن حصره في أربعة مصادر أساسية،  أن غموض الدور) 1992(ويرى لطفي راشد

  :رغم تعدد مظاهره وهي
المشرف أو الرئيس تكون بطريقة غير واضحة ف تقديم المعلومات إلى الفرد من طر:أوال

  )32( .أو مشوشة، وخاصة المعلومات التي تشتمل على المصطلحات غير المألوفة
عدم وصول معلومات كافية إلى الفرد لتوضح حدود مسؤولياته وصالحياته الوظيفية : ثانيا
  .ودور اآلخرين في المنظمة هتوفر معلومات تحدد دور أو

عدم تحديد السلوكات التي تمكن الفرد من أداء الدور المتوقع منه من طرف رئيس :ثالثا
  .العمل
عدم حصول الفرد على معلومات الكافية التي تمكنه من التعرف على النتائج :رابعا

  .المترتبة على الدور المتوقع
)33( :أن يترتب عليه ما يليكما أظهرت بعض الدراسات أن غموض الدور يمكن    

 عدم الرضا عن العمل. 

 تؤثر على عالقاتهم مع اآلخرين. 
 ظهور بعض االمراض سكوسوماتيك 
 
:صراع الدور. 3- 2أـ  

يقصد به،حدوث تعارض بين متطلبات الدور الذي يقوم به الفرد داخل التنظيم ومتوقع منه 
 من قبل 

تكون هذه التوقعات متضاربة فيما بينها،  ،وفي أغلب األحيان)34(الجماعة المنتمي اليها
:ويتخذ صراع الدور عدة أشكال منها  
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1-صراع عدم مالئمة الدور:يشعر الفرد بعدم قدرته على أداء الدور الذي هو فيه 
.بالشكل المطلوب منه  

2-صراع اإلفراط في الدور:عندما يكون الفرد معرضا لمجموعة من التوقعات من 
.وال يستطيع اإلستجابة لها في وقت واحد أو في وقت قياسي جهات مختلفة  

3-صراع بين مرسلي الدور: تعارض توقعات مجموعة من األدوار مع بعضها 
.كتلقي الفرد أوامر من أكثر من رئيس أو قائد:البعض إتجاه دور معين  

4-صراع المرسل الواحد للدور:يحدث هذا النوع من الصراع عند طلب رئيس 
.مرؤوسيه القيام بواجبين متعارضين في آن واحد العمل من  

5-صراع الدور الشخصي:يحدث عند تعارض مطالب اآلخرين مع القيم التي يتمسك بها 
   )35( .القائم  بالدور

 يلي، في دراسة على عينة من األطباء بالكويت تبين أن صراع الدور يترتب عليه ما
.الغير،التغيب،االمراض سيكوسوماتيكصراع داخلي حاد وتوتر،انخفاض الثقة في   

بحيث يمكن تشغيل  العملويقصد بها تنظيم ساعات :تقسيم أوقات العمل- 4-2-أ
ويلعب .ساعة24فرق مختلفة من العمال لفترات عمل خالل أوقات مختلفة على مدى 

هور مستوى مرتفع من الضغط وخاصة من خالل العمل ظهذا األخير دورا مهما في 
حيث .وهذا ما يحدث لدى األطباء عند وجود مناوبة طبية.لعمل الليليبالدوريات وا

يصعب وخصوصا على المرأة المتزوجة والطبيبة في آن واحد، تنظيم حياتها العائلية 
.بناءا على تغيرات أوقات العمل  

:داخل المنظمة يةينالبالعالقات  3-أ  
بكل متغيرات هذا نظرا ألن الطبيب متواجد في معظم أوقاته داخل تنظيم مهني 

التنظيم،قائم أساسا على التفاعل بين األفراد، فإن هذا التفاعل قد يكون إيجابي يخدم 
.أو العكس فيحدث الصراع كمسبب للضغط والنفور من العمل المؤسسة  

.تباين األفراد داخل جماعة التنظيم  
.فتور من المساندة اإلجتماعية  

      )36( .التي يؤمن بها الفرد ضغوط الجماعة وتباين معاييرها مع القيم
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:سوء التسيير والتنظيم اإلداري.4- أ        
يولي الباحثون أهمية كبيرة لعملية إتخاذ :عدم المشاركة في إتخاذ القرارات.1-4-أ

)37( .القرارات حيث تعتبر عملية جوهرية فيما يخص تسيير المنظمة  
الفردية في إتخاذ أدق القرارات الجماعية،وعدم أين يطلع المدراء بإتخاذ القرارات وإتباع 

.إشراك العاملين  
 رآهأ ديبويعتبر هذا األخير مصدرا أساسيا من مصادر ضغوط العمل عند الطبيب الذي ي

في الصحة المدرسية أو العقلية أو الوقاية والتحسين أو  سوءاحول أمور لها عالقة بمجاله 
ال تجد تجاوبا لدى  اآلراءالمهنية، ولكن هذه الحاالت اإلستعجالية وهذا بحكم خبرته 

 والمسئولونالمدراء،مما يشعره بدنو أهميته وقيمته داخل المؤسسة وبمدى سيطرة المدير 
)38( .اآلخرون على عمله  

في  ومن أهم مصادر الضغوط حيث يتضمن الحكم على أداء الفرد:تقييم األداء)2-4-أ
)39( .في مؤسسة معينة مسئولينالعمل وتطويره، ويقوم به عدة   

ويكون التقييم موضوع ضغط كبير على الفرد عندما يؤسس بطرق غير موضوعية، 
وتتدخل فيه فرص المحسوبية والعالقات الشخصية، دون النظر إلى الكفاءة لدى العامل 

.الخ...واإلستحقاقية العادلة إلى الترقية والحصول على حوافز  
، ةمما يطبع عليها صورة أو شكل الندرة ومحدودي:والعتادسوء توزيع الموارد )3-4-أ

للحصول على أكبر قدر من  وجود تنافس مع األقسام واإلدارات واألفراد يؤدي إلىمما 
الضغط النفسي المهني ،ويعرقل  هءوطاهذه الموارد وهذا األخير يجعل العامل يقع تحت 

ض من جهة ومن جهة في تحديد عمله كطبيب بالمؤسسة العمومية في تقديم وتحديد المر
      )40( .العالج المناسب لنقص العتاد الطبي

 :العوامل الشخصية  .ب 
أي المصادر المتعلقة بالطبيب بحد ذاته وسماته و خصائصه وتأثيرها على مهنته وعالقته 

  :مع محيطه ونذكر منها مايلي
  :نمط الشخصية.1-ب

الخصائص والسمات التي تتوافر في بأنها تشير إلى :" ويعرضها عمار كشرود في معجمه
  )41( ."تركيب بنيان وكيان الشخص
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  )ب-أ(ويمكن تصنيف األفراد إلى نمطين من أنماط الشخصية
 أكثر قابلية للضغوط،يجب أن ينجز أكبر قدر من األعمال في أقصر مدة ):أ(نمط

 .ممكنه ولديه مبالغة في طموحاته ويحب سباق الزمن
 األمور ببساطة ذثقة وهدوء،وأخ ، لديه)أ(عكس النمط):ب(نمط. 

  
ونمط ) أ(،أن يفرق بين نمط الشخصيةluthans »1985 »لقد حاول لوثانس 

، وهذا من خالل وصفه لسلوكيات كل منهما وهذا ما يوضحه الجدول )ب(الشخصية
 :التالي

 )ب,أ(الشخصية  أنماط: 1الجدول رقم 
  "ب"نمط الشخصية  "أ"نمط الشخصية

  مستعجل دائما
  بسرعةيمشي 

  يأكل بسرعة
  غير صبور عندما يضيع الوقت

  ال يستمتع بأوقات الفراغ
  مشغول باألرقام

  يقيس النجاح بالكمية
  شديد وعنيف

  منافس
  يشعر دائما أنه تحت ضغط الوقت

  وغير مندفع متريث
  يأكل ويمشي بتأني

  صبور 
  يستمتع بأوقات فراغه

  يتقن العمل
  يقيس النجاح بالكم والكيف

  هادئ
  العمل بهدوءيحب 

 .)42(  
  :الجنس. 2-ب

من خصائص الشخصية المؤثرة في دراسة ضغوط  وإناثيعد عامل الجنس من ذكور 
  .والسيما مع زيادة معدالت دخول اإلناث في سوق العمل العمل،

ومحدودية الدور الوظيفي الذي يسمح لها به،وناهيك عن التفرقة في التعامل كونها 
 )43( . .إختيارها لمناصب علياإمرأة،عند الترقية أو 
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  :الحالة النفسية والبدنية. 3-ب
لها دور في وجود الضغوط المهنية كعامل إستعداد، وتهيأ لإلصابة النفسية والعقلية،وكذا  

  )44(. . األمراض المزمنة سيكوسوماتيك
  :تعارض حاجات الفرد مع متطلبات المنظمة .4-ب

المنظمات تطبيق القيم أو  عندما تحاول:argirs"أرجس"يحدث هذا التعارض كما يقول
منها إتباع  اإلجراءات بشكل رسمي في معامالتها في الوقت، الذي يفصل األفراد العاملين

أي السيطرة وتحكم المؤسسة من خالل التخصص :الشكل غير الرسمي في إنجاز أعمالهم
  .الدقيق في العمل

  :تعارض قيم الفرد مع قيم المنظمة .5-ب
تعارض قيم الفرد، والتي تستند عليها، في التحكم على األشياء وقيم المنظمة، تعد أي 

التي يتعرض لها الفرد، والتي تحول دون اإلنسجام بين أهدافه  مشكلة من المشكالت
وأهداف المنظمة التي يعمل بها، مما يؤدي إلى العجز على تحقيق تلك األهداف 

  )45(. . المزدوجة
 :رجيةمصادر البيئة الخا  .ج 

ال نستطيع أن نرجع الضغوط المهنية إلى مصادر تنظيمية وشخصية فقط، بل أن هناك 
مصادر أخرى لها عالقة بالحياة اليومية للفرد ومحيطه الشخصي بما يحمله من عادات 

  :الخ،ومن بين هذه المصادر البيئية نجد.....وقيم وأفكار
 ضغوط الحياة ومشاكل األسرة. 
  السائدة في المجتمعالظروف االقتصادية 

 إنخفاض مستوى الدخل. 
 إنتشار البطالة. 

 تسريح العمال. 
 46() . تإنتشار الجرائم والسرقة واإلنحرافا(التغيرات اإلجتماعية( 

  
  
  



 الضغط المھني لدى األطباء                           :                                                                        الفصل الثاني

 

55 
 

 
  :األطباء لدى اآلثار المترتبة على الضغط المهني .6
 
 المنظمة،في حالة تعرض الطبيب إلى ضغط،فإن هذا األخير ينعكس عليه وعلى      

  .فيحدث مجموعة من األثار السلبية واإليجابية من خالل هذان المستويان
 :المستوى الفردي  .أ 

 :يظهر في ثالث مظاهر أساسية أجمع عليها معظم الباحثين، والمهتمين وهي كما يلي

 اآلثار الفيزيولوجية. 
 اآلثار النفسية. 

 اآلثار السلوكية. 
  :األثار الفيزيولوجية.1  - أ

على إحدى الشركات الكندية  تأواخر السبعينياأجريت في "شولتر"في دراسة رائدة يذكرها
الكبرى من قبل فريق من علماء النفس الذين قاموا بدراسة المظاهر النفسية والجسدية على 

  .عدد بلغ ألفين عامل بالشركة
  :ذكر منهاعامل بالشركة ن2000استنتجوا وجود عدد من المظاهر الجسدية على عدد بلغ 

 إرتفاع ضغط الدم وسرعة خفقان القلب. 

 إضطرابات الهضم. 
 إضطرابات النوم واألرق. 

 47(. . الخ....إضطرابات في التنفس( 
من األمراض، ترجع إلى %70إلى 50،أن أسباب حوالي )1997(كما أشار العتيبي

  :الضغوط ومن بينها
 األزمات القلبية. 

 إرتفاع ضغط الدم. 
 قرحة المعدة. 

 الربو. 
  الظهرآالم. 



 الضغط المھني لدى األطباء                           :                                                                        الفصل الثاني

 

56 
 

 إلتهاب المفاصل. 
 إلتهابات المعدة. 

 قرحة القولون. 
 الصداع النصفي. 
 48(. . إرتفاع نسبة السكر في الدم واإلرتعاش( 

في  bruce makwenكما أثبتت الدراسة التي توصل إليها عالم النفس ماكوين بروس 
ج يدربتأن الضغط عامل مسبب ومسرع للسرطان، ألنه و) 1993(بحث موسع نشره عام

  )49(. . فقد مناعة الفرد، وكذا عامل معجل للذبحات الصدرية، ألنه يؤدي إلى تجلط الدمت
  .وكل هذه الدراسات وغيرها أثبتت التأثير السلبي للضغوط على الفرد

  :اآلثار النفسية.2- أ
نصفهم من الذكور ونصفهم من  488حوالي في دراسة أجريت على عينة متكونة من 

فبينت النتائج أن ال قائمة ألعراض الضغط، مأفراد المجتمع الكويتي مستع اإلناث، من
يعانون )%34.6(من أفراد العينة، يعانون من أرق في حين نجد )28%(

تقلب يعانون )%41.7(يعانون عنف وعدوانية،)%20.5(الغضب،
يعانون من كآبة )%39.9(يعانون من صراخ وبكاء، )%18.6(مزاجي،
يعانون من فزع عند )%26.3(يعانون من الخوف من المستقبل،)%47(وحزن،
  )50( . .يعانون من التعرض للكوابيس واألحالم المزعجة) %23.9(اإليقاظ،

  :األثار السلوكية3.-أ
السلوكية،تعتبر من أكثر النتائج وضوحا مقارنة  اآلثارالدراسات على أن  معظمأجمعت 

  :نجد بالنتائج الفيزيولوجية والنفسية ونتائج هذه الدراسات
 اإلفراط في التدخين. 
 تناول الكحول لمقاومة الضغط. 
 ،وكذلك تناول العقاقير والمخدرات 
 األرق وفقدان الشهية. 
 51(. . الوقوع في حوادث اإلعتداء على األفراد واإلنتحار( 
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  :كما نجد كعالمات بارزة عن الضغط
حدة الطبع،سرعة الغضب،التحدث بسرعة،قضم األظافر،مص األصابع والشفاه،عبوس (

  )52(). . الوجه،فتح العينين و إغماضها ال إراديا
 :على مستوى المنظمة  .ب 

اإلستشفائية أو العمومية،وأي خلل  سوءاالطبيب عنصرا مهما في مؤسسة عمومية  يعتبر
يصيبه ينعكس على أداءه داخل المؤسسة، من خالل بعض األنماط السلوكية التنظيمية 

  :المتعددة منها
 ترك مركز العمل. 
 الغيابات الوظيفية المتكررة كوسيلة لإلنسحاب والهروب. 

 وكذلك إرتفاع معدالت حوادث العمل. 
 اإلضرابات. 

 اإلحتجاجات المتكررة. 
 رفض الفرد القيام ببعض المهام. 

 53(.  .إرتفاع معدل الدوران في العمل( 
 

  :أساليب مواجهة الضغط المهني لدى األطباء.7
يرها والسيطرة على الضغوط وتح خاللهماهناك مستويان رئيسيان،نستطيع من         

  :بشكل إيجابي في خدمة الطبيب والمؤسسة وهما
 :المستوى الفردي  .أ 

  :تجنب ضغوط العمل وعالجها بوسائل وطرق عديدة ومن أهمها يستطيع الطبيب
أثبتت الدراسات واألبحاث أن األشخاص الذين يمارسون :التمارين الرياضية .1

المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات :التمارين الرياضية المتنوعة مثل
 .وغيرها،هم أقل عرضة للتوتر والضغوط

لعضالت وإنخفاض ضربات القلب وضغط يؤدي إلى إنخفاض توتر ا:اإلسترخاء .2
الدم، تباطؤ في عملية التنفس،ويتم بإتخاذ الوضع المريح وإغماض العينين وتكون 

 )وسيلة عقلية متكررة(في مكان هادئ
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ذهن الالإرادي وتفريغ ال والجهاز العصبيوفيها يتم استرخاء العضالت : التأمل .3
بب في الضغوط حيث يركز الفرد واإلبتعاد عن التفكير بالعالم الخارجي الذي يتس

" قراءة القرآن:"طرق عديدة للتأمل ومنها  على صورة ذهنية في موقع هادئ وهناك
 )54(".. اليوجا"و

في اليوجا يجلس الفرد في مكان هادئ في وضع مستريح،ونظرا ألهمية التأمل في تخفيف 
  .لغايات التأمل لموظفيهاالضغوط وعالجها،فقد قامت بعض المنظمات بتخصيص غرف 

على تجنب  دالضحك يساع حيث تشير بعض الدراسات واألبحاث إلى أن: الفكاهة .4
 )55(. . وتخفيف الضغوط التي يواجهها الناس

 biofeed back:التغذية البيولوجية الراجعة .5
وتتضمن هذه الطريقة إستخدام األجهزة اإللكترونية لتدريب الفرد وزيادة إدراكه ألي 

  .الجسم ومن سلبيات هذه الطريقة، األجهزة العالية التكاليفتغيير في 
بموجب هذه الطريقة قوم الفرد بالسيطرة على األشياء واألمور :ضبك السلوك ذاتيا .6

 .سلوكه السيطرة علىالتي تسبق السلوك والتي تعقبه وبذلك يستطيع 

أخفاقه المتقطع ال وهي تشجيع الفرد على تبني اإلعتقاد بأن : إعادة البناء المعرفي .7
 .يجب أن يعني له بأنه إنسان فاشل أو سيء

تشجيع الفرد على اإلنظمام للجماعات المختلفة وتوثيق عرى : شبكة العالقات .8
في العمل وغيرهم خارج العمل بما يساعده  هزمالئة أو العالقات بينه وبين قالصدا

 .على توفير المساندة اإلجتماعية له

من تطوير وتطبيق برنامج  همسؤولياتمن خالل تقبل الفرد تكون :اإلهتمام بالفرد .9
 :صحي من خالل إقتراح تغييرات في نمط الحياة ولهذه اإلستراتيجية خمسة أبعاد

 .الفرد ذاته عن صحته وحياته ةمسؤولي .1

 .التوعية الغذائية .2
 .تخفيف الضغوط واإلسترخاء .3

 .اللياقة البدنية .4
 .إتجاه البيئة الحساسية .5
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هذه الطريقة أساسا إلى مساعدة الناس على المواءمة مع البيئة والظروف التي  فوتهد
  )56(. عيشون فيهاي

  "تطمئن القلوب أال بذكر اهللا:"الصالة وقراءة القرآن وتالوته-10
 :على مستوى المنظمة  .ب 

 :التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم .1
أن المخالفات التي يقع فيها الكثير من اإلداريين واألطباء في ممارستهم اليومية،بسبب عدم 

عليها في اإلدارة والتنظيم، وتسبب الكثير من الضغوط النفسية  المتعارفإتباعهم للمبادئ 
  .لمرؤوسيهم

،وهذا على مستويات اإلدارة العليا، ممارسة مبادئ اإلدارة والتنظيم بشكل جيد نلذلك يتعي
  .اإلداري والتنظيمي بين المستويات اإلدارية األدنى باطضاالنيع جوا من يمكن أن يش

فقد الكثير من الوظائف معناها وقيمتها لبعض األسباب :تصميم وظائف ذات معنى .2
أية متعة في أداء العمل ) طبيب(حدة التخصص، بالتوازي يفقد الموظف:منها

 .روتين وملل المنوط به،وبالتالي ينقلب العمل إلى
وبالتالي البد من إعادة تصميم ) ال يوجد إبداع(وكذلك مع إنعدام حرية التصرف فيها 

  )57(. . ذات معنى وأهمية يجعلهابالشكل الذي  الوظائف
 : إعادة تصميم الهيكل التنظيمي .3

تعاني المنظمات كل فترة زمنية من مشاكل تنبع من تغيرات في هياكل الوظائف 
مزيد من الضغوط على الطبيب  ىالتغيير إلياسات واإلجراءات، تؤدي هذا والعالقات والس

  .دة طرق لعالج مشاكل الضغوطعكما يمكن إعادة الهيكل التنظيمي ب
مستوى تنظيمي جديد أو تخفيض مستوى اإلشراف أو دمج وظائف أو تقسيم  إضافة:مثال

إدارة كبيرة إلى إدارتين أصغر أو إنشاء وظائف مثل مساعد مدير ،كل هذا يتناسب مع 
  )58(. . حجم عبء العمل في كل وحدة تنظيمية
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  :خالصة الفصل_    
 وساءامجموعة من الضغوطات من مصادر مختلفة بشر أي يعاني الطبيب ك      

أو متعلقة بقلة ) كالتهوية،إلضاءة،الديكور(متعلقة بالظروف الفيزيقية للعملالالتنظيمية 
باإلضافة إلى .نية يسودها جو مكهربيالخ أو ألسباب عالئقية ب....ورداءة العتاد الطبي

  .سوء التنظيم اإلداري وهيكلته
تتسبب في وجود ضغط لدى الطبيب،دون أن  أالوحدها يمكن  إال أن هذه المصادر     

يتفاعل وتصطدم مع الجانب الذاتي أو الشخصي ونمط شخصيته وقيمته وعاداته 
  .الخ ....وأفكاره

مما يفرز عنها مجموعة من اآلثار على صعيد مستويات مختلفة فردية تمس جانب 
السكر في الدم وتجلط دموي  كزيادة ضربات القلب،وارتفاع معدالت ونسب(الفسيولوجي

   ).الخ....كنسيان وقلة التركيز وصعوبة األداء وعدوانية(وجانبه السلوكي) الخ...وصداع
وهذا المستوى يؤثر بطبع على أداءه داخل المنظمة فتصبح سلوكاته غير فعالة من      

لك وهو ذ"ة الضغط المهنيءالخ،وكل هذا يوقعه تحت وطا....غيابات وتأخرات وشكاوي
تبدأ .القلق والتوتر الذي مصدره العمل ومهنة الفرد والذي يقع فيه هذا األخير عبر مراحل

  .بالمقاومة وتنتهي بالرضوخ مع التواتر وعامل الزمن
ورغم ذلك يستطيع الطبيب أن يسيطر بحكم وظيفته على جانبه السلوكي األدائي،       

  .....)كضبط الذات،التأمل،تالوة القرآن(عن طريق إنتهاج عدة أساليب ووسائل عالجية 
وتقديم المساعدات شخصية . وهذا بهدف زيادة دافعية الطبيب إلنجاز مهامه الموكلة له

  .وقائية عالجية للمواطنين
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  :قائمة التهميش
العمل منهج شامل لدراسة الضغوط ضغوط :عبد الرحمان بن أحمد بن محمد هيجان-1

معهد اإلدارة العامة، .إدارتهامصادرها ونتائجها وكيفية 
 .13،ص1998الرياض،السعودية،

،الدار المصرية معجم المصطلحات التربوية والنفسية:شحاته حسن،زينب النجار-2
 .208،ص2003اللبنانية،لبنان،

،بتراك طباعة -نموذج التدريب والممارسة-إدارة ضغوط العمل:جمعة سيد يوسف -3
 .17،ص2004والنشر،القاهرة،مصر،

،عالم الكتب للنشر والتوزيع،القاهرة، 1،طقضايا إدارية معاصرة:حافظ فرج أحمد-4
 .20،ص2007مصر،

 مركز ،سيكولوجية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي:عبد العزيز المجيد محمد-5
 .18،ص2005الكتاب للنشر،القاهرة،مصر،

الضغوط التربوية  إستراتيجية إدارة: مة عبد العظيم حسينالطه عبد العظيم حسين، س-6
 .22،ص2005،دار الفكر،عمان،األردن،1،طوالنفسية

،دار وائل للنشر،عمان، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال:محمود سليمان العميان-7
 .161،ص2005األردن،

 المجلة العربية،ضغط العمل:زهير الصباغ   -8
 .29،ص1981،الرياض،السعودية،5،المجلة1لإلدارة،العدد

  
الدار ،السلوك الفعال في المنظمات:الدين عبد الباقي صالح-9

 . 337،ص2004لجامعية،اإلسكندرية،مصر،
السلوك مفاهيم :خضير كاظم محمود الفريجات،موسى سالمة اللوزي،أنعام الشهابي-10 

 ..278ص2009مكتبة الجامعة الشارقة،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن،1،طةمعاصر
 ،جامعة األزاريطةالسلوك التنظيمي والتطبيق:محمد أسماعيل بالل-11 
 .337،ص2004،

12-.org 14/01/20013onfi s.streswww. 
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 .35-34،صسبق ذكرهمرجع  :محمد إسماعيل بالل-13
الضغط النفسي ومشكالته وأثره على :ماجدة بهاء الدين السيد عبيد-14 

 .115،ص2008للنشر والتوزيع،عمان األردن،،دار الصفاء الصحةالنفسية

،جامعة مخبر التطبيقات النفسية والتربوية اإلجهاد:لوكيا الهاشمي،بن زروال فتيحة-15
-16،ص2006منتوري،قسنطينة،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،عين مليلة،الجزائر،

15. 

،مجلة آفاق ضغوط العمل:فائق فوزي عبد الخالق-16
  ،1996،تاإلمارا،67،العدد17ةتصادية،المجلإق

 .14ص

 .24،ص سبق ذكرهمرجع  :ماجدة بهاء الدين السيد عبيد-17
دار الفكر العربي للطباعة ،1،ط،القلق وإدارة الضغط النفسية:فاروق السيد عثمان-18

 .101،ص2001،القاهرة،مصر، والنشر والتوزيع

دار ، 1ط ،للصحةعلم النفس الصحة واألسس النفسية والسلوكية :عثمان يخلف-19
 .51،ص2001،الدوحة، الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،

20-..le stress et strotégies pierluigi graziani.joel swendsen iden 
.éd armond colin.2005.p46. dadaptation 

 
21-. pierluigi graziani.joel swendsen idem.p24  
 .100،ص سبق ذكرهمرجع  :نعثمافاروق السيد -22

23- ront le  :psychological stress in the work place T.A Beeler
dge.london  
.1995.p24  

24-.p24mide : T.A Beeler  
25-.org 14/01/20013onfi www.stress. 

استراتجيات مقاومة الضغوط المهنية وعالقتها بظهور :شمالل حماني صفية-26
ريفة ظ حمو بو.،دراسة لنيل شهادة الماجستير تحت إشراف دلسيكوماتيةا اإلضطرابات
 .24،ص2007واإلجتماعية،قسم علم النفس،جامعة الجزائر، اإلنسانيةكلية العلوم 
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 .20،ص نفسه المرجع -27 
 25صالمرجع نفسه  -28 

 ،دار قباء للنشر علم النفس الصناعي التنظيمي:ز ح ع القادر طه-29
 .25،ص2001،القاهرة،مصر،1والتوزيع،ط

 .24،صالمرجع نفسه  -30

 .24،صالمرجع نفسه  -31
 . 26،صالمرجع نفسه  -32

 .27،صالمرجع نفسه  -33
 .27،صالمرجع نفسه  -34

 .28،صالمرجع نفسه  -35 
 .29،صالمرجع نفسه  -36

 .25،ص سبق ذكرهمرجع  ، :عبد الرحمان بن أحمد بن محمد هيجان-37
 16،ص سبق ذكرهمرجع  :الرحمان بن أحمد بن محمد هيجان عبد-38

 ء،دار الهناأسس إدارة الموارد البشرية النظرية والتطبيق:محمد مرع مرعي-39
 .241،ص1999للنشر،دمشق،سوريا،

40-.org 14/01/20013onfi www.stress. 

النفس الصناعي والتنظيمي مصطلحات علم معجم :عمار الطيب كشرود-41
 .260،ص1994،دار الكتب الوطنية،ليبيا،)عربي/انجليزي(واإلدارة

 .106،ص سبق ذكرهمرجع  :عبد الرحمن بن أحمد محمد هيجان-42 
 .257،ص سبق ذكرهمرجع  :عبد الرحمن بن أحمد محمد هيجان -43 
  .229،ص سبق ذكرهمرجع  :عبد الرحمن بن أحمد محمد هيجان-44 
 .229،ص سبق ذكرهمرجع  :عبد الرحمن بن أحمد محمد هيجان.  -45 
 30ص ، سبق ذكرهمرجع  شمالل حماني صفية ،-46 

،عمان 1،دار المسيرة،طيالنفس الصناعي والمهنعلم :محمد شحاته ربيع-47 
 .261ـ260،ص ص2010األردن،

 .32،ص سبق ذكرهمرجع  :شمالل حماني صفية-48  
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 .32،صالمرجع نفسه  -49 
 .32،صالمرجع نفسه  -50 

 .32،صالمرجع نفسه  -51 
 .33،صالمرجع نفسه  -52 

 . .33،صالمرجع نفسه  -53
سبق مرجع  :خضير كاظم حمود الفريجات، موسى سالمة اللوزي،انعام الشهابي-54

 .306،ص ذكره
 .307،صالمرجع نفسه  -55

 . 307،صالمرجع نفسه خضير -56
 .170،صالتنظيمي في منظمات األعمال السلوك:محمود سليمان العميان-57

الفالح للنشر  مكتبة،علم النفس الصناعي:عويد سلطان شمعان- 58
 324،ص1994،الكويت،1والتوزيع،ط
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  :الفصل  تمهيد  _
  

على  داللة سواء وأكثرهاموضوعات علم النفس،  أهمافعية من يعد موضوع الد        
التطبيقي، فال يمكن حل المشكالت السيكولوجية دون االهتمام بدوافع  أوالمستوى النظري 

في تحديد سلوكه كما وكيفا، ويرتكز تراث علم النفس  األساسيدور الكائن الحي التي تقوم بال
 أو اإلنسانومعظم جوانب سلوك  اإلدراكيةتعلم والتذكر والعمليات عمليات التجريبي الخاص ب

تساعد في  أنها ذلكالنفس، و مفروض لها عالقة بمبادئ الدافعية في عل أساسالحيوان على 
  .في المستقبل وضبطها هالكائن الحي حتى يمكن التنبؤ ب فهم وتفسير سلوك أفضلالوقوف على 

  
لنفسه ولغيره من  اإلنسانالحيواني تزيد من فهم  أو اإلنسانيدراسة دوافع السلوك  إن          
 أوعرفنا الدوافع المختلفة التي تحركنا  إذاتزداد كثيرا  بأنفسنا، وذلك الن معرفتنا األشخاص

معرفتنا بالدوافع  أنلسلوك المتعددة في سائر المواقف والظروف كما ا بأنواعالقيام  إلىتدفعنا 
  .القيام بسلوكهم تجعلنا قادرين على فهم سلوكهم وتفسيره إلى اآلخرينالتي تدفع 

  
عرفنا دوافع  فإذافي المستقبل  اإلنسانيالتنبؤ بالسلوك كما تساعدنا دراسة الدوافع على      

  بسلوكه في ظروف معينة نتنبأ أننستطيع  فإنناشخص ما، 
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  .تعريف دافعية االنجاز .1
  .الدافعيةتعريف -أ

العام لعلم النفس باختالف االتجاهات والمقاربات كما  اإلطارلقد اختلفت تعاريف الدافعية في 
الرغبة، الحاجة، : المصطلحات المستعملة كمرادفات لمصطلح الدافعية من بينها أيضااختلفت 

  )1(ع، الحافزالميل، الباعث، الداف
 حالة من النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن تقترن بنوع من التوتر : الحاجة

 )2( .تزول الحاجة متى قضيت أنوالضيق وال تلبث 

 و اإلستعداد  هو حالة من التوتر تجعل الكائن العضوي في حالة من التهيؤ: لحافزا
 )3( . لإلستجابة لجوانب معينة في البيئة

 الهدف عبارة عن مثير خارجي يحرك الدافع وينشطه ويتوقف ذلك على ما يمثله : الباعث
 )4( .يسعى الفرد لتحقيقه من قيمة الذي

 

من خالل بعض المفاهيم المرتبطة بالدافع وفي ضوء ذلك فان الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي 
اقة الكائن الحي، ينشأ الدافع الذي يعطي ط أننتيجة حرمانه من شيء معين، ويترتب على ذلك 

  ).الهدف(الباعث  إلىويوجه سلوكه من اجل الوصول 
  

مثل غيره من المفاهيم  هالدافعية مثلمفهوم   إن إلىنشير في البداية  أنويجب         
والتذكر والتعلم، بمثابة تكوين فرضي يستدل عليه من سلوك  كاإلدراكاألخرى السيكولوجية 
  .الكائن الحي

ذلك يكون كل منا  إلى وباإلضافةمفهوم الدافعية لتحديد اتجاه السلوك وشدته وبالتالي يستخدم 
  .على وعي بمختلف دوافعه ومقاصده السلوكية

  )5( :وهناك مبرران رئيسان لالستدالل على مفهوم الدافعية من سلوك الكائن الحي وهما
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صورة ملحوظة، هدف بمثابة شيء معتاد ومستمر ب  إلىيكون السلوك المدفوع والموجه  – 
  .وبالتالي يفترض وجود عملية دينامكية تقف خلفه وتحدد قوته

  
 وجودربما ال تصدر استجابات الكائن الحي نتيجة لمنبهات خارجية محددة ويعني ذلك  -

  )6( .بعينها أهداف إلىالسلوك  داخلية توجهمحددات 

  
نوضح  إن أوال، ولكن علينا ومن هنا نستعرض تعريفات للدافعية وهي على النحو التالي       

للسلوك  األساسيةمفهوم الدافع يرادف مفهوم الدافعية، ويعبر كالهما عن المالمح  إنمن البداية 
من  أليا عمومية وبالتالي عند استخدامه األكثرالدافعية هي المفهوم  تكانالمدفوع وان 

توتر داخلي تثير السلوك وتدفعه حالة استشارة و"الدافع  أوفالدافعية  المفهومين نقصد شيئا واحد
  ".تحقيق هدف معين إلى

نشاط الكائن الحي وتنظيمه  إثارةعملية يتم بمقتضاها "  بأنهاالدافعية  1949" هب"ويعرف 
  " هدف محدد إلىوتوجيهه 

عامل دافعي انفعالي يعمل على توجيه سلوك " الدافع عبارة عن  إن 1971" دريفر " ويرى 
  )7(".يق هدف معين تحق إلىالكائن الحي 

  
جهد لديه من اجل  أقصىتعني استعداد الكائن الحي لبذل  ةالدافعي إن"  1976"اتكنسون "ويرى 

  )8(".تحقيق هدف معين 

  
هدف  إلىويوجهه للوصول  األفرادمثير داخلي يحرك سلوك : " بأنها أيضاوتعرف الدافعية 

  معين 
  

الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد  مجموعة"  أنها إلى 2006" الترتوري " ويعرفها 
  .االتزان عندما تختل وإعادةاجل تحقيق حاجته من 
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تحريكه وتنشيطه وتوجيهه، والمحافظة على : في السلوك هي أساسيةدوافع ثالث وظائف لو
  .الحاجة إشباعحين  إلىاستدامته 

ا على النحو هيمكن تحديد  وعند مراجعة التعريفات السابقة نخرج ببعض االستدالالت والتي
  )9( :التالي

السلوك وما يرتبط بها  إلصدارالتنشيط الدافعي ويعني ذلك حالة الستعداد  أوتعبئة الطاقة  -1
 أولبدء سباق في العدو  األشخاصذلك استعداد مجموعة من  أمثلةمن يقضة وتوتر عام ومن 

 .الخ...آخرينعقد عالقة اجتماعية مع  أوالبحث عن الطعام 
 
 أوحالة تعبئة الطاقة  إلىهدف محدد فبعد وصول الكائن الحي  إلىتنظيم السلوك وتوجيهه  -2

السابقة يبدأ  األمثلةهدفه المحدد الذي يشبع حاجته، وفي  إلىالتنشيط الدافعي، يتجه بسلوكه 
في تناول الطعام بعد  ويبدؤونالسباق   من اجل تحقيق مراكز متقدمة والفوز بها  األشخاص
 .صداقة معهم وإقامة األشخاصعليه والتعرف على مجموعة من  الحصول

تناسب قوة الدافع المثار مع مقدار الطاقة الناتجة عنه، فالشخص الذي استمر جائعا لمدة  -3
تناول الطعام منذ ساعة  آخرحاجته للطعام وذلك مقارنة بشخص  إلشباعيوم كامل يكافح بقوة 

 .واحدة

 .إليهلهدف حتى يصل الكائن الحي تستمر الطاقة المعبأة لتحقيق ا -4
القابلية لتغيير مسار الهدف، فالكائن لحي يستمر في بذل الجهد من اجل تحقيق هدفه  -5

 سيكولوجيا  أو) العطش  أوكالجوع (وخفض توتره المرتبط بدافع معين سواء كان فيسيولوجيا 
الطريق الذي  إنعر ش إذايمكنه تغيير مسار الهدف  اإلطارالسيطرة وفي هذا  أوكاالنجاز ( 

من هذه الطرق  بأيلم يستطع تحقيق هدفه  وإذاهدفه فيسلك طريقا آخر،  إلىيسلكه ال يوصله 
  )10( .اإلحباطفانه يصاب بحالة من 

داخلي توجه السلوك نحو بعض الغايات   driveحافز  بأنها 1997"كوني " ويعرفها        
لب على حالة الكسل والقصور وقد تعمل القوى على التغ األفرادوتعمل الدافعية على مساعدة 

في السلوك ولكن القوى الداخلية للدافعية هي التي تعمل على دفع السلوك  التأثيرالخارجية على 
  .وتحفيزه

  .هدف معين إلىويوجهه للوصول  األفرادفهي مثيل داخلي يحرك سلوك 
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  :دافعية االنجاز – ب 
مختلفة في ظل التطور الذي شهده  أبعادت واخذ عرف البحث في هذا الموضوع عدة تغيرا 

علم النفس عبر مختلف المراحل، انتقاال من الفلسفة، مرورا بالنظريات الفيسيولوجية وصوال 
  .سوسيو معرفيةالنظريات المعرفية وال إلى

جدال ونقاشا بين علماء النفس وحظيت  أثارتوتعد دافعية لالنجاز من المفاهيم النفسية التي 
 إطارتصدت لها البحوث والدراسات لوصفها وتفسيرها واخذ كل باحث يعرفها من  ذأامهم باهتم

 إنالنظرية التي يتبناها، ويشير التطور التاريخي لمفهوم دافعية االنجاز  إطارعمله ومن 
" الفرد ادلر "  إلىاستخدام مصطلح الدافع لالنجاز في علم النفس يرجع من الناحية التاريخية 

Adler 11(رات الطفولةبالحاجة لالنجاز هي دافع تعويض مستمد من خ أن إلى أشارذي ال(.   
 Aspiration الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح  levinوكيرت ليفن 

لمصطلح الحاجة لالنجاز وعلى الرغم من هذه  Muray 1938" موراي "وذلك قبل استخدام 
 إليهالمهتمين بهذا المصطلح والذي يرجع  أوائليعد من " راي مو"  أن إالالبدايات المبكرة 

انه  إذالتراث السيكولوجي  إلى med of Achievmetمفهوم الحاجة لالنجاز  إدخالالفضل في 
  الشخصية ومكوناتمن قدم هذا المفهوم بشكل دقيق بوصفه مكوناتها من  أول

  Exploration impersonnalité سومة بعنوان استكشاف في الشخصيةووذلك في دراسته الم
من الحاجات النفسية، وعلى الرغم من المدى البعيد الذي  والتي عرض فيها موراي العديد

الكثير من الدراسات والبحوث لمفهوم االنجاز، وانتشار هذا المفهوم على نطاق واسع  إليهذهبت 
  )12( .اجات النفسيةللح" موراي"تعريفه لم يخرج عن نسق  أن إال يالسيكولوجفي التراث 

ميل الفرد للتغلب على العقبات  أورغبة  إلىتشير  بأنهاالحاجة لالنجاز " موراي"عرف 
وتنظيمها مع انجاز  األفكارالمهام الصعبة، وتناول  ألداءالمجاهدة  أووممارسة القوى والكفاح 

لالنجاز  شدة الحاجة إن" موراي" أوضحذلك وفي ضوء هذا التعريف  أمكنذلك بسرعة كلما 
  )13( :أهمهاتتمثل في عدة مظاهر من 

  وتنظيمها مع انجاز ذلك بسرعة  األفكارالصعبة، وتناول  باألعمالالقيام  إلىسعي الفرد
 .وبطريقة استقاللية
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  وأشار وإمكانياتتخطي الفرد لذاته من خالل الممارسة الناجحة لما لديه من قدرات 
في كثير من  welltopeverالقوى  إرادةاسم  أعطيتالحاجة لالنجاز قد  أن إلىموراي 
 .التفوق إلىتندرج تحت حاجة كبرى واشمل هي الحاجة  أنهاوافترض  األحيان

الحاجة لالنجاز في ضوء تصور موراي طبقا لنوعية االهتمام والميل  إشباعوتتحد طريقة     
النجاح الرياضي المجال الجسمي على سبيل المثال تكون على هيئة الرغبة في  إلىفالحاجة 

 .المعرفي أوبينما تكون الحاجة لالنجاز في المجال العقلي على هيئة الرغبة في التفوق العقلي 
)14(  

استعداد ثابت نسبيا في  بأنه: " تعريفا لمصطلح دافعية االنجاز Mc.chelland"ماكليالند " يحدد 
ح يترتب عليه نوع من جانالشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق وبلوغ 

  .اإلرضاء
هول "ويرى ، )15(وفي ضوء مستوى محدد من االمتياز األداءوذلك في المواقف التي تقيم 

 األشياءتحقيق شيء صعب والتحكم في : دافعية االنجاز تعني إن Holl / Lindzey ولندزي 
لب على العقبات قد ممكن من السرعة واالستقاللية والتغ بأكبر وأداءتنظيمها  أووتناولها 

وزيادة تقدير  ،والتفوق عليهم اآلخرينوتحقيق مستوى مرتفع والتفوق على الذات ومنافسة 
  .للقدرة الناجحةوفاعلية الذات عن طريق الممارسة 

  
فالدافعية بهذا تعتبر بمثابة حالة باعثة وموجهة ومنشطة للسلوك وتعمل على دفع           

الدافعية ليست شيئا ماديا  أن،حتفاظ على استمرارية السلوك الفرد نحو تحقيق هدف معين واال
السلوك المختلفة  أنماطهي حاالت في الكائن الحي نستنتج وجودها من  إنمايمكن رؤيته مباشرة 

هي حالة  إنماالدافعية هي نمط السلوك الذي نالحظه  أنوليس معنى هذا ،ومن الكائن الحي نفسه
الة التي تثير وتنشط وتوجه السلوك نفسه وتحمل على الح أنهاوراء هذا السلوك أي 

  )16( .استمراريته

  
 أعمالمن  إليهرغبة  الفرد وميله النجاز ما يعهد  إلىتشير "  :بأنها" عبد القادر طه " يرى     

حتى يجوز رضا رؤسائه ومخدوميه ،ناحية ممكنة  وأعلىمستوى  بأحسنومهام وواجبات 
سبل الترقية والتقدم نحو ما يوجد لدى بعض  أمامهدخل ويسهل سبل زيادة ال أمامهفتنفتح 

  )17( .العاملين والموظفين
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تعتبر دافعية االنجاز واحدة من الدوافع المكتسبة التي حصلت على الكثير من النقاش     

والمرتبطة  المتأصلةهذا الدافع يعتبر من الحاجات  أنوعلى الرغم من  ،التربويينوالجدل عن 
امتلك الطلبة هذا الدافع يصبح لديهم رغبة في  فإذاانه بدأ باالستقالل،  إالالستحسان بدافع ا

  .أخرى أسبابوليس من اجل  لتحصيل ذاته  التحصيل من اجل
جذب القدرات المنخفضة، وقد قدرات العالية، وفي الوقت ذاته يعلى ال التأكيدويتطلب هذا الدافع 

ر الشخصي بالكفاية الذاتية كان العامل وشهير بان الشعال)Coleman )18" كولمان " وجد ترير 
ل المؤثرة في العوام أهمهذا العامل كان من  أن وقد وجد األكاديميالحاسم في تحديد التحصيل 

المعلمين وعدد الكتب  إلىالتحصيل بما فيها الفروق الطبقية االجتماعية والعرق ونسبة الطلبة 
ة لمعلمين كما تعتمد دافعية االنجاز بشكل كبير على مدى تبة وحتى الخلفية التعليميكفي الم

جهدهم والى  إلىاقتناع الطلبة بان يكونوا مسؤولين عن تقرير مصيرهم، ولكنهم يعوزونه 
  )19( .قراراتهم الشخصية

  

  :لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الدافعية االنجاز  -2
  

اإلغريق فالسفة  إلىتفسير دوافع السلوك التي ظهرت فيها محاولة  األولى األعمالتعود        
  :التمييز بين اتجاهين في هذه الحقبة التاريخية ويمكن

  
  .واأللميعتبر السلوك مدفوعا بالمنفعة ويستجيب لمبدأ اللذة  :االول
الحرة  واإلرادة واألخالقالفلسفة العقلية والمثالية، التي تؤكد على دور العقل  إلىينسب  :الثاني

  .وتوجيهه اإلنسانيلسلك في تحديد ا
البعد العاطفي للدافعية في حين يتمسك العقليين بالجانب  أهميةيعطي  األول الرأي إن     

  )20( .اإلنسانيلفهم دوافع السلك  األولىبمثابة الخطوات  األعمالالمعرفي وتعتبر هذه 

قوى فيزيائية  لىإالبحوث العلمية خضوع الكون  أظهرتخالل القرن السابع عشر، فقد  أما    
  تحكمه وتنظم عمله وتحافظ على توازنه



 دافعیة اإلنجاز                                                                                                                             :الفصل الثالث
 

73 
 

 األخير، والتي تعتبر هذا اإلنسانيهكذا ظهرت المقاربة الميكانيكية في تفسير السلوك       
 أنسادت لمدة طويلة فكرة  أن، ذلك بعد األخرىخاضعا لقوى الطبيعة مثله مثل الظواهر 

 إال أهوائهبوصفه كائن مفكر يملك القوة لكبح  فعالهألقادر على ممارسة الضبط الكامل  اإلنسان
الروح ليست خاضعة للقوانين التي تحكم المحيط الطبيعي المادي فالروح  أنديكارت اعتقد  أن

واختياره  باإلرادةيعبر عنه ديكارت  تتدخل بين المثيرات واالستجابات وهو ما أنكقوة يمكن 
  )21( .الشيء الذي زاد من قوتها وسيطرتها أوروبافي كما اقترنت هذه الرؤى بالفلسفة الدينية 

على انه محصلة لمجموعة  اإلنسانالنموذج الغريزي الذي يفسر سلوك  اآلراءبرز هذا اثر هذه 
وليام "  إليهمزود بها وهذا ما ذهب  اإلنسانمن الغرائز أي تلك الميول الفطرية التي يولد 

  )22( .يالقرن الماض في مطلع" جيمس و ماك دوجال 

فرويد على دور غريزة الحياة  رأسهمبا يؤكد علماء التحليل النفسي وعلى يتقرنفسه في التوجه 
ليس واعيا دائما  فاإلنسانقوة الالشعور  إلى باإلضافةوغريزة الموت في تفسير السلوك وفهمه 

فطرية النظريات السلوكية تم تقليص دور الحاجات ال إطارلما يدفعه للقيام بسلوك ما وفي 
 األكبرالجزء  أن إالدور هام  األخيرةلهذه  أنبالرغم من  الوراثية في تفسير السلوك اإلنساني

واالحتكاك بهم فالتيار السلوكي  باآلخرينعن طريق االتصال  ،من السلوك البشري مكتسب
 لتفسير الظواهر السلوكية تفسيرا علميايركز على المثيرات الخارجية والتعلم باالرتباطات 

  ويضع جانبا كل الظواهر غير القابلة للمالحظة كالوعي والشعور والعمليات العقلية ،موضوعيا
العوامل  إلى فإضافة ،لقد وقف المعرفيون موقفا وسط بين التوجه الغريزي والتوجه السلوكي

امل العو تأتيمزود بها  اإلنسانالداخلية والمتمثلة في الغرائز واالستعدادات الفطرية التي يكون 
في محيطه الطبيعي  اإلنسانالخارجية والمتمثلة في مختلف المثيرات والتعزيزات التي يتلقاها 

وقد حظي مفهوم دافعية االنجاز باهتمام الباحثين  )23(واالجتماعي للمساهمة في تحريك سلوكه
: عشر سمة تعبر عن الدافع لالنجاز هي إحدى إلى 1978العرب حيث توصل الشربيني 

، الحيوية، الفطنة، التفاؤل، المكانة، الجرأة اإلتقانالمثابرة، االستقالل، الثقة بالنفس، الطموح، 
من خالل استقرائه لمجموعة من الدراسات السابقة  1978االجتماعية، كما كشف عبد القادر 

الطموح العام، النجاح بالمثابة على بذل الجهد، : عن ثالثة دوافع فرعية لالنجاز تتمثل في
على  األداء بأنهالدافع لالنجاز  1991عبد الخالق ل من اجل الوصول للهدف، كما عرف التحم

هيلجارد "  وأشارالذي تحدثه الرغبة في النجاح  األداء أوضوء مستوى االمتياز والتفوق 
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1979 Hilgard  "في ضوء معايير  ألهدافهي تحديد الفرد وآخرون إلى أن الدافع لالنجاز يعن
  )24( .ازالتفوق واالمتي

  
  : الدوافع أنواع .3
  

 أكثرنوعين وهي تعتبر  إلى اإلنسانييمكن تصنيف الدوافع التي تشكل السلوك         
  )25( :ن في مجال علم النفس وهي التاليةصيصنيفات شيوعا بين العلماء والمتخالتص

   :األوليةالدوافع  –أ.3
الطعام  إلىالبيولوجية، كالحاجة  هي الدوافع التي تنشا من حاجات الجسم الخاصة بوظائفه

يكتسبها  أوال يتعلمها الفرد : ، وهي تتميز بما يليواأللمد بروالماء والجنس وتجنب الحر وال
عامة لدى جميع الكائنات الحية البشرية والحيوانية على حد سواء،  إنهاولكنها موجودة بالفطرة، 

مرار النوع، تتحدد عن طريق الوراثة المحافظة على بقاء الكائن الحي واست إلىتهدف  أنها
فان الدافع  األوليةعندما تشبع الدوافع  األساسيةل بحياته وحاجاته صونوع الكائن الحي وتت

  :من بين هذه الدوافع اإلنسانالثانوية تبدأ في الظهور والنشاط وفي توجيه سلوك 
دث حالة من التوتر لدى يحدث نتيجة نقص المواد الغذائية في الدم فتح :دوافع الجوع - 1-أ-3

وكذلك تقلصات في جدران المعدة ويزداد النشاط العام في الجسم فيشعر الفرد بدافع  ،الفرد
  .الجوع وبرغبته في تناول الطعام

يعد جفاف الفم والحلق بمثابة المنبه الفعال للعطش كما يكون بمثابة : دوافع العطش - 2-أ-3
الماء شرب  إلىمما يدفعه ،د نقص في كمية الماء بجسمه الذي يتلقاه الكائن الحي بوجو اإلنذار

افع العطش بالعوامل االجتماعية فتنشأ بذلك ميول خاصة د ويتأثر،من اجل سد هذا النقص 
كما  ،بعض المشروبات الغازية والكحولية أومعينة من السوائل كالشاي والقهوة  أنواعلشرب 

  األوروبيةفي بعض الثقافات 
حاجة قوية لراحة وتتمثل التغيرات  إلىيؤدي شعور الكائن الحي بالتعب : بدافع التع - 3-أ-3
التي ترتبط بالتعب في تراكم حمض اللبن في الدم والذي يزول بعد  األساسيةيولوجية لفيزا

التعب الشديد على السلوك حسب طبيعة  آثارالحصول على كمية كافية من الراحة وتختلف 
  .أدائهاالمهام المطلوب 
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 واألخالقيةتحكمه عدة قيود ترتبط بالمتغيرات الثقافية واالجتماعية  :دافع الجنس - 4-أ-3
الفرد، وبالتالي يعد مسؤوال عن نسبة كبيرة من التباين  إليهحسب تركيبة المجتمع الذي ينتمي 

  )26( .كل حسب انتمائه واتجاهاته وتنشئته االجتماعية آلخرفي السلوك من شخص 
   :لية للفرديةالدوافع الداخ – ب-3

تمثل سعي الفرد نحو القيام بشيء معين لذاته فهي دوافع تحقق الذات للشخص من خالل 
البشرية في الفكر  واإلبداعاتتقف وراء االنجازات المتميزة  أنهااستجاباته المختلفة، كما 

  :والسلوك ومن هذه الدوافع ما يلي
ثل ميل الشخص ورغبته في االستطالع تم بحب أيضاوتعرف : دوافع الفضول - 1- ب-3

  .استكشاف معالم البيئة المحيطة به والوقوف على جوانبها الغامضة
والحركية  اإلدراكيةنعني به استخدام الكائن الحي لقدراته ووظائفه : دافع الكفاءة - 2- ب-3

  .شكل ممكن أي استخدامها بكفاءة عالية بأفضل
 األداءافظة على درجة عالية من نقصد به محاولة الشخص المح: دافع االنجاز - 3- ب-3

  .إقرانهالتي يمارسه والتي يحقق بها معايير التفوق على  األنشطةحسب قدراته في كل 
  :الدوافع الخارجية االجتماعية -ج-3
لهم للحصول على  بأفعال معينة إرضاءومن ثم تدفعه للقيام  باآلخرينتنشا نتيجة لعالقة الفرد  

  : معوي ومنها أو تحقيق نفع مادي أوتقديرهم، 
كان  فإذا األفرادغيره من  إلىاالنتماء  إلىيمثل حاجة الشخص  :دافع االنتماء - 1-ج-3

  .إليهاالوالء للجماعة واالنتماء  إلىبطبعه فهو في حاجة دائمة  ياجتماع اإلنسان
الجماعات  أفراديظهر دافع السيطرة بشكل واضح بين : دافع التنافس والسيطرة - 2-ج-3

يتفوق  أنيتنافسون فيما بينهم في البيت والمدرسة ويحاول الطفل في الجماعة  فاألطفالفة المختل
الشهرة  أوعلى زمالئه وان يسيطر عليهم كما يتنافس الكبار من اجل الحصول على المال 

  .وتولي المناصب العليا
هام يمثل رغبة الشخص الملحة وحاجته لعمل الم: اآلخريندافع االستقالل عن  - 3-ج-3

الصغار في رغبتهم عدم االعتماد  األطفالالمطلوبة منه بنفسه وتظهر مالمح االستقاللية عند 
  .على والديهم وكذلك المحيطين بهم وتزداد االستقاللية وضوحا مع التقدم في العمر

  .آخردافع  إلىالوصول  إلى إشباعههو الذي يؤدي  :يالوسيلالدافع  -1- د-3
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  .الفعلي للدافع ذاته إلشباعهو  :يالدافع االستهالك -2- د-3
  إلىتنقسم  :تصنيف الدوافع وفقا لمصدرها - ل-3
  الجوع والعطش والجنس :دوافع الجسم - 1- ل-3
الشخصية في مواقف  أوويقصد بها تطبيق معايير الداخلية : دافعية النجاز الذاتية - 2- ل-3

  االنجاز
على المقارنة  دير التفوق التي تعتموتتضمن تطبيق معاي :دافعية النجاز االجتماعية - 3- ل-3

  )27( .باآلخرينالفرد  أداءاالجتماعية أي مقارنة 
  اإلنسانيةفي الدافعية  لوطبقا لنظرية ماس تصنيف الدوافع - ه-3
  الطعام، الجنس، الهواء، الماء، السكن، الراحة: حاجات فيزيولوجية -1- ه-3
  .المادية والنفسية األضرارنة وخالية من بيئة آم إلىالحاجة : والسالمة األمنحاجات  -2- ه-3
  .ل في الحاجة للقبول من طرف اآلخرينتتمث: حاجات االنتماء والميول -3- ه-3
قق ذاته وذلك من خالل استغالل كافة ححاجة الفرد الن ي :حاجات تحقيق الذات -4- ه-3

  )28( .وإمكانياتهقدراته 

  :وظائف الدافعية .4
  :في تحديد وتشكيل السلوك وذلك على النحو التالي ساسيةأتؤدي الدافعية وظائف       

   :وأثارتهوظيفة بعث السلوك  –أ 
النشاط وبذل الجهد بعد حالة  إلىالطاقة التي تحرك السلوك وتدفع الكائن  أوفالدافعية توفر القوة 

ن فكلما مع قدر الطاقة التي يعبئها الكائ أووتتناسب شدة الدافع طرديا مع درجة النشاط  السكون
زاد ) في حالة الدوافع الثانوية ( الهدف  أهمية أو) األوليةفي حالة الدوافع ( زاد وقت الحرمان 

  .الهدف والعكس صحيح إلىل والوص النشاط المبذول في سبيل
وذلك بتحديد مساره بين البدائل السلوكية المختلفة فالدافعية هنا  :وظيفة توجيه السلوك -ب

  )29(في طريق سلوكي محدد لإلنسانتحدد اتجاه السير  بمثابة البوصلة التي

المرغوب الوصول  األهداففالدافعية هي القوة المحرضة التي توجه الطاقة الالزمة لتنفيذ       
، والمجهودات الالزمة لتحقيق بصفة جيدة القدرات والعمل المنتظر والمحافظة على البقاء إليها

حاجاته  إشباعبشكل دائم من اجل  األفرادشيط سلوك واالستمرار وهذا ينعكس من خالل تن
  .لضمان بقائه واستمراره
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هناك فروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز حيث  أنالعديد من البحوث  أوضحتوقد       

ن نظيره عند الذكور وان هناك خوفا من النجاح عند  اقل م اإلناثاالنجاز عند  إلىالدافع  أن
مثل  بان نجاحهن سوف يعود عليهن ببعض النتائج السلبية لإلناثعتقاد يتمثل في ا اإلناث

مواقف التنافس  اإلناثلهذا تتحاشى  باألنوثةال يتمتعن  بأنهنالرفض االجتماعي لهن ووصفهن 
عن تحقيق االنجازات  بأنفسهنويتحاشين الكشف عن مظاهر االقتدار في سلوكهن وينأين 

لهذه النتائج السلبية التي يعود بها االنجاز عليهن تكف لديهن  ثاإلنا إدراكالعقلية، وبهذا فان 
ال تجعلهن يستجبن المواقف المحفزة لالنجاز بنفس الطريقة التي  األقلعلى  أوسلوك االنجاز 

فترة الطفولة ويبدو واضحا من  إلىيستجيب في هذا الصدد تظهر في فترة مبكرة تعود 
 موما موجهات بدافعية لالنجاز اقل من توجه الذكور بها،ع اإلناث إنسات في هذا المجال االدر

عاني من توجههن بم ألكثروزوجات  كأمهاتفهن موجهات بمعان اجتماعية يمثلها دورهن 
  )30( .النجاز وتحقيق الذات

  .مكونات دافعية االنجاز .5
  : لدافع االنجاز وهي األقلهناك ثالث مكونات على  أن" اوزيل " يرى       

  : حافز المعرفيال –أ 
المعرفة الجديدة تعين  أنحيث  ، ن يعرف ويفهمحاجاته أل إشباعمحاولة الفرد  إلىالذي يشير 

  .ن ذلك يعد مكافأة لهإكبر فأمهامهم بكفاءة  أداءعلى  األفراد
  : توجيه الذات–ب 

 أدائهوتمثله رغبة الفرد في المزيد من السمعة والصدق والمكانة التي يحرزها عن طريق 
شعوره بكفايته  إلىالمعترف بها، بما يؤدي  األكاديميةالمتميز والملتزم في الوقت نفسه بالتقاليد 

  .واحترامه لذاته
   :دافع االنتماء –ج 
من هذا  إشباعه، ويتحقق اآلخريناه الواسع الذي يتجلى في الرغبة في الحصول على تقبل نبمع

  .ثقته بنفسه تأكيدلذين يعتمد عليهم في ا أولئكالفرد يستخدم من جانب  أنالتقبل بمعنى 
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  :الدافع لالنجاز دالة لسبعة عوامل هي أنفاعتبر  1985عبد المجيد  أما    
  .التطلع والنجاح – 1
  .التفوق عن طريق بذل الهد والمثابرة – 2
  .بنشاط اآلخرينفي مقابل العمل مع  اآلخريناالنجاز عن طريق االستقالل عن  – 3
  .اآلخرينالصعبة بالتحكم فيها والسيطرة على  األعمالاالنجاز  القدرة على – 4
  .الجماعة والعمل من اجلها إلىاالنتماء  – 5

  .وإتقانوترتيبها بهدف انجازها بدقة  األعمالتنظيم 
غ مكانة ومسايرة الجماعة والسعي لبل أومراعاة التقاليد والمعايير االجتماعية المرغوبة  – 7

  .اآلخرينمرموقة بين 
  :فقد قام بتحديد دافع االنجاز من خالل ثالث مكونات وهي 1977عبد القادر  أما      

  .الطموح العام -1
 .النجاح والمثابرة على بذل الجهد -2
  .الهدف إلىالتحمل من اجل الوصول  -3

  :وهي أوليةالدافع لالنجاز ناتج عن عدة عوامل  أنفيرون  1986حمد وهبي أأما جاكسون و 
  .ألفراداالمكانة بين  - 1 
  .المكانة بين الخبراء – 2
  .التملك – 3
  .االستقاللية – 4
  .التنافسية – 5
  .االهتمام باالمتياز – 6
  :التالية األبعاددافع االنجاز يتكون من  أنفيفترض  1980عمران  أما
ويتمثل هذا البعد في محاولة الفرد تحقيق ذاته المثالية من خالل االنجاز : البعد الشخصي – 1

في االنجاز متعة  أندافعته في ذلك دافعية ذاتية، انجاز من اجل االنجاز، حيث يرى الفرد وان 
االنجاز الخالص الذي يخضع المقاييس والمعايير الذاتية الشخصية،  إلىفي حد ذاته وهو يهدف 

رتفاع مستوى كل من الطموح إهذا المستوى العالي ففي هذا البعد ب أصحابويتميز الفرد من 
  .صفاته الشخصية أهمل والمثابرة وهذه والتحم



 دافعیة اإلنجاز                                                                                                                             :الفصل الثالث
 

79 
 

ويقصد به االهتمام بالتفوق في المنافسة على جميع المشاركين في  :البعد االجتماعي – 2
من اجل تحقيق  اآلخرينالتعاون مع  إلىالميل  أيضاالمجاالت المختلفة كما يتضمن هذا البعد 

  .هدف كبير بعيد المنال
صاحب المستوى العالي في  أنويقصد بهذا البعد  :زبعد المستوى العالي في االنجا – 3

  )31"( .المستوى الجيد والممتاز في كل ما يقوم به من عمل إلىاالنجاز يهدف 
  
  .خصائص الفرد ذوي االنجاز العالي - 6
تنطوي  أهدافا ألنفسهميملكون النزعة للقيام بمجازفات محسوبة ومنضبطة لذلك يضعون  – 1

ال يشعرون باللذة  أنهم إذاهم يفعلون ذلك كحالة طبيعية ومستمرة على التحدي والمجازفة و
  )32( .التي ينفذونها سهلة ومضمونة النتائج واألهدافكانت المهام  إذاواالنجاز 

ؤولية الشخصية في التي يتمكنون فيها من تحمل المسالوضعيات والمواقف  إلىالميل  – 2
  .الحلول لها وإيجادتحليل المشاكل 

  )33( .مانجازاتهبة في التغذية العكسية النجازاتهم ومراقبتها ليكونوا على علم بمستوى الرغ – 3
من  أكثريهتم الشخص ذو الدرجة المرتفعة من االنجاز بما يؤديه ن عمل في حد ذاتها – 4

من انجاز هذا العمل، وهو دون شك يرغب في الحصول عائد مادي يعود عليه  بأياهتمامه 
  .عمله أدائهعلى قدر كبير من المال لكونه مقياسا لدرجة امتيازه في 

 األفراد آراءمرتفعي االنجاز بالثقة العالية بالنفس حيث يميلون للشك في  األفراديتميز  -5
عرفة معمقة بالموضوع الذين حتى ولو كانوا ال يملكون م بآرائهمخيرة منهم، ويلتزمون  األكثر

  .يريدون اتخاذ القرار فيه
  )34( .يفضلون المهن المتغيرة والتي فيها تحديات مستمرة وينفرون من المهن الروتينية – 6
  .يتخذون قرارات ذات درجة معقولة من الخطر المرتبطة بها – 7

  حساب  انيةإمكهناك  أنيتميز ذوي االنجاز المرتفع بتحمل المخاطرة المتوسطة أي
 )35( .احتماالت هذه المخاطرة

  36( .قد تكون مناسبة لحجم ونوعية قدرات الفرد أنهادرجة متوسطة من المخاطرة تعني(  
   .التي يعرفون كيف ومتى يقومون بها األعمالذوي االنجاز المرتفع يفضلون  أنأي 



 دافعیة اإلنجاز                                                                                                                             :الفصل الثالث
 

80 
 

  العوامل المسببة لدافعية االنجاز عند أتكنسون_ 
الميل النجاز النجاح استعداد دافعي مكتسب وهو  أوالنزعة  أن Atkissonيصرح أتكنسون 

 يتأثركما انه يختلف عند الفرد الواحد في المواقف المختلفة وهذا الدافع  األفراديختلف بين 
  )37( :بعوامل رئيسية ثالثة عند قيام لفرد بمهمة ما، و العوامل هي

وحماس كبريين رغبة  المهمات بنشاط أداءعلى يقدمون  األفراد إن :الدافع النجاز النجاح – 1
 األفرادمنهم في اكتساب خبرة النجاح ولهذا الدافع نتيجة طبيعة وهي دافع تجنب الفشل ويختلف 

يراجع فردين نفس المهمة، يقبل احدهما على  أنفمن الممكن ،في درجة دافعهم لتجنب الفشل 
  .بطريقة يحاول من خاللها تجنب الفشل المتوقع بحماس تمهيدا  للنجاح فيها، ويقبل الثاني أدائها

على عملية تقويم ذاتي يقوم بها الفرد  أية مهمة تتفقالن احتمالية نجاح  :احتمالية النجاح – 2
ينجز المهمة فالمهمات السهلة ال تعطي الفرد الفرصة للمرور في  خبرة نجاح  أنالذي يريد 

ال  األفرادالمهمات الصعبة جد فان  أماجودة عنده مهما كانت درجة الدافع لتحصيل النجاح المو
فان الفروق الواضحة في  ،في حالة المهمات المتوسطة أما أدائهاعندهم القدرة على  أنيرون 

  .على المهمة بشكل واضح ومتفاوت بتفاوت الدافع  األداءدرجة دافع تحصيل النجاح تؤثر في 
فكلما ،مة يتطلب ازدياد قيمة باعث النجاح ازدياد صعوبة المه إن :قيمة باعث النجاح – 3

عث اكبر قيمة للحفظ على مستوى دافعي مرتفع يكون البا أنأكثر صعوبة يجب كانت المهمة 
  .ير حماس الفردرتبطة ببواعث قليلة القيمة ال تستثفالمهام الصعبة الم،
  :نظريات دافعية االنجاز .7

بعض النظريات في مراجع علم النفس كلها حيز الوجود  إلىمنذ خمسينات القرن ظهرت      
في مواقف االنجاز، تتعلق بحياتهم العامة األفراد تعطي تفسيرات مختلفة لدافعية  أنتحاول 

  .المهنية أومنها والتعليمية  األكاديمية
  :نظرية مدرج الحاجات -أ-7
اتب الحاجات مر أعلى إلى أدنىحدد فيها سلسلة متدرجة مرتبة من " ام ماسلوهرابا" قدمها  

الجسم والعقل  ألولوياتعون حاجاتهم طبقا لنظام طبيعي بيش األفراد أن إلى فأشار، اإلنسانية
  )38( .فئتين هما إلى األولوياتوقسم هذه 
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للحياة  األساسيةالحاجات  أو واإللحاحوتتضمن حاجات الضرورة : حاجات النقص - 1-أ-7
مثل الحاجة للطعام والشراب والنوم والحاجة والتي تتضمن حاجات استهالك واستعادة الطاقة 

  )39( .اإلنسانفي حياة  أولويةوالتي لها  باألمنللشعور 
تتضمن الحاجات النفسية واالجتماعية مثل الحاجة للحب واالنتماء  :حاجات النمو - 2-أ-7

 ،أوالتشبع  أنحاجات النقص يجب  أن" ماسلو" رأيتقدير الذات وفي  إلىوالصداقة والحاجة 
من  أكثر أولويةوتحمل  إلحاحا أكثرالحاجة للطعام والحاجة للماء  أن إذقبل حاجات النمو، 

"  أشاروقد ،الحاجة للحب والصداقة والتقدير كما انه عندما تشبع حاجة من حاجات النقص 
 األعراضالحاجات قد تمكن من المساعدة على فهم بعض  جتطبيق نظرية مدر أن إلى" مارتن

  )40( .الفرد للممارسة الرياضة واالشتراك في المنافسات التي قد توقع
  : نظرية الغرائز - ب-7

الغرائز وان كل نشاط يقوم به  أساسهذه النظرية تفسير دوافع السلوك على  أصحابحاول 
  .يرتبط بها اإلنسان

ر توت أودافع ملح  أوبدنية  إثارةتصدر عن حالة ": سيجموند فرويد " والغريزة كما يراها    
والتوتر، بالتالي حدوث اللذة  اإلثارة إزالةداخل الجسم بهدف تحقيق هدف معين لكي يحقق 

  ".الليبدو"عليها مصطلح  أطلقة الغريزية التي قالفرد يكون مدفوعا طول حياته بالطفا واإلشباع
  )اإلثارة( نظرية التنشيط  -ج-7
كل فرد لديه مستوى معين  إن"  Witnejوتنج " الذي تقوم عليه هذه النظرية حسب  المبدأ إن

كانت مثيرات البيئة عالية  فإذا،وان السلوك يكون موجها لالحتفاظ بهذا المستوى  اإلثارةمن 
كان مستوى  إذا أما،) اإلثارة –التنشيط (لدرجة كبيرة فان السلوك يكون موجها لمحاولة 

 األخيررتقاء بمستوى هذا االستثارة منخفضا جدا فان السلوك عندئذ يكون مدفوعا لمحاولة اال
  )41( .األداءلدى الفرد كلما تحسن ) االستثارة، التنشيط ( فكلما ارتفعت مستويات الدافعية ،
  :نظرية التعلم االجتماعي - د-7

فشل  أونجاح  أن إذ ،التعلم السابق يعتبر من المصادر الرئيسية للدافعية أنتعتبر هذه النظرية 
سلبية،  أونتائج ايجابية  إلىتؤدي  أنعرف على الجوانب التي يمكن الت إلىاستجابة معينة تؤدي 

فشل  أوالتعلم بمالحظة نجاح  أنوبالتالي تنشأ الرغبة والدافع لتكرار السلوك الناتج، كما 
علم تنظرية ال أن" البرتو بانديور " أشارحاالت الدافعية وقد  اإلنتاجقد يكون كافيا  اآلخرين
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 أن، كما اآلخرينالقدرة أي التعلم بمالحظة وتقليد  أولتعلم بالنمذجة، على ا تتأسساالجتماعي 
 أوتدعيمه يكون بمثابة دافع  أوبالتعزيز االجتماعي فالسلوك الذي يتم تعزيزه  أيضاالتعلم يرتبط 

  )42( .أخرىمرة  األداء أوحافز للفرد لتكرار مثل هذا السلوك 
  نظرية دافعية االنجاز - ل-7

يحدث عندما يعرف  األمرتحديد مستوى استمرارية السلوك وهذا  إلىية تهدف هذه النظر
  .الفشل أوالنجاح  أماسوف يخضع للتقييم أي  أداءه أنالشخص 

لها صعوبة  أعماالالشخص الذي يرغب في النجاح يمارس عادة  أن إلىوتشير شدة النظرية 
 األعمال أوالسهلة جدا  األعمالتجنب الخسارة فيمارسون  إلىالذين يميلون  األفراد أمامتوسطة 

 أن" ماكيالنو واتكنسون " بكل من  أساسالصعبة جدا، وتفترض هذه النظرية التي ترتبط 
عوامل الدافعية هي عوامل ذاتية داخلية تتصل بالقوى والرغبات الداخلية للفرد والمتمثلة في 

  .واإلبداعالرغبة في التمييز 
  :ثالث عوامل رئيسية هيب تتأثرودافعية االنجاز لدى الفرد 

 الدافع للوصول للنجاح. 
 احتمال النجاح. 

 43( .القيمة الباعثة للنجاح(  
  
  الحاجة لالنجاز لماكيالند "ماكيالند"نظرية  - ه-7

نظام شبكي من العالقات المعرفية واالنفعالية الموجهة  بأنهاواقعية االنجاز " ماكيالند " يعرف 
  .مستوى االمتياز والتفوقالمرتبطة بالسعي من اجل بلوغ  أو

هذه النظرية  أفرادتتيح هذه النظرية من الرغبة الكبيرة في اكتشاف دافع االنجاز عند مشاهدة 
يفصح  ألنه ،وهم يؤدن أعمالهم أفرادجاز عند مشاهدة من الرغبة الكبيرة في اكتشاف دافع االن

 األهدافالمثابرة لتحقيق يختلفون في درجة  األفراد أنعن ظاهرة جديرة باالهتمام مؤداها 
" ماكيالند "  أشاروقد ،)44( األهدافومدى السعادة التي يحصلون عليها من انجازهم لهذه 

ققه الفرد وما يح ،االيجابية واألحداثسابقة هناك ارتباط بين الخبرات ال أن إلى 1953 وآخرون
واالنهماك في  لألداءفانه يميل ايجابية بالنسبة للفرد  األوليةكانت مواقف االنجاز  فإذامن نتائج 
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حدث نوع من الفشل وتكونت هناك بعض الخبرات السلبية فان ذلك  إذا أماالسلوكيات المنجزة، 
  .سوف ينشأ دافعا لتحاشي الفشل

كبيرة  أهميةفي الدافعية لالنجاز " ماكيالند" تصور  أن Korman 1974"كورمان " أوضحوقد 
  :لسببين

نظريا يمكن من خالله مناقشة وتفسير نمو الدافعية لالنجاز  أساسالنا ه قدم نا :األولالسبب  –
 أهميةنتائج االنجاز  أوحيث تمثل مخرجات األخر ، وانخفاضها لدى البعض  األفرادلدى بعض 

كان العائد ايجابيا ارتفعت الدافعية  فإذا، األفرادااليجابي والسلبي على  تأثيرهاكبيرة من حيث 
انخفضت الدافعية مثل هذا التصور قد يمكن من خالله قياس الدافعية النجاز  كان سلبيا إذا أما

  .الذين يؤدون بشكل جيد في مواقف االنجاز مقارنة بغيرهم باألفرادوالتنبؤ  األفراد
لفهم وتفسير ازدهار  أساسيةبية لفروض تجري" ماكيالند "يتمثل في استخدام  :السبب الثاني –
 األساسيلالنجاز في بعض المجتمعات والمنطق  ي عالقته بالحاجةهبوط النمو االقتصادي فو

  :تحديده فيما يلي أمكنخلق هذا الجانب 
   فيما يحققه االنجاز من خيرات مرضية بالنسبة لهم األفرادهناك اختالف بين. 
   العمل بدرجة كبيرة في المواقف التالية مقارنة  إلىذو الحاجة المرتفعة لالنجاز  األفراديميل

 :المنخفضين في هذه الحاجة وخاصة في كل من باألفراد
  مواقف المخاطرة المتوسطة – 1

ال يحدث  أنكما يحتمل  ،الضعيفة أوحيث تقل مشاعر االنجاز في حاالت المخاطرة المحدودة 
  .االنجاز في حاالت المخاطرة الكبيرة

  ءاألداالعائد من  أوالمواقف التي تتوفر فيها المعرفة بالنتائج – 2
  .وقدراته على االنجاز إمكانياتهحيث انه مع ارتفاع الدافع لالنجاز يرغب الشخص في معرفة 

  أدائهكون فيها الفرد مسؤوال عن المواقف التي ي – 3
مسؤولياته عن العمل نظرا  تأكيدالشخص الموجه نحو االنجاز يرغب في  أنومنطق ذلك هو 

ذوي الحاجة المرتفعة لالنجاز  األفرادصائص فان يتسم بعدد من الخ،الملزم لعمل ما الن الدور 
  .من غيرهم أكثرهذا الدور  إلىسوف ينجذبون 
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الناجح للدور الملزم حيث يعتمد  األداءيعتمد على  لألممبان النمو االقتصادي " ماكيالند " وأكد
ولية الوظيفة الملزمة حيث تحمل المسؤ إلىالذين ينجذبون  األفرادنجاح المجتمع وتقدمه على 

  )45( .األداءواالستقاللية في 
  الحاجة لالنجاز"  أتكنسون" نظرية  - و -7

منخفض بالنسبة للحاجة  أوالذين رتبوا بتقدير عال  األفرادتوقع سلوك  إلىتهدف هذه النظرية 
 أوالحاجة لالنجاز يكون لديهم استعداد  الناس يكونون مرتفعي أن :""اتكنسون  "ويقول  ،لالنجاز

  ".اجل النجاح كفاح من
انجاز بعض  أومن تحقيق  تأتيالتي  األشياءهذا ويكونون مدفوعين للحصول على       

يقبلون على التدريب  وأنهمالسهلة  األعمالد فيها فرص للنجاح ويتجنبون األهداف التي توج
 هؤالء الناس يفضلون الحصول على النقد في وقته وتغذية أنكما ،)46(انجازا  أكثرليصبحوا 

لالنجاز يقومون  ةالمرتفعالناس ذوي الحاجات  هؤالء أنوتظهر الدراسات ، أدائهمعكسية عن 
  )47( .الجديدة األعمالذات االلتزام مثل بدء  األعمالخاصة في  أفضل بأداء

 وأشارالضوء على العوامل المحددة لالنجاز القائم على المخاطرة  بإلقاء" اتكنسون " كما قال 
عوامل منها عامالن يتعلقان بخصال الفرد،  أربعةالنجاز في عمل ما تحددها مخاطرة ا أن إلى

  :وعامالن يرتبطان بخصائص المهمة لمراد انجازها وذلك على النحو التالي
  :فيما يتعلق بخصال الفرد_ 

نمطان من األفراد يعمالن بطريقة مختلفة في مجال التوجه "  أتكنسون" هناك على حد تعبير 
  .نحو االنجاز

األشخاص الذين يتسمون بارتفاع الحاجة لالنجاز بدرجة اكبر من الخوف : النمط األول - أ
  .من الفشل

األشخاص الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجة  :النمط الثاني - ب
  .لالنجاز

 أووقد ركز علماء النفس في دراستهم لدافع االنجاز على هذين النمطين المتقابلين     
المرتفعون في الحاجة لالنجاز  فاألفرادمتناظرين، فال يوجد فرد يتمتع بنفس القدر من النمطين ال

  .يظهروا االنجاز الموجه نحو النشاط، وذلك الن قلقهم من الفشل محدود للغاية أنيتوقع 
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 ال يوحد النشاط المنجز أنالمخفضين في الحاجة لالنجاز فيتوقع  باألفرادأما فيما يتعلق      
وذلك بسبب افتقادهم للحاجة لالنجاز وسيطرة الخوف من ،يوجد بدرجة محدودة  أو ،لديهم

  .الفشل والقلق عليهم
  :خصائص المهمة _
يجب ،متغيران يتعلقان بالمهمة  أوموقفان  أيضاهذين العاملين للشخصية هناك  إلى باإلضافة 

  :باالعتبار هما أخذهما
الصعوبة المدركة للمهمة وهي احد محددات  إلىوتشير  احتمالية النجاح :األولامل عال –أ 

  .المخاطرة
ما بالباعث للنجاح في هذه  في مهمة لألداءالباعث للنجاح في المهمة يتأثر  :العامل الثاني –ب 

  )48( .مهمة بالنسبة للشخص أليتي االذ أوويقصد بالباعث للنجاح االهتمام الداخلي  المهمة

  
  ظرية الغزون - ي-7

المهتمين بدراسة دوافع الفرد  األوائلهو المؤسس لنظرية الغزو ومن " مايدر" يعتبر        
وما يستعمله  األفرادالكامنة وراء تفسيراتهم السببية حيث تقوم على تفسير سلوك العالقات بين 

  .المتغيرات البيئية في عملية الغزو وتأثيروتحليل الفعل  اآلخرالفرد  إدراكهذا السلوك من 
  :إن هناك دافعين رئيسيين وراء التفسيرات السببية التي يقدمها األفراد" مايدر" تبر ويع

  حاجة الفرد لتكوين فهم مترابط على العالم المحيط :الدافع األول
بسلوكيات  حاجة الفرد للتحكم والسيطرة على البيئة وذلك من خالل التنبؤ :الدافع الثاني

  )49( .اآلخرين والسيطرة عليها
 األفراد أن" جرسكي"و " اركيس"حيث يعتبر كل من ،للفرد أهمية كبيرة في دافعية االنجاز     

 أسباب إلىغزو النجاح  إلىيميلون  ،ديهم دافع للنجاح اكبر من دافع تجنب الفشللالذين يوجد 
الذين يوجد لديهم دافع لتجنب الفشل بدرجة اكبر من دافع  األفراد أنداخلية، في المقابل نجد 

  ". أتكنسون" خارجية خالفا لما جاء به  ألسبابغزو النجاح  إلىحقيق النجاح يميلون ت
 أنكما يمكن ،ترك العمل  إلىؤدي ي أنالفشل في تحقيق الهدف يمكن  أن" وينر"ويرى      

  .الهدف إلىالعمل حتى الوصول  أداءالنظر والمثابرة في  إعادة إلى أيضايؤدي 
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 تأثيرتوضيح  إلىبصياغة نظرية الغزو التي تهدف  وآخرون" وينر"ومن هذا المنطلق قام 
  )50( .للسببية أبعادرات والنجاح والفشل وميز بين ثالثة بالخ إلىالدوافع 
  .بشكل غير مستقر أويقصد به القدرة على االستمرار بشكل معتدل  :الثبات

  .يقصد بها العوامل الداخلية والخارجية :السببية
  )51( .التي تكون خارج نطاق السيطرة أوعوامل التي تخضع لسيطرة يقصد بها ال :التحكم

  
  نموذج دافعية الكفاءة - م-7

نظريتها في دافعية النجاز والمؤسسة على ستعود للفرد بكفاءته "  Harterسوزان هارتر "قدمت 
 أوفي جوانب  أكفاءلديهم دافعية فطرية لكي يكونوا  األفراد أنالشخصية، والتي تفترض 

وذلك لكي يكون الفرد كفؤا في مجال انجازي معين  اإللحاح وإلشباع ،ت االنجاز البشريمجاال
  .التفوق أويسعى للتمكن  أنفانه يحاول 

شعوره بخبرة النجاح في مجال ومحاولته  أوالفرد لنجاح  إدراك أن إلى" رهارت" وأشارت
صية والتي تدعم تعزز دافعية يولد مشاعر ايجابية وشعور بفعالية الذات والكفاءة الشخ ،للتفوق
  . الكفاءة

  .للتفوق أخرىوكلما ارتفعت دافعية الكفاءة لدى الفرد فان ذلك يشجعه على القيام بمحاوالت 
شعوره بخبرة الفشل في محاوالته  أوالفرد للنجاح  إدراكفان عدم  ،لى العكس من ذلكعو

وبفاعلية الذات، وبالتالي انخفاض بالكفاءة الشخصية ،للتفوق فان ذلك يولد لديه مشاعر سلبية 
  .دافعية الكفاءة والتي تنتج محاوالت قليلة للتفوق

 األبعاددافعية الكفاءة عبارة عن تكوين متعدد  أن إلى" رارته" أشارت أخرىمن ناحية        
التفوق في مجال انجازي معين كما  إلحرازتتفاعل معا، تؤثر على محاوالت البدء  األبعادوهذه 
 أشارتهذه التكوينات التي  أبعاد أهمعلى تطور خصائص السلوك االنجازي، ومن بين  تؤثر
  :ما يلي"  رارته"  إليها

المجال االجتماعي  أوتتضمن كل من المجال المعرفي  :المجال النوعي محاوالت التفوق - أ 
  .والمجال الحركي
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لفرد تعد مهمة بالنسبة له، وذلك لدى ا اآلخرينالتي يدركها  فاآلثار :اثر التدعيم الخارجي - ب 
  .القدوة أوالتعزيز  أومن خالل التدعيم 

حيث كلما كانت المهمة المؤداة من طرف الفرد  :وعالقته بصعوبة المهمة األداءناتج  –ج 
  .صعبة واستطاع اجتيازها بنجاح فان ذلك يولد لديه الشعور بالكفاءة الشخصية

  .قياس دافعية االنجاز - 8
  .مقاييس اسقاطية والثانية مقاييس موضوعية األولى: قسمين إلىدافعية االنجاز  تصنف مقاييس

  
  المقاييس االسقاطية - أ      

  تقدير الصور والتخيالت 1953مقاييس االنجاز لمكليالند وزمالئه  - 1- أ
اعد مكليالند اختيار لقياس الدافعية لالنجاز مكون من اربعة صور تم توليد بعضها من اختيار 

 اآلخربعض " مكليالند"كما صمم ،)Muray 1938 )52" موراي" أعدهالذي  TATهم الموضوع تف
  .خصيصا لقياس الدافع لالنجاز

 أماماالختبار على  شاشة سينمائية لمدة عشرين ثانية  أثناءويتم عرض كل صورة في 
صورة من  بالنسبة لكل أسئلة أربعةالمفحوص ثم يطلب الباحث منهم بعد ذلك كتابة قصة تغطي 

  :هي واألسئلة، األربعةالصور 
  ؟األشخاصماذا حدث ومن هم 
  هذا الموقف بمعنى ماذا حدث من الماضي؟ إلى أدىما الذي 
  ؟األداءومن الذي يقوم بهذا  أدائهما محور التفكير وما المطلوب 
 ماذا سيحدث؟ وما الذي يجب عمله؟ 

وسيستغرق االختبار كله في  ،أربع دقائقبعد ذلك يجيب على هاته األسئلة، في مدة ال تزيد عن 
  .، عشرين دقيقةاألربعةحالة استخدام الصور 

ويرتبط هذا االختبار أصال بالتخيل االبتكاري من خالل تحليل نواتج تخيالت المفحوصين لنوع 
  .معين من المحتوى

  French 1958مقياس االستبصار لفرنش  -2-أ
" ماكليالند " النظري الذي وضعه  األساسضوء  بوضع مقاييس االستبصار على" فرنش"قامت 

متعددة من السلوك  أنماطاوضعت جمال مفيدة، تصف لتقدير صور وتخيالت االنجاز حيث 
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يستجيب لها المفحوص باستجابة لفظية اسقاطية عند تفسيره للمواقف السلوكية، الذي يشتمل 
  .العبارة أوعليه البند 

  " ونارونس"   A.G.E.T مقياس التعبير عن طريق الرسم -1-3
وزمالؤه " ماكليالند "اختبار  أنوجد  ألنه األطفالصمم هذا المقياس لقياس دافعية االنجاز عند 

وقد تضمن نظام التقدير  ،الصغار لألطفاللالستبصار صعبة بالنسبة " فرنش " وكذا اختبار 
خطوط والحيز خصائص معينة كال أولتصحيح اختبار الرسم فئات " ونارونس"الذي وضعه 

  .وذلك للتمييز بين المفحوصين ذوي الدرجات المختلفة لدافع االنجاز واألشكال
 :انه تعرض لعدة انتقادات من بينها إالبالرغم من تطبيق هذه المقاييس على عدد من العينات 

)53(  
 تصف انفعاالت المفحوصين أنهابل  ،ليست مقاييس حقيقية أنهااعتبرها الكثير من الباحثين 

يرى  ألخربصدق مشكوك فيه، ال تحتوي على معيار موحد للتصحيح بل تختلف من شخص 
 دجوانب من شخصية الفر إلىهذه المقاييس ال تقيس فقط الدوافع بل تتعداها  أنبعض الباحثين 

عند الفرد  إالتقيس به الدوافع  أناختبار تفهم الموضوع ال تستطيع  أن"  1953فيرنون "ويرى 
  .يكتب قصة ويعبر كما يراه أنيدا لكي يتمكن من جيما المتعلم تعل

  :المقاييس الموضوعية – ب
التي  األخطاءموضوعية لقياس دافع االنجاز متجنبين  أكثرحاول الباحثون تصميم مقاييس  

  :طية من بينهم ما يليااحتوتها المقاييس االسق
  Hermans "1970هرمانس "استخبار الدافع لالنجاز  -1-2

وذل بعد حصر جميع " اتكنسون " بناء استخبار الدافع بعيدا عن نظرية " هرمانس " حاول 
البحوث  أكدتهما  أساسعلى  ،شيوعا ألكثرالمظاهر المتعلقة بهذا التكوين وقد انتقت منها 

  :وهي بقةاالس
 مستوى الطموح. 
 السلوك المرتبط بقبل المخاطرة. 
 المثابرة. 
 توتر العمل 
 الزمن إدراك 
 المستقبل  التوجه نحو 
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 اختيار الرفيق 
 سلوك التعرف 
 سلوك االنجاز 

  )54(عبارة متعددة االختبارات 29هذا االستخبار من  ويتكون
  
  1975" ايزنك وويلسون " مقاييس التوجه نحو االنجاز -2-ب

ضمن استخبار يتضمن سبعة مقاييس فرعية تقيس المزاج التجريبي المثالي ويتكون المقياس من 
  .ال ،متأكدغير ،نعم : عنها بـ بندا، يجاب  30
  
  .1960از جللدافع لالن) لن  – يار( مقياس  -3-ب

سؤاال  14في السبعينات يتكون من "  يار" وطوره  1960هذا المقياس في "  لن " وضع 
قدير الدرجات اب تم عكس مفتاح تجلتحكم في ولاليول،ال ، متأكديجاب عنها بـ نعم، غير 

 .70وللمقياس ثبات يزيد على  42عبارات والدرجة القصوى هي في نصف عدد ال) التصحيح(
)55(  
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  .خالصة الفصل _ 
  

كانت سوءا المختلفة إلنجازه عدد من الدوافع  هطبيعته، ورآسلوك مهما كانت ال يوجد         
لدى تدفعه للقيام به ، إال أن دافعية إنجاز عمل  )إلخ ......  ،إجتماعية أو نفسيةو ثانوية أولية أ(

كنتيجة منخفضة واآلخر هناك من دافعيته مرتفعة تختلف هي األخرى من فرد إلى آخر ، 
  ،   ) إلخ ........، المادي الجانب المعرفي ، الذاتي ، القيمي(للفروق الفردية التي تشمل 

  
دافعية اإلنجاز كل له وجهة  وعلى هذا األساس حاول عدد من الباحثين والعلماء تفسير       
 ماسلو نظرية:األولية والثانوية مثل  ية حاجات الفردال بهرم من  ، فهناك من ربطها نظر

،هناك من ربط حدوثها بعوامل ومسببات كنظرية العزو ، وكذلك هناك علماء رجحوها تحاجالل
  .لمبدأ التعلم 

  
ريق المحدد أن دافعية اإلنجاز بمثابة الط" يتفقون على فكرة واحدة مفادها إال أن كلهم          

  .لسلوك الفرد الغائي 
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،للنشر العالمية) مبادئ وتطبيقات( علم النفس الرياضي  :إخالص محمد عبد الحفيظ-51
 173، ص2004والتوزيع،

، المكتبة االنجلو مصرية، دار 4، جدراسات نفسية :شاد عبد العزيز عبد الباسط-52
 23، ص1999وق للنشر، الشر

، دار النهضة العربية، القاهرة، علم النفس الدافعي :رشاد على عبد العزيز موسى-53
 22،25، ص1994مصر، 

 187،188مرجع سبق ذكره، ص :مجدي أحمد محمد عبد اهللا-54
   187المرجع نفسه، ص-55
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سنستعرض في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية والمالمح العامة التي تميز 
  :مجتمع وحاالت الدراسة وتتضمن التالي

 .منهج الدراسة -1

تستطيع الوصول إلى أهدافها بدقة وموضوعية دون  من المؤكد أن الدراسات العلمية لن
استخدام مجموعة من القواعد العامة التي يسترشد بها البحث للوصول إلى هدفه الصحيح 

  .بأسلوب علمي يضمن له دقة النتائج وسالمتها
لمجموعة من األفكار المتنوعة  ةعبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الفعال" فالمنهج 

    )1("عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة أو تلك والهادف لكشف
بأنه الطريقة التي تنظر " الذي يعرفه روشلين  اإلكلينيكيوقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج 

إلى السلوك من منظور خاص، فهي تحاول الكشف عن مكنون الفرد الطريقة التي يشعر بها 
  )2( "ويسلك من خاللها موقف ما، كما تبحث إليجاد مدلول لهذا السلوك
قة حيث يقوم بدراسة معم،وتم اختيار هذا المنهج لكونه يتماشى وطبيعة موضوعها 

  .حالة 20 ـــــيرورات النفسية لحاالت البحث المقدرة بسل
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 .مجاالت الدراسة -2

 
   .زمنية التي سوف نستوفيها في دراستناالو يةونقصد بها الحدود البشرية والمكان    
المؤسسة "هو المكان الجغرافي الذي قصدناه بالدراسة  هقصود بوالم :المجال المكاني   - أ

  ".ارية الدوسنوللصحة الجالعمومية 
 :بطاقة تقنية حول المؤسسة_ 

، إال أنها كانت عبارة عن عيادة تابعة للقطاع الصحي أوالد جالل 1987انشاءت المؤسسة منذ 
أطباء  6، تحتوي على عدد محدود من أطباء الصحة العمومية ال يتجاوزون )إداريا وصحيا( 

دمج نظام المناوبات حيث أ ،1990بالعيادة إلى غاية عامون يعملون ساعات يومية دون مناوبة 
، أين انفصلت العيادة على 2008وبقي الحال كما هو عليه إلى غاية جانفي .الطبية بالعيادة 

األمراض "، وأصبحت المؤسسة مستقلة إداريا ال صحيا )إداريا( القطاع الصحي أوالد جالل 
  ."التي تتطلب تشخيص مختص

  :قاعة عالج تابعة 11تحتوي حاليا على  
  06(للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن( 

 05(ة بللمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الشعي(  
  

  :قاعات العالج بالدوسن تحتوي على
 قاعة عالج بخافورة -

 قاعة عالج الدوسن -

 قاعة عالج غياضة -

 قاعة عالج بذراع بلعمراوي -

 قاعة عالج تفشنة -

 قاعة عالج ذراع الرمل -

  :قاعات العالج بالشعيبة تحتوي على
 قاعة عالج حاسي سيدا -

 قاعة عالج محيصر -
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 قاعة عالج بئر النعام -

 قاعة عالج القصيعات -

 قاعة عالج شواش -

  :كما تستوعب المؤسسة طاقة بشرية عاملة ال بأس بها مقسمة كمايلي 
 12:أسالك أخرى          26 :السلك الطبي -

 02فسي الطب الن -      20عدد األطباء العاملون  -

 10القابالت  -           01صيدلي  -

 01مساعد صيدلي  -

 04جراحة أسنان  -

 60: مجموع الطاقة بسلك الشبه الطبي 

  04مصلحة األشعة  -
 04المخبر والتحاليل  -

 32الممرضين  -

  20مساعد الممرضين  -
  عامل 98: الكلي للعمال المجموع  -
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:الهيكل التنظيمي للمؤسسة_    
  للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن اإلداري تنظيميالالهيكل : 07 رقمشكل ال

  المدير
  
  
  

  المديرية الفرعية            المديرية الفرعية      المديرية الفرعية
  للمصالح الصحية                للمالية والوسائل                           للموارد البشرية

                     
  
  
  

  األجور    الجرد    ةميزاني            
              مصلحة                    الموارد البشرية      التكوين

  المصالح
الصحية                             دراسة                           
  األوبئة                      

  والطب        المنازعات    المستخدمي    
    )3(    الوقائي                      
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هم األطباء والعاملون الذين يعملون بالمؤسسة العمومية للصحة : المجال البشري -ب
  الجوارية الدوسن سواء بنظام الساعات اليومية أو بالمناوبة

من شهر أفريل، أي بداية العام الدراسي  ابتدءاطبقت هذه الدراسة : المجال الزمني -ج
  .2013الجامعي الثاني 
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 .دراسة أدوات ال  -3

للحصول على معلومات حول الحاالت لخدمة الهدف العلمي، ومن أي التقنيات المستعملة 
 :أدوات البحث المستعملة في الدراسة

 مقياس الضغوط المهنية  -أ 

 مقياس دافعية االنجاز -ب 

 المقابلة  -ج 

 :نيةهمقياس الضغوط الم  - أ

تم إعداده من طرف الباحث الذي اعتمد على عدد من الدراسات والخلفيات العلمية لبنائه 
  :نذكر منها

  2003مقياس مصادر اإلجهاد لدى أستاذ الجامعي بن زروال فتيحة. 

 2005للباحث جوادي يوسف  يمقياس مصادر الضغط النفس. 

  2002مقياس مواقف الحياة الضاغطة لزينب شقير. 

استخدم بهدف قياس وتحديد مستوى الضغط المهني لدى أطباء وحصر الحاالت التي تعاني فعال 
  .تطبيق مقياس دافعية االنجاز عليهامن ضغوط مهنية بهدف 

  :يتم مقارنته بمايلي :وصف المقياس_ 
  مرتفع 101_150
  متوسط 51_100

  فما أقل منخفض 50
 :يتكون هذا المقياس من ثالث أبعاد

  الحاالت لالبيانات األولية حو -1البعد 
  مصادر الضغوط المهنية -2البعد 
  أثار الضغوط المهنية -3البعد 

  كل بعد عدد من المحاور كما ينطوي تحت
 يحتوي على أربع المحاور: البعد الثاني 

 العبء الوظيفي وغموض الدور: المحور األول -

  الظروف المادية : المحور الثاني -
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 الدعم اإلداري: المحور الثالث -

 المردود والحوافز المادية: المحور الرابع -

 أثار الضغوط المهنية ثالث محاور: البعد الثالث 

  األعراض الجسمية: لالمحور األو
  األعراض النفسية: المحور الثاني
  األعراض السلوكية المهنية: المحور الثالث

كما يحتوي كل محور على عشر أسئلة تعبر عنه، وبذلك يصبح عدد األسئلة والمحاور وأبعاد 
  :كما يلي

ما  سؤال بمقياس الضغوط المهنية، تحدد من خاللها الحاالت 50ثالث أبعاد وسبع محاور و
  أبدادائما ، أحيانا، : وفق ثالث بدائل) x( يطابقها بوضع عالمة 

  ولتحديد مستوى الضغط المهني 
  .تم إعطاء كل بديل قيمة عددية - 

  . 01:، أبدا02:، أحيانا03:دائما 
 ثم ضرب تكرارات كل بديل بناءا على إجابات الحالة في القيمة العددية الموالية له  -

 .المضروبة السابقة جمع نتائج البدائل  -

 :ومقارنتها بمايلي  -

1-   
 .مقياس دافعية االنجاز - 2

 تم إعداده من طرف الباحث معتمدا على

 استمارة دافعية االنجاز لفرومر. 

 1999س .نيموف ر مقياس. 

  1970إستخبار الدافع لإلنجاز هرمانس. 

ضغوط المهنية تحديد مستوى دافعية األطباء الذين يعانون من واستخدام المقياس بهدف قياس 
  .النجاز مهامهم اليومية
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  :يتم مقارنته بمايلي:وصف المقياس_ 
  مرتفع 51 _75
  متوسط 26_50
  فما فوق منخفض25

  يتكون هذا المقياس من خمسة محاور
  سلوك االنجاز: المحور األول
  المثابرة في بذل الجهد: المحور الثاني
  اإلقبال على العمل: المحور الثالث
  التوتر في العمل :المحور الرابع

  الطموح: المحور الخامس
سؤال  25محاور و 5مقياس يتكون من وعليه البكل محور خمسة أسئلة تعبر على كل محور 

يطابقها وذلك بوضع  وفق ما .تجيب عليها حاالت الدراسة وفق ثالث بدائل دائما ، أحيانا، نادرا
  )x(عالمة 

  :ا على ويتم قياس وتحديد مستوى دافعية االنجاز بناء
  .إعطاء كل بديل قيمة عددية  -
  . 01:، أبدا02:، أحيانا03:دائما     

 ثم ضرب تكرارات كل بديل بناءا على إجابات الحالة في القيمة العددية الموالية له  -

 .جمع نتائج البدائل المضروبة السابقة  -

 :يلي  ومقارنتها بما -

  
  : المقابلة -ج
   ) 4( "اللفظي بين شخصين أو أكثر هي تلك العالقة الدينامية والتبادل" 

وهي تقنية أولية تستعمل بهدف الحصول على " وقد اعتمادنا على المقابلة نصف موجهة 
البيانات الضرورية الخاصة بشخص الذي يكون معه الحوار و تكون على شكل سؤال جواب، 

  )5("حرية للمفحوص لتحدث عن أفكارهالمن  عا نوهفي
  :معلومات وبيانات من اجلوذلك للحصول على 
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  تحديد مستوى الضغط المهني لدى األطباء -
  التعرف على مصادر اإلجهاد لدى األطباء -
  التعرف على مدى تأثير ضغوط المهني على دافعية األطباء النجاز أعمالهم اليومية -
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.قياس صدق و ثبات المقياسان –ج   
   : قياس صدق المقياسان_  

  :اتبعنا طريقة استشارة الخبراءلقياس صدق المقياسان 
حيث تم عرض المقياس على سبعة أساتذة جامعيين ذو خبرة عالية  من تخصصات مختلفة، 

بقاء على بعض بنود اإلواإلضافة حذف والوبناء على جميع آراءهم الكريمة، تم التعديل و
أطباء العامون  على المشرف ومن ثمة على) بعد التعديل( المقياسان، الذي تم عرضه فيما بعد 

  بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن
  .قائمة األساتذة المحكمين للمقياسين: 02جدول رقم 

  
م ـــــــــاالس

  بــــــــــــواللق
ة ـــــــــــالدرج

  ةــــــالعلمي
  ةـــــالجامع

  
  جامعة خيضر محمد بسكرة   أستاذ التعليم العالي  جابر نصر الدين

  جامعة خيضر محمد بسكرة  -أ –أستاذ محاضر   زهير بوسنة
  جامعة خيضر محمد بسكرة  -أ –حاضر مأستاذ   قبقوب عيسى

  جامعة خيضر محمد بسكرة  - ب –حاضر مأستاذ   سليماني صباح
  جامعة خيضر محمد بسكرة  -أ –أستاذ مساعد   يوسف جوادي

  جامعة خيضر محمد بسكرة  -أ –أستاذ مساعد   رابحي إسماعيل
  جامعة باتنة  -أ –أستاذ محاضر    جبالي
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  .يوضح البنود التي عدلت في مقياس الضغوط المهنية: 03 جدول رقم
  

  شكل العبارة قبل التعديل
  

  شكل العبارة بعد التعديل

  أعاني من مرض ما  منزلدي مرض م
  أعاني من إمساك  أعاني من إمساك وعسر الهضم

  اشعر باآلالم في جسمي  اشعر باآلالم في العضالت والمفاصل والظهر
  اخرج من العمل قبل مواقيت العمل الرسمية  ال احترم ساعات العمل

  ال اهتم لألخطاء التي تصدر من عملي  ال أحاول تصحيح األخطاء الصادر في عملي
  

  .يوضح البنود التي عدلت في مقياس دافعية االنجاز: 04 جدول رقم
  

  شكل العبارة قبل التعديل
  

  بعد التعديلشكل العبارة 

  أحس أن عملي ينقصه النظام  أنا غير منظم في عملي
  أقوم بتحويل المرضى إلى أطباء آخرون  أجازف كثيرا في عملي

  )مختصون أو عامون(  
  اخشي الحاالت الصعبة التي تصادفني  أخشى القيام بأعمال صعبة

  لتسلية أثناء العمل ا عليا الميل إلى  من صعب  من السهل أن أميل إلى التسلية أثناء العمل
  مهنية ليس لدي مشاريع  لدي مشاريع مهنية

  
   



 اإلطار المنھجي للدراسة                                                                                                                 :الفصل الرابع

 

107 
 

  -قياس ثبات  المقياسان:
وذلك بعد عشرون يوم من ،لحساب معامل الثبات أعدنا تطبيق المقياسان على أطباء أنفسهم 

بيرسون تطبيق األول، وبعدها حساب معامل الثبات عن طريق حساب معامل االرتباط ال
وحساب معامل االرتباط بين تطبيق األول للمقياس ضغوط المهنية وتطبيق الثاني وبين التطبيق 
األول لمقياس دافعية االنجاز و التطبيق الثاني ، حيث بلغت قيمة المعامل في مقياس األول 

0,90  
ذات داللة وهي ) االنجاز ةمقياس دافعي( في مقياس الثاني  0,83و) مقياس الضغوط المهنية(  

  .ما يدل على ثبات المقياسانوهذا  0,01إحصائية عند 
  : مالحظة

  اتم حساب ثبات المقياسان بعد تعديلهم
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 .أساليب المعالجة اإلحصائية -4

  بعد تطبيق المقياسين تم إتباع الخطوات التالية    
01- تفريغ البيانات: 

  وذلك بحساب تكرارات البدائل السابقة كما هو موضح في المالحق
02- حساب النسبة المئوية: 

مستوى المصادر درجة  وذلك للوقوف على درجة مستوى الضغط المهني من جهة درجة و
  ثار ضغط المهني بالترتيب معبرين عنها بالنسب المئوية وذلكأو
  بحساب تكرارات  ←

  .لكل من المقياسين "08"دراسة الدائما ، أحيانا ونادرا لحاالت 
  البدائل السابقة لكل عبارة على حاالت الدراسةقسمة حاصل جمع تكرارات  ←
  )x  )x 100( ضربها  ←
  x 100مجموع تكرارات دائما  =  ℅

   عدد العينة          
  x 100مجموع تكرارات أحيانا  =  ℅

   عدد العينة          
  x 100مجموع تكرارات نادرا  =  ℅

   عدد العينة          
  وكذلك حساب االنحراف المعياري -

 ع = √ ( س' – س) مج 
  ن           
 :والمتوسط الحسابي  -

   مج س= س
  ن        
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 :دراسة العالقة -

تكون بعد تطبيق المقياسين وتأكد من درجة ثباتهما ثم حساب العالقة بين الضغط المهني 
  اإلرتباط بيرسون  ودافعية االنجاز حيث تم اختيار معامل

 _ معامل بيرسون ر= ن مج  ( س ص) – ( مج س) (مج ص)  -
) ن ) مج  2س (  –) س مج (    2) ن  ) مج    2ص(  -)  ص مج ( 2   ( -  
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  . حاالت الدراسة - 5
والمقدر  ،تصال بجميع األطباء العامون بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسناإلبقمنا  

طبيب عام، وبعد موافقتهم طبقنا عليهم المقياس الخاص بضغوط المهنية على  20عددهم 
  الخ..اختالف جنسهم وسنهم وخبرتهم المهنية 

ثم حصرنا من خالله حاالت الدراسة أي الحاالت الذين يعانون من ضغوط مهنية ، والمقدر 
  دراستنا حاالت للدراسة حيث تم فصل حالتين من 10 ــــعددهم ب
  عطلة استيداع: استقالت والثانية: األولى

  وذلك لكي نطبق عليهم مقياس دافعية االنجاز ،حاالت 8فأصبح عدد حاالت المعنية بدراسة 
   



 اإلطار المنھجي للدراسة                                                                                                                 :الفصل الرابع

 

111 
 

  .وصف مجتمع البحث: 05 الجدول رقم
  

  المتغير
  

  النسبة المئوية  العدد  فئات المتغير
% 

  المالحظات

    55  11  رجال  الجنسين
    45  09  نساء

    60  12  سنوات 05سنة إلى   الخبرة المهنية
    10  02  سنوات 10سنوات إلى  6

    15  03  سنة 15سنة إلى  11
    10  02  سنة 20سنة إلى  16
    50  01  سنة 25سنة إلى  21

    55  11  سنة 34 – 30  السن
    05  01  سنة 39 – 35  
    20  04  سنة 44 – 40  
    15  03  سنة 49 – 45  
    05  01  فما فوق 50  

الحاالت 
  االجتماعية

    65  13  متزوج
    35  07  عازب

    30  06  داخل بلدية الدوسن  مقر السكن
    70  14  خارج بلدية الدوسن
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  :05 رقمالتعليق على الجدول 
  من خالل الجدول نالحظ مايلي

  %55األطباء الرجال أكثر من عدد الطبيبات النساء بنسبةعدد أن : نالحظ
بنسبة ) سنوات 5 – 1( كما نالحظ أن معظم األطباء وتتراوح سنوات خبرتهم المهنية مابين  -

60% 

 44 – 40( ويليها %55بنسبة ) سنة  34 – 30( ونالحظ أن معظمهم يتراوح سنهم من  -
 %20 بنسبة) سنة 

 %35أما العازبين بنسبة%65وبالنسبة للحالة االجتماعية فنجد األطباء المتزوجين بنسبة  -

 %70كما نجد أن معظمهم من خارج بلدية الدوسن بنسبة  -
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  .وصف حاالت الدراسة:  06جدول رقم 

  
  المتغير

  
  النسبة المئوية  العدد  فئات المتغير

%  
  المالحظات

التي تعاني عدد الحاالت    50  04  النساء  الجنس
 10نية من ضغوط مه

، فصلنا منهم حاالت 
  . حالتان 

  .إستقالت األولى _ 
والثانية في عطلة  -

 .استيداع

فأصبح العدد الكلى 
لحاالت الدراسة 

  .حاالت  08

  50  04  الرجال
  38  03  سنة 10إلى  05  الخبرة المهنية

  25  02  سنة 16إلى  11
  25  02  سنة 22إلى  17
  12  01 سنة  28إلى  23

  38  03  سنة 39إلى  34  السن
  38  03  سنة 45إلى  40
  25  02  سنة 51إلى  46

  75  06  متزوج  الحاالت االجتماعية
  25  02  عازب

  50  04  داخل بلدية الدوسن  مقر السكن
  50  04  خارج بلدية الدوسن

  
 

:من خالل الجدول يتضح أن األطباء الذين يعانون من ضغوط مهنية يتصفون بمايلي  
 رجال عدد ال يساويالنساء عدد  -

 سنة 51سنة إلى  34أعمارهم من يتراوح أغلبهم  -

 سنة 21إلى  09بينما تتراوح خبراتهم المهنية  -

 %75 بنسبةومتزوجات  معظمهم متزوجين  -
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  :قائمة التهميش
دار وائل  ،منهجية البحث العلمي والقواعد والمراحل والتطبيقات: محمد عبيدات -1

 35األردن، ص ،، عمان1999 ، 2ط للطباعة النشر،

مديرية الموارد البشرية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة رئيس مصلحة مقابلة مع   -2
 .2013_   08_14صباحا ،  10:00الساعة .الجوارية الدوسن 

3-  Warice men chein : les alades du psychologie edition en paris 4eme 
edition,paris,France 1969.p48 

4-  Réuchlin les méthode en psychologie , edition paris, 2eme édition, 
paris France 1969 ,p  

، ترجمة عطية محمود، ديوان المطبوعات علم النفس اإلكلينيكي: جوليات لوترد -5
 103، ص 1980ط، الجزائر، .الجامعية، د
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  .عرض النتائج ومناقشتها:الفصل الخامس
 األولىالحالة  -1

 الحالة الثانية -2

 الحالة الثالثة -3

 الحالة الرابعة -4

 الحالة الخامسة -5

 الحالة السادسة -6

 الحالة السابعة -7

 الحالة الثامنة -8

 الفرضياتمناقشة النتائج على ضوء  -9

 .خاتمة   _

  .قائمة المراجع     _
  .لمالحق ا _   
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 .األولىالحالة  -1

 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: اللقب - 
  ذكر: الجنس - 
  سنة 50: السن - 
  متزوج: الحالة االجتماعية - 
  جالل أوالد: مقر السكن - 
  إناث) 02(ذكور ) 02(  04: األوالدعدد  - 
  سنة 25: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية -

على  األولى ةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 07جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  
  دائما       

  
  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅

01  81  
  

66℅  36  30℅  05  4℅  122  

  
  :07 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهامن خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة يتضح 
  درجة 122 ـــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة األولى على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :08 الجدول رقم
  .وأبعاد مقياس الضغوط المهنية 

  
  األبعاد

  
  مصادر الضغوط المهنية

البدائل            
  المحاور

مجمو  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  ع

المتوسط 
  الحسابي

االنحرا
ف 

  المعياري
العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

03  30  6  60  1  100  10  3,33  2,51  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  0  0  0  0  15  5  9  

  9  اإلداريالدعم 
  

70  4  30  0    13  4  4,50  

المردود والحوافر 
  المادية

15  100  0  0  0  0  15  5  9  

  
   



 عرض النتائج ومناقشتھا                                                                                                       : الفصل الخامس

 

118 
 

  األبعاد
  

  المهنيةأثار الضغوط 

البدائل          
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

  

21  84  02  8  02  8  25  8  11  

  النفسية األعراض
  

18  72  6  24  01  4  25  8,33  9  

 األعراض
  السلوكية المهنية

12  57  06  29  03  14  21  07  05  
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  :08 الجدول رقمالتعليق على 
لمردود وا الظروف المادية والفيزيقيةكل من محورا  أن، 08يتضح من خالل الجدول رقم 

لدى  لضغوط المهنية  المسببة المصادر  أكثريحتالن الصدارة من حيث  والحوافز المادية
  تكرارا 15بنسبة الحالة 

من نقص تهوية وكذلك (  سيئةظروف فيزيقية ومادية  تتعمل تح لةالحا أنوهذا يدل على 
  .كما هو مفصل في مقابلتنا معها) التجهيزات المكتبية

ال يعبران على اللذان  مردوديةوالعدم رضاها على الراتب الشهري  إلى أيضاوكذلك يدل 
  .)من خالل المقابلة( مجهودها 

تبة الجسمية والنفسية احتل المر األعراضكل من محورا  أنفنالحظ : لآلثاربالنسبة  أما
الحالة تعاني من ارتفاع من ضغط الدم الجوهري  أنحيث ،تكرار  25بنسبة  األولى

  .كبيرة  الضغوط النفسية مننوبات قلق و إلى باإلضافة
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 :دافعية اإلنجاز مقياس  -

على مقياس  األولى الحالة إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب عدد  يوضح :09جدول رقم
  دافعية االنجاز

البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

01  
  

36  63  16  28  5  9  57  

  
  :09 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها دافعية  أنيتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة 
  درجة 57انجاز منخفضة تقدر ب، 
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حسب إجابات الحالة األولى على محاور وأبعاد  تكرارات البدائليوضح عدد  :10 جدول رقم
  . دافعية اإلنجازمقياس 

  
البدائل          

  المحاور
المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

  5,77  3,33  10  00  00  100  10  00  00  سلوك االنجاز
المثابرة في بذل 

  الجهد
06  55  4  36  1  9  11  3,66  2,51  

  2,08  2,33  07  57  04  00  00  43  03  التوتر في العمل
  الطموح

  
12  86  02  14  00  00  14  4,66  6,42  

  على العمل اإلقبال
  

15  100  00  00  00  100  15  5  8,66  
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  :10 التعليق على الجدول رقم
م الطموح يحتالن ثعلى العمل  اإلقبالكل من محورا  أنيتضح من خالل الجدول التالي، 

مهنته  أداءفهذا يدل على انخفاض رغبة الحالة في تكرارا،  15و  14ذلك بنسبة  أولىالرتبة 
، ) وهذا ما يتضح من خالل مقابلتنا معه(  آخرون أطباء إلىبدليل تغيبه وتحويله الحاالت 

  .منخفض أيضايكون سعلى العمل فطموحها  إقبالوبطبيعة الحال مادامت الحالة ليس لديها 
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  :ملخص المقابلة - ج
، فهو 1988مارس  22يعمل الطبيب بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ 

، يبعد مقر )بنتين وذكرين( أوالد  أربعةقابلة بنفس المؤسسة، لديه متزوج وزوجته تعمل 
كيلومتر، يقطعها بسيارته، تقدم عدة مرات بطلب تحويل  37سكنه عن مقر عمله بحوالي 

درت "  بالمؤسسة األطباءانه رفض من طرف مدير المؤسسة لنقص  إالجالل ،  أوالد إلى
ويلة مرضية ط، فيودع الطبيب شهادة "مرة طلب تحويل بصح ماحبش يسنيلي عليه شكدا

   "كزوراكالونفيزيها في  أشهر 4شهر  3كي ما يسنيليش نحط مالدي " المدى كرد فعل 
 إلىكما تعاني الحالة من مرض مزمن ارتفاع ضغط الدم الجوهري، والذي قد يصل _ 

 ةاستعجاليكحالة (جالل  أوالدمستشفى  إلىتنقل الحالة  الحاالتوفي بعض ،) 10 -21(
، كي نقلق وتكثر الخدمة سنة 20من  HYPER TENSIONعند " عند القلق وكثرة العمل ،)

 cas urgenceجالل  والدأل يدونيوساعات  10_ 21لـــعليا، توصلي ساعات 

hospitalisé)(  
  :وبالنسبة لمصادر القلق وضغوط عند الطبيب فهي كثيرة

 حتى : نقص التجهيزات الطبية.tension mètre ، هذه النقائص تاع ةسبنسلفوها و
ماعنديش ماكمندتيش  يكي نطلب لكونوم يقول" وال مباالة  اإلداريروتين ل ترجع

 "قعد يبسليو

  نخدمو جميع" العمل  ألداءعدم وجود مكتب خاص به" 

 جات سخانة ولكليما مش مخدوم" عدم وجود مكيف كهربائي"  
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  منظف إداريعون  األحيانانه طبيب قد يعمل في بعض  إلى فباإلضافةكثرة المهام ،
 الخ...

" نكنس، هدرنا مع المدير مادروالوا / لوسخ كال بيرو"  Femme de ménage" ماجاتش " 
 "le programme "تاع طبة ملقيناش وشكون يخدمو نطلع نطبيه ، والمرضى يسنوفيا"  

  .مهام مقرراتدون وجود  إضافيةومما سبق يجعله يعمل ساعات 
  ،  Décisionجنا نخدمو برك مكانش "

 "معلم في ابتدائية يدي خير مني" والراتب الشهري " ماعطنيش مليح"  المر دوديةنقص 

  طلب : وجود سكن وظيفيعدم fonction logement ماكانش 

يتهرب من عمله كرد فعل على مناخ العمل الذي يعمل  أنيحاول الطبيب : وكنتيجة لما سبق
" الجدد بنفس المؤسسة  أطباء إلىيحول مرضاه  maladesكي ما يعجبنيش الحال نحط " فيه

  "كاين طبة الجدد آخرطبيب  إلىيروح المرضى 
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   :دراسة العالقة -د 
  )دافعية االنجاز( و ) الضغط المهني( بين المتغيرين التاليين 

يتضح من خالل ما جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية، وجود درجة مرتفعة من حيث 
درجة مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر بـ  122لدى الحالة تقدر بـ  ضغوط المهنية

  درجةمما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين 57
لمقاس ) دائما( هذه العالقة نحسب معاملي االرتباط بين كل من تكرار بديل  ولتأكيد -

في لذي يدل عن وجود ارتفاع ا) دائما( بين كل من تكرار بديل الضغوط المهنية 
لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل ) دائما( ضغوط المهنية لدى الحالة وتكرار بديل 

 فوجدناه، بيرسونمن خالل معامل  الحالةعلى وجود انخفاض في دافعية االنجاز لدى 
دال إحصائي بين المتغيرين  ارتباطعن وجود  مما يدل ، 0,89يقدر بـــ 

   .السابقين
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  .الحالة الثانية - 2
 :تقديم الحالة  -أ 

  .س: االسم - 
  .س: اللقب - 
  .ذكر: الجنس - 
  .سنة 41: السن - 
  .متزوج: الحالة االجتماعية - 
  .إناث) 04(ذكور ) 02(  06 :األوالدعدد  - 
  .دوسن: مقر السكن - 
  .سنة 17: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية - 

على  الثانية ةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 11 جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  
   البدائل        

  األفراد
  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

02  
  

93  76  20  17  9  7  122  

  
  :11 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهامن خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة يتضح 
  درجة 122 ـــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الثانية على محاور وأبعاد  يوضح عدد تكرارات البدائل :12 جدول رقم
   .الضغوط المهنية مقياس 

  
  األبعاد

  
  مصادر الضغوط المهنية

البدائل            
  المحاور

المتوسط   ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مجموع

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

12  86  2  14  00  00  4,66  6,42  14  

المادية الظروف 
  والفيزيقية

15  100  0  00  00  00  5  8,66  15  

  اإلداريالدعم 
  

09  69  04  31  00  00  00  00  13  

المردود والحوافر 
  المادية

15  100  00  00  00  0  5  8,66  15  
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  األبعاد
  

  أثار الضغوط المهنية

البدائل          
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الجسمية األعراض
  

12  67  00  00  06  33  18  6  6  

  النفسية األعراض
  

24  86  04  14  00 00  28  9,33  12,85  

السلوكية  األعراض
  المهنية

15  60  10  40  00  00  25  8,33  7,63  
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  :12 التعليق على الجدول رقم
وكذلك  والفيزيقيةالضغوط المادية محورا كل من  أن: 12يتضح من خالل الجدول رقم

المتسببة في وجود ضغوط مهنية لدى المصادر  أولىيحتالن ، والحوافز المادية المردود
) الخ..من نقص تهوية ( تكرارا، فهذا يدل على الظروف الفيزيقية  15وذلك بنسبة  ،الحالة

كما هو موضح في (  السيئة التي يعمل بها الحالة  )نقص اللوازم الطبية( وظروف مادية 
  )المقابلة

   



 عرض النتائج ومناقشتھا                                                                                                       : الفصل الخامس

 

130 
 

 :دافعية اإلنجاز مقياس  -

على مقياس الثانية الحالة  إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب عدد  يوضح: 13 جدول رقم
  دافعية االنجاز

  
البدائل           

  المحاور
  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

02  
  

36  58  26  42  00  00  62  

  
  :13 رقمتعليق على الجدول ال

حالة لديها دافعية  أنيتضح  ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة
  درجة 62 ــــانجاز منخفضة تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الثانية على محاور وأبعاد  يوضح عدد تكرارات البدائل :14جدول رقم
  .مقياس دافعية اإلنجاز 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  سلوك االنجاز
  

06  50  06  50  00  00  12  4  3,64  

المثابرة في بذل 
  الجهد

06  50  06  50  00  00  12  4  3,64  

على  اإلقبال
  العمل

06  50  06  50  00  00  12  4  3,64  

التوتر في 
  العمل

  

09  69  04  31  00  00  13  4,33  4,50  

  الطموح
  

09  69  04  31  00  00  13  4,33  4,50  
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  :14 قمرالتعليق على الجدول 
نسبة  أكثرلديهما  لطموحوا التوتر في العمل امحور أن: 14يتضح من خالل الجدول رقم

  تكرارا 13، وذلك بنسبة األخرىالمحاور مقارنة مع تكرارات 
مع ( داخل العمل تسبب لها توتر  مختلفةالحالة لديها مشاكل  أنيدل على  األخيروهذا 

  .وهذا ما توضح من خالل مقابلتنا مع الحالة) الخ...إداريينرؤساء العمل ، 
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  :ملخص المقابلة -ج
وهو متزوج منذ  1996بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ  بيعمل الطبي

  دأوالة تلديه س 1994
القلق والملل وبعض المشكالت مع زمالئه في العمل ، مما سبب له ضغط  يعاني من نوبا_

  "كراه من الخدمة مال و.راني " في العمل
  "قواودة و مش عايشين مع عباد مع هوش" 
  :ومصادر ضغوطه مايلي أسبابومن  " c’est pour caوتش شاتي نخدم عما

، كان رد " راني نسال ثمانين يوم"  2011منذ جوان سنوية  إجازةعدم حصوله على _
 ،  maladeكي ميعطينيش العطلة نحطلو " شهادة مرضية مقتطعة  إيداعفعله 

 اإلدارةملي بديت نخدم في " عدم وجود مكتب وال تجهيزات طبية كافية النجاز عمله -
 "collecعمرهم ماعطاوني مكتب نتاعي و نخدمو 

  بش نخدم به  collec  tensio metreنسلف من " 
 "ماهيش تخدم في خدمتها اإلدارة"  اإلداريسوء التسيير _

 مرد وديةعمر ماعطاني " وقلة االمتيازات  المر دوديةاتب الشهري ونقص رنقص ال
complet" 

 :المهني من خالل أدائهمما اثر على _

 نظل نشكي ونطلع للمدير" كثرة الشكاوي _

 ماكانش عبد يشرب القهوى قدي،" كثرة تناول المنبهات  -

 " maladeكي يوجعني راسي نحط  " كثرة الغيابات  -

 "راهم طبة جدد يخدموا " جدد  أطباء إلىتحويل المرضى  -

 العمل إهمال_ 

  "كي نخدم مع خمسة عباد بزاف
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   :دراسة العالقة - د
  )الضغط المهني ودافعية االنجاز: ( بين المتغيرين التاليين

جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية، وجود درجة مرتفعة من  مايتضح من خالل 
درجة، مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر  122ضغوط المهنية لدى الحالة تقدر بـ 

  .درجة 62بـ 
  .مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين

لمقياس ضغط ) دائما( هذه العالقة نحسب معامل االرتباط بين كل من تكرار بديل  ولتأكيد
المهني والذي يدل عن وجود ارتفاع في الضغط المهني لدى الحالة وتكرار بديل دائما 

من خالل  لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل على انخفاض في دافعية االنجاز لدى الحالة
وعليه توصلنا لوجود عالقة دالة إحصائيا  80،0قدر بـــــ  فوجدناه ي .معامل اإلرتباط 

  .بين المتغيرين السابقين 
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  .لثةالحالة الثا -3
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم
  س: اللقب

  أنثى: الجنس
  سنة 46: السن

  ةمتزوج: الحالة االجتماعية
  بنات) 02(ذكور ) 04(  06: األوالدعدد 

  دوسنال: مقر السكن
  سنة 20: الخبرة المهنية

 :عرض نتائج المقياسان -ب

 :مقياس الضغوط المهنية - 

على الثالثة  ةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 15جدول رقم
  .مقياس الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

03  
  

72  52  32  24  32  24  135  

  
  :15 رقمتعليق على الجدول ال

تعاني من  أنهايتضح  ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة
  درجة 135 ــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الثالثة  على محاور وأبعاد  يوضح عدد تكرارات البدائل :16جدول رقم
  .مقياس الضغوط المهنية 

  مصادر الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

12  92  00  00  1  8  13  4,33  6,65  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  4,50  4,33  13  00  00  31  4  69  9  اإلداريالدعم 
المردود 

والحوافر 
  المادية

9  69  4  31  00  00  13  4,33  4,50  

  أثار الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل          

  المحاور
المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

12  55  08  36  02  9  22  7,33  5,03  

 األعراض
  النفسية

9  41  12  55  1  4  22  7,33  5,03  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

15  65  6  26  2  9  23  7,66  6,65  

  
   



 عرض النتائج ومناقشتھا                                                                                                       : الفصل الخامس

 

137 
 

  :16 التعليق على الجدول رقم
من  األولىحتل الرتبة ي وماديةالفيزيقية  الظروفمحور  أن التالييتضح من خالل الجدول 

  تكرارا 15وذلك بنسبة  حيث المصادر المتسببة في وجود ضغوط مهنية
ومفصل كما هو موضح (  السيئة التي يعيش فيها الحالة داخل عملهاهذا يدل على الظروف و

  .)في المقابلة
الحالة  أفعالمن حيث ردود  أولىالسلوكي والمهني يحتل رتبة  األثرفنجد  لآلثاربالنسبة  أما

( شكاوي منبهات وكثرة الغيابات وكثرة لكثرة تناول ا" اتجاه ما تعاني منه ضغوط مهنية من 
   .تكرارا 23بنسبة  لك كلهذو) كما هو موضح في المقابلة
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 :دافعية اإلنجاز مقياس   - 

على مقياس  الثالثة  الحالة إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب عدد  يوضح:17جدول رقم
  دافعية االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

03  
  

30  55  20  36  5  9  55  

  
  :17 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها ال أنيتضح  ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة
  درجة 55 ـــدافعية انجاز منخفضة تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الثالثة على محاور وأبعاد  يوضح عدد تكرارات البدائل :18 جدول رقم
  .اإلنجاز  مقياس دافعية 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  سلوك االنجاز
  

06  50  06  50  00  00  12  4  3,64  

المثابرة في بذل 
  الجهد

9  69  04  31  00  00  13  4,33  4,50  

على  اإلقبال
  العمل

12  86  2  14  00  00  14  4,66  6,42  

في  التوتر
  العمل

  

3  33  4  44  2  23  09  3  1  

  الطموح
  

00  00  04  57  03  43  07  2,33  2,08  
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  :18التعليق على الجدول قم
 14 نسبةب أولىيحتل الرتبة العمل  على اإلقبالمحور  أن: 18يتضح من خالل الجدول رقم

وهذا ما يتضح لنا  ه،علي قدامواعملها  أداءوهذا يدل على انخفاض رغبة الحالة في ،تكرارا 
  .من خالل مقابلتنا معها
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  :ملخص المقابلة -ج
، فهي 1993مارس  8تعمل الطبيبة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ 

" توفق بين متطلبات منزلها وعملها اليومي  أنتحاول  أوالدلستة  أممتزوجة من بطال، 
  "راني مديرة لعليا

 Une cier plus laعندي "  2007تعاني من صداع نصفي وقرحة المعدة منذ 

migraine "...... اإلضافيةكثرة المهام وساعات "  األولىوسبب مرضها بدرجة"  
  "نخدم ساعات زائدة وماسلكتش عليها plus la chargeالخدمة كاش ماخالت فيا " 

راني نسال من جوان "  2012جوان السنوية منذ  إجازتهاعدم حصولها على  إلى باإلضافة
Deux mille douze"  

 "خارج اهذا داخل هذ consultéكي نعود " وعدم وجود مكتب خاص بها -

 "من تناديلال حياة  demanderنظل " الطبية  موازلونقص التجهيزات وال -

 "المرضى أماملها  وإحراجهمفي عملها  واآلخرون اإلدارةوتدخل موظفي  -

 بالنسبة لردود فعالها أما 

 "كي ما يسنيليش نتغيب"  الغيابكثرة  -

 "قهواجية اان" كثرة تناول المنبهات  -

 "نظل نشكي" كثرة شكاوي  -

  "نسكت ونوكل ربي"  األحيانوالصمت في بعض -
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  :دراسة العالقة - د
  بين المتغيرين التاليين الضغط المهني ودافعية االنجاز

من خالل ما جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية وجود درجة مرتفعة من  يتضح حيث 
وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر بـ درجة مقابل  135تقدر بـ ضغوط المهنية لدى الحالة 

  .درجة مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين 55
لمقياس الضغوط ) دائما( هذه العالقة نحسب معامل االرتباط بين كل من تكرار بديل  ولتأكيد

المهنية الذي يدل على وجود ارتفاع في معدل الضغط المهني الذي يدل على وجود ارتفاع 
بمقياس دافعية االنجاز الذي يدل ) دائما( في معدل الضغط المهني لدى الحالة وتكرار بديل 

من حالل معامل اإلرتباط فنجده يقدر بــــ .فعية االنجاز لدى الحالةعلى انخفاض في دا
  .ذا األخير يدل على وجود عالقة دالة إحصائيا بين المتغيرين هو 89،0
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  .الرابعةالحالة -4
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: اللقب - 
  ذكر: الجنس - 
  سنة 40: السن - 
  متزوج: الحالة االجتماعية - 
  ذكور ) 02(: األوالدعدد  - 
  طولقة: مقر السكن - 
  سنة 13 :الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية -

على  ة الرابعةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 19جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

04  
  

81  68  32  26  7  6  120  

  
  :19 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهايتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة 
  درجة 120 ــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الرابعة على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :20 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس الضغوط المهنية 

  مصادر الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

6  55  4  36  1  9  11  3,66  2,51  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  4,50  4,39  13  00  00  31  4  69  9  اإلداريالدعم 
المردود 

  والحوافر المادية
15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  أثار الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل          

  المحاور
المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

24  86  4  14  00  00  28  9,33  12,85  

 األعراض
  النفسية

15  60  10  40  00  00  25  8,33  7,63  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

15  52  6  21  08  27  29  9,66  4,72  
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  :20 التعليق على الجدول رقم
المردود والحوافز و المادية والفيزيقية محور الظروفكل من  أنيتضح من خالل الجدول 

تكرارا من حيث معاناة الحالة داخل عملها ، وهذا ما  15بنسبة  أولىالرتبة حتالن ت المادية
  . من خالل مقابلتنا معها أيضايتوضح لنا 
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 :دافعية اإلنجاز مقياس  - 

على مقياس الرابعة الحالة  إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب عدد يوضح  :21جدول رقم
  دافعية االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

04  
  

36  63  16  28  5  9  57  

  
  :21 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها دافعية  أنيتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة 
  درجة 57 ـــانجاز منخفضة تقدر ب
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الرابعة  على محاور حسب إجابات الحالة  يوضح عدد تكرارات البدائل :22 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  سلوك االنجاز
  

9  69  4  31  00  00  13  4,33  4,50  

المثابرة في بذل 
  الجهد

9  69  04  31  00  00  13  4,33  4,50  

على  اإلقبال
  العمل

3  28  04  36  4  36  11  3,66  5,7  

التوتر في 
  العمل

  

9  69  4  31  0  00  13  4,33  4,50  

  الطموح
  

06  67  00  00  3  33  9  3  3  
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  :22 قمرالتعليق على الجدول 
  :مايلييتضح من خالل الجدول 

محور ، سلوك االنجازتكرارا محور  13بنسبة  أولىمحاور تتصدر الرتبة  ثالثهناك  أن
  .التوتر في العملالمحور والمثابرة في بذل الجهد 
عدم رغبة في بذل  إلى بإضافة،الحالة مهني انجازي منخفض لدى  أداءوهذا يدل على وجود 

مشاكل الحالة مع رؤسائها وهذا ما يسبب لها توتر داخل عمل  األساسيلتطويره وسبب  جهد
   .)هاعمقابلتنا ملنا  هتوضح( يؤثر على انجازها ومثابرتها على العمل 
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  :ملخص المقابلة -ج
، متزوج 2000ي فجان 05الطبيب المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ يعمل 

كيلومتر يصل الى عمله بحافلة النقل، تقدم بطلب  54مسافة ولديه ذكرين يسكن بطولقة يقطع 
كداه مرة نحط "رفض من طرف المدير لسوء العالقة بين الطرفين، انه  إالتحويل عدة مرات 

demande  ، 2010تعاني الحالة من قرحة في القالون منذ " طيتلوح حتى أناما يقبلهاش ،
  .المهني أدائهتؤثر على "، transportكاش ما خالفيا " transportسببها النقل 

  "نروح نقعد" العمل  أوقاتترك مكان العمل و االستراحة في  أو" نغيب وش رايح ندير" 
  .مصدرها  أول وقلق وضغط سببها لكما تعني الحالة من نوبات م

  "راني مديقوتي وكره راني لهنا" 
 "كي راني لقي وين نقلب راني مليح" عدم وجود مكتب خاص لممارسة المهنة  -

 "ما كان والو في سبيطار" التجهيزات والمواد الطبية  نقص -

 " هذي الشهرية ندو فيها"  ومرد وديةرضا على راتبه الشهري عدم  -

     demande على logement مدير.عندي قداها سنا ونا" قلة االمتيازات "  -
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بكري كونت نسكت  اان" ويكون رد فعله عما سبق وجود مشاكل مع عمال ورؤساء 
  "دورك نهدر

 كثرة الغيابات -

 "نظل نشكي حتان يلقاولي حل" كثرة شكاوي  -

 الخ..كي نقلق نروح نقعد " العمل  إهمال -
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  :دراسة العالقة  - د
  )الضغوط المهنية ودافعية االنجاز( بين المتغيرين التاليين 

وجود درجة مرتفعة من جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية  حيث يتضح من خالل ما
  درجة 57درجة مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر بـ  120ضغط المهني نقدر بـ 

  مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين
لمقياس ) دائما ( هذه العالقة نحسب معامل االرتباط بيرسون بين كل من تكرار بديل  ولتأكيد

( في ضغط المهني لدى الحالة وتكرار بديل  الضغوط المهنية، والذي يدل عن وجود ارتفاع
فوجدناه .لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل على انخفاض في دافعية االنجاز لد الحالة )دائما

  مما يدل على وجود إرتباط دال إحصائيا بين المتغيرين   90،0يقدر بــ 
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  .الخامسةالحالة -5
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: اللقب - 
  أنثى: الجنس - 
  سنة 38: السن - 
  ةمتزوج: الحالة االجتماعية - 
  ذكور ) 02: (األوالدعدد  - 
  أوالد جالل: مقر السكن - 
  سنة 10: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية -

على  الخامسة ةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 23 جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

05  
  

71  67  24  23  11  10  106  

  
  :23 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهايتضح  ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة
  درجة 122ــــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الخامسة على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :24  جدول رقم
  .وأبعاد مقياس الضغوط المهنية 

  األبعاد
  

  مصادر الضغوط المهنية

البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوظيفي العبء 
  وغموض الدور

15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  1  3  09  22  2  4  4  34  3  اإلداريالدعم 
المردود 

  والحوافر المادية
15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  أثار الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل             

  المحاور
المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

18  75  4  17  2  8  24  8  8,71  

 األعراض
  النفسية

9  43  10  48  2  9  21  7  4,35  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

6  35  6  35  5  30  17  5,66  5,7  
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  :24التعليق على الجدول رقم
التالي وجود تكرارات متساوية للمحاور ولمصادر المتسببة في يتضح من خالل الجدول 

  :لضغط المهني لدى الحالة وهيا
  تكرارا 15 رغموض الدو_    

  تكرارا 15الظروف الفيزيقية والمادية  -
  تكرارا 15الحافز المادية  -

الظروف الفيزيقية والمادية التي من سوء  ابتداءالحالة لديها مشاكل مهنية متعددة  أنمما يدل 
الذي تقوم به فتؤدي بذلك عدة مهام بدون وجود  روجود غموض في الدو إلىتحيط عملها 

  )هذا ما توضحه لنا مقابلتنا معها(" شهريا  تتقاضاهعدم رضاها على ما  إلىمقررة لتنفيذها 
 24لصدارة بنسبة الجسدية تحتل ا األعراضالضغوط المهنية، نجد  اآلثاروبالنسبة لبعد 

 إلىانه عرف ذروته منذ دخولها  إالفالحالة تعاني من صداع نصفي منذ الصغر ، تكرارا 
  العمل

  )حسب ما ورد في المقابلة(  
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 :دافعية اإلنجاز مقياس  - 

على الخامسة  الحالة  إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  عدد يوضح: 25جدول رقم
  مقياس دافعية االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

05  
  

30  57  16  30  07  13  53  

  
  :25 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها دافعية  أنيتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة 
  درجة 53 ــــانجاز منخفضة تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الخامسة على محاور  تكرارات البدائليوضح عدد  :26 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  سلوك االنجاز
  

00  00  10  100  00  00  10  3,33  5,77  

المثابرة في بذل 
  الجهد

12  85  02  15  00  00  14  4,66  6,42  

على  اإلقبال
  العمل

09  75  02  17  01  8  12  4  4,35  

التوتر في 
  العمل

  

00  00  04  57  03  43  07  2,33  2,08  

  الطموح
  

00  00  00  00  05  00  05  1,66  2,88  
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  :26التعليق على الجدول قم
 الجهدالمثابرة على بذل انخفاض واضح في محور هناك  أنرقم  يتضح من خالل الجدول

 إلى باإلضافة مرضها  أن، دليل 12بتكرار الحالة على العمل اإلقبالتكرارا  14بنسبة 
) حسب ما ورد في المقابلة( على العمل يقل  وإقبالهامشاكلها في عمل جعل دافعية انجازها 

   الخ..من خالل تغيبها على العمل 
   



 عرض النتائج ومناقشتھا                                                                                                       : الفصل الخامس

 

158 
 

  :ملخص المقابلة -ج
 ة، متزوج2003 افريل 16المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ ب ةعمل الطبيبت

حافلة عملها عن طريق  إلىجالل تنتقل يوميا  أوالدبـ سكن وتذكرين  هاولديمن بطال 
" و ه، فكان رد فعلها األطباءلنقص رفض ولكنه بطلب تحويل عدة مرات  تالنقل، تقدم

  "الصمت
  "، ماحبش يحولني demande mitationكداه مرة درتلو " 
  "نسكت ونوكل ربي" 

م مع الحالة في مسؤوليات منزلها اليومية وتربية يالكبرى التي تق األختحيث تساعدها 
 األوالد

منذ عملها  األقصىانه بلغ معدله  إالتعاني الحالة من صداع نصفي منذ صغرها، 
 "ملي كونت صغيرة LA MIGRENE.عندي " قلته الحالة  بالمؤسسة حسب ما

وطلع ولت تجيني تقريبا يومين  2003، بصح من كانت تجيبني ساعة على ساعة " 
 "بيومين

سبة لوال الخدمة ومشاكلها، " سببها العمل ومشاكله  أن: الحالة  تأكد أسبابهاوعن 
 :وبالنسبة للمصادر المهنية المتسببة فيما سبق مايلي

  2011سنوية منذ  إجازةعدم حصولها على - 

 "2011ماديتش الكونجي من جوان " 

نخرج  لصونتي سكوالرنخدم ساعات في " تكليفها بمهام دون وجود مقررات لتنفيذها  -
 "ما نسلكش عليها.سورتي

 إضافيةمما يجعلها تعمل ساعات  -

   "ساعات يكثر عليا الغاشي تزيد سوايع من عندي " 
عندي شبه مكتب " المستلزمات الطبية كالسرير لديها شبه مكتب خالي من معظم  -

  "ش حتى سرير انخالي من ك
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 قلة االمتيازات_ 

سكنة من بديت نخدم وناندير في الال باس عليها بصح  ومردودية  la payكان على 
  "دمند عليها

 وبالنسبة لرد فعل الحالة عما سبق من مشاكل وضغوط مهنية -

  "دايما نسكت" يزم الصمت نتستعمل ميكا فالحالة
  مشاكل العمل أوكثرة الغيابات بسبب مرض  أخرىفي حاالت  أو
 "نغيب ونحط مالدي وخالص" 
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  :دراسة العالقة  - د
  :بين المتغيرين التاليين

  )دافعية االنجاز( و ) الضغط المهني ( 
جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية، وجود درجة مرتفعة من  حيث يتضح من خالل ما

درجة  53مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر بـ .درجة 106المهني تقدر بـ  ضغط
بيرسون هذه العالقة نحسب معامل االرتباط  ولتأكيد، مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين

اع في فبين كل من تكرار بديل دائما لمقياس الضغوط المهنية الذي يدل على وجود ارت
لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل على ) دائما( البديل وتكرار ضغوط المهني لدى الحالة 

قيمة معامل اإلرتباط بين المتغيرين وهي  90،0فنجد  انخفاض في دافعية االنجاز لدى الحالة
  قيمة دالة إحصائيا
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  .السادسةالحالة -6
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: للقبا -
  أنثى: الجنس - 
  سنة 42: السن - 
  عازبة: االجتماعيةالحالة  - 
  الدوسن: مقر السكن - 
  سنة 15: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية - 

على مقياس  السادسة  إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد :27 جدول رقم
  الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

06  
  

81  65  40  32  03  03  124  

  
  :27 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهايتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة 
  درجة 124ـــــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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محاور حسب إجابات الحالة السادسة على  يوضح عدد تكرارات البدائل :28 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس الضغوط المهنية 

  مصادر الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

9  69  4  31  00  00  13  4,33  4,50  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  4,50  4,33  13  00  00  31  4  39  9  اإلداريالدعم 
المردود 

  والحوافر المادية
15  100  00  00  00  00  15  5  8,66  

  أثار الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل             
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

12  55  08  36  2  9  22  7,33  5,03  

 األعراض
  النفسية

12  55  08  36  2  9  22  7,33  5,03  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

15  54  9  32  4  14  28  9,33  5,50  
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  :28 التعليق على الجدول رقم
الظروف المادية والفيزيقية ( كل من محورا  إن، الجدول نتائج هذا يتضح من خالل 

 15يمثالن سببان رئيسيان في وجود عامل الضغط المهني لدى الحالة بـ ) والحوافز المادية
  .تكرار

راتبها  إلى باإلضافةالتي تعمل بها، النقائص الموجودة بالبيئة  غير راضية على أنهامما يدل 
هذه الضغوط  ألثاروبالنسبة  ،)ي المقابلةورد ف حسب ماو( منخفض  رأيهاالشهري  حسب 

 28بـ السلوكية المهنية  األعراضمن خالل  األولىظهر بدرجة ي فأنهالمهنية، على الحالة 
  :تكرارا ومن مظاهر ما سبق مايلي

  والعمال اإلدارة عمشاكلها م-
  التغيب على العمل -
   على العمل تأخيراتها -
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 :دافعية اإلنجاز مقياس  - 

على مقياس  السادسة الحالة إجاباتيوضح التكرارات الكلية للبدائل حسب  :29 جدول رقم
  دافعية االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

06  
  

27  51  18  35  7  14  52  

  
  :29 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها دافعية  أنيتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة 
  درجة 52 ـــــانجاز منخفضة تقدر ب
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حسب إجابات الحالة السادسة على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :30 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز  

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  3,46  4  12  00  00  50  6  50  6  سلوك االنجاز
المثابرة في بذل 

  الجهد
9  70  2  15  2  15  13  4,33  4,04  

على  اإلقبال
  العمل

9  70  4  30  00  00  13  4,33  4,50  

التوتر في 
  العمل

  

3  28  4  36  4  36  11  3,66  5,7  

  الطموح
  

00  00  2  33  4  67  06  2  2  
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  :30 قمرالتعليق على الجدول 
عدم بذل جهد لزيادة  إلى باإلضافةمهني منخفض  إقبالوجود يتضح من خالل الجدول 

  تكرارا 13االنجاز بـ دافعية 
  عملعلى ال وإقدامهاعلى انجازها  أثرتمشاكل الحالة اليومية  أنوهذا يدل 
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  :ملخص المقابلة -ج
 عازبة، 1998جانفي  01تعمل الطبيبة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ 

  :تعاني من ضغوطات ومشاكل مهنية لألسباب التالية، ةسن 15لديها خبرة ،
والتي سببها مشاكلها مع مدير  2010سنوية عن جوان  إجازةحصولها على عدم -

 المؤسسة

ماخطراش حطيتلو على خدمة   Deux mille douzeنتاع  congéماحبش يمدلي " 
 "المعوجة

 "مانشتيش نطلع لالدارة"  اإلداريينكما لديها مشاكل مع بعض   -

جاية لبارحة وتحوسي على  أنتيطلبت على بيرو ، قالي " ومشاكل مع المراقب الطبي -
 "بيرو

ولوا ويحوسونس عطوني شبه بيرو ال كليما ال " وكذلك مناخ المكتب الذي تعمل فيه  -
 "نخدم وندمر

 :أفعالهاعن ردود  أما

 )نظل نشكي( كتابة التقارير وشكاوي  -

 )راني نحط مالدي( التغيب عن العمل  -

  "  sérieusesمايحبوش " مشاكل مع عمال  -
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  : دراسة العالقة - د
  :بين المتغيرين التاليين

  )دافعية االنجاز( و ) الضغط المهني ( 
درجة مرتفعة  أن هناكجاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية،  حيث يتضح من خالل ما

  .درجة 124تقدر بـ لدى الحالة  ةط المهنيومن ضغ
  درجة  52تقدر بـ من دافعية االنجاز مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة 

هذه العالقة نحسب معامل االرتباط بيرسون  ولتأكيد مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين
لمقياس الضغوط المهنية الذي يدل على وجود ارتفاع في  )دائما(بين كل من تكرار بديل 

لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل على ) دائما( ضغوط المهني لدى الحالة وتكرار البديل 
  .وهي قيمة دالة إحصائيا  86،0فنجده يقدر بـــ  انخفاض في دافعية االنجاز لدى الحالة
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  .السابعةالحالة  - 7
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: اللقب - 
  أنثى: الجنس - 
  سنة 34: السن - 
  عازبة: الحالة االجتماعية - 
  الدوسن: مقر السكن - 
  سنة 05: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية -

على  ة السابعةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 31جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

07  
  

90  72  28  23  06  05  124  

  
  :31تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهايتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة 
  درجة 124 ـــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة السابعة على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :32 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس الضغوط المهنية 

  مصادر الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

9  70  4  30  00  00  13  4,33  4,50  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5,00  8,66  

  4,50  4,33  13  00  00  30  4  70  9  اإلداريالدعم 
المردود 

  والحوافر المادية
15  100  00  00  00  00  15  5,00  8,66  

  أثار الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل             
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

00  00  04  33  08  67  12  4  4  

 األعراض
  النفسية

9  50  4  22  5  28  18  6  2,64  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

12  57  6  29  3  14  21  1  4,58  
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  :32 التعليق على الجدول رقم
كل من مصدري الظروف الفيزيقية والمادية والحوافز المادية يحتالن الرتبة  أننالحظ 
وهذا نظرا لنقائص  15مابين المصادر المتسببة في وجود ضغوط مهنية بتكرار  األولى

نقص المعدات الطبية ( والجانب المادي ) مناخ المكتب( الموجودة في المحيط الفيزيقي 
السلوكية  األعراض أو اآلثارالمصادر السابقة تحتل  ألثاروبالنسبة ،مكان العمل ) والتجهيز

وتظهر لدى الحالة وحسب مقابلتنا لها في غياباتها المتكررة  ،21المهنية الصدارة بتكرار 
  وتأخرها
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 :دافعية اإلنجاز  - 

على مقياس  السابعة الحالة إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  عدد يوضح: 33جدول رقم
  دافعية االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

07  
  

39  68  14  24  05  8  58  

  
  :33 تعليق على الجدول رقملا

حالة لديها دافعية  أنمن خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة يتضح 
  درجة 58 ــــانجاز منخفضة تقدر ب
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حسب إجابات الحالة السابعة على محاور  يوضح عدد تكرارات البدائل :34 جدول رقم
  .وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  4,50  4,33  13  00  00  30  4  70  9  سلوك االنجاز
المثابرة في بذل 

  الجهد
6  50  6  50  00  00  12  4  3,46  

على  اإلقبال
  العمل

12  80  3  20  00  00  15  5  6,24  

التوتر في 
  العمل

9  70  4  30  00  00  13  4,33  4,50  

  2  2  06  67  4  33  2  00  00  الطموح
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  :34 قمرالتعليق على الجدول 
بدرجة  15منخفض على العمل وذلك بتكرار  إقباللدى الحالة  أنيتضح من خالل الجدول 

وعالقتها مع العمال  13على سلوكها االنجازي المهني بتكرار يؤثر  األخيروهذا ، األولى
  )وهذا ما ورد في المقابلة(  13بتكرار 
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  :ملخص المقابلة -ج
عازبة،  2008جانفي  05تعمل الطبيبة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ 

مع زمالئها ضغوطات في العمل رغم خبرتها المهنية القصيرة مقارنة و مشاكل تعاني من 
  "سنة في المؤسسة 20حسة روحي كأني خدمت "" ، األطباء
المهني الجيد  بأدائهانقص كل من يتعلق " بالنسبة لمصادر الضغوط فهي كما تقول  أما

 "حبة نخدم ونعاون بصح ماكنش امكانيات" للمواطنين  المساعداتوتقديم 

 واإلداريينوجود مشكالت متعلقة برئيس العمل 

  "يظل يعسوا فيا وهذا داخل وهذا خارج للبيرو" 
وكاين حوايج " " نخدم هاك ماكانش مقررة" وجود مقررات كثرة المهام الملقاة عليها دون 

 "مش شاتية نهدر عليها أخرى

  ردود فعلها نع أما
 "نسكت ونوكل ربي" فصمت _

  "ويدبرو روسهم maladeنحط : والغياب المتكرر -
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  :دراسة العالقة  - د
  :بين المتغيرين التاليين

  )دافعية االنجاز( و ) الضغط المهني ( 
درجة مرتفعة من  وجودء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية، جا من خالل ماحيث يتضح 

  .درجة 124ضغوط المهنية لدى الحالة تقدر بـ 
  درجة  58مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة من دافعية االنجاز تقدر بـ 

  مما يدل عن وجود عالقة بين المتغيرين 
لمقياس ) دائما(يرسون بين كل من تكرار بديل هذه العالقة نحسب معامل االرتباط ب ولتأكيد

لدى الحالة وتكرار البديل  ةضغوط المهني مرتفعة منالضغوط المهنية الذي يدل على وجود 
دافعية االنجاز لدى  على وجود درجة منخفضة منلمقياس دافعية االنجاز الذي يدل ) دائما( 

 .وهي قيمة دالة إحصائيا 90،0فنجده يقدر بـــ  الحالة
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  :الثامنةالحالة  -8
 :تقديم الحالة  -أ 

  س: االسم - 
  س: للقبا -
  ذكر: الجنس - 
  سنة 35: السن - 
  متزوج: الحالة االجتماعية - 
  ال يوجد: األوالدعدد  - 
  أوالد جالل: مقر السكن - 
  سنوات 05: الخبرة المهنية - 
 :عرض نتائج المقياسان  -ب 

 :مقياس الضغوط المهنية -

على  ة الثامنةالحال إجاباتالتكرارات الكلية للبدائل حسب  ديوضح عد: 35جدول رقم
  مقياس الضغوط المهنية

  البدائل         
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

08  
  

70  72  28  23  6  5  124  

  
  :35 تعليق على الجدول رقمال

تعاني من  أنهايتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس الضغوط المهنية على الحالة 
  درجة 124 ــــدرجة مرتفعة من الضغط المهني تقدر ب
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حسب إجابات الحالة الثامنة على محاور وأبعاد  يوضح عدد تكرارات البدائل :36 جدول رقم
  .مقياس الضغوط المهنية 

  مصادر الضغوط المهنية  األبعاد
البدائل            
  المحاور

المتوسط   المجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

العبء الوظيفي 
  وغموض الدور

15  100  00  00  00  00  15  5  9  

الظروف المادية 
  والفيزيقية

15  100  00  00  00  00  15  5  9  

  9  5  15  00  00  00  00  100  15  الدعم اإلداري
المردود 

  والحوافر المادية
15  100  00  00  00  00  15  5  9  

  المهنيةأثار الضغوط   األبعاد
البدائل          

  المحاور
المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

 األعراض
  الجسمية

12  57  6  29  3  14  21  7  5  

األعراض 
  النفسية

09  43  10  48  2  9  21  7  5  

 األعراض
السلوكية 

  المهنية

9  45  8  40  3  15  20  6  4  
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  :36 التعليق على الجدول رقم
الضغوط المهنية  جميع المصادر كانت سببا في وجود أنالتالي من خالل الجدول  نالحظ

  15لدى الحالة بتكرارات متساوية 
بتكرارين الضغوط السابقة نجد كل من عرضي الجسمي والنفسي يظهران  لآلثاربالنسبة  أما

  .تكرارا 21 ينمتساوي
      مشاكل مع المدير تكرارا الذي يظهر من خالل وجود  20العرض السلوكي المهني بـ  ايليه
  خراتأتغيبات وت -

   شكاوي -
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 :دافعية اإلنجاز مقياس  - 

على مقياس دافعية الثامنة الحالة إجاباتيوضح التكرارات الكلية للبدائل حسب  :37جدول رقم
  االنجاز

  
البدائل           
  األفراد

  مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما

08  
  

36  62  18  31  4  7  58  

  
  :37 تعليق على الجدول رقمال

حالة لديها ال أنيتضح ،من خالل النتائج الكلية لتطبيق مقياس دافعية االنجاز على الحالة 
  درجة 58 ـدافعية انجاز منخفضة تقدر ب
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الثامنة على محاور وأبعاد حسب إجابات الحالة  يوضح عدد تكرارات البدائل :38 جدول رقم
  .مقياس دافعية اإلنجاز 

البدائل              
  المحاور

المتوسط   مجموع  ℅  أبدا  ℅  أحيانا  ℅  دائما
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  سلوك االنجاز
  

6  40  9  60  00  00  15  5  9  

المثابرة في بذل 
  الجهد

12  86  2  14  00  00  14  4,66  6,42  

اإلقبال على 
  العمل

12  86  2  14  00  00  14  4,66  6,42  

التوتر في 
  العمل

  

15  100  00  00  00  00  15  5  9  

  الطموح
  

00  00  02  20  8  80  10  3,3   2,51  
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  :38 قمرالتعليق على الجدول 
كل من محورا سلوك االنجاز والتوتر في العمل يحتالن  أنمن خالل الجدول  نالحظ 

 اإلدارةمما يدل على انخفاضهما لدى الحالة التي تعاني من مشاكل مع  15الصدارة بتكرار 
   ألعمالهاوالمدير، تظهر هذه المعاناة من خالل انجازها  ومسئولين
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  :ملخص المقابلة -ج
فهو ، 2008جانفي  01المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن منذ بيعمل الطبيب 

 فرضهبطلب تحويل  أطباءكغيره من ، تقدم جالل باألوالديقطن  أوالدلديه ليس متزوج و
  ال يعلمها ألسبابالمدير 

مع المدير وبعض  ةلذلك فعالقته متوتر" ماحبش يسينيلي ما عالبليش demandeدرت " 
  "واحدة  كلهم كي لمدير راسة" االداريين 

 :مصدرها مايلي" راني كرهت من الخدمة" الحالة لديه ضغوطات مهنية  أنكما 

 "ماعنديش بيرو" عدم وجود مكتب خاص  -

ماديتش خالص ليحين عليا " المؤسسة  إلىسنوية منذ دخوله  إجازةعدم حصوله على  -
 "الخدمة، حتانه ماعدتش نخدم

 عمللب لسعدم وجود مناخ المنا -

  "ال كليما ال حوايج تاع خدمة" ال تهوية وال مستلزمات المكتب 
  والمسئولينوجود مشاكل مع المدير  -

  أفعالهبالنسبة لردود  أما
 )نحط مالدي( التغيب عن العمل  -

 نظل نشكي ( شكاوي لمسؤول  -
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  :دراسة العالقة  - د
  )الضغوط المهنية ودافعية االنجاز( بين المتغيرين التاليين 

جاء في المقابلة ومقياس الضغوط المهنية وجود درجة مرتفعة من  حيث يتضح من خالل ما
درجة مقابل وجود دافعية انجاز منخفضة تقدر بـ  124قدر بـ لدى الحالة تضغط المهني 

  درجة 58
لمقياس ) دائما ( هذه العالقة نحسب معامل االرتباط بيرسون بين كل من تكرار بديل  ولتأكيد

( الضغوط المهنية، والذي يدل عن وجود ارتفاع في ضغط المهني لدى الحالة وتكرار بديل 
ى دافعية االنجاز لد وجود درجة منخفضة منعلى لمقياس دافعية االنجاز الذي يدل ) دائما

  .وهي قيمة دالة إحصائيا 92،0الحالة فنجده 
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  .مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -9
  

) الضغوط المهنية ( كان الهدف من دراستنا هو دراسة العالقة و طبيعتها بين المتغيرين    
  .الصحة العمومية أطباءلدى ) دافعية االنجاز( و

انطالقنا من افتراض أن مستوى الضغوط المهنية لدى أطباء الصحة العمومية مرتفع حيث 
  مقابل وجود مستوى منخفض من دافعية انجازهم

منه قياس مستوى الضغط الهدف ) الضغوط المهنية( لذلك أعددنا مقياسان األول خاص 
  از لدى األطباءالهدف منه قياس دافعية االنج) بالدافعية االنجاز( المهنية وثاني خاص 

مما يدل على وجود مستوى ) درجة 150وأقل  51أكبر من ( فكانت نتائج المقياس األول 
، الحالة 122الحالة األولى والثانية (  رتفع من ضغوط المهنية لدى األطباء صحة العموميةم

لثامنة والحاالت السادسة والسابعة وا 106، الحالة الخامسة 120، الحالة الرابعة 135الثالثة 
124(  

مما يدل على وجود مستوى ) 75 لوأق – 51أكبر من ( أما نتائج المقياس الثاني فهي 
  .منخفض من دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية

، الحالة الخامسة 57، الحالة الرابعة55، الحالة الثالثة62، الحالة الثانية 57حالة األولى لا( 
  )58والثامنة السابعة ،و52السادسة ’ 53

  األولى والثانية وهذا ما يحقق الفرضية الجزئية 
  يرتفع مستوى الضغوط المهنية لدى أطباء الصحة العمومية: فرضية األولى
  ينخفض مستوى دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية: الفرضية الثانية

عكسية بين ضغوط وبتحقيق الفرضيتين الجزئيتين، تتحقق الفرضية العامة، هناك عالقة 
  .لدى أطباء الصحة العموميةالمهنية ودافعية اإلنجاز 

حاالت  ىوهذه النتائج السابقة دعمها ملخص المقابلة التي وضحت وجود ضغط لمرتفع لد
  .مصادرها مختلفة

بإضافة إلى قلة دعم ) الحالة األولى الثانية والسادسة( نقائص في البيئة الفيزيقية والمادية 
  )الرابعة ، األولى الثانية والسادسة( اإلداري 

  )الخ..الحالة السابعة ( غموض الدور 
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  وهذه المصادر نتج عنها عدد من األعراض، األعراض النفسية ممل وتعب جميع الحاالت
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  :األعراض الجسمية
 )مرض مزمن( الحالة األولى  - 10

 )صداع نصفي( الحالة الرابعة  - 11

  )صداع نصفي( الحالة الخامسة  - 12

  :أمراض سلوكية مهنيةوكذا 
  )رابعة والخامسة( كثرة الشكاوي 

  تغيبات جميع الحاالت
  الخ)...السادسة ( الصمت 

( و ) الضغوط المهنية( وكخالصة لنتائج السابقة يتضح أن هناك عالقة عكسية بين متغيرين 
المقياسان لدى أطباء الصحة العمومية تظهر جليا أو واضحة من خالل نتائج ) دافعية اإلنجاز

  السابقان بإضافة إلى ما جاء في ملخص المقابلة
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  :الخاتمة  -
كان الهدف الرئيس من الدراسة هو التعرف على العالقة بين متغيري الضغوط          

المهنية ودافعية اإلنجاز لدى اطباء الصحة العمومية ببلدية الدوسن ، وبعد تحليل وإثراء 

لمتغيرات الدراسة نظريا وتطبيق المقياسين لجمع المعلومات على حاالت الدراسة ، تم تفريغ 

الجتها إحصائيا وتفسيرها على ضوء الفرضيات والدراسات السابقة ، توصلنا البيانات ومع

  : إلى النتائج التالية 

  .من الضغوط المهنية لدى أطباء الصحة العمومية   مرتفعوجود مستوى :  أوال

  .من دافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة العمومية    منخفضوجود مستوى :  ثانيا

بين مستويات متغيري دافعية اإلنجاز وضغوط المهنية لدى أطباء  ةعالقة عكسيوجود :  ثالثا

  . الصحة العمومية

وبتالي البد أن يعمل الطبيب في جو يسوده اإلستقرار النفسي بعيدا عن كل          

الضغوطات التي يمكن أن تؤثر عليه وعلى أدائه المهني،  ومن بينها الضغوطات التي يمكن 

  .له وعالقاته المهنية أن تتسبب فيها محيط عم

  .وهذا ال يكون إال إذا عمل الطبيب في ظروف فيزيقية ومادية مناسبة 

   .باإلضافة إال تطوير إمكانياته العلمية وتحسينها عن طريق التكوين 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  بسكرة جامعة محمد خيضر

  : قسم

  علم النفس االجتماعي: تخصص

  ة/المحترم             ة/السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

المقياس الذي بين أيديكم صمم خصيصا، للحصول على بعض المعلومات التي تخدم البحث 
الباحثة إلتمام رسالة الماجستير في علم النفس االجتماعي، حول موضوع العلمي، الذي تعده 

  "الضغط المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية: "

حيث يحتوي هذا المقياس على مجموعة من األسئلة يرحى منكم اإلجابة عليها وفقا 
  .ةأمام اإلجابة المناسب) x( لتصوراتكم، وذلك بوضع عالمة 

  وفي األخير تقبلوا مني فائق االحترام والتقدير

  

  

  :مالحظة

  إجابتكم ستستخدم ألغراض علمية فقط. 

  

  :األستاذ اإلشراف                  :الطالبة

  دين توريريتالنور                  قوراري حنان



  مصادر الضغوط المهنية: أوال:مقياس الضغوط المهنية

  الرقم
  المحاور

  أبدا  أحيانا  دائما
  الفقرات

  العبء الوظيفي وغموض الدور: المحور األول        
        .أكلف بمسؤوليات دون وجود مقررات تنفيذها -  01
        .أعمل ساعات أضافية لكثرة المهام -  02
        .أقوم بأعمال روتينية ال جديد فيها -  03
        .أجهل مسؤولياتي بالتحديد -  04
        .أتلقى أوامر من عدة أشخاص -  05

  الظروف المادية والفيزيقية: المحور الثاني       
        .أعمل في بيئة غير صحية -  06
        .ال أجد مكان لالستراحة -  07
        .أعمل داخل فوضى -  08
        .أعمل تحت درجة حرارة مرتفعة -  09
        .تنقصني التجهيزات الالزمة لألداء عملي -  10

  الدعم اإلداري: المحور الثالث       
        .ال أجد أذن صاغية لمقترحاته -  11
        .ال أشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بعملي -  12
        .يتوقع رئيسي مني جهدا مضاعفا -  13
        .أساير أوامر رئيسه العمل -  14
        .ال احصل على ترقية التي أريدها -  15

  المردود والحوافز المادية: المحور الرابع       
        .أحس أن راتبي ال يوازي جهدي في العمل -  16
        .ال أحصل على حوافز مادية اتجاه العمل -  17
        .ال توفر لي مؤسستي خدمات خاصة -  18
        .ال احصل على ترقية -  19
راتبي متدني مقارنة مع رواتب القطاعات  -  20

  .األخرى
      



  

  أثار الضغوط المهنية: ثانيا

  الرقم
  المحاور

  أبدا  أحيانا  دائما
  الفقرات

  األعراض الجسمية: المحور األول       
        .أعاني من مرض ما -  21
        .أعاني من إمساك -  22
        .اشعر بقصر التنفس -  23
        .أشعر بجفاف الفم -  24
        .اشعر باإلنهاك -  25
        .من اضطرابات المعدةأعاني  -  26
        .أجد صعوبة في االستيقاظ في الصباح المبكر -  27
        .اشعر بصداع -  28
        .اشعر بغثيان -  29
        .اشعر باآلالم في جسمي -  30

  األعراض النفسية: المحور الثاني      
        .اشعر بخوف دون سبب -  31
        .أعاني من أرق -  32
        .مخيفةاحلم أحالما  -  33
        .اشعر بالملل -  34
        .أجد صعوبة في التركيز -  35
        .اشعر بسرعة الغضب ألتفه األسباب  -  36
        .اشعر أني حزين -  37
        .اشعر أن بيئة العمل مستفزة -  38
        ).القهوة، الشاي( أتناول المنبهات كثيرا  -  39
        .استخدم مهدئات -  40

  األعراض السلوكية المهنية: الثالثالمحور       



        .أتغيب عن العمل -  41
        .أتجنب رؤية رؤسائي في العمل -  42
        .اشكي من ظروف العمل -  43
        .م مع زمالئيااصتد -  44
        .انتقد رؤسائي في العمل -  45
        .اخرج قبل انتهاء مواقيت العمل الرسمية -  46
        .سنوية كلما طلبتهاال احصل على إجازة  -  47
        .اشعر بضعف الوالء اتجاه العمل -  48
        .أعاني من خالفات مع رؤسائي في العمل -  49
        .ال اهتم باألخطاء الصادرة مني في عملي -  50
  

   



  :مقياس دافعية االنجاز

  الرقم
  المحاور

  أبدا  أحيانا  دائما
  الفقرات

  سلوك االنجاز: المحور األول    
        .أحس أن عملي ينقصه النظام -  01
        .أأجل عمل اليوم إلى الغد -  02
        .أحب أن أكمل عملي بسرعة -  03
        .أتراجع عن انجاز ما قمت به -  04
        .قلما انجح في انجازاتي اليومية -  05
  المثابرة في بذل الجهد: المحور الثاني    
        .الصعبة التي تصادفنيال أحاول معالجة الحاالت  -  06
        .أقوم بتحويل المرضى إلى أطباء آخرون وعامون -  07
        .أجد صعوبة لمتابعة العمل بعد الفشل -  08
        .تربكني المواقف الجديدة التي تصادفني في العمل -  09
        .أجد صعوبة في تحسين أدائي -  10

  اإلقبال على العمل: المحور الثالث      
        .أجد صعوبة في نهوض باكرا لممارسة العمل -  11
        .أجد صعوبة عند العمل -  12
        .أخشى الحاالت الصعبة التي تصادفني -  13
        .أجد صعوبة التركيز في العمل -  14
        .أخشى الوقوع في أخطاء عند انجازي لعملي -  15

  التوتر في العمل: المحور الرابع     
        .إلى التسلية أثناء العملمن صعب ميلي  -  16
        .لديا مشاكل داخل العمل توترني -  17
        .ال أتقبل نصائح زمالئي في العمل -  18
        .المنافسة بيني وبين زمالئي تجعلني متوتر -  19
ال استشير زمالئي في حاالت الصعبة التي  -  20

  تصادفني
      



  

  الطموح: المحور الخامس  
        .التكون في تخصص معين الأحب -  21
        .ال ارغب في وضعية مهنية هامة -  22
        .ليس لديا مشاريع مهنية أخرى -  23
ليس لديا رغبة في الحصول على شهادة علمية  -  24

  تؤهلني للوصول إلى وضعية مهنية هامة
      

        لديا صورة غير واضحة لمستقبلي -  25
  



  نتائج التطبيق األول لمقياس الضغوط المهنية لدى األطباء الصحة العمومية 

  المالحظات  المجموع  أبدا  أحيانا  دائما  الرقم
  مرتفع  122  5  36  81  01
  مرتفع  122  9  20  93  02
  متوسط  80  26  36  18  03
  مرتفع  120  7  32  81  04
  متوسط  67  38  14  15  05
  متوسط  92  20  36  36  06
  متوسط  59  43  10  6  07
  متوسط  88  26  20  42  08
  متوسط  79  28  30  21  09
  متوسط  65  20  30  15  10
  متوسط  88  22  36  30  11
  مرتفع  126  02  40  84  12
  متوسط  84  24  36  24  13
  متوسط  65  39  14  12  14
  مرتفع  129  00  42  87  15
 مرتفع  124  03  40  81  16

 مرتفع  107  16  22  69  17

 مرتفع  122  08  24  90  18

 مرتفع  116  11  24  81  19

 مرتفع  124  06  28  90  20

  



  نتائج التطبيق الثاني لمقياس الضغوط المهنية على األطباء الصحة العمومية 

  المالحظات  المجموع  أبدا  أحيانا  دائما  الرقم
  مرتفع  119  4  34  81  01
  مرتفع  120  10  20  90  02
  متوسط  80  26  36  18  03
  مرتفع  119  8  30  81  04
  متوسط  67  38  14  15  05
  متوسط  90  21  36  33  06
  متوسط  59  43  10  6  07
  متوسط  89  26  18  45  08
  متوسط  79  28  30  21  09
  متوسط  65  20  30  15  10
  متوسط  88  22  36  30  11
  مرتفع  128  00  44  84  12
  متوسط  84  24  36  24  13
  متوسط  65  39  14  12  14
  مرتفع  107  02  18  87  15
 مرتفع  124  03  40  81  16

 مرتفع  106  17  20  69  17

 مرتفع  122  08  24  90  18

 مرتفع  114  13  20  81  19

 مرتفع  124  06  28  90  20

  



  نتائج التطبيق األول لمقياس دافعية لدى األطباء الصحة العمومية 

  المالحظات  المجموع  أبدا  أحيانا  دائما  الرقم
  منخفض  57  5  16  36  01
 منخفض  62  0  26  36  02

 منخفض  53  5  20  30  03

 منخفض  57  5  16  36  04

 منخفض  53  7  16  30  05

 منخفض  52  7  18  27  06

 منخفض  58  5  14  39  07

 منخفض  58  4  18  36  08

 منخفض  58  3  22  33  09

 منخفض  61  4  12  45  10

  

  نتائج التطبيق الثاني لمقياس دافعية لدى األطباء الصحة العمومية

  المالحظات  المجموع  أبدا  أحيانا  دائما  الرقم
  منخفض  57  5  16  36  01
 منخفض  58  2  26  30  02

 منخفض  53  7  16  30  03

 منخفض  57  5  16  36  04

 منخفض  51  7  20  24  05

 منخفض  56  7  18  27  06

 منخفض  52  7  10  39  07

 منخفض  56  4  22  30  08

 منخفض  58  3  22  33  09

 منخفض  63  8  10  45  10

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــالمقابل
  ةــــ

  السالم عليكم: 1س

  ورحمة اهللا وبركاته: 1ج

  

سوف نجري اليوم مقابلة، نريد من خاللها الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة لخدمة 
  .البحث العلمي ال غير

وذلك بهدف التعرف على الحالة النفسية وانفعالية التي تكون عليها أثناء وقبل وبعد أدائك 
النفسي، الجسدي، (للعمل، واتجاهاتك نحوه، وكذلك مدى تأثريه عليك على صعيد 

، وبضبط على قدرتك على العطاء ومثابرة، مع العلم أنني لن أذكر األسماء أو )والسلوكي
  .ميلمح لها في بحثي العلأ

  وعليه

  هل توافق على إجراء المقابلة معك؟: 2س

  :..........................................2ج

  متى تخرجت من كلية طب ؟ ومن أين؟: 3س

  :........................................3ج

  متى توظفت بشهادتك الجامعية؟: 4س

  ........................................ :4ج

  أنت أعزب أم متزوج؟ هل: 5س

  ........................................ :5ج



  )إذا كان متزوج( منذ متى وأنت متزوج؟  : 6س

  ........................................ :6ج

  )إذا كان متزوج( هل لديك أوالد، كم عددهم؟ : 7س

  : ........................................7ج



  مقر سكنك؟أين يقع : 8س

  ........................................ :8ج

  هل هو بعيد عن مقر عملك؟: 9س

  ........................................ :9ج

  )إذا كان مقر العمل بعيدا( بعيد ؟( هل تجد صعوبة للوصول إلى مقر عملك : 10س

  ........................................ :10ج

  بق أن تقدمت بطلب تحويل مكان العمل من مدير المؤسسة ؟هل س: 11س

  ........................................ :11ج

  )إذا كانت مرأة عاملة( هل تعمل زوجتك؟ ما طبيعة عملها؟ : 12س

  ........................................ :12ج

  أين تعمل زوجتك؟: 13س

  ........................................ :13ج

  هل تستطيع زوجتك التوفيق بين مطالبك ومطالب عملها؟: 14س

  ........................................ :14ج

  )في حالة وجود مرض مزمن معين(هل تعاني من مرض مزمن معين؟ ما هو؟ : 15س

  ........................................ :15ج

  متى أصبت بهذا المرض؟: 16س

  ........................................ :16ج

  هل يؤثر هذا المرض على أدائك اليومي لعملك؟: 17س



  ........................................ :17ج

  )في حالة وجود روتين وملل( هل تحس بروتين وملل؟ ما أسبابه؟ : 18س

  ........................................ :18ج

  هل تعاني من نوبات قلق؟:19س

  ........................................ :19ج

  متى تنتابك؟: 20س

  ........................................ :20ج

  كيف تتصرف عند وجودها؟: 21س

  : ........................................21ج



  هل تكثر من تناول المنبهات؟: 22س

  ........................................ :22ج

  هل تحصل على إجازتك السنوية كلما طلبتها من رئيسك؟: 23س

  ........................................ :23ج

  كيف تكون رد فعلك في حالة عدم الحصول على إجازتك كلما طلبت؟: 24س

  ........................................ :24ج

  ما هي أهم األدوار التي يقوم بها الطبيب العام بالصحة الجوارية؟: 25س

  ........................................ :25ج

إدارية أو شبه ( باإلضافة إلى هذه المهام هل تقوم أو تساعد بمهام أخرى : 26س
  الخ، داخل مؤسستك الصحية؟)..طبية

  ........................................ :26ج

في حالة قيامه بمهام ( هل تقوم بهذه المهام بناءا على تنفيذ مقررة مهام معينة؟ : 27س
  ؟)أخرى

  ........................................ :27ج

  ؟)في حالة قيامه بمهام أخرى(لماذا تقوم بها دون وجود وثيقة إدارية؟ : 28س

  ........................................ :28ج

  كم تقدر ساعات عملك اليومية القانونية؟:29س

  ........................................ :29ج

  هل تعمل ساعات إضافية؟:30س

  ........................................ :30ج



  ؟)لة عمله ساعات إضافيةفي حا( هل يكون ذلك بوجود وثيقة قانونية تضمن حقوقك؟ :31س

  ........................................ :31ج

  لماذا تعمل ساعات إضافية دون وجود وثيقة إدارية؟: 32س

  ........................................ :32ج

  هل هناك فرص إلبداع في عملك؟: 33س

  ........................................ :33ج



  ديك مكتب خاص بك لممارسة مهنتك؟هل ل: 34س

  ........................................ :34ج

  هل يحتوي على جميع اللوازم الطبية واإلدارية لقيامك بعملك على أكمل وجه؟: 35س

  ........................................ :35ج

  )وجود نقائص في حالة( ماذا ينقصك من مستلزمات وأدوات إدارية وطبية؟ : 36س

  ........................................ :36ج

  ؟)في حالة وجود طلب ونقائص( هل تقدمت بطلب لإلدارة لتوفيرها؟ منذ متى؟ : 37س

  ........................................ :37ج

  هل يساعدك مناخ مكتبك على أداء عملك؟: 38س

  ........................................ :38ج

  )في حالة وجود نقائص( هل تقدمت بطلب إداري لتحسين وضع ومناخ المكتب؟ : 39س

  ........................................ :39ج

  هل تستطيع أداء عملك تحت هذه الظروف غير المالئمة؟: 40س

  ........................................ :40ج

  كم تقتضى راتبا شهريا؟: 41س

  ........................................ :41ج

  هل ترى أن راتبك الشهري يتناسب مع كفاءتك وخبرتك ومؤهالتك؟: 42س

  ........................................ :42ج

  لتي تود أن تحصل عليه؟ما هو الراتب الشهري المثالي ا: 43س



  ........................................ :43ج

  هل أنت راضي بالمردودية التي تحصل عليها كل ثالث أشهر؟: 44س

  ........................................ :44ج

  )في حالة عدم الرضا( ما هو رد فعلك؟ : 45س

  ........................................ :45ج



  هل هناك امتيازات معينة توفرها لك مؤسستك بحكم عملك؟ ما هي؟: 46س

  ........................................ :46ج

  )في حالة هضم حقوقه( هل تطالب بحقوقك؟ ممن؟ : 47س

  ........................................ :47ج

  )ي حالة وجود أطراف أخرىف( هل تتدخل أطراف أخرى في أداء عملك؟ من هم؟ : 48س

  ........................................ :48ج

  هل يزعجك هذا األمر؟:49س

  ........................................ :49ج

  ما هو رد فعلك اتجاه هذا السلوك؟: 50س

  ........................................ :50ج

ما طبيعة عالقتك مع موظفي ورؤساء المصالح اإلدارية بالمؤسسة الصحية التي : 51س 
  تعمل بها؟

  ........................................ :51ج

  

  



  .القائمة االسمية لألطباء العاملين بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدوسن

  

  الحالة العائلية  الخبرة المهنية  قائمة األطباء
  متزوج  25  ب -ب
  متزوج  17  ح -ع
  متزوجة  سنة  س -م

  متزوجة  سنة 20  ص -ص
  متزوج  سنوات 3  ف-ج
  متزوج  سنتان 2  ل-ب
  عازب  سنوات 3  م -خ
  عازبة  سنتان 2  و-ب
  عازبة  سنوات 3  ن -ن
  عازب  سنوات 5  ج -م

  متزوجة  سنتان 2  أ -ش
  متزوج  سنة 13  إ -ش
  متزوج  سنة  ن-ب
  عازب  سنوات 3  ك-ط
  ةعازب  سنة  ن-س
  متزوج  سنوات 5  س-غ
  متزوجة  سنة 20  ي-ع
  متزوجة   سنة 15  ف -ش
  عازبة  سنوات 10  ف -ت
  متزوج  سنوات 10  ل-غ
  

 


