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 :الملخص
موضوع الدراسة بتحسين وتفعيل يهتم 

في الطور المتوسط، وقد حاولنا األداء التربوي 
 ينالعالقة بين متغير من  خالله الوقوف على 

ودافعية اإلنجاز لدى " الضغوط المهنية"أساسين، 
  .األستاذ

Résumé: 
 

Notre sujet de recherche s’inscrit dans 

le contexte des problématiques qui 

s’intéressent aux principes généraux de 

motivations chez le personnel enseignant 

dans le secondaire. Au travers cet article  

nous avons essayé de démontrer la relation 

qui existe entre deux variables principales: le 

stress professionnel et les aspects de 

motivation chez le personnel enseignant. 
 

 :مقدمة

 الراحددةو التددوازن النفسددي  الدددوام لتحقيدد  علددى يسددعى اإلنسددان جعلددت متطلبددات الحيددا  لقددد
الظدددددروف  صدددددعوبة ت دددددكلإذ ، صدددددورها فدددددي  دددددتىالحياتيدددددة  كالتعدددددن الم ددددد الجسددددددية بعيددددددا

 ابمدد المجدداالت والقطاعددات مختلددف فددياالجتماعيددة واالقتصددادية أحددد مصددادر هددذ  الم ددكالت 
 العالئقدديالوسددط البيئددة البيداجوجيددة و حيدد   ،بمختلددف مسددتوياته القطدداع التربددوي التعليمددي فيهددا

بالضدددغط  مدددا يعدددرف لددده وبالتدددالي تددد دي إلدددى قدددد ت دددكل وسدددطا مثيدددرات االجتماعيدددةال ومختلدددف
 ندي،علدى أدائده المهو هذا األخيدر الدذي يكدون لده التداثير الواضدص علدى صدحة األسدتاذ  ،المهني

التدددي تمدددس جدددوهر العمليدددة التعلميدددة ة اإلنجددداز واألداء تراجدددا دافعيددد ومدددن أماراتددده الو ددديكة هدددي
  .التعليمية
 يتوقف نجاح المدرسة بوصفها هيكل تعليمي وتربوي هدام ونظامدا متكدامال، :لشكاليةا-1

يسددعى دائمددا وباسددتمرار بمجموعددة أعضدداء  تقددديم المخرجددات المنتظددر  التددي تتوقددف علددى مدددى 
حقيدد  ذلددن كددان لزامددا االسددتعانة باسددتاذ  ذوي كفدداء  كفدداء  وجددود   وفعاليددة هددذ  المخرجددات، ولت

 .معرفية واتصالية وتعليمية، يتفاعل بها ما باقي األعضاء
من هذا المنطل ، باتت مدن الضدرور  االهتمدام بهدذ  الحلقدة االتصدالية الفعالدة التدي تعتبدر 

راب حجددر الزاويددة فددي النظددام التعليمددي، فدد ن تعرضددها ألي ظددروف جيددر مالئمددة أو ألي اضددط
سدددددوف يمثدددددل مصددددددر ضدددددغط ل سدددددتاذ ويخلددددد  لددددده تدددددوترا أو ضدددددغطا علدددددى مسدددددتويات عدددددد  
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، وبالتالي ت ثر على عالقته ببقية أفراد فري  العمدل والتالميدذ بصدور  مبا در  أو (داخلية)تخصه
 .جير مبا ر ، ولعل أول تاثير يسجل، سيمس دافعيته لالنجاز

يناميكيدة الم سسدة التعليميدة، إذ أن إنتاجيدة هذ  األخير  تعد الطاقة المحركة في الفرد  ولد
عدالء مسدتوى دافعيدة اإلنجداز، ممدا يحد  الفدرد  فري  العمل تتوقدف علدى مددى توجيده الجهدود وام

  .1على بذل الجهد
وحسب ماكليالند ف ن دافعية االنجاز عامل مهم في رفا مسدتوى أداء الفدرد فدي مختلدف  

االنفعدددالي الدددذي هدددو مكمدددل للقددددر ، والتدددي تمثدددل البعدددد إذ أنهدددا تمثدددل البعدددد  ةالمجددداالت واألن دددط
تكوين فرضي ي ير إلى عددد  وفا من أهم الدوافا اإلنسانية، فهالمعرفي لل خصية، كما هو دا

السعي لبذل الجهد والتحصيل ومواجهدة الصدعاب، والسدعي ندص والتفدو  : من المظاهر السلوكية
تقددان األعمددال والمهددام فددي والمثددابر  للوصددول إلددى األهددداف، باإلضددافة إلددى ا لتخطدديط الدددقي ، وام

 .إطار استغالل أفضل للوقت في ضوء معايير الجود  في األداء
وكما اهدتم البداحثون فدي علدم الدنفس المهندي واالجتمداعي بددوافا العمدل التدي يمكدن النظدر 

والتربويدة إليها كاحد منجزات الفكر السيكولوجي المعاصر، فقد اهتمت كدذلن الدراسدات النفسدية 
وأثبتددت البحددو  التجريبيدددة أن للضددغط المهندددي تدداثيرات سدددلبية علددى سدددلون األفددراد والجماعدددات 

 .ومواقفهم اتجا  مهنهم وم سساتهم، كما لها أن تره  كاهل االقتصاد الوطني للدول
 1994 الطريرييرى عبد الرحمان و 

أساسديا لننجداز ذلدن  او درط أن كمية الضغط مطلبا 2
ز تحريدددن دافعيدددة اإلنجدددا ود بددددون ضدددغط تكدددون مملدددة وراكدددد ، فددددور الضدددغط هدددن حيدددا  الفدددر أ
ر  دل حي  يولد الطاقة عندد الفدرد ويجدهذا إن كان الضغط معتلينجز مهمته بن اط، ( التحفيز)

لننجددداز، أمدددا المسدددتوى العدددالي مدددن الضدددغط فسدددي دي إلدددى اإلخفدددا  التدددام  والف دددل فدددي إنجددداز 
 . المهمة

المجدددال المهندددي تسدددتخدم للداللدددة علدددى حدددالتين مختلفتدددين، فقدددد ولمدددا كاندددت الضدددغوط فدددي 
أن منها الظروف البيئية المحيطدة بدالفرد فدي بيئدة عملده مسدببة لده الضدي    Baron1986وصفها

، أمددا الحالددة الثانيددة فيراهددا أنهددا ت ددير إلددى ردود "مصددادر الضددغوط"والتددوتر، ويطلدد  علددى هددذا 
مصدادر والمتمثلدة فدي ال دعور جيدر السدار الدذي ينتداب الفعل الداخلية التي تحد  بسبب هذ  ال

اثر مدن ، أي أن عمل الفرد يتد3فتتاثر دافعية إنجاز  فيمكنها أن تتثبط كما يمكنها أن تثار. الفرد
نفسده كحاجدات يرجدب فدي تحقيقهدا، أو فدي عمدل يسدود  مندا   وخالل عوامل داخلية تخصده هد
 .سيكولوجي مالئم أو جير مالئم
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أن مدددن المتغيدددرات المددد ثر  فدددي سدددلون األفدددراد وبالتدددالي لهدددا دور كبيدددر  ممدددا سدددب ، يتضدددص
ومدد ثر فددي العمليددة التعليميددة التربويددة هددي الضددغط المهنددي ودافعيددة اإلنجدداز لددذا حاولنددا دراسددة 
هدددذين المتغيدددرين والتعدددرف علدددى طبيعدددة العالقددددة بينهمدددا لددددى أسددداتذ  التعلددديم الثدددانوي، فمثلددددت 

 :لتاليةالم كلة في طرح التسا الت ا
 ما هو مستوى الضغط المهني لدى أساتذ  التعليم الثانوي؟ –1
 ما هو مستوى دافعية اإلنجاز لدى أساتذ  التعليم الثانوي؟-2
هددل توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين درجددات الضددغط المهنددي ودافعيددة اإلنجدداز  -3

 لدى أساتذ  التعليم الثانوي؟
 الفرضيات الدراسة -2

  :ةالفرضية العام
توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات الضغط المهني  ودافعيدة اإلنجداز لددى أسداتذ   -

 .التعليم الثانوي
 :الفرضيتان الجزئيتان

 .تتفاوت مستويات الضغط المهني لدى أساتذ  التعليم الثانوي -
 .تتناسب مستوى دافعيدة اإلنجداز لددى أسداتذ  التعلديم الثدانوي عكسديا مدا درجدة الضدغط -

 .هنيالم
 : تهدف الدراسة إلى معرفة ما يلي :أهداف الدراسة-3

  .مستوى الضغط المهني  لدى أساتذ  التعليم الثانوي_ 1
 .مستوى دافعية اإلنجاز لدى أساتذ  التعليم الثانوي_ 2
معرفة العالقة  وطبيعتهدا بدين درجدات الضدغط المهندي  ودافعيدة اإلنجداز لددى أسداتذ  _ 3

 .التعليم الثانوي
 :أهمية الدراسة-4
عطداء صدور  أكثدر واقعيدة علدى الضدغوط التدي و تعود أهمية الدراسة إلى ضرور  إلقاء الضوء   ام

 .يعاني منها أساتذ  التعليم الثانوي
كمددا أن دراسددة الضدددغوط المهنيددة فددي عالقتهدددا بدافعيددة اإلنجدداز يمكنهدددا أن تسدداعد فدددي  -

التعلديم )اختيدار وتاهيدل أسداتذ  هدذا الطدوروضا معايير علمية بيداجوجية سيكولوجية دقيقة فدي 
 (.الثانوي العام والتكنولوجي

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات-5
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 :الضغط المهني
مجموعدددة المتغيدددرات النفسدددية والجسدددمية الناتجدددة عدددن عددددم : الضدددغوط المهنيدددة: اصططططالحا

 . 4توازن بين المطالب الموقف وقدر  استجابة الفرد له 
تلن الحالة االنفعالية ذات األعراض العضوية المفرز   فالضغط المهني هو وعليه :إجرائيا

 جراء مواقف وم كالت بيئية ومختلف المثيرات الداخلية  والخارجية 
 :دافعية النجاز

 : اصطالحا
الطمددوح العددام، المثددابر  علددى بددذل الجهددد،  والتحمددل مددن أجددل الوصددول إلددى الهدددف،  هددو

اإلنجاز من وجهة نظدر سديكولوجية هدي وصدف تكويندات افتراضدية وبالتالي ف ن تعريف دافعية 
 . 5ال تدرن مبا ر  بل ستدل عليها من أثارها  ونتائجها 

هددي الدرجددة التددي يحصددل عليهددا األسددتاذ فددي المقيدداس الخدداص بدافعيددة اإلنجدداز  :إجرائيططا
مددوح، الط: المتكددون مددن عبددارات تعكددس خصددائص سددلوكية ل سددتاذ أثندداء القيددام بمهامدده  وهددي

 .المثابر ، مستوى األداء، إدران أهمية الزمن، التنافس
 : الدراسات السابقة-6

ودافعيدة اإلنجداز (  المهندي)على الرجم من أن المتغيرات التي تناولناها هي ضغوط العمل
من الجوانب الحيوية التي تبرز التفاعل بين الفرد  وذاتده  وبينده  وبدين العدالم الخدارجي، إال أن 

السددابقة فددي البيئددة الجزائريددة حددول دراسددة العالقددة بددين متغيددرين مثددل هدداذين السددالفتي  الدراسددات
 .الذكر تعتبر نادر 

ومتغيدددر ( المهندددي)اسدددات تجمدددا بدددين متغيدددر ضدددغط العمدددل مندددا لدددم نجدددد در وفدددي حددددود عل 
نمدددا وجدددت دراسددات تناولدددت تلددن المتغيددرات بمتغيدددرات أخددرى، لددذا صدددنفت داف عيددة اإلنجدداز،  وام

 :على النحو التالي الدراسات

   :الدراسات التي تناولت الضغوط المهني-6-1
 (:1991)دراسة حمدي الفرمادي - أ

هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف إلددى دور الضددغوط النفسددية فددي مجددال العمددل بصددفة عامددة،  
وبدددرامل التددددريب بصدددفة خاصدددة،  واسدددتخدم اسدددتبانة ضدددغوط العمدددل مدددن إعدددداد علدددى عسدددكر،  
وأحمدددد عبدددد اه طبقاهدددا علدددى عيندددة مدددن الم ددداركين فدددي الددددورات التدريبيدددة التدددي عقددددها قطددداع 

الكويددت  والتددي بلغددت مائددة متدددرب  وقددد أ ددارت النتددائل إلددى  التدددريب التطبيقددي والتدددريب فددي
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 . 6تعرض، أفدراد العيندة إلدى مصدادر الضدغوط النفسدية المتسدببة عدن ظدروف العمدل ومتطلباتده 
 :2001دراسة المشعان -ب

هدفت الدراسة إلى البح  في مصادر الضغوط بين الكويتيين وجير الكويتيين في القطاع 
أمدددا . عيدددر كدددويتيين والبددداقي كدددويتيين 44موظدددف، مدددنهم  282ة مدددن الحكدددومي، وتكوندددت العينددد

،  وقددد اسددتخدم 121أمددا اإلنددا  فكددان عددددهم  142بالنسددبة لمتغيددر الجددنس بلددذ عدددد الددذكور 
الباحددد  مقيددداس مصدددادر الضدددغوط المهنيدددة تكدددوبر سدددلون  وويليدددامز،  وقدددد أوضدددحت الدراسدددة 

 :النتائل التالية
بين الموظفين الكويتيين وجير الكويتيين في مصدادر توجد فرو  ذات داللة إحصائية  -

 .الضغوط
الغيدددددر ) المدددددوظفين الكدددددويتيين أكثدددددر  دددددعور بضدددددغوط العمدددددل عدددددن بددددداقي المدددددوظفين  -

 .، ما عدا متغير التطور المهني(الكويتيين
توجدددد فدددرو  ذات داللدددة إحصدددائية بدددين المدددوظفين الدددذكور والموظفدددات واإلندددا  مدددن  -

 .ثر تعرض لضغوط العمل من الموظفينمصادر الضغوط، فالموظفات أك
ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية بالنسددبة للمسددتوى التعليمددي بددين الحاصددلين علددى  -

 . 1الثانوية  والحاصلين على ال هاد  الجامعية في مصادر الضغوط 

 :الدراسات التي تناولت دافعية النجاز-6-2
 :دراسة هيرسي بالنشارد - أ

التعرف على األنماط القيادية في إدار  المدارس  وعالقتها بدافعية تهدف هذ  الدراسة إلى 
وتمثلددت عينددة الدراسددة فددي كددل مددديري مدددارس المرحلددة الثانويددة بجددد ، . اإلنجدداز لدددى المعلمددين

وكاندددت ع دددوائية مثلدددت المجتمدددا اإلحصدددائي للمعلمدددين، أمدددا األدا  اإلحصدددائية المسدددتخدمة فدددي 
لتحديددددد العالقددددة بددددين  ANOVAوكددددذا اختبددددار   2(كددددا)و  -بيرسددددون –النسددددب المئويددددة ومعامددددل

 .متغيرات الدراسة
أما النتيجة العامة التي توصلت إليها الدراسة هدي أن دافعيدة اإلنجداز للمعلمدين أعلدى فدي 
المدارس التي يكون نمطها القيادي هو نمط التفويض  وأقلها لددى المعلمدين الدذين يسدم مدديرهم 

 .بنمط األمر
 :1961أندروزدراسة جون  -ب 

تهدف هدذ  الدراسدة إلدى تبيدان العالقدة بدين دافعيدة اإلنجداز  والبيئدة االجتماعيدة  واإلداريدة 
فددي الم سسددة  ولقددد تكونددت عينددة الدراسددة مددن بعددض اإلداريددين العدداملين ب ددركتين بالمكسددين، 
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 دددهدت تددددهورا مسدددتمرا  األولدددى أمريكيدددة حققدددت أعلدددى انتددداة فدددي حدددين الثانيدددة كاندددت مكسددديكية
وقددد اسددتعمل الباحدد  . ئيسدها يددديرها بطريقددة ديكتاتوريددة  وتتسدم سياسددته بالتقلددب وقصددر النظدرر 

 .كادا  لجما البيانات( TAT)في هذ  الدراسة اختبار تفهم الموضوع 
 :أما النتائل التي توصل إليها الباح  هي كالتالي

في ال ركة األولى من حي   تفو  اإلداريين والر ساء العاملون في ال ركة الثانية على نظائرهم -
 . د  الحاجة إلى القو 

تفو  اإلداريين العاملون في ال ركة األولى على نظائرهم في ال ركة الثانية من  د  الحاجة إلدى  -
 .8اإلنجاز

 :طار النرري والتصوري للدراسةال-أوال

 بمجددال العمددلمددن بددين النظريددات التددي اهتمددت عمومددا : الضططغوط المهنيطططة تنريططر حططو ال -أوال
 :وبالضغوط المهنية بصفة خاصة نجد

، أقسدددام 3وضدددا العدددالم مدددان لدددين نمدددوذة يتكدددون مدددن : (1914مطططاي لطططين )نرريطططة التفاعططط   - أ
يحتوي الم ثرات، اإلنجدراح،  والمحديط، فدي عالقدة تفاعليدة بدين األقسدام الثالثددة ليندتل عدن ذلدن أعدراض 

المدادي، االقتصدادي، السياسدي والخصدائص التددي يعتبدر المحديط الميددان االجتمدداعي، . الضدغط المهندي
تميدددز  حيددد  تلحددد  بعدددض المحيطدددات المهنيددددة ضدددغطا كبيدددرا بدددالفرد، أينمدددا كدددان مكدددان عملددده، ممدددا يولدددد 

 . 9 ظروف عمل جير مالئمة لقدرات  األفراد، وبالتالي ضعف األداء المهني
علددى مدد ثرات ط فقدد مططاي لططين نظريددة ركددزت: MACK 1974نقططد نرريططة التفاعطط  لمططاي لططين  -

لالسدتجابة للمد ثرات التدي تسدبب   همدل اسدتعدادأ فدي حدين ،الفدرد هدا علدىموجود  فدي محديط العمدل وأثر 
 وأهمدل مد ثرات الضدغط المهندي، إلدى حسدب مدان لدين وت دي نالضغط، بسبب هذ  الم ثرات التي تكو  

 كمددا أهمددل ،...(األجددور مثددلحوافز كددال، إهمددال لطبيعدددة العمددل)منهددا الحددوافز الماديددة والمعنويددة  هامددة
  .(، والظروف العالئقية خارة محيط العملواالقتصادية الحيا  االجتماعية للفرد)الخارجية  م ثراتال
 : 1982نرريطة توركوت  -ب

فددي إبددراز الدددور الددديناميكي للم سسددة، وأثددر  علددى المدد ثرات التددي " توركددوت" نظريددةتكمددن أهميددة 
عى إليه النمداذة األخدرى التدي كاندت دومدا تبحد  عدن العالقدة السدببية ينجم عنها الضغط، هذا ما لم تس
 .بين كل من المثير  واالستجابة

هددددذ  النظريددددة ركدددزت علددددى العناصددددر المتفاعلدددة بددددين مدددد ثرات : 1982نقطططد نرريططططة توركططططوت  -
ت قدددددرافدددي الالضدددغط، االسدددتجابة وتددداثير المتغيددددرات المعدلدددة عليهدددا، إال أنهدددا أهملددددت الفدددرو  الفرديددددة 

 .10العوامل االجتماعية والثقافيدة ل فراد، فيما يخص المواجهة ومقاومة الضغطو 
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 ":الدافعية لإلنجاز"التنرير في -ثانيا
 :لنحاطة بدافعية اإلنجاز وتفسيرها سنتطر  لبعض النظريات التي عملت على ذلن

 نررية موراي Murray
العمليدات حسب موراي فد ن الحاجدة تسدتثار مدن الدداخل بواسدطة : 11

الح وية أو من الخارة بواسطة مايقا علدى الفدرد مدن تداثيرات موقفيدة مبا در  و  ومدا يطلد  عليده مدوراي 
 ". press"مصطلص الضغوط 

 رجم تمك ن موراي من بنائه ألدا  قياس ال خصية واختبار تفهم الموضوع  :نقد النرريةTAT  ،
وفتص أبواب البح  في مجال دافعية اإلنجاز، إال  أن ه جازف بتفسديرات كاذبدة قدد يقدا فيهدا بعدض علمداء 

 . 1252، 1253، 1251النفس، وهذا ما لزم تعديل نظريته عد  مرات في سنة 
  نررية ماكليالندMycclelland 12: 

ت ظددروف معينددة، ويمكددن صددرح ماكليالنددد أن الدددافا لننجدداز أمكددن اكتسددابه أو الددتخلص مندده تحدد
 :تنمية دوافا اإلنجاز وف  الخطوات التالية

 .الحصول على التغذية العكسية من أجل تعزيز نجاح الفرد ودفعه لنجاح أكبر-
 .اختيار الفرد أل خاص منجزين ومحاولة الت به بهم-
تعديل االنطباع عن النفس من خدالل تصدور يضدا فيده الفدرد نفسده مكدان  دخص ةخدر بحاجدة -

 .لنجاحل
 . محاولة التحكم في أحالم اليقظة ومحاولة التحد  ما النفس بصور  إيجابية-

 :نقد النررية
رجددم مددا قدمدده ماكليالنددد مددن أسدداس نظددري لتفسددير دافعيددة االنجدداز مددن خددالل هددذا التصددور أمكددن 
قياس دافعية اإلنجاز والتنب  بددرجتها عندد األفدراد، إالن أنن اسدتعماله لالختبدارات االسدقاطية كاختبدار تفهدم 

لى ال دن، فبينمدا نجدد لهدذا الندوع مد TATالموضوع  ن االختبدارات عدد  لتحديد الحاجات األساسية يدع وام
مزايا في تفسير المالحظة الذاتية، ف ننه في حدد ذاتده إجدراء يتضدص مدن خاللده انحيداز الباحد  ال انحيداز 

 . المبحو 
 :الدراسة االمبريقية: ثانيا 
 :الجراءات المنهجية للدراسة/1

 :يلي وتتمثل فيما: أهداف الدراسة االستطالعية -1
مدددى تواجددد هددذ  الظدداهر  عنددد األسدداتذ  وتعيددين  الفهددم الدددقي  للضددغط المهنددي، ومعرفددة -

درجاتهدددا وةثارهدددا علدددى األسدددتاذ نفسددده، وبالتدددالي معرفدددة تاثيراتددده الخارجيدددة، كمدددا هددددفت الدراسدددة 
 .االستطالعية إلى معرفة نوع األثر على دافعية اإلنجاز
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 .قياس صد  وثبات أدوات القياس ومدى مالئمتها وصالحيتها إلجراء هذ  الدراسة -
 :تتحدد الدراسة فيمايلي: حدود الدراسة -2
 .وتمثلت في أساتذ  التعليم الثانوي: حدود ب رية -
  -البرة -وتمثلت في م سسات التعليم الثانوي لمدينة رأس الوادي: حدود مكانية -
 . 2010-2002بداية الموسم الدراسي : حدود زمانية -

 :                                        المنهج المستخدم في الدراسة -

التددي وضددعناها عمدددنا إلددى اسددتخدام المددنهل  ةلن ددكالية المصدداجة واسددتنادا للفرضدديوفقددا 
 .منهل الدراسة اإلرتباطية بصور  أد  هو الوصفي اإلرتباطي أو

أسددتاذا، وقددد تددم اسددتخدام  41ي عينددة ممثلددة لكددل المددواد المدرسددة، وتتمثددل فدد لقددد تددم أخددذ
 :االستمار  كادا  لجما البيانات، وقد احتوت مجموعة من األسئلة وهي على الترتيب

هدددددددي أعدددددددراض هدددددددذ   مدددددددافإن كدددددددان الجدددددددواب بدددددددنعم، ؟ هل تتعرض لضغوط مهنية: 1س
 الضغوط؟
 ماهي أهم عوامل ومصادر هذ  الضغوط ؟: 2س
 نجاز؟هل للضغط المهني تاثير على دافعيتن لن: 3س

أفادتندا الدراسدة االسدتطالعية فدي تحديدد عيندة البحد   :تحلي  نتائج الدراسة االسطتطالعية
الضددغط المهنددي، وقددد اتضددص أندده سدديتم تطبيدد   يعددانون مددن األفددراد الددذينوالتددي ستنحصددر علددى 

 .، وستكون دراسة مسحية أي على كل األساتذ أستاذا 41على الدراسة النهائية 
 :الدراسة النهائية 

تعتبددر مرحلددة جمددا البيانددات مددن : أدوات جمططا البيانططات وقيططاس السططمات السططيكومترية -
أهددم مراحددل الدراسددة، والتددي يددتم مددن خاللهددا تقيدديم البيانددات، ويظهددر ذلددن انطالقددا مددن اسددتخدام 
األدوات المناسددبة، ولكددون هددذا البحدد  يهدددف إلددى تبيددان العالقددة بددين متغيددرين أحدددهما مسددتقل 

ذين المتغيددرين يمكددن قياسددهما مددن خددالل الدددرجات، فقددد ارتاينددا اسددتخدام األدا  واآلخددر تددابا، وهدد
 :التالية

بالضددغط المهنددي بقيدداس درجددات األول خدداص  ينلقددد تددم اعتمدداد تطبيدد  مقياسدد: المقيططاس
، وذلدددن لكونندددا نقدددوم بدراسدددة عالقدددة ارتباطيدددة بدددين هدددذين المتغيدددرين، والثددداني بدافعيدددة اإلنجددداز

 .كمي لالستجابات على بنود كل مقياسمستعملين التقدير ال
 :مقياس الضغط المهني -أ

 معدومة منخضة متوسطة عاليةصدددددددددددددددددددددددددددديغة 
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 البدائل
الصددددددددددددددددددددددديغة 

 اإليجابية
03 02 01 00 

الصددددددددددددددددددددددديغة 
 السلبية

00 01 02 03 

 :مقياس دافعية االنجاز -ب 
 ال تنطب  إلى حد ما تنطب  صيغة البدائل

الصددددددددددددددددددددددددددددددددددديغة 
 اإليجابية

03 02 01 

 02 01 00 السلبيةالصيغة 
الددكتور  نجداح القدبالن مقيداس مسدتوحى مدن مقيداس  وهدو: مقياس الضغط المهنيوصف 
فدي  مقياس يهدف إلى قياس أهم مصادر وأعراض الضغط المهني لددى العداملين القبالن، وهو

وكدددذا مدددن مقيددداس األسدددتاذ  سدددالم هددددى الدددذي يقددديس  المكتبدددات وتاثيرهدددا علدددى األداء الدددوظيفي
وبالتدالي فد ن بنداء المقيداس الدذي تدم تطبيقده فدي الدراسدة  الضغط المهني لدى األسدتاذ الجدامعي

س للضددددغط المهنددددي بمددددا يتوافدددد  مددددا نتددددائل الدراسددددة اييمقددددثالثددددة  مسددددتوحى مددددن النهائيددددة هددددو
 .للمقياس بند من خالل تكييف  خصي 23ى االستطالعية، وقد ا تمل عل

، إذ 13عبططد الرحمططان صططالق ا زر / وضددا مددن قبددل د: وصططف مقيططاس دافعيططة االنجططاز
من المقيدداس ضددصددممه فددي إطددار المواقددف التعليميددة التددي يقددوم بهددا المعلددم أ والمتوقعددة مندده، ويت

م  رات لدافعية إنجاز األستاذ في المجال التربدوي والمدرسدي والتدي  أبعاد أو 5عبار  تقيس 32
مسطتوى إدراي  ،مسطتوى ا داء، مسطتوى المثطابرة، مسطتوى الطمطو  :التدالي على النحدوحددها 
 .مستوى التنافس، الزمن

  :السيكومترية الخصائصقياس 
الفطططا "ثابدددت، وذلدددن باالعتمددداد علدددى حسددداب  وبالنسدددبة لمقيددداس الضدددغط المهندددي فهددد :الثبطططات - أ

 ومنه ف ن المقياس ثابت         ά =97,0       كرونباخ

 : حساب الصد  الذاتي -ب 
 .ومنه المقياس صاد  V0712    =0788= الثبات  V= الصد 

 :بالنسبة لمقياس دافعية النجاز-2
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[ 0680،  0645]تراوحددددت درجددددات الصددددد  لعبددددارات مقيدددداس دافعيددددة اإلنجدددداز مددددابين  
 .وبالتالي لم يتم حذف أي عبار 

 : حساب الثبات –أ 
ά=0684  المقياس ثابتومنه نستنتل أن 

 (:الذاتي)حساب الصد  الداخلي –ب 
 .ومنه المقياس صاد  V0784    =0992= الثبات  V= الصد  
مدا بطريقدة ع دوائية، ودافعيدة اإلنجداز  الضدغط المهندي مقياس توزيا تم : حجم العينة -
ع دوائية : أسدتاذ، وبالتدالي فد ن طبيعدة العيندة هدي 43 أن الحجم النهائي لعينة البح  هدو العلم

 .بسيطة
 : ا دوات الحصائية المستخدمة في تحلي  البيانات -
 معام  سبيرمان المعد  للرتب -أ
نظددددرا لكددددون أفددددراد العينددددة كبيددددر وألن جدددددول الداللددددة : الدرجططططة الثانيططططة التصططططحيحية -ب

رأينددددا اسددددتخدام الدرجددددة  فددددرد، فقددددد( 30)و(  40)اإلحصددددائية لمعامددددل سددددبيرمان ينحصددددر بددددين 
 .التصحيحية

تستعمل هذ  األدا  لتقدير داللة الفر  بدين التكدرار : للداللة على الفرو   2اختبار كا -جط
والتكرار المتوقا، ويصاغ هذا الفر  على  كل فرضية صفرية بحي  تكون أقدل قيمدة  المالحظ
 0=  2لد كا 

 :عرض النتائج في ضوء الفرضيات/2
هندددان عالقدددة ارتباطيدددة بدددين الضدددغط المهندددي لددددى أسدددتاذ التعلددديم  :الفرضطططية العامطططة -1

 .الثانوي ودافعيته لننجاز
 :يوضص عرض نتائل الفرضية العامة: 1جدو  رقم * 
2ف  ف رص رس ص س األفراد

 

01 42 34 11 3565 2565

- 
45062

5 
02 41 48 1465 12 265 4625 
03 52 32 2165 3265 18- 324 
04 48 42 30 03 21 122 
05 38 45 3865 01 3865 14826

25 
04 45 34 03 3565 3265

- 
10546

25 
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01 43 42 0165 18 1065

- 
11072

5 
08 50 35 24 3065 0565

- 
30625 

02 42 32 11 2265 1165

- 
13262

5 
10 48 35 30 3065 065- 0625 
11 41 32 1465 3265 25- 425 
12 41 44 3465 1365 21 441 
13 44 34 0165 3565 34- 1154 
14 48 35 30 3065 065- 0625 
15 42 40 2565 0465 21 441 
14 44 44 0165 1365 12- 144 
11 48 43 30 02 28 184 
18 42 44 11 1365 0265

- 
04625 

12 40 35 1465 3065 14- 124 
20 43 35 0165 3065 23- 522 
21 42 32 2565 2265 03 02 
22 44 42 0065 18 15- 225 
23 45 35 3165 3065 01 42 
24 38 50 3265 1065 22 841 
25 52 40 2165 0465 11 282 
24 38 52 3265 0165 32 1024 
21 44 44 0065 1365 0865

- 
12625 

28 54 42 1865 18 065 0625 
22 42 38 11 2565 1465

- 
21062

5 
30 48 52 30 0165 2265 50462

5 
31 45 52 3165 0165 20 400 
32 41 32 3465 3265 05- 25 
33 41 52 3465 0165 24 514 
34 42 40 11 2065 0865

- 
12625 

35 44 50 065 1065 0565

- 
30625 

34 52 34 2165 3565 14- 124 
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31 42 38 2565 2565 00 00 
38 40 40 1465 2065 04- 14 
32 54 32 1865 3265 21- 441 
40 52 38 2165 2565 04- 14 
41 41 38 3465 2565 02 81 

 15520625=2مجموع ف 
 (:مقياس الضغط المهني)حساب تكرار الرتب  -
 :حساب مل ت س   
 = ي    
   :عد الدرجات التي لها نفس الرتبة: ت

 32= مل ت س  
 :حساب تكرار الرتب بالنسبة للمحور الخاص بدافعية اإلنجاز -

 :حساب مل ت ص
 4465=مل ت ص 

 :حساب م س  وم ص
 م ص= بما أن م س 

  
 مل ت س -    = م س  ومنه
 

 مل ت ص   -   = م ص     
 

 :حساب م ح
  [2مل ف –( م ص+ م س =      ])لدينا م ح 

 
 542365= ، م ص 5101= م س : لدينا
 15520625= 2مل ف   

  - 0634=ومنه ر           :وبالتعويض في ر نجد
      2610= ت   :               وبالتعويض في ت نجد

 يوضص نتائل الفرضية العامة: 2جدو  رقم * 

 ت – 3(ت)
12 

    ּמ – 3(ּמ)

12 

1 
2 

 ּמ – 3(ּמ)

12 
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  ּמ
ά 

ت  ر
 المحسوبة

ت 
 المجدولة

درجددددددددددددددددة 
 الحرية

41 0705 0734 2610- 2702 32 

 :القراءة الحصائية 
= 2 – 41تحدت درجدات حريدة  2702أكبدر مدن ت المجدولدة  2610بما أن ت المحسدوبة 

،بمعنى أن هنان عالقة ارتباطية ذات داللدة إحصدائية بدين 0705، ومستوى داللة إحصائية 32
 .الضغط المهني لدى أستاذ التعليم الثانوي ودافعية اإلنجاز

 :الخالصة البيداغوجية 
ين الضدددغط المهندددي لددددى أسدددتاذ التعلددديم الثدددانوي ودافعيدددة هندددان عالقدددة ارتباطيدددة سدددلبية بددد

 .وبالتالي الفرضية العامة تحققت. اإلنجاز
 :المقارنة الحصائية

-3)عندددد درجدددات حريدددة  31641 المجدولدددة 2أقدددل مدددن كدددا  1624 المحسدددوبة  2لددددينا كدددا
، وبالتدددالي فددد ن الفدددر  جيدددر دال إحصدددائيا، 0705ومسدددتوى داللدددة إحصدددائية  20( =11-1()1

 .مقبول H0والفرض الصفري 
 :الخالصة البيداغوجية 

مختلدف ليست هنان فرو  ذات داللة إحصائية في مستويات الضغط المهني بدين أسداتذ  
 .المواد

 : مناقشة نتائج الفرضية العامة/3
. مهنددي ودافعيددة اإلنجدداز لدددى أسدداتذ  التعلدديم الثددانويهنددان عالقددة ارتباطيددة بددين الضددغط ال

فقد تبين من خالل حساب معامل ارتباط سبيرمان المعدل للرتب أن هنان عالقة ارتباطية دالة 
 .إحصائيا بين الضغط المهني ودافعية اإلنجاز لدى أساتذ  التعليم الثانوي
لمعامددل، وذلددن بتحويلدده وقددد اتضددص ذلددن مددن خددالل البحدد  عددن الداللددة اإلحصددائية لهددذا ا

، والتددي وجدددنا أنهددا دالددة إحصددائيا فددي الفرضددية العامددة للدراسددة، وبالتددالي (ت)إلددى قيمددة تائيددة 
 .وجود ارتباط سلبي بين المتغيرين

من خالل هذ  النتائل، ثبتت صحة الفرضية العامة، أي هنان تاثيرا للضغط المهني على 
أمكن القول أننه عكسدي، ذلدن يرجدا إلدى مدا  سلبيا أو هودافعية اإلنجاز ألستاذ التعليم الثانوي و 

أنن ضددغوط العمددل  14 1224ذهبددت إليدده الدراسددات السددابقة ومددا ذهددب إليدده عبددد الرحمددان الميددر
 . ت دي إلى أثار سلبية في سلون األفراد والجماعات ومواقفهم اتجا  أعمالهم ومن آتهم
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بجملددة مددن الضددغوطات والمعيقددات  ويمكددن تفسددير ذلددن كددون األسددتاذ كينونددة ب ددرية تتدداثر
مهمددددا تعددددددت أسددددبابها فهددددذا مددددن الطبيعددددي أن يكددددون لدددده تدددداثير سددددلبي علددددى صددددحته النفسددددية  
وسلوكاته العالئقية،  وقد يظهر ذلن على مستوى دافعيته وحاجته لننجاز وبالتدالي علدى أدائده 

يم الثددانوي إلددى ونوعيددة مخرجاتدده، كمددا يمكددن إرجدداع م ددكل الضددغط المهنددي لدددى األسددتاذ التعلدد
إلدددى تخفددديض مسدددتوى الطمدددوح سدددية السدددبب الدددذي قدددد يددد دي بددده كثافدددة البرندددامل والفصدددول الدرا

بددذل الجهددد الددد وب للتغلددب علددى العقبددات والمصدداعب التددي تواجهدده فددي تحقيدد   والمثددابر  بعدددم
أهدافدده دون ال ددعور بالملددل واإلحسدداس باليدداس والتفكيددر فددي التراجددا واالنسددحاب، وعدددم  ددعور  

فدي تخطديط وتنفيدذ أهدافده، ويفقدد الرجبدة  هداء العمل والرجبة في االستفاد  مندبقيمة الوقت في أ
حساسدده بعدددم القدددر  ع فددي التفددو  علددى اآلخددرين لددى مواجهددة المواقددف والظددروف التددي تتسددم وام

وفددي مثددل هددذ  الحالددة قددد . الجهددد المبددذول وت العقبددات ألتنددافس والتحدددي والصددمود مهمددا كانددبا
 .ستوى الحالة الطبيعية إلى الحالة المرضيةمالضغط المهني لديه من يتطور 

تاثير وجهة : المفترض لتفسير النتيجة التي توصلنا إليها في دراستنا هو لكما أنن االحتما
الضبط الخارجي أين يدرن الفرد أن التدعيم النذي يلي أفعاله وتصرفاته ال خصية على اعتبار 

للقددر  للصددفة أو سد  دائمدا مدا تصدرفاته ف نده يدركده نتيجدة للحدظ أوأنه أمرا مستقال، وجبر مت
كنتيجدددة لتددداثير اآلخدددرين ذوي النفدددوذ، عكدددس وجهدددة الضدددبط الدددداخلي التدددي يمكنهدددا أن تعدددزز  أو

إدراكات الفرد لمعنى الحد  فيكون أكثر استقرارا وأكثر دافعية ألداء العمدل، كمدا أن اإلحسداس 
 .فض من حد  الضغط أ ويوجهه االتجا  اإليجابيبالمس ولية اتجا  التالميذ يخ

 :خاتمة عامة 
قددددد خلصددددت الدراسددددة إلددددى حصدددديلة مددددن التوصدددديات لهددددذا الجهددددد المتواضددددا، مددددن خددددالل 

واالقتراحات التي نعتبرها ملحقا لما جاء فدي هدذ  الدراسدة، ويمكدن أخدذها بعدين االعتبدار كنقداط 
 :تساعد في فتص ةفا  بحثية جديد  انطال 
االهتمددددام بالصددددحة النفسددددية ل سددددتاذ، وذلددددن مددددن خددددالل الك ددددف عددددن جملددددة المثيددددرات * 

التدي لهدا عالقدة بالضدغط المهندي لديده، مدن خدالل إعطداء ( التفاعلية)الفيزيولوجية واالجتماعية 
 ثانويدددةالفرصددة ل سدداتذ  لعددرض أهدددم مصددادر الضددغوط المهنيددة داخدددل الوسددط التعليمددي فددي ال

مكان  .ية التخفيف منهابحرية بهدف ضبطها وام
التعليم الثدانوي إمكانية االستفاد  من العالقة اإليجابية بين الضغط المهني لدى األستاذ * 

وجهدة الضدبط فدي ، وذلن مدن خدالل اعتبارهدا ةفدا  بحثيدة تمكدن مدن ربدط ودافعية اإلنجاز لديه
 .هالمتبادل وتاثيرها السلبي أ واإليجابي علير يثتاذات ال تداخلها ما متغيرات 
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