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ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىذه الدراسة تتناكؿ مكضكع مكاجية الضغكط المينية كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل مدربي
مراكز التدريب الميني ،كتيدؼ إلى تحديد مستكل الضغكط المينية ككيفية مكاجيتيا  ،كمستكل
الدافعية لئلنجاز لدل مدربي مراكز التدريب الميني ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبعت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ،كتـ اختيار جميع مفردات مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ ( )224مدربان كمدربة

مف العامميف بمراكز التدريب الميني التابعة لك ازرة الشئكف االجتماعية كك ازرة العمؿ كالككالة في

قطاع غزة ،كذلؾ لككف مجتمع الدراسة محدكدان.

كاستخدمت الباحثة ثبلثة مقاييس لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،األكؿ :مقياس مكاجية الضغكط

مف إعداد الزاركس ،كالثاني :مقياس ضغكط العمؿ مف إعداد الدكتكر أسامة سعيد حمدكنة،
كالثالث :مقياس الدافعية لئلنجاز مف إعداد الباحثة.

كخضعت البيانات التي تـ جمعيا لممعالجات اإلحصائية المناسبة لئلجابة عف فركض

الدراسة كتساؤالتيا.

كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا سالبة بيف أساليب مكاجية الضغكط

المينية كأبعاد ضغكط العمؿ .

كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ضغكط العمؿ كاإلدارة

كالبيئة المينية تعزل لمتغير الجنس كعدد سنكات العمؿ ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في

بعد ضغكط الزمبلء تعزل لمتغير الجنس كعدد سنكات العمؿ.

كأكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد مكاجية الضغكط تعزل لمتغير
الجنس كعدد سنكات العمؿ كالمؤىؿ العممي كالحالة االجتماعية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في مستكل الضغكط المينية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي كالمؤىؿ العممي.
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس الدافعية لئلنجاز تعزل لمتغير الجنس

ككانت الفركؽ لصالح الذككر ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس الدافعية
لئلنجاز تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ كالمسمى الكظيفي كالمؤىؿ العممي كالحالة االجتماعية .

ك

Abstract
This study speaks about the subject of facing the vocational pressures and
their relation by the motive of achievement for the trainers of vocational
training which aims at defining the level of vocational pressure and how
they can face them and the level of motivity of achievement for the trainers
of vocational training centers.
The researcher followed the analytic descriptive syllabus to achieve these
aims, and all the items of study society have mean chosen, which are
estimated with (224) trainers from the officials who work in the vocational
training centers related to the ministry of social Affairs, the ministry of
work and the Agency in Gaza Strip and that because the society of study is
limited.
To achieve the aims and goals of this study, the researcher used three
scales, first , the scale of facing pressure by lazaros , second , the scale of
measuring the pressure of work by Osama Saeed Hamdouna , third , the
scale of the motive of the achievement by the researcher
The information which was collected sat for the suitable statistics solutions
to answer the assumption of study and its inquires. The consequences
showed that there is a negative, statistic, connective tie between the styles
of facing the vocational pressure and the dimensions of work pressure . the
consequences also showed no differences relating to statistics in work
pressure , management and vocational environment because of the change
of sex and the duration of work years , whereas , there are differences that
have meaningful statistics in some pressure in the colleagues owing to the
change of sex and the number of work years . the consequences also
showed that there no differences that have statistic meaning in the
dimension of facing pressure and that because of change of sex and the
number of work years, the scientific qualification and the martial status and
no differences that have statistic meaning in the level of the vocational
pressures due to the change of job title and the scientific qualification.
The consequences also showed differences that have statistic meaning in
the scale of motivity to achieve due to the change of sex and difference
were in favour of males, whereas, there were no differences that have
statistic proof in the scale of motivity to change due to the number of work
year , the job title , the scientific qualification and the social state .
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 ثالثا :أىداف الدراسة.
 رابع ا :أىمية الدراسة.
 خامس ا :مصطمحات الدراسة.
 سادس ا :حدود الدراسة.
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المقدمة:
ضػػغكط الحيػػاة كثي ػرة كمتعػػددة ،كال يخمػػك مجتمػػع مػػف المجتمعػػات مػػف ىػػذه الضػػغكط بكافػػة

أنكاعيا ،حيث أصبحت الضغكط سمة مف سػمات الحيػاة المعاصػرة ك تسػاير المجتمعػات اإلنسػانية،
كتؤثر الضغكط عمى صحة اإلنساف كتصيب الكبار كالصغار ،حيث يحدث الضغط عندما يتعرض

الفرد لمكقؼ كال يستطيع مكاجيتو كالتعامؿ معػو ،حينيػا تسػيطر الضػغكط عمػى اإلنسػاف ،كفػي كقػت

األزمات كالضغكط عمى اإلنسػاف التحمػي بالصػبر عنػد مكاجيػة المكاقػؼ الضػاغطة فػي حياتػو حيػث
قاؿ اهلل سبحانو كتعالى :غ الًَّذيف إً ىذا أىصابتٍيـ م ً
ص ىيبةه قىاليكا إًَّنا لًمَّ ًو كًاَّنا إًلى ٍي ًو ر ً
كف غ.
اج يع ى
ى
ى
ى ى يٍ ي
ى

(سكرة البقرة ،اية )155

كضغكط الحياة كخاصة الضػغكط المينيػة ،الزمػت اإلنسػاف منػذ كجػكده عمػى األرض ،كفػي

مر بيا .كميزت حياتو االجتماعية منذ العصر الحجرم كالى الكقت الحاضر ،فقد
كؿ العصكر التي ى
كاجو اإلنساف تحديات الطبيعة كمخاطرىػا التػي سػببت لػو أنكاعػا مختمفػة مػف الضػغكط ،فاإلنسػاف –
كاف كال يزاؿ – يعيش في عالـ مف الضغكط تحيط بػو ،كىػذه الضػغكط متراكمػة كمتعػددة المصػادر،
كمختمفة الجكانب كاألبعاد ،كممتدة التأثير.
(البدكر)13 :2006 ،

كلقػػد نالػػت الضػػغكط المينيػػة كمصػػادرىا كآثارىػػا عمػػى العػػامميف فػػي المؤسسػػات كالتنظيمػػات

المختمف ػػة اىتم ػػاـ الكثي ػػر م ػػف الب ػػاحثيف خاص ػػة ف ػػي اآكن ػػو األخيػ ػرة ،كارتبط ػػت ى ػػذه الظ ػػاىرة بكج ػػكد
اإلنساف نتيجة لما تسببو ىذه الضغكط مف نتائج سمبية عمى نفسية العامميف كانخفاض األداء لدييـ،

أف تعػدد مصػادر الضػغكط جعمػت إنسػاف ىػذا العصػر قمقػا سػيؿ االسػتثارة
كازدياد عدد أياـ الغيػابٌ ،
سػريع االنفعػػاؿ ،كال يقػػؼ تػػأثير الضػػغكط عمػػى المنػػزؿ بػػؿ ينتقػػؿ إلػػى عمػػؿ اإلنسػػاف ،فيػػذا لػػو تػػأثير
عمى أداء الفرد الميني كعبلقتو بزمبلئو كرؤسائو في العمؿ.

(الضريبي)671 :2010 ،

كتػػرل الباحثػػة أف اإلنسػػاف  -فػػي كقتنػػا ىػػذا -يعػػيش عص ػ ار يسػػمى عصػػر القمػػؽ كالضػػغكط

الناتجة عف التقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ ممػا يتطمػب أف يسػاير اإلنسػاف ىػذا التقػدـ ،كمػا ييمنػا
في ىذا الجانب ىك الضغكط المينية لدل المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني لمػا يػكاجييـ
مف ضغكط فػي جميػع االتجاىػات تػؤثر عمػى سػمككيـ ،كمسػتكل تفػاعميـ مػع الطمبػة كاإلدارة كالعمػؿ

بشػػكؿ عػػاـ ،كمعرفػػة مػػدل تػػكفر الػػدافع لػػدل المػػدربيف المينيػػيف حتػػى يسػػتطيعكا تحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف
كالكصكؿ لمستكيات عالية.
كمف خبلؿ تجربة الباحثة في ىذا المجاؿ فإنيا ترل أف الضغكط متعددة كمتشعبة قػد تكػكف
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ضػػغكطان ناتجػػة عػػف نقػػص المػكاد الخػػاـ ،أك عػػدـ جػػكدة ىػػذه المػكاد ،أك ضػػغكطان ناتجػػة عػػف طبيعػػة

المس ػػتكل المت ػػدني لمطمب ػػة كالطالب ػػات الممتحق ػػيف بي ػػذه الم اركػ ػز،أك ض ػػغكطان ناتج ػػة ع ػػف س ػػكء اإلدارة
كالمػػدراء كسػػكء التعامػػؿ بػػيف المػػكظفيف ،كضػػغكط ناتجػػة عػػف زيػػادة عػػدد سػػاعات الػػدكاـ فػػي اليػػكـ

الكاحػػد ،باإلضػػافة إلػػى تػػدني ركاتػػب المػػكظفيف بالمقارنػػة بمػػكظفي الككالػػة فػػي المجػػاؿ نفسػػو ،كأيضػػا
تدني ركاتبيـ بالنسبة لطبيعة عمميـ ،فيـ يعممكف في مجاالت خطرة كمع معدات خطرة .

ييـ أم فرد مف األفراد ؛ ألنيا تع ٌػرؼ باألسػباب التػي تػؤدم إلػى اخػتبلؼ
كمكضكع الدافعية ي
تصرفات اإلنساف ،كما أنيا ميمة في عبلج أنكاع السمكؾ المنحرفة ك الكقايػة منيػا ،بػؿ إف معرفتيػا
ميمة كضػركرية لكػؿ مػف يشػرؼ عمػى جماعػة مػف الجماعػات كيكجييػا ،كيعمػؿ عمػى تحفيزىػا عمػى

العمػػؿ كاإلنتػػاج ،كالدافعيػػة ىػػي إحػػدل القػػكل الميمػػة فػػي نظػػاـ بنػػاء الشخصػػية ،كفػػي حفػػز السػػمكؾ
كتكجييو نحك كجية معينة أك تأجيمو أك حتى إيقافو.

(البدكر)15 :2006 ،

الدكافع التػي تػؤثر عمػى سػمكؾ اإلنسػاف معقػده كمتشػابية ،كمػف النػادر أف يتصػرؼ اإلنسػاف

في مكقؼ معيف نتيجة دافع كاحد ،بؿ إف سمكؾ الفرد ينبػع مػف التػأثير التبػادلي كالمتػداخؿ لعػدد مػف
الػػدكافع ،كتمعػػب الػػدكافع دك ار ميمػػا مػػع بيئػػة العمػػؿ .إف دافعيػػة اإلنجػػاز احتمػػت حي ػ از مػػف الد ارسػػات

الغربية ،كمػف تمػؾ الد ارسػات د ارسػة ( )McClelland 1955الػذم يعػد ارئػدا فػي ىػذا المجػاؿ ،كاليػو
يرجػػع الفضػػؿ فػػي إبػراز ىػػذا الخػػط فػػي البحػػكث كتطػػكره فػػي الد ارسػػات االجتماعيػػة) ،حيػػث ركػػز فػػي

أبحاثػػو عمػػى طبيعػػة دافعيػػة اإلنجػػاز كطػػرؽ قياسػػيا كعبلقتيػػا بػػبعض العكامػػؿ الثقافيػػة العامػػة .كيعػػد

مفيػػكـ الػػدافع لئلنجػػاز مػػف أكثػػر الػػدكافع االجتماعيػػة كالنفسػػية التػػي حظيػػت باىتمػػاـ البػػاحثيف ،حيػػث
يبػػرز ىػػذا المفيػػكـ منػػذ سػػتينيات القػػرف العش ػريف كمػػا بعػػدىا ،بكصػػفو أحػػد المعػػالـ الممي ػزة لمد ارسػػة

كالبحث ،كقد تعددت الد ارسػات التػي ىػدفت إلػى قيػاس دافعيػة اإلنجػاز ،مثػؿ ،دافػع اإلنجػاز كعبلقتػو
بالقمؽ كاالكتئاب كالثقة بالنفس لدم المكظفيف في القطاع الحككمي

(اليكسؼ)60 :2006 ،

كتع ػػد دافعي ػػة اإلنج ػػاز أح ػػد الجكان ػػب الميم ػػة ف ػػي منظكم ػػة ال ػػدكافع اإلنس ػػانية ،كتظي ػػر ى ػػذه
األىمي ػػة ف ػػي المج ػػاؿ النفس ػػي كالمج ػػاؿ االقتص ػػادم كالمج ػػاؿ اإلدارم كالمج ػػاؿ األك ػػاديمي كالمج ػػاؿ

التربػػكم ،كتظيػػر ىػػذه األىميػػة فػػي المج ػاؿ التربػػكم مػػف خػػبلؿ الػػدكر ال ػرئيس لدافعيػػة اإلنجػػاز فػػي
حػدكث عمميػة الػتعمـ ،كذلػؾ ألنيػا تسػاعد عمػى تركيػز االنتبػاه كتػأخير الشػعكر بالتعػب لػدل الطػبلب
مما يؤدم في النياية إلى زيادة تحصيميـ كتحقيقيـ لمتفكؽ الدراسي.

كيعػ ػػد مصػ ػػطمح دافعيػ ػػة اإلنجػ ػػاز مػ ػػف المصػ ػػطمحات التػ ػػي زاد االىتمػ ػػاـ بيػ ػػا فػ ػػي البحػ ػػكث
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كالد ارسػػات الحديثػػة ،ألف دافعيػػة اإلنجػػاز تػػؤثر فػػي تحديػػد مسػػتكل أداء الفػػرد كانتاجيتػػو فػػي مختمػػؼ
المجػػاالت كاألنشػػطة التػػي تكاجيػػو كالمجػػاؿ النفسػػي كالمجػػاؿ االقتصػػادم كالمجػػاؿ اإلدارم كالمجػػاؿ

التعميمي ،كما يعد دافع اإلنجاز عامبل ميما في تكجيػو سػمكؾ الفػرد نحػك تحقيػؽ ذاتػو كتككيػدىا ألف
الفرد يشعر بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه.

(الطيب ،كرشكاف)195 :2006 ،

دافػػع اإلنجػػاز ىػػك رغبػػة ممحػػة تػػدفع الفػػرد دفعػػا داخميػػا لمكصػػكؿ إلػػى تحقيػػؽ ىػػدؼ ،كدافػػع
اإلنجاز عند الفرد يتفاعؿ مع معطيات البيئة كامكانياتو العقمية ،كبيذا يحدث التغيير فػي حيػاة الفػرد

كيدفعو إلى بمػكغ مسػتكيات عاليػة ،كىنػا يتكػكف الػدافع مػف جػانبيف أساسػيف ىمػا :األمػؿ فػي النجػاح،
كالخػكؼ مػف الفشػؿ كبيػػذا يحمػؿ دافػع اإلنجػػاز فػي طياتػو الجانػب اإليجػػابي ،كىػك الرغبػة فػػي األداء
كالجانػػب السػػمبي كىػػك الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ ،كىػػذاف الجانبػػاف ىمػػا المػػذاف يحكمػػاف سػػمكؾ الفػػرد أثنػػاء

كفاحو مف أجؿ النجاح.

(ربيع)149-148 :2008 ،

كيتسػػـ الشػػخص ذك الدافعيػػة المرتفعػػة لئلنجػػاز بتنميتػػو لمسػػتكيات داخميػػة عاليػػة مػػف التفػػكؽ
كاالمتياز ،كاالستقبللية ،كاختيار األداء الذم يتصؼ بالصعكبة ،كما أف لديو أىدافا محددة كمفيكمة

في ذىنو ،كمثؿ ىػذا الشػخص ال يعتمػد عمػى المسػاندة الخارجيػة أك الثنػاء االجتمػاعي ،فيػك يجتيػد،
كيناضؿ ،ألف لديو مستكل داخميا مف التفكؽ.
(شحادة)2 :2012 ،

مما سبؽ يتضح أف الدافعية لئلنجاز ظاىرة تستحؽ االىتماـ ،لذا تػـ فػي ىػذا البحػث د ارسػة

مكاجية الضغكط المينية كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل مدربي مراكز التدريب الميني.

التدريب سمكؾ إنساني بدأ منذ القدـ ،كتطكر عبر الزمف ،كقد اعتمدتو المجتمعػات المتقدمػة

كالناميػػة قػػديما كحاض ػ ار كمسػػتقببل ،كسػػيمة لتطػػكير كتحسػػيف أداء ككادرىػػا البش ػرية بتكظيػػؼ أسػػاليب

كطرائؽ مختمفة تناسب طبيعة العصر الذم نعيش كفؽ التكجيات العالمية المعاصرة.

(الطعاني)9 :2002 ،

كيعتبر التدريب مفتاحا لنجاح األفراد في مؤسساتيـ ،ككؿ فرد عمميػا يتػكلى تػدريب اآخػريف

في الحيػاة اليكميػة ،ككػأفراد نتحمػى بػالخبرة كالمعرفػة فػي حياتنػا اليكميػة ،كنمػرر ىػذه الخبػرة كالمعرفػة

إلى أكلئؾ الذيف يمكنيـ االستفادة منيا.

(الطعاني)65:2002،

4

كمكضػػكع التػػدريب مػػف المكاضػػيع التػػي تن ػاؿ أىميػػة كبي ػرة مػػف المجتمػػع ،فيػػك ييػػدؼ إلػػى

إكسػػاب المتػػدربيف معػػارؼ كميػػارات كاتجاىػػات مػػف أجػػؿ تطػػكير أدائيػػـ كتنميػػتيـ مينيػػا بمػػا يػػنعكس
إيجابيا عمى تطكير أداء المؤسسة بجكانبيا كأنشطتيا المختمفة.
كايمانا مف الباحثة بأىمية الضػغكط المينيػة كانعكاسػاتيا كتأثيرىػا عمػى دافعيػة اإلنجػاز لػدل

المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني ،لذلؾ اتجيت إلػى تنػاكؿ ىػذيف المتغيػريف بالد ارسػة مػف
أجػؿ استقصػػاء طبيعػة العبلقػػة ،كمعرفػة الضػػغكط المينيػػة ،ككيفيػة مكاجيتيػػا لػدل المػػدربيف العػػامميف

في مراكز التدريب الميني.

مشكمة الدراسة:
بناء عمى ما سبؽ ذكره مف معمكمات تتعمؽ بمكضكع الدراسة ،كخبرات الباحثة التي مرت بيا في

مجاؿ عمميا ،تبمكرت الدراسة عمى صكرة السؤاؿ الرئيس التالي:

ما العبلقة بيف مكاجية الضغكط المينية كمستكل الضغكط كدافعية اإلنجاز لدل مدربي مراكز
التدريب الميني ؟
كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مكاجيػػة الضػػغكط المينيػػة كالدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل
مجتمع الدراسة؟

 .2ىػػؿ تكجدعبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتكل الضػػغكط كالدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل مجتمػػع
الدراسة ؟
 .3ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ مسػػتكل
الضغكط المينية( :منخفض ،مرتفع) ؟
 .4ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الجػػنس:
(ذكر ،أنثى)؟

 .5ى ػػؿ يختم ػػؼ مس ػػتكل الض ػػغكط الميني ػػة ل ػػدل م ػػدربي م ارك ػػز الت ػػدريب المين ػػي ب ػػاختبلؼ ع ػػدد

سنكات العمؿ( :أقؿ مف  3سنكات ،مف  7-3سنكات ،مف  10-8سنكات 11 ،سنة فأكثر)غ؟

 .6ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ المسػػمى
الكظيفي( :مدرس ،مدرب) ؟

 .7ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ المؤىػػؿ
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العممي( :أقؿ مف دبمكـ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،ماجستير) ؟
 .8ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الحالػػة
االجتماعية( :متزكج ،أعزب ،مطمؽ)غ؟
 .9ىػػؿ تختمػػؼ أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الجػػنس:
(ذكر ،أنثى)؟

 .10ىػػؿ تختمػػؼ أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ عػػدد
سنكات العمؿ( :أقؿ مف  3سنكات ،مف  7-3سنكات ،مف  10-8سنكات 11 ،سنة فأكثر)؟

 .11ىؿ تختمؼ أساليب مكاجية الضغكط لدل مدربي مراكز التػدريب المينػي بػاختبلؼ المسػمى
الكظيفي( :مدرس ،مدرب)؟

 .12ىؿ تختمؼ أساليب مكاجية الضػغكط لػدل مػدربي م اركػز التػدريب المينػي بػاختبلؼ المؤىػؿ
العممي( :أقؿ مف دبمكـ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،ماجستير)؟

 .13ىػؿ تختمػػؼ أسػاليب مكاجيػػة الضػغكط لػػدل مػػدربي م اركػز التػػدريب المينػي بػػاختبلؼ الحالػػة
االجتماعية( :متزكج ،أعزب ،مطمؽ)؟

 .14ىؿ يختمؼ مستكل الدافعيػة لئلنجػاز لػدل مػدربي م اركػز التػدريب المينػي بػاختبلؼ الجػنس:
(ذكر ،أنثى)؟

 .15ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ عػػدد
سنكات العمؿ (أقؿ مف  3سنكات ،مف  7-3سنكات ،مف  10-8سنكات 11 ،سنة فأكثر)؟

 .16ىؿ يختمؼ مستكل الدافعيػة لئلنجػاز لػدل مػدربي م اركػز التػدريب المينػي بػاختبلؼ المسػمى
الكظيفي( :مدرس ،مدرب)؟

 .17ىػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الدافعيػػة لئلنجػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػدريب المينػػي بػػاختبلؼ المؤىػػؿ
العممي( :أقؿ مف دبمكـ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،ماجستير)؟
 .18ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل الدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الحالػػة
االجتماعية( :متزكج ،أعزب ،مطمؽ)؟

أىداف الدراسة:
يمكف تحديد أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمي:
 .1التعرؼ إلى أنكاع الضغكط المينية التي يتعرض ليػا المػدربكف العػاممكف فػي م اركػز التػدريب
الميني.
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 .2معرفػػة العبلقػػة بػػيف مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة كدافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب
الميني.

 .3معرفػػة العبلقػػة بػػيف أسػػاليب مكاجيػػة الض ػغكط كدافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب
الميني .

 .4التعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ لػػدل المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي نتيجػػة لتعرضػػيـ
لمض ػػغكط تبع ػػا لمتغي ػػر (الج ػػنس – ع ػػدد س ػػنكات الخدم ػػة – المس ػػتكل التعميم ػػي لمم ػػدرب –
المستكل االقتصادم).

 .5الكشؼ عف مدل كجكد فركؽ لدل المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني في الدافعيػة

لئلنجػ ػػاز تبعػ ػػا لمتغيػ ػػر (الجػ ػػنس – عػ ػػدد سػ ػػنكات الخدمػ ػػة – المسػ ػػتكل التعميمػ ػػي لممػ ػػدرب –
المستكل االقتصادم).

 .6الكشؼ عف مدل كجكد فركؽ لدل المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني فػي أسػاليب
مكاجية الضغكط تبعا لمتغير( :الجنس – عدد سنكات الخدمة – المسػتكل التعميمػي لممػدرب
– المستكل االقتصادم).

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة كالتالي:
من الناحية النظرية :
 التعرؼ إلى الضغكط المينية كأشكاليا ك الكشؼ عف مستكاىا كمدل انتشارىا كعبلقتيا ببعضالمتغيرات .

 تستيدؼ الدراسة الحالية شريحة مينية ميمة يقع عمى عاتقيا تدريب فئة ميمة مف فئاتالمجتمع ،فبعض المراكز تيتـ بتدريب أعمار تتراكح بيف ()16 -13سنة ،كبعض مراكز تأخذ
فئات عمرية  17سنة فما فكؽ .

 تكفر قاعدة مف المعمكمات حكؿ التعرض لمضغكط المينية كمعرفة أثرىا عمى دافعية اإلنجازلدل مدربي مراكز التدريب الميني  ،كالتعرؼ إلى الطرؽ التي مف خبلليا يمكف تخفيؼ أثر

الضغكط المينية عمى المدربيف .
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من الناحية التطبيقية :
 قد تمفت نظر المسئكليف كبعض المؤسسات لبلىتماـ بيذه الشريحة كاعطائيا حقيا فيالمساعدة كاالىتماـ إلعداد برامج إرشادية كقائية لمتخفيؼ مف الضغكط المينية .

مصطمحات الدراسة:
(مكاجي ػػة الض ػػغكط – الض ػػغكط الميني ػػة – دافعي ػػة اإلنج ػػاز – الت ػػدريب المين ػػي – م ارك ػػز الت ػػدريب
الميني – المدرب)

مواجيةةة الضةةغوط :تعنػػي التغييػػر المسػػتمر فػػي الجيػػكد المعرفيػػة كالسػػمككية كاالنفعاليػػة المبذكلػػة مػػف
أجؿ إدارة المطالب الداخمية أك الخارجية التي يقيميا بأنيا ترىؽ أك تفكؽ امكاناتو كقدراتو.
)(Lazarus & Folkman. 1984: 141

 يعرؼ الزاركس كفكلكماف المكاجية :بأنيا الجيكد السمككية المتغيرة باستمرار ،كالتي يتخذىا الفردف ػػي إدارة مطال ػػب المكق ػػؼ ،كالت ػػي ت ػػـ تق ػػديرىا م ػػف جان ػػب الف ػػرد عم ػػى أني ػػا مرىق ػػة كش ػػاقة،كتتجاكز
إمكانات الفرد.

(حسيف ،حسيف)78 :2006 ،

يعرف مصطمح مواجية الضغوط إجرائيا  :ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا مدربك مراكز
التدريب الميني في مقياس مكاجية الضغكط المستخدـ في ىذه الدراسة .
الضغوط المينية  :ىي مجمكعة مف الظركؼ كالعكامؿ المتعمقة بطبيعة العمؿ كيقيميا المعمـ
كمكاقؼ أك ميددة تؤثر عمى أدائو لعممو .
(الكخف)1997 ،

تتبنى الباحثة تعريف حمدونة معد مقياس الضغوط المينية حيث يقصد بيا:
يقصػػد بالضػػغكط المينيػػة تمػػؾ المتاعػػب التػػي قػػد تظيػػر فػػي بيئػػة العمػػؿ كتمثػػؿ ضػػغطا مينيػػا عمػػى

صػػاحبيا  ،كتشػػمؿ ىػػذه المتاعػػب أك الضػػغكط  ،الضػػغكط الناتجػػة عػػف البيئػػة المينيػػة  ،أك الناتجػػة
عف زمبلء العمؿ  ،أك الناتجة عف ادارة العمؿ .

(الحسني)5 :2011 ،

دافعيةةة اإلنجةةاز  :عبػػارة عػػف الحػػافز لمسػػعي إلػػى النجػػاح  ،أكتحقيػػؽ نيايػػة مرغػػكب فييػػا  ،أك الػػدافع
لمتغمب عمى العكائؽ  ،أك االنتياء بسرعة مف أداء األعماؿ عمى خير كجو .
(الطيب كرشكاف )2001 :2006 ،
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يعرف مصطمح دافعية اإلنجاز إجرائيا :بأنو درجة استجابة مدربي مراكز التدريب الميني عف فقرات
مقياس الدافعية المعتمدة في ىذه الدراسة.
التةةدريب المينةةي :ىػػك التغيػػر فيمػػا يحػػدث لمفػػرد بيػػدؼ تطػػكير معارفػػو كميارتػػو كقيمػػو إلػػى مسػػتكل
مح ػػدد يييئ ػػو لمقي ػػاـ بعم ػػؿ مع ػػيف ،كى ػػك ي ػػتـ ف ػػي م ارك ػػز متخصص ػػة تتب ػػع المؤسس ػػات اإلنتاجي ػػة أك
المستفيدة مف مخرجات المركز التدريبي.
مراكةةةةةز التةةةةةدريب المينةةةةةي :ىػ ػػي مؤسسػ ػػات لمتعمػ ػػيـ الػ ػػذم يتعمػ ػػؽ باإلعػ ػػداد لمينػ ػػة فػ ػػي المجػ ػػاالت
كاالختصاصات المينية المختمفة في مستكل الدراسة الثانكية لمدة أقصػاىا ثػبلث سػنكات تركػز عمػى

اكتساب الميارات العممية.

(الزبيدم ،العبيدم)2001 ،

مةةدربي مراكةةز التةةدريب المينةةي تعةةرفيم الباحثةةة ب ة نيم :كػػؿ مػػف يعمػػؿ فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي

التابعػػة لككالػػة تشػػغيؿ البلجئػػيف كالحككمػػة (ك ازرة العمػػؿ كك ازرة الشػػؤكف االجتماعيػػة) فػػي قطػػاع غ ػزة
كقت إجراء الدراسة.

حدود الدراسة:
الحةةد الموضةةو ي :تقتصػر الد ارسػػة فػػي حػدىا المكضػػكعي عمػػى مكاجيػة الضػػغكط المينيػػة كعبلقتيػػا
بدافعية اإلنجاز لدل مدربي مراكز التدريب الميني.
الحد المكاني :محافظات غزة.
الحد البشري :تشمؿ الدراسة جميع مدربي مراكز التدريب الميني التابعة لمككالة كالحككمة.
الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي .2013-2014
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 أولا :الضغوط المينية واستراتيجية مواجيتيا.
 ثانيا :دافعية اإلنجاز.
 ثالث ا :مدربي مراكز التدريب الميني.
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احملور األول
الضغوط املههية واشرتاتيجية مواجهتها
 مقدمة.

 تعريف الضغوط لغويا.
 تعريف الضغوط اصطالحا.
 مصادر الضغوط.
 أسباب الضغوط.
 آثار الضغوط.
 نظريات الضغوط.
 مفيوم المواجية.

 مصادر مواجية الضغوط.
 استراتيجيات مواجية الضغوط.
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مقدمة:
مما الشؾ فيو أف ظاىرة الضػغكط الزمػت اإلنسػاف منػذ كجػكده عمػى كجػو األرض كمػا جػاء
في قكلو تعالى { :لىقىد ىخمى ىقنا ً
اف ًفى ىك ىبود }.
نس ى
اإل ى
(سكرة البمد ،اية )4
ككرد ذكرىا في القراف الكريـ في قكلو تعالى { :يق ًؿ المٌوي يي ىن ِّجي يكـ ِّم ٍنيىا ىك ًمف يك ِّؿ ىك ٍر وب ثيَّـ أىنتي ٍـ
(األنعاـ ،آية ) 64
كف}
تي ٍش ًريك ى
كالكرب بمعنى الغـ الذم يحؿ بالنفس .كتزايدت الضغكط في ىػذا العصػر حتػى أف الػبعض

يطمقػػكف عميػػو اسػػـ عصػػر الضػػغكط،أك عصػػر القمػػؽ ،نظ ػ ار لسػػرعة التغيػػر االقتصػػادم كاالجتمػػاعي
كالتكنكلكجي كتعقد أساليب الحياة المختمفة.
كيؤكػػد الزاركس عمػػى أف الضػػغط لػػيس ىػػك المثيػػر كال االسػػتجابة ،كلكنػػو تفاعػػؿ خػػاص بػػيف

المثير كاالستجابة ،كيرل كككس أف الضغط ينشأ نتيجػة أم صػراع بػيف المطالػب الممقػاة عمػى الفػرد
كقدراتو عمى التعامؿ معيا،كأف اختبلؿ التكازف بيف الطرفيف ىك السبب في ظيكر الضغط ،كأف ىػذا
الضغط ينتج مف تفاعؿ الفرد مع بيئتو سكاء أكانت ىذه البيئة داخمية أـ خارجية،كيبرز عندما يككف

ىناؾ تعارض بيف حاجات الفرد كقدرتو عمى تمبية ىذه الحاجات.

(حسيف ،حسيف)19 :2006 ،
الضغوط من الناحية المغوية:
الضغط لغةة :الضػغط أك المشػقة أك االنعصػاب يشػير إلػى إجيػاد أك ضػغط أك قػكة تمػارس ضػغطيا
عمى األجساـ.
الضغط "ضغط الدم" :ىك الضغط الذم يحدثو تيار الدـ عمى جدار األكعية.
كقػػد اشػػتؽ المصػػطمح مػػف الكممػػة الفرنسػػية القديمػػة كالتػػي تشػػير لمعنػػى االختنػػاؽ كالشػػعكر بالضػػيؽ

كالظمـ.

(النعاس)27- 25 :2008 ،
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تعريف الضغوط اصطالحا:
 يعرؼ ىبلؿ الضغكط بأنيا :تغيرات جسمانية طبيعية تييئ الفرد لمتكافؽ مع الفركؽ السيئةالتي تمثؿ تيديدا لو ،كىي ظكاىر سمككية كثيقة الصمة ببعضيا.

(ىبلؿ)109 :2006 ،

 ك يعرؼ الزاركس كفكلكماف الضغط بأنو عبلقة خاصة بيف الفرد كالبيئة كالتي يقدرىا الفردعمى أنيا شاقة كمرىقة أك أنيا تفكؽ مصادره لمتعامؿ معيا ،كتعرض صحتو لمخطر.
(حسيف ،حسيف)19 :2006 ،

 الضػػغكط ظػػاىرة مػػف ظ ػكاىر الحيػػاة اإلنسػػانية التػػي يخبرىػػا الفػػرد فػػي مكاقػػؼ كأكقػػات مختمفػػة مػػفحياتو اليكمية ،كىذا يتطمب منو تكافقا أك إعادة تكافؽ مع البيئة.

(جراد)16 :2010 ،
  -ىػك مصػػطمح متعػػدد التعريفػػات كيعتبػػر -ىػانز سػػيمي األب المؤسػػس لبحػػكث الضػػغكط  ،فيػػكأكؿ مػػف اسػػتخدـ مصػػطمح الضػػغط فػػي المجػػاؿ البيكلػػكجي  ،فيػػك يشػػير إلػػى حالػػة مػػف التمػػزؽ
كالبمى داخؿ الجسد أك يشػير إلػى مجمكعػة التغيػرات غيػر المحػددة ألم حػدث خػارجي كالمسػببة

لمضرر.

كعرفػػو أيضػػا بأنػػو االسػػتجابة الفسػػيكلكجية غيػػر المحػػددة التػػي يسػػتجيب بيػػا الجسػػد ألم مطمػػب يقػػع
عميو.

(حسيف ،حسيف)18 :2006 ،

 ى ػػي تم ػػؾ الص ػػعكبات الت ػػي يتع ػػرض لي ػػا الك ػػائف البش ػػرم بحك ػػـ الخبػ ػرة كالت ػػي ت ػػنجـ ع ػػف إد اركػ ػولمتيديدات التي تكاجيو.
(الغرير كأبك أسعد)22 :2009 ،

 -مصطمح يستخدـ لمداللة عمى نطاؽ كاسع مػف حػاالت اإلنسػاف الناشػئة كػرد فعػؿ لتػأثيرات مختمفػة

بالغػػة القػػكة .كتحػػدث الضػػغكط نتيجػػة العكامػػؿ الخارجيػػة مثػػؿ كث ػرة المعمكمػػات التػػي تػػؤدم إلػػى

إجي ػػاد انفع ػػالي.كتظير الض ػػغكط نتيج ػػة التيدي ػػد كالخط ػػر .كت ػػؤدم الض ػػغكط إل ػػى تغيػ ػرات ف ػػي
العمميات العقمية كتحكالت انفعالية،كبنية دافعية متحكلة لمنشاط،كسمكؾ لفظي كحركي قاصر.

(عثماف)18 :2001 ،

 كينظر جرنيبرج كباركف إلى الضغكط عمى أنيا ردكد أفعاؿ تصدر عف الفرد تجاه المثيرات.(حسين ،حسين)88 :8116 ،
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الضةةغط النفسةةي :ىػػك حالػػة مػػف التػػكتر النفسػػي الشػديد التػػي تحػػدث نتيجػػة لكجػػكد عكامػػؿ داخميػػة أك
خارجية لمضغط عمى الفرد كتؤدم إلى اختبلؼ التكازف كاضطراب السمكؾ.
(حسيف ،حسيف)22 :2006 ،

يعرفو الزاركس بأنو :نتيجة لعممية تضمينية يقيـ بيا الفرد مصادره الذاتية ليػرل مػدل كفاءتيػا لتمبيػة
متطمبات البيئة أم مدل المبلءمة بيف متطمبات الفرد الداخمية كالبيئة الخارجية.

(الغرير كأبك أسعد)24 :2009 ،

كمف خبلؿ استعراض تعريفات الضغكط نستطيع القكؿ :إف مفيكـ الضغكط في أبسػط معانيػو يشػير

إلى أم شيء مف شأنو يؤدم إلى استجابة انفعالية حادة كمستمرة.

كبعبػػارة مػػكجزة يمكػػف القػػكؿ :إف الضػػغط ىػػك حالػػة مػػف التػػكتر الجسػػمي كالنفسػػي التػػي تعتػػرم الفػػرد
عندما يتعرض ألحداث كمكاقؼ.
(حسيف ،حسيف)22-19 :2006 ،

مفيوم ضغوط العمل:
تشير ياركندم إلى ػف ضغكط العمؿ ىي المكقػؼ الػذم تكػكف فيػو متطمبػات البيئػة أك مػا يطمػب مػف

الفػػرد القيػػاـ بػػو عمػػى درجػػة أكبػػر مػػف اإلمكانيػػات الذاتيػػة  ،كالقػػدرات الخاصػػة لمفػػرد فػػبل يسػػتطيع أداء
العمؿ المطمكب عمى الكجو األكمؿ ،فيشعر بالضغكط  ،كيعتمد مستكل الضغط الحادث عمػى مػدل

إدراؾ الفرد لمفشؿ في مكاجيتو لتمؾ العقبات .

(ياركندم ) 76 : 2003 ،

كيػ ػربط مػػػكرام ب ػػيف مفيػػػكمي الض ػػغط كالحاجػ ػػة،حيث ي ػػرل أف الضػ ػػغط ص ػػفة أك خاصػػػية
لمكض ػػكع بيئ ػػي أك لش ػػخص ق ػػد تيس ػ ٌػر أك تع ػ ٌػكؽ جي ػػكد الف ػػرد لمكص ػػكؿ إل ػػى ى ػػدؼ مع ػػيف ،كتػ ػرتبط
الضغكط باألشخاص أك المكضكعات،كىكذا فػإف الضػغط يظيػر عنػدما تحػدث إعاقػة عػف اإلشػباع،
كيميز مكرام بيف نكعيف مف الضغكط ،كىما ضغكط ألفا :كىي الضغكط كما تكجد في الكاقع.

ضغوط بيتا :كىك يشير إلى داللة المكضكعات البيئيػة كاألشػخاص كمػا يػدركيا كيفسػرىا الفرد،كتنشػأ
عندما يككف لػدل الفػرد حاجػة مثػارة،كترتبط ىػذه الحاجػة بػبعض األشػخاص مػف أجػؿ إشػباعيا ،فػإذا
أعيقت أك تـ منعيا مف اإلشباع فيصاحبيا انفعاؿ كترتفع درجة التكتر عند الشخص،كيكضح مكرام

أف سمكؾ الفرد مرتبط بضغكط بيتا.
(حسيف ،حسيف)19 :2006 ،

تعريةةف بيةةر ونيومةةان :غالضػػغكط حالػػة ناشػػئة عػػف تفاعػػؿ العكامػػؿ المتعمقػػة بالعمػػؿ مػػع الفػػرد ،لكػػي
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تتغير حالتو النفسية كالبدنية بحيث يجبر عمى التحكؿ عف ممارستو لعممو بصكرة طبيعيةغ.
تعريةةف طمعةةت:غالضػػغكط المينيػػة ىػي حالػػة مػػف التػػكتر االنفعػػالي تنشػأ مػػف األحػػداث كالمكاقػػؼ التػػي
تحدث صدفة في حياة الفرد،كتعني الضغكط تمؾ الظركؼ المرتبطة بالضغط كالتكتر كالشدة الناتجة
عػػف المتطمبػػات أك التغيػرات التػػي تسػػتمزـ نكعػػا مػػف إعػػادة التكافػػؽ عنػػد الفػػرد كمػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف

آثار جسمية كنفسيةغ.

تعريف صادق":الضغكط المينيػة ىػي مشػاكؿ كصػعكبات يكاجييػا اإلنسػاف كتعتػرض طريقػو كتعكقػو
عف االستمرار،أك تتطمب منو محاكلة حميا كازالتيا عف طريقو.
تعريةةف بةةد القةةوي":تشػػير الضػػغكط المينيػػة إلػػى كجػػكد عكامػػؿ خارجيػػة تيحػػدث لػػدل الفػػرد إحساسػػا
بػػالتكتر ،كعنػػدما تػػزداد شػػدة ىػػذه الضػػغكط قػػد يفقػػد الفػػرد إحساسػػا بػػالتكتر ،كعنػػدما تػػزداد شػػدة ىػػذه

كيغير مف نمط سمككو.
الضغكط قد يفقد الفرد قدرتو عمى االتزاف ٌ

تعريف كشرود:غالضغكط المينية ىي مكاقؼ تتفاعؿ فييا العكامؿ الكظيفية لدل العامػؿ ممػا يتسػبب
عنو تغير في حالتو النفسية كالفسيكلكجية كيجعمو ينحرؼ عف عممو االعتيادمغ.
مف خبلؿ التعريفات السابقة لمضغكط ،ىناؾ صعكبة بالغة في إيجاد تعريؼ مكحد لمضغكط المينية
حيث تعرؼ بطرؽ مختمفة كتختمؼ باختبلؼ المتخصصيف في عمـ النفس.

(النعاس)31- 30 :2008 ،

 -الضةةغوط المينيةةة :ىػػي مجمكعػػة مػػف الظػػركؼ كالعكامػػؿ المتعمقػػة بطبيعػػة العمػػؿ كيقٌيميػػا المعمػػـ

كمكاقؼ ضارة أك ميددة تؤثر عمى أدائو لعممو.

(الكخف )1997،

التعريف اإلجرائي:
يعػػرؼ إج ارئيػػا فػػي الد ارسػػة الحاليػػة :بأنػػو الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا مػػدربك م اركػػز التػػدريب
الميني في مقياس مكاجية الضغكط المينية المستخدـ في ىذه الدراسة.

مصادر الضغوط:
مصدر الضغط النفسي :فيك ينشأ نتيجة التفاعؿ بيف الفػرد كمجمكعػة العكامػؿ الخارجيػة أك الداخميػة
البيئية كمنيا الشخصية كالتي تمثؿ العكامؿ الجسمية كالعقمية كاالنفعالية.
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ويمكن تصنيفيا إلى خمسة مصادر تتمثل فيما يمي:
المصدر األول :أحداث كمشكبلت نفسية داخمية :كىػي االنفعػاؿ فػي درجػات معقكلػة تحمػي اإلنسػاف
مف الخطر ،كيعبئ طاقاتو لمعمؿ كالنشاط ،كلدفعو لمقاكمة األخطاء كاإلعداد لمكاجية المستقبؿ.
المصدر الثاني :الظركؼ كالمشكبلت الصعبة :كىي تنشط الفرد كتضخـ القػكة بشػكؿ خػاص كتػزداد
األدرينالية منيا لمكاجية ضغكط أك مشكبلت صعبة.
المصةةدر الثالةةث :الظػػركؼ كالمشػػكبلت االجتماعيػػة كأحػػداث الحيػػاة اليكميػػة كىػػي تعتبػػر الحيػػاة مػػع
الجماعػ ػػة كاالنتمػ ػػاء لمجمكعػ ػػة مػ ػػف األصػ ػػدقاء أك لشػ ػػبكة مػ ػػف العبلقػ ػػات االجتماعيػ ػػة المنظمػ ػػة مػ ػػف

المصادر الرئيسة التي تجعؿ لمحياة معنى ،كمف ثـ تكجينا عمكما لمطمكح كالكفاح.

المصةةدر الرابةةع :ظػػركؼ كضػػغكط العمػػؿ كاإلنجػػاز األكػػاديمي ،كىػػي ضػػغكط مػػف جانبيػػا األكػػاديمي
كالدراسي تعكؽ التعمـ ،كيمكف أف تؤدم إلى الفشؿ األكاديمي كالعجز عف اإلنجاز ككره الدراسة.
المصدر الخامس :التطكرات التكنكلكجية كاإلعبلمية كمتطمبات العكلمة ،كىي تعتبر كسائؿ اإلعػبلـ
كمػػا تنظمػػو م ػػف مػػدخبلت جسػػمية كس ػػمعية كبص ػرية كم ػػا يتػػكفر مػػف مس ػػتمزمات تكنكلكجيػػة حديث ػػة

بأجيزتيا كمعداتيا مثؿ الحاسكب كالفيديك كالتمفزيكف كغير ذلؾ.

(الغرير كأبك أسعد )36 – 32 :2009،

أسباب الضغوط:
لقد أكضح ميمر أسباب الضغكط:
األسةةباب الداخميةةة :كتكػػكف نابعػػة مػػف المعتقػػدات كاألفكػػار غيػػر الصػػحيحة ،كىػػي افت ارضػػات غيػػر
كاقعية.فالفرد ليس كامبل فيك يشعر كتقابمو حاجات متعددة كمشاكؿ يكمية كثيرة كمحاكلتو أف يعيش
فكؽ مستكل قدراتو الشخصية يؤدم حتما بو إلى الضغكط.
األسةةةةباب الخارجيةةةةة :كى ػػي المكاق ػػؼ المس ػػببة لمض ػػغكط مث ػػؿ ض ػػغكط الق ػػيـ كالمعتق ػػدات كالمب ػػادئ
كالص ػراع بػػيف العػػادات كالتقاليػػد التػػي يتمسػػؾ بيػػا الفػػرد كبػػيف الكاقػػع ممػػا يسػػبب لػػو ضػػغكطان عاليػػة،

كتتحدد الضغكط بالمكقؼ الذم يسبب الصراع بيف القيـ كالكاقع.

(النعاس)33-32 ،2008

أسباب الضغوط النفسية:
السبب األول :المينػة كىػي مثػؿ سػاعات العمػؿ الطكيمػة كالمسػؤكليات الصػعبة كالعمػؿ الػذم يتطمػب
انتباىا شديدا ،كيعرض العامؿ لخطر مثؿ عمؿ المكظفيف الجكييف.
06

السبب الثاني :التكتر المرتبط بالدكر :كىك مثؿ ربة األسرة كأـ أربعة أطفاؿ كعاممة.
السةةةبب الثالةةةث :العبلقػػات بػػيف األشػػخاص :كىػػي عنػػد كجػػكد عبلقػػات تتصػػؼ بالص ػراع كالتقمبػػات
كخاصة مع الزكج.
السبب الرابع :االنتقاؿ كالتغير :فيك نكع مف الضػغط لػبعض النػاس ،كيتطمػب معظػـ التغيػرات تكيفػا
مع المكقؼ الجديد.
السبب الخةامس :أزمػات الحيػاة كىػي أزمػات تمثػؿ فتػرة مػف عػدـ الثبػات كاالسػتقرار كتطمػب التكيػؼ
معيا كاتخاذ الق اررات.
السةبب السةةادس :الجيػػاد كالحػركب :كىػػي مثػؿ تجربػػة الجنػكد ،كىػػـ معرضػكف لممػػكت كالجػرح يكميػػا
كالخكؼ مف الكقكع في األسر.
(الغرير كأبك أسعد ) 50- 31 :2009،

أنىاع الضغىط :

يضيؼ حسيف كحسيف أنكاع الضغكط كمستكياتيا إلى نكعيف ىما:

نجاز في أدائو
الضغكط اإليجابية :ىي تزكد الفرد بالطاقة التي يحتاجيا ،حتى يككف أكثر إبداعا كا ا
كأكثر قدرة عمى اتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت.

الضغكط السمبية :كىي تؤثر سمبا عمى أداء الفرد األكاديمي كالميني كتفكقو عمى اإلنجاز كاإلبداع
كتؤثر عمى سكء التكافؽ كاالكتئاب كالقمؽ كاإلحساس كاإلحباط كالعدكاف عمى اآخريف.

(حسيف كحسيف)32 :2006 ،

تتنػػكع كتتشػػكؿ الضػػغكط النفسػػية ،بحيػػث تشػػمؿ منػػاحي الحيػػاة التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف كالتػػي يمكػػف
كصفيا ضمف األنكاع التالية:
 .1ضغوط العمل :كىك إرىاؽ العمؿ كمتاعبو المختمفة.
 .2الضةةغوط القتصةةادية :كىػػك الػػدكر األعظػػـ فػػي تشػػتت جيػػد اإلنسػػاف كضػػعؼ قدرتػػو عمػػى
التركيز كالتفكير كخاصة حينما تعصؼ بو األزمات المالية.
 .3الضغوط الجتما ية :كىي معايير المجتمع التي تحتـ عمى الفرد التزاـ العمؿ بيا.
 .4الضغوط األسرية :كىي تشكؿ بعكامميا التربكية ضغطا شديدا عمى رب األسػرة كتػأثي ار عمػى
التنشئة األسرية ،فمعظـ األسر تحكميا سمكؾ تربكم متعمـ ينتج عنو التزاـ.
 .5الضةةغوط الدراسةةية :كىػػي طالػػب المدرسػػة فػػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ الد ارسػػية ضػػغطا شػػديدا فػػي
حالة عدـ استجابتو لمكائح المدرسة.
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 .6الضغوط العاطفية بكؿ نكاحييا النفسية كاالنفعالية ،فيي تمثؿ البشر ككاحػدة مػف مسػتمزمات
كج ػ ػػكده اإلنس ػ ػػاني ،فالعاطف ػ ػػة ل ػ ػػدل اإلنس ػ ػػاف غريػ ػ ػزة أكج ػ ػػدىا اهلل عن ػ ػػد البش ػ ػػر دكف ب ػ ػػاقي

المخمكقات.

(الغرير كأبك أسعد )31 :2009،

مراحل الضغط:
إف الضغكط تمر بثبلث مراحؿ نستطيع أف نحددىا فيما يمي:
المرحمة األولى :التنبيو:
يطمؽ عمى ىذه األحداث مرحمة اإلزعاج أيضا حيث تحدث اإلثارة مػف خػارج الجسػـ كيتحػرؾ بعػدىا
الجسـ لمكاجية التحديات المفركضة عميو مف جانب المثير لمضغكط.

المرحمة الثانية :المقاومة:
كفييػػا يسػػتخدـ الفػػرد م ػكارده العقميػػة كالجسػػمانية  -إلػػى حػػد مػػا  -لتحضػػير نفسػػو لمكاجيػػة
الضغكط أم التكافؽ مع المثير لمضغكط ،كفي ىذه المرحمة يقدـ الفرد بالعقؿ لممكاجية مف خبلؿ:
 .1السير كالتفكير.
 .2األرؽ كعدـ التركيز.
 .3اليركب.
 .4التنافس في مجاؿ اخر.
 .5بذؿ جيد عضمي كبير.
كيتكقؼ نجاح مرحمة المقاكمة عمى قدرة الشخص عمى استخداـ عقمو جيدان.
المرحمة الثالثة :نفاذ الطاقة:
كفييا اإلنساف ال يممؾ طاقة مستمرة كطكيمة لمكاجية الضغكط ،كلكنػو يممػؾ قػد ار محػددا مػف الطاقػة
عميػو أف يسػتخدميا بكفػاءة كبيػرة كالكصػػكؿ إلػى مرحمػة نفػاد الطاقػة لػػيس خطػ ار فػي كػؿ األحػكاؿ فقػػد
يككف الكصكؿ إلييا مصاحبا إلى نقطة تحكـ العقؿ في إدارة األمكر في اتجػاه تحقيػؽ أثػر الضػغكط

أك التعامؿ المباشر معيا ،كىنا يككف أعقؿ مصدر لطاقة إضافية يعمؿ بيا اإلنساف.
(ىبلؿ)59 :2006 ،
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آثار الضغوط:
كىي تصنؼ إلى ما يمي:
أول -اآلثةةةار الجسةةةيمة :كىػػي تش ػػمؿ فقػػداف الييئػػة كارتفػػاع ض ػػغط الػػدـ كتعرقػػؿ الجيػػاز اليض ػػمي
كاإلنياؾ الجسمي.
ثانيةةةا -اآلثةةةار النفسةةةية :كى ػػي تش ػػمؿ التع ػػب كاإلرى ػػاؽ كالمم ػػؿ كانخف ػػاض المي ػػؿ لمعم ػػؿ كاالكتئ ػػاب
كاألرؽ.
ثالثا -اآلثار الجتما ية :كىي تشػمؿ إنيػاء العبلقػات كالعزلػة كاالنسػحاب كانعػداـ القػدرة عمػى قبػكؿ
كتحمؿ المسؤكلية كالفشؿ في أداء الكاجبات اليكمية الحضارية.
رابعةةةا -اآلثةةةار السةةةموكية :كىػػي تش ػػمؿ مػػا أش ػػار إليػػو الزاركس بأني ػػا زيػػادة ف ػػي التقمصػػات العقمي ػػة
كالمعثمة في الكبلـ ،كتغيرات في تعبيرات الكجو كاإلقداـ كاإلحجاـ.
خامسةةا -اآلثةةار المعرفيةةة :كىػػي تشػػمؿ اضػػطراب كتػػدىكر فػػي االنتبػػاه كالتركيػػز كالػػذاكرة كصػػعكبة
التنبؤ كزيادة األخطاء كسكء التنظيـ كالتخطيط.
(الغرير كأبك اسعد)53-52 :2009 ،

نظريات الضغوط:
تعددت النظريات المفسرة لمضغط النفسي ومن ىذه النظريات:
أولا -نظرية :ىانز سيمي:
كاف ىانز سيمي بحكـ تخصصػو طبيػب يفسػر الضػغط تفسػي ار فسػيكلكجيا،حيث يػرل أف الضػغط ىػك

استجابة لعامؿ ضاغط يميز الشخص كيضعو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة.

(عثماف)98 :2001،

 كضع سيمي نظريتو مف خبلؿ تجاربو المتنكعة عمى الحيكاف كاإلنساف .كقد تبيف أف التعرضالمستمر لمضغط النفسي ،يحدث اضطرابا في الجياز اليرمكني مف خبلؿ االستثارة الزائدة

لمجياز العصبي المستقؿ .كأف ىذه االضطرابات اليرمكنية ىي المسؤكلة عف األمراض
السيككسكماتية الناتجة عف التعرض لمتكتر كالضغط النفسي الشديديف.

(عبد اهلل)116 :2001 ،
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كحدد سيمي ثبلث مراحؿ لمدفاع ضد الضغط ،كىي تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ كىي:
 .1الفزع :كفيو يظير الجسـ تغيرات كاستجابات تتميز بيا درجة التعرض لمضاغط ،كنتيجػة ليػذه
التغي ػرات تقػػؿ مقاكمػػة الجسػػـ،كقد تحػػدث الكفػػاة عنػػدما تنيػػار مقاكمػػة الجسػػـ كيكػػكف الضػػاغط
شديدان.

(عثماف)98 :2001،

 كتسمى اسػتجابة اإلنػذار ،كفػي ىػذه المرحمػة يسػتدعي الجسػـ كػؿ قػكاه الدفاعيػة لمكاجيػة الخطػرالػػذم يتعػػرض لػػو ،فتحػػدث نتيجػػة التعػػرض المفػػاجئ لمنبيػػات لػػـ يكػػـ مييئػػا ليػػا مجمكعػػة مػػف
التغي ػرات العضػػكية كالكيماكيػػة ،فترتفػػع نسػػبة السػػكر فػػي الػػدـ ،كيتسػػارع النػػبض كيرتفػػع الضػػغط

الشػرياني فيكػكف الجسػػـ فػػي حالػػة اسػػتنفار كتأىػػب كػػامميف مػػف أجػػؿ الػػدفاع كالتكيػػؼ مػػع العامػػؿ
الميدد.

(عبد اهلل) 116 :2001 ،

 .2المقاومة :كتحدث عندما يككف التعرض لمضاغط متبلزما مع التكيؼ ،فتختفػي التغيػرات التػي

ظي ػ ػػرت عم ػ ػػى الجس ػ ػػـ ف ػ ػػي المرحم ػ ػػة األكل ػ ػػى كتظي ػ ػػر تغيػ ػ ػرات أخ ػ ػػرل ت ػ ػػدؿ عم ػ ػػى التكي ػ ػػؼ.

(عثماف)98 :2001،

 كتسمى مرحمة المقاكمة إذا استمر المكقؼ الضاغط فإف مرحمة اإلنذار تتبعيا مرحمة أخرل ىيمرحمػػة المقاكمػػة ليػػذا المكقػػؼ .كتشػػمؿ ىػػذه المرحمػػة األع ػراض الجسػػمية التػػي يحػػدثيا التعػػرض
المستمر لممنبيات كالمكاقؼ الضػاغطة التػي يكػكف الكػائف الحػي قػد اكتسػب القػدرة عمػى التكيػؼ

معي ػ ػػا .كتعتب ػ ػػر ى ػ ػػذه المرحم ػ ػػة ميم ػ ػػة ف ػ ػػي نش ػ ػػأة أعػ ػ ػراض التكي ػ ػػؼ أك م ػ ػػا يس ػ ػػمى ب ػ ػػاألعراض
السيككسكماتية كيحدث ذلؾ خاصة عندما تعجز قدرة اإلنساف عمى مكاجية المكاقؼ عف طريػؽ

رد فعػػؿ تكيفػػي كػػاؼ .كيػػؤدم التعػػرض المسػػتمر لمضػػغكط إلػػى اضػػطراب الت ػكازف الػػداخمي ممػػا
يحدث مزيدا مف الخمؿ في االف ارزات اليرمكنية المسببة لبلضطرابت العضكية.

 .3اإلجياد :مرحمة تعقب المقاكمة كيككف فييا الجسـ قد تكييؼ.

(عبد اهلل)117 :2001 ،
(عثماف)98 :2001 ،

 كتسمى مرحمة اإلنياؾ أك اإلعياء ،إذا طاؿ تعرض الفرد لمضغكط لمدة أطكؿ فإنو سيصؿ إلىنقطة يعجز فييا عف االستمرار في المقاكمة كيدخؿ مرحمة اإلنياؾ ،كيصبح عاج از عف
التكييؼ بشكؿ كامؿ .في ىذه المرحمة تنيار الدفاعات اليرمكنية كتضطرب الغدد كتنقص

مقاكمة الجسـ ،كتصاب الكثير مف األجيزة بالعطب كيسير المريض نحك المكت بخطى

سريعة.

(عبد اهلل)117 :2001 ،
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وتةةرا الباحثةةة أف أسػػباب كمصػػادر الضػػغكط ىػػي التػػي تسػػاعد الفػػرد عمػػى معرفػػة الضػػغكط
التػػي تكاجي ػػو لك ػػي يفيمي ػػا ،كتك ػػكف لدي ػػو المق ػػدرة عم ػػى الس ػػيطرةعمى الض ػػغكط كالتعام ػػؿ معي ػػا بك ػػؿ

إيجابية كنجاح في جميع المجاالت.
ثانيا -نظرية سبيمبرجر:

يعتبر سبيمبرجر كاحدان مف العمماء الذيف كضعكا تفسي ار لمضغكط النفسية معتمدا عمى نظرية الدكافع

اذ يرل أف الضغكط تمعب دك ار في إثارة االختبلفات عمى مستكل في إدراؾ الفرد الفرد ليا كيحدد
نظريتو في ثبلثة أبعاد رئيسية.

البعد األكؿ :الضغط ،البعد الثاني :القمؽ ،البعد الثالث :التعميـ.

كفي ضكء ىذه األبعاد يحدد محتكل النظرية فيما يمي:

 .1التعرؼ إلى طبيعة الضغكط ك أىميتيا في المكاقؼ المختمفة.
 .2قياس مستكل القمؽ الناتج عف الضغط في المكاقؼ المختمفة.
 .3قياس الفركؽ الفردية في الميؿ إلى القمؽ.

 .4تكفير السمكؾ المناسب لمتغمب عمى القمؽ الناتج عف الضغكط.

 .5تكضيح تأثير الدفاعات السيككلكجية لدل األفراد المطٌبؽ عمييـ برامج التعميـ لخفض
مستكل القمؽ.

 .6تحديد مستكل االستجابة.

 .7قياس ذكاء األشخاص الذيف تجرل عمييـ برامج التعميـ ،كمعرفة قدرتيـ عمى التعمـ.
(الغرير ،كابك أسعد)64 :2009 ،

تتناكؿ نظرية سبيمبرجر مكضكع القمؽ ،فقد أقاـ نظريتو عمى القمؽ عمى أساس التمييػز بػيف

القمػػؽ كسػػمة كالقمػػؽ كحالػػة ،كيقػػكؿ إف لمقمػػؽ شػػقيف سػػمة القمػػؽ أك القمػػؽ العصػػابي أك المػػزمف كىػػك
اسػػتعداد طبيعػػي أك اتجػػاه سػػمككي يجع ػؿ القمػػؽ يعتم ػد بصػػكرة أساسػػية عمػػى الخب ػرة الماضػػية ،كقمػػؽ

الحالػػة كىػػك قمػػؽ مكضػػكعي أك مػػكقفي يعتم ػد عمػػى الظػػركؼ الضػػاغطة ،كعمػػى ىػػذا األسػػاس ي ػربط
سػبيمبرجر بػيف الضػػغط كقمػؽ الحالػػة،كيعتبر القمػؽ النػػاتج ضػاغطا مسػػببا لحالػة القمػػؽ ،كيسػتبعد ذلػػؾ
عف القمؽ كسمة حيث يككف مف سمات شخصية الفرد أصبل.

(عثماف)98 :2001،

يعد الفيـ لنظرية سبيمبرجر في القمؽ مقدمة ضركرية لفيـ نظريتو فػي الضػغكط ،حيػث أقػاـ
نظريتو في القمؽ ممي از بيف نكعيف مف القمؽ ىما :قمؽ الحالة أك القمؽ المكضكعي أك قمػؽ المكقػؼ،
كيعتمد بصكرة أساسية كمباشرة عمػى الظػركؼ الضػاغطة .كقمػؽ السػمة أك القمػؽ العصػابي أك القمػؽ
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الم ػػزمف كى ػػك اس ػػتعداد طبيع ػػي أك اتج ػػاه س ػػمككي يجع ػػؿ القم ػػؽ يعتم ػػد بص ػػكرة أساس ػػية عم ػػى الخبػ ػرة

الماضػػية ،كىػػك ي ػربط بػػيف الضػػغط كقمػػؽ الحالػػة ،كيعتبػػر الضػػغط النػػاتج عػػف ضػػاغط معػػيف مسػػببا
لحالة القمؽ .أما القمؽ كسمة فيرجعو إلى أف الفرد يككف مف سمات شخصيتو القمؽ أصبل.
كقػد اىػتـ سػػبيمبرجر فػي اإلطػػار المرجعػي لنظريتػو بتحديػػد طبيعػة الظػػركؼ البيئيػة المحيطػػة

كالتي تككف ضاغطة كيميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيػا كبػيف ميكانزمػات الػدفاع المسػاعدة عمػى
تجنب تمؾ النكاحي الضاغطة (كبت ،انكار ،اسقاط) كتستدعي سمكؾ التجنب.
كرغػػـ اىتمامػػو بتحديػػد خصػػائص كطبيعػػة المكاقػػؼ الضػػاغطة المؤديػػة لمسػػتكيات مختمفػػة
لحال ػػة القم ػػؽ إال أن ػػو يمي ػػز ب ػػيف مفي ػػكـ الض ػػغط كالقم ػػؽ .ف ػػالقمؽ عممي ػػة انفعالي ػػة تش ػػير إل ػػى تت ػػابع
االسػػتجابات المعرفيػػة السػػمككية التػػي تحػػدث كػػرد فعػػؿ لشػػكؿ مػػا مػػف الضػػغط ،كتبػػدأ ىػػذه العمميػػة
بكاسطة مثير خارجي ضاغط ،كيميز أيضا بيف مفيكـ الضغط كمفيكـ التيديد حيث يشير الضغط

إلػػى االختبلفػػات فػػي الظػػركؼ كاالح ػكاؿ البيئيػػة التػػي تتسػػـ بدرجػػة مػػا مػػف الخطػػر المكضػػكعي ،أمػػا
التيديد فيشير إلى التقدير كالتفسير الذاتي لمكقؼ خاص عؿ أنو خطير أك مخيؼ .

(الرشيدم)55 - 53 :1999 ،

التعقيب مى نظرية سيبمبرجر:
 .1تتميز نظرية سيبابرجر بنكعيف مف القمؽ ىما قمؽ الحالة ،كقمؽ السمة.
 .2ألف ىػػذه النظريػػة تركػػز عمػػى المتغي ػ ارت المتعمقػػة بػػالمكاقؼ الضػػاغطة كادراؾ الفػػرد ليػػا كرد
الفعؿ النفسي المرتبط بالتيديد.

 .3يعتبػػر أف الضػػغط النػػاتج عػػف حالػػة ضػػاغطة ىػػك الػػذم يسػػبب حالػػة القمػػؽ لكػػؿ فػػرد ،كألنػػو
عامؿ مؤثر في إحداث الضغكط .
ثالثا -نظرية موراي:
يعتبر أف مفيكـ الحاجة كمفيكـ الضغط مفيكمػاف أساسػياف عمػى اعتبػار أف مفيػكـ الحاجػة
يمثػػؿ المحػػددات الجكىريػػة لمسػػمكؾ ،كمفيػػكـ الضػػغط يمثػػؿ المحػػددات المػػؤثرة كالجكىريػػة لمسػػمكؾ فػػي

تيسر أك تعكؽ جيكد الفرد لمكصكؿ إلى
البيئة،كيعرؼ الضغط بأنو صفة لمكضكع بيئي أك لشخص ٌ
ىدؼ معيف ،كيميز مكرام بيف نكعيف مف الضغكط ىما:
 -1ضغوط بيتا :كيشير إلى داللة المكضكعات البيئية كاألشخاص كما يدركيا الفرد.
 -2ضغوط ألفا :كيشير إلى خصائص المكضكعات كداللتيا كما ىي.
كيكضػػح مػػكرام أف سػػمكؾ الفػػرد يػرتبط بػػالنكع األكؿ ،حيػػث يصػػؿ الفػػرد إلػػى ربػػط مكضػػكعات معينػػة
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بحاجة بعينيا،كيطمؽ عمى ىذا مفيكـ تكامؿ الحاجػة،أما عنػدما يحػدث التفاعػؿ بػيف المكقػؼ الحػافز

كالضغط كالحاجة الناشطة فيذا يعبر عنو بمفيكـ ألفا.

(عثماف)98 :2001 ،
رابع ا -نظرية التقدير المعرفي:
ق ػػدـ ى ػػذه النظري ػػة الزاركس حي ػػث نش ػػأت النظري ػػة نتيج ػػة لبلىتم ػػاـ الكبي ػػر بعممي ػػة اإلدراؾ

كالعػػبلج الحسػػي اإلدراكي،كالتقػػدير المعرفػػي ىػػك مفيػػكـ أساسػػي يعتمػػد عم ػى طبيعػػة الفػػرد ،حيػػث إف
تقديركـ التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط لمعناصر المككنة لممكقؼ ،كلكنو رابطة بيف البيئػة المحيطػة

بػػالفرد كخب ارتػػو الشخصػػية مػػع الضػػغكط كبػػذلؾ يسػػتطيع الفػػرد تفسػػير المكقػػؼ .كيعتمػػد تقيػػيـ الفػػرد
لممكقؼ عمى عدة عكامؿ منيا :العكامؿ الشخصية ،كالعكامؿ الخارجية الخاصػة بالبيئػة االجتماعيػة،
كالعكامؿ المتصمة بالمكقؼ نفسو ،كتعرؼ نظرية التقدير المعرفي غالضغكط غبأنيا تنشػأ عنػدما يكجػد

تناقص بينف متطمبات الشخصية لمفرد كيؤدم ذلؾ إلى تقييـ التيديد كادراكو في مرحمتيف ىما:

المرحمة األولى :كىي الخاصة بتحديد كمعرفػة أف بعػض األحػداث ىػي فػي حػد ذاتيػا شػيء
يسبب الضغكط.
المرحمةةة الثانيةةة :كىػػي التػػي يحػػدد فييػػا الطػػرؽ التػػي تصػػمح لمتغمػػب عمػػى المشػػكبلت التػػي
تظير في المكقؼ.
كيتضح مف ىذه النظرية أف ما يعتبر ضاغطا بالنسبة لفػرد مػا ال يعتبػر كػذلؾ بالنسػبة لفػرد

آخر ،كيتكقؼ ذلؾ عمػى سػمات شخصػية الفػرد كخب ارتػو الذاتيػة كميارتػو فػي تحمػؿ الضػغكط كحالتػو
الصػػحية ،كمػػا يتكقػػؼ عمػػى عكامػػؿ ذات صػػمة بػػالمكقؼ نفسػػو مثػؿ نػػكع التيديػػد ككمػػو كالحاجػػة التػػي
تيدد الفرد ،كأخي ار عكامؿ البيئة االجتماعية كالتغير االجتماعي كمتطمبات الكظيفة.
(عثماف)100-98 :2001 ،

تعقيب مى جميع النظريات:
ػر بػيف ىػذه التفسػيرات لمضػغكط،
بعد ىذا العرض لمنظريات المفسرة لمضغكط نجػد تباينػان كبي ان

فكػػؿ نظريػػة نظػػرت إلػػى الضػػغكط مػػف جانػػب كلػػـ تشػػمؿ كػػؿ الجكانػػب فػػي التفسػػير ،حيػػث إف العػػالـ
(ىانز سيمي) نظر إلى الضغكط عمى أنيا استجابات فسيكلكجية كحدد ليا ثبلث مراحؿ:
منيار كيسبب لو الكفاة.
 .1الفزع :الذم يككف فيو الفرد
ان
 .2المقاكمة :كىي تحدث عندما يككف مبلزما لمتكيؼ.
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 .3اإلجياد :كتككف فيو االستجابات الدفاعية شديدة.
كىػػذا بعكػػس مػػا نظػػر إليػػو العػػالـ غسػػيبمبرجرغ الػػذم نظػػر إلػػى الضػػغكط عمػػى أنيػػا دكافػػع،
كحددىا في ثبلثة أبعاد:
 .1الضغط.
 .2القمؽ.
 .3التعميـ.
كىذا أيضا بعكس غمكرام غ الذم نظر إلى الضغكط عمى أنيا حاجات كحددىا في مفيكميف ىما:
 .1مفيكـ الحاجة :الذم يتمثؿ في المحددات الجكىرة لمسمكؾ.
 .2مفيكـ الضغط :الذم يتمثؿ في المحددات المؤثرة كالجكىرية لمسمكؾ في البيئة.
كبناء عمى ما سبؽ ،فالضغكط تشمؿ جميع التفسيرات التي أشار إلييا عممػاء الػنفس ،ألنيػا
بػػذلؾ تجعػػؿ الفػػرد دائمػػا فػػي حالػػة مػػف القمػػؽ كالتػػكتر الػػذم تجعبلنػػو فػػي عػػدـ اتػزاف كتكافػػؽ مػػع نفسػػو

كمع اآخريف ،ألف عدـ إشباعو لحاجاتو كرغباتو يزيد مف عدـ نجاحو كاستق ارره في الحياة.
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مفيوم المواجية:
لقد تباينت التعريفات باختالف العمماء.
 يعرؼ ل زاروس وفولكمان المكاجية :بأنيا الجيكد السمككية المتغيرة باستمرار كالتي يتخػذىا الفػردف ػػي إدارة مطال ػػب المكق ػػؼ ،كالت ػػي ت ػػـ تق ػػديرىا م ػػف جان ػػب الف ػػرد عم ػػى أني ػػا مرىق ػػة كش ػػاقة،كتتجاكز
إمكانات الفرد.

 -يرل كوكس أف المكاجية ىي صكرة مف سمكؾ حؿ المشكمة ،كأف الضغط يككف نتيجة لمفشػؿ فػي

حؿ المشكمة ،كأف المكاجية تتضمف مجمكعة مف االستراتيجيات المعرفية كالسػمككية التػي يسػتخدميا
الفػػرد فػػي التعامػػؿ مػػع أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة التػػي يتعػػرض ليػػا كمػػع الخب ػرات االنفعاليػػة الناتجػػة
عنيا.

 يعرؼ ماثني وآخرون المكاجية :بأنيا الجيكد السمككية كالمعرفية التػي يقػكـ بيػا الفػرد لخفػض أكتحمؿ مطالب الضغكط.
 يعػػرؼ بةةةرر وآخةةةرون المكاجيػػة بأنيػػا عبػػارة عػػف اإلج ػراءات كالسػػمككيات التػػي يسػػتخدميا الفػػردلمتكيؼ مع الضغكط،فالمكاجية ىي شيء ما يفعمو الشخص عندما يكاجو مكقفا ضاغطا.
(حسيف ،حسيف)84-78 :2006 ،

 ىػػي المحاكلػػة التػػي يبػػذليا الفػػرد إلعػػادة ات ازنػػو النفسػػي كالتكييػػؼ لؤلحػػداث التػػي أدرؾ تيديػػداتيااآنية كالمستقبمية.

(األمارة – )30 :1995

 -ىي عممية كظيفتيا خفض أك أبعاد المنبو الذم يدركو الفرد عمى أنو ميدد لو

()Moos, 1987: p. 231
 يعػػرؼ ثةةوتس ميػػارات المكاجيػػة بأنيػػا مجمكعػػة مػػف المعمكمػػات كالسػػمككيات الكجدانيػػة كالمعرفيػػةكاالجتماعيػػة المكتسػػبة كالتػػي يسػػتخدميا األف ػراد عنػػد التعػػرض لمضػػغكط .كىػػذه الميػػارات يمكػػف أف
فعالة ،كىي تتضمف قدرة الفرد عمى إدراؾ الحدث كتقييمو كاعادة تقيػيـ الفػرد مػا
فعالة أك غير ٌ
تككف ٌ
لديو مف إمكانات كقدرات لمتكافؽ مع الحدث.
 يةرا مةارس أف المكاجيػة ىػي جيػكد يقػكـ بيػا الفػرد إلدارة أك تعػديؿ الحػدث الضػاغط مثػؿ تغييػرمنظمة بيئة العمؿ عف طريؽ تحسيف نكعية العمؿ كتحسف مستكل اإلنتاجية.

كبيػػذا يكػػكف مصػػطمح المكاجيػػة يسػػتخدـ ليعبػػر عػػف اإلمكانػػات كالمصػػادر الشخصػػية كالتػػي تييػػئ

قادر عمى مكاجية الضغكط.
الشخص ليككف ان

(حسيف ،حسيف)84-78 :2006 ،
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مصادر مواجية الضغوط:
كتسػتخدـ فػػي قيػػاس مصػػادر المكاجيػػة التػػي تكػػكف متاحػػة لػػدل الفػػرد فػػي مكاجيػػة الضػػغكط،

كتتضمف ىذه القائمة األبعاد التالية:

 .1البػػكح عػػف الػػذات ،كتقػػيس نزعػػة كاسػػتعداد الفػػرد إلػػى اإلفصػػاح كالكشػػؼ عػػف مشػػاعره كأفكػػاره
بصراحة.

 .2تكجيػو الػػذات :كتشػػير إلػػى الدرجػػة التػػي مػػف خبلليػا يقػػدر الفػػرد ذاتػػو كيحتػػرـ أحكامػػو كيعمػػؿ
عمى تكجيو ذاتو.

 .3الثقػة :كتشػػير إلػػى درجػة اعتقػػاد الفػػرد فػػي قدرتػو عمػػى التعامػػؿ مػع أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة
بنجاح.

 .4التقبؿ :كيشير إلى درجة تقبؿ الفرد لذاتو كلآلخريف كالعالـ مف حكلو.

 .5المسػػاندة االجتماعيػػة :كتشػػير إلػػى المسػػاندة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد مػػف أعضػػاء األس ػرة
كاألصدقاء.

 .6الحري ػػة االقتص ػػادية أك المادي ػػة :كتش ػػير إل ػػى أم م ػػدل يك ػػكف الف ػػرد متح ػػر ار م ػػف الض ػػغكط
المرتبطة بالصعكبات المادية.

 .7الصحة الجسمية :كتقيس الصحة العامة لدل الفرد.

 .8المياقة الجسمية :كتقيس الممارسات الصحيحة كخصكصا التمرينات التي يقكـ بيا الفرد.
 .9مراقبة الضغط :كتقيس درجة كعي الفرد بما يتعرض لو مف تكترات كضغكط شخصية.

 .10ضػػبط الت ػػكتر:كتقيس قػػدرة الف ػػرد عمػػى خف ػػض التػػكتر كالض ػػغط مػػف خ ػػبلؿ التػػدريب عم ػػى
االسترخاء كالتحكـ في أنماط تفكيره.

 .11البنية :كتقيس قدرة الفرد عمى تنظيـ المصادر المكجكدة لديو كادارتيا مثؿ الكقت كالطاقة.

(حسيف ،حسيف)18 -11 :2006 ،

ويمكن تصنيف استراتيجيات المواجية في ثالثة أنواع رئيسة:


التخطيط كالسعي نحك حؿ المشكمة في مقابؿ اإلنكار أك اليركب مف المشكمة.



المساندة االجتماعية في مقابؿ المكاجية االجتماعية.



أساليب مكاجية عمى المستكل المعرفي في مقابؿ أساليب مكاجية انفعالية.
(حسيف ،حسيف)107 :2006 ،
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كيمكف استخداـ استراتيجيات مختمفة لمكاجية الضغكط منيا:
أول -الستراتيجيات اإليجابية :كىي تمؾ التي يكظفيا الفرد في اقتحاـ األزمة كتجاكز آثارىػا ،كذلػؾ
مف خبلؿ االستراتيجيات اإليجابية اآتية:
 .1التحميؿ المنطقي لممكقؼ الضاغط بغية فيمو كالتييؤ الذىني لو كلمرتباتو.
 .2إعادة التقييـ اإليجابي لممكقؼ حيث يحاكؿ الفرد  -معرفيا  -استجبلء المكقؼ كاعادة بنائو
بطريقة ايجابية مع محاكلة تقبؿ الكاقع كما ىك.

 .3البحػػث عػػف المعمكمػػات المتعمقػػة بػػالمكقؼ الضػػاغط كالمسػػاعدة مػػف اآخ ػريف أك مؤسسػػات
المجتمع المتكقع ارتباطيما بالمكقؼ الضاغط.

 .4استخداـ أسمكب حؿ المشكمة لمتصدم لؤلزمة بصكرة مباشرة.
ثانيا -الستراتيجيات السمبية :كىي تمؾ التي يكظفيا الفرد في تجنب األزمػة كاإلحجػاـ عػف التفكيػر
فييا ،كذلؾ مف خبلؿ االستراتيجيات السمبية التالية:
 .1اإلحجاـ المعرفي لتجنب التفكير الكاقعي كالممكف في األزمة.
 .2التقبؿ االستسبلمي لبلزمة كتركيض النفس عمى تقبميا.
 .3البحػػث عػػف اإلثابػػات أك المكاف ػآت البديمػػة ،عػػف طريػػؽ االشػػتراؾ فػػي أنشػػطة بديمػػة كمحاكلػػة
االندماج فييا بيدؼ تكليد مصادر جديدة لئلشباع كالتكيؼ بعيدا عف مكاجية أالزمة
(الضريبي)8 :2010 ،
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مقدمة:
إف الدافعية كانت -كال تزاؿ -محكر اىتماـ المػديريف فػي المنظمػات المختمفػة حيػث يسػعكف

باستمرار لتحقيؽ إنتاجية أعمى كتحسيف مستكل األداء كتقمػيص معػدؿ التغيػب عػف العمػؿ ،كتقمػيص
األخط ػػاء كالعم ػػؿ عمػػػى ترش ػػيد اإلنف ػػاؽ كغيرىػ ػػا ،كىك ػػذا تح ػػاكؿ اإلدارة -كبش ػػتى الكس ػػائؿ كالطػ ػػرؽ

الممكنػة -حػػث األفػراد عمػػى بػذؿ أقصػػى جيػد كعطػػاء لتحقيػؽ أعمػػى مسػتكيات اإلنتاجيػػة ،فتػارة تمجػػأ

إلى زيادة الركاتب كمنح المزايا كالمنافع المختمفة كتارة أخرل تمجأ إلى اسػتخداـ العقػاب ،كطػك ار تمجػأ
إلى مسائؿ أخرل كمع ذلؾ كمو ال تحقؽ اإلدارة في جميع الظركؼ كاألحكاؿ ما تصبك إليو مف أداء
كانجاز عاؿ مف قبؿ األفراد ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى مدل تعقد نظاـ الدافعية لدل اإلنساف.

(عياصرة)87 :2006 ،

كمما الشؾ فيو أف لمككنات الدافعية مكقعا رئيسان كميمػا فػي كػؿ مػا قدمػو عمػـ الػنفس حتػى

اآف مػػف نظػػـ كنظريػػات نفسػػية ،كنحػػف مػػدفكعكف بػػاف نسػػمؾ بطريقػػة معينػػة لنحقػػؽ أىػػدافان معينػػة،
كترجع ىذه الظكاىر السمككية إلى ما يسمى بالدكافع.

كيعػػد مكضػػكع الػػدافع مػػف المكضػػكعات ذات األىميػػة الكبي ػرة فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػكم كالتػػي

حظيت باىتماـ كثيػر مػف البػاحثيف ،كاالىتمػاـ الكبيػر بمكضػكع الػدكافع فػي مجػاؿ العمػؿ ييػدؼ إلػى

الكقكؼ عمى مؤشرات يمكف استخداميا كاستغبلليا لتحسيف الجكانب النفسية كاالجتماعية لممدربيف.

(ربيع)145 :2008 ،

مف المؤكد أف مكرام ليس أكؿ مػف أكػد بشػدة عمػى أىميػة التحميػؿ الػدافعي  ،كأف صػياغاتو

تتميز بعناصر عديدة  ،فبينما انصبت االتجاىات السائدة في عمـ النفس إلػى التبسػيط كالػى اإلقػبلؿ

مف عدد المفاىيـ  ،أصر مكرام عمى الفيـ المبلئـ لمدافع البشرم بحيث يجػب أف يعتمػد عمػى نظػاـ
ً
ككاؼ مف المتغيرات حتى يعكس التعقيد اليائؿ لمدكافع البشرية.
يستخدـ عدد كبير

(لندزم)1987:230 ،

كيجمػػع معظػػـ المتخصصػػيف فػػي الد ارسػػات النفسػػية عمػػى أف سػػبب تعػػدد النشػػاط اإلنسػػاني

كتنكعػػو يعػػكد بالدرجػػة األكلػػى إلػػى كثػرة الػػدكافع كاالىتمامػػات لػػدل اإلنسػػاف .فتعػػدد مثػػؿ ىػػذه الػػدكافع
كالحاجات كالرغبات كتنكعيا لدل األفراد يعمؿ عمى تنكيع األنماط كالخيارات السمككية التػي يقكمػكف

بيا بغية تحقيؽ أىداؼ أك إشباع دكافع معينة.

(الزغمكؿ)161 :2010 ،

مفيوم الدافع:

اختمفت اآراء حكؿ تحديػد مفيػكـ دقيػؽ لمػدكافع ،كلػـ يصػؿ البػاحثكف بعػد إلػى تعريػؼ دقيػؽ

لمػدكافع ،فيعتبػر الػدافع أكسػع المحركػػات الداخميػة لمسػمكؾ مفيكمػا ،فيػػك يشػمؿ جميػع أسػباب السػػمكؾ
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كبكاعثو كمحركاتو الداخمية التي تدفع اإلنساف إلى عمؿ سمكؾ معيف ،كاالستمرار فػي ىػذا العمػؿ أك

السػمكؾ مػدة مػف الػزمف ،حتػى يتحقػؽ اليػدؼ المقصػكد لمشػخص ،كبػذلؾ يشػبع الػدافع كيػزكؿ التػػكتر
كيتحقؽ االستقرار.

(عياصرة)88 :2006 ،

الدافع لغة :يشػار إلػى مفيػكـ الػدافع فػي المغػة البلتينيػة بكممػة غMovereغ كيشػار إلػى مفيػكـ الػدافع
في المغة اإلنجميزية بكممة غMotiveغ كتعني يحرؾ ،كىك عبارة عف أم شيء مػادم أك مثػالي يعمػؿ
عمى تحفيز كتكجيو األداء كالتصرفات .أم أف كممة دافع مأخكذة مف الفعؿ الثبلثي :دفع ،أم حػرؾ

الشيء مف مكانو إلى مكاف آخر كفي اتجاه معيف.
الدافع :ىػك طاقػة فسػيكلكجية كنفسػية كامنػة أك مسػتترة أك غيػر مرئيػة أك ىػك اسػتعداد داخمػي يسػبب
حالة مف التكتر ،تعمؿ عمى استثارة السمكؾ كتكجييو نحك تحقيؽ أىداؼ معينة.
(يكنس)15-14 :2012 ،

 مثير داخمي يحرؾ سمكؾ الفرد كيكجيو لمكصكؿ ليدؼ معيف.(ربيع)145 :2008 ،

-

تعبيػػر عػػف عمميػػة دينامكيػػة مسػػتمرة نقطػػة البدايػػة فييػػا شػػعكر الفػػرد بػػنقص فػػي إحػػدل حاجاتػػو،
يعقب ذلؾ حالة مػف التػكتر تػدفع اإلنسػاف إلػى محاكلػة البحػث عػف كسػيمة إلشػباع ىػذه الحاجػة،

كعممية البحث ىذه ىي ما يطمؽ عميو السمكؾ أك التصرفات.

(عياصرة)88 :2006 ،

 ىػػي الحالػػة النفسػػية الداخميػػة أك الخارجيػػة لممػػتعمـ التػػي تحػػد سػػمككو،كتكجيو نحػػك تحقيػػؽ غػػرضمعيف ،كتحافظ عمى استم ارريتو ؛حتى يتحقؽ ذلؾ اليدؼ.
 ىي العكامؿ التي تدفع الفرد كتكجو سمككو نحك ىدؼ ،كىي القكة الذاتيػة التػي تحػرؾ سػمكؾ الفػردكتكجيو لتحقيػؽ غايػة معينػة يشػعر بالحاجػة إلييػا كأىميتيػا العاديػة أك المعنكيػة غالنفسيةغبالنسػبة لػو.

كتسػػتثار ىػػذه القػػكة المحركػػة بعكامػػؿ تنبػػع مػػف نفسػػو(حاجاتو ،خصائصػػو ،ميكلػػو ،اىتماماتػػو) أك مػػف

الفئة العادية أك النفسية المحيطة بو (األشياء ،األشخاص ،المكضكعات ،األفكار ،األدكات).

(زايد)69 :2003 ،

 تعرؼ بأنيا قكة دافعة تؤثر في تفكير الفرد كادراكو لؤلمكر كاألشياء ،كمػا تكجػو السػمكؾ اإلنسػانينحك اليدؼ الذم يشبع حاجاتو كرغباتو.

(يكنس)14 :2012 ،
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-

ىػػي حالػػة تحػػدث عنػػد الكػػائف البشػػرم بفعػػؿ عكامػػؿ داخميػػة أك خارجيػػة تثيػػر لديػػو سػػمككا معينػػا

كتكجيو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف.

(الزغمكؿ)162 :2010 ،

-

ىػػي الحػػاالت الداخميػػة أك الخارجيػػة التػػي تحػػرؾ سػػمككو كتكجيػػو نحػػك تحقيػػؽ ىػػدؼ أك غػػرض
معيف ،كتحافظ عمى استم ارريتو حتى يتحقؽ ذلؾ اليدؼ.
(أبك جادك)292 :2008 ،

-

ىي عامؿ داخمي في الكائف الحي يدفعو إلى عمؿ معيف كاالستمرار في ىذا العمػؿ مػدة معينػة

مف الزمف حتى يشبع ىذا الدافع.

(العبيدم)302 :2009،

-

طاقة كامنة في الكائف الحي تعمؿ عمى استثارتو ليسمؾ سمكؾ معينا في العالـ الخػارجي ،كيػتـ

ذلؾ عف طريؽ اختيار االستجابة المفيدة كظيفيا لو في عممية تكيفػو مػع بيئتػو الخارجيػة ككضػع

ىذه االسػتجابة فػي مكػاف األسػبقية عمػى غيرىػا مػف االسػتجابات المحتممػة ممػا ينػتج عنػو إشػباع
حاجة معينة أك الحصكؿ عمى ىدؼ معيف.
(الطيب ،ك رشكاف)196 :2006 ،

-

ىي عبارة عف الحاالت الداخمية أك الخارجية التي تحؾ السػمكؾ كتكجيػو نحػك تحقيػؽ ىػدؼ أك

غرض معيف.

(الطريحي ،حمادم)123 :2013 ،

الدافع النفسي :ىك قكة نفسية فسيكلكجية تنبع مف النفس كتحركيا مثيرات داخمية أك خارجية فتؤدم
إلى كجكد رغبة ممحػة فػي القيػاـ بنشػاط معػيف كاالسػتمرار فيػو حتػى تتحقػؽ ىػذه الرغبػة ،كيػتـ إشػباع
ىذا الدافع بما يخفؼ مف حدة التكتر النفسي.
(كفائي ،كالحمك)56 :2006 ،

بعض المفاىيم المرتبطة بالدافعية:
الحاجةةة :عبػارة عػػف حالػػة مػػف الػنقص فػػي المتطمبػػات الجسػػمية ،كالمتعممػة ،فيػػي تظيػػر حينمػػا تحػػرـ
خمية في الجسـ مف الغذاء أك الماء أك غيره ،كتدؿ الحاجة عمى الحالة الفسيكلكجية لمخبليػا الناجمػة

عف الحرماف.

( يكنس)17 :2012 ،

-

آل ػػة تنش ػػأ ل ػػدل الف ػػرد الك ػػائف الح ػػي عن ػػد انحػ ػراؼ أك حي ػػد الش ػػركط البيكلكجي ػػة أك الس ػػيككلكجية
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البلزمة لحفظ بقاء الفرد عند الكضع المتزف كالمستقر.
(الطريحي ،حمادم)124 :2013 ،

الحةةافز :عبػػارة عػػف دافػػع يعمػػؿ عمػػى تنشػػيط السػػمكؾ بيػػدؼ إشػػباع الحاجػػات المرتبطػػة ببقػػاء الكػػائف
الحي عمى قيد الحياة ،كالحافز ىك ما ينشط السمكؾ كيييؤه لمعمؿ.
(يكنس)18 :2012 ،

 منبو خػارجي مػادم أك اجتمػاعي مػرتبط بالمنبػو الخػارجي ،فالطعػاـ حػافز أك باعػث ،ألنػو يشػبعدافع الجكع.
(الطريحي ،حمادم)124 :2013 ،

الغريزة :يعرفيا غمػاؾ دكجػاؿغ بأنيػا :اسػتعداد فطػرم نفسػي جسػمي ،يػدفع الفػرد إلػى أف يػدرؾ كينتبػو
إلى أشياء مف نكع معيف ،كيشعر إ ازءىا بانفعاؿ ،ثـ يسمؾ نحكىا سمككا معينا ،أك يحاكؿ ذلؾ عمػى
األقؿ.

(العناني)130 :2008 ،

 الغ ارئػػز ىػػي قػػكل بيكلكجيػػة داخميػػة تجعػػؿ الكػػائف الحػػي ميػػاالن إلػػى أف يسػػمؾ بطريقػػة معينػػة دكفاألخرل.

(الطريحي ،حمادم)124 :2013 ،

البا ةث :عبػارة عػف مثيػر خػػارجي يحػرؾ الػدافع كينشػطو ،كيتكقػؼ ذلػػؾ عمػى مػا يمثمػو اليػدؼ الػػذم
يسعى الفرد لتحقيقو.
(خميفة)79 :2000 ،

اليدف :ىك ما يرغب الفرد في الحصكؿ عميو كيشبع الدافع بنفس الكقت.
(الطريحي ،حمادم)123 :2013 ،

خصائص الدافعية:
 عممية افتراضية كليست فرضية (أك تخمينية).
 عممية إجرائية ،أم أنيا قابمة لمقياس كالتجريب بأساليب كأدكات مختمفة.
 التقييـ كالتقكيـ.
 فطرية ،كمتعممة ،شعكرية (أك كاعية) ،كال شعكرية (ال كاعية).
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 ثنائية العكامؿ ،أم ناتجة عف التفاعؿ بيف عكامؿ داخمية أك ذاتية (فسيكلكجية ،كنفسية) مف
جية كعكامؿ خارجية أك مكضكعية (مادية كاجتماعية) معا مف جية أخرل ،أم تفاعؿ بػيف

المفاتيح الداخمية كالخارجية.
 كاحدة مف حيث أنكاعيا (الفطرية كالمتعممػة) عنػد كافػة أبنػاء الجػنس البشػرم ،لكنيػا تختمػؼ
مف شخص إلى آخر مف حيث شدتيا أك درجتيا.

 تفسير السمكؾ كليس كصفو.
 عمميػػة مسػػتقمة ،لكػػف يكجػػد تكامػػؿ بينيػػا ،كبػػاقي العمميػػات العقميػػة المعرفيػػة كغيػػر المعرفيػػة،
كحاالت كسمات الشخصية األخرل.
(يكنس)24 -23 :2012 ،

وظائف الدافعية:
تقوم الدافعية بالعديد من الوظائف:
 -1الوظيفةةةة التفسةةةيرية :كى ػػي الكظيف ػػة األساس ػػية لمدافعي ػػة ،فم ػػف خبللي ػػا ي ػػتـ تفس ػػير الس ػػمككيات
بمختمػػؼ أنكاعيػػا الصػػادرة عػػف الكػػائف الحػػي (حيػكاف أك إنسػػاف) ،كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه الكظيفػػة كظيفػػة

العزك.

 -2وظيفةةة التشةةخيص والعةةالج :تسػػتخدـ فػػي تشػػخيص العديػػد مػػف االضػػطرابات السػػمككية كالنفسػػية
كعبلجيا ،كتساعد فػي تعػديؿ سػمككيات األفػراد مػف خػبلؿ الػتحكـ فػي دكافعيـ،لمكصػكؿ إلػى السػمكؾ
المطمكب.
 -3وظيفة الطاقة والنشةاط :حيػث تقػكـ بػإطبلؽ الطاقػة كاسػتثارة النشػاط مػف خػبلؿ تعػاكف المفػاتيح
الخارجيػ ػػة (كػ ػػالجكائز ،كالتيديػ ػػد ،كالمػ ػػكـ ،كالثنػ ػػاء) مػ ػػع المفػ ػػاتيح الداخميػ ػػة (كاألىػ ػػداؼ ،كالرغبػ ػػات،
كاالىتمامػػات) فػػي تحريػػؾ السػػمكؾ كتدفعػػو نحػػك تحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة ،أم أف الػػدكافع تقػػكـ بتنشػػيط

السمككيات الجزئية (أك الفسيكلكجية) ،كالسمككيات المركبة أك الكمية.

 -4توجيو سموك اإلنسان نحو وجية معينة دون أخرا ،ونحو تحقيق األىداف المنشودة :بمعنى
أف الدكافع تعمؿ عمى تكجيو كتركيز انتباه الفرد نحك مكاقؼ معينة ،كتعمؿ عمػى تشػتيت انتبػاه الفػرد
عف مكاقؼ أخرل.
-5المحافظة مى استمرار السموك :أم أف السمكؾ يبقى مستم ار كنشطا مادامت الحاجة قائمػة كلػـ
يتـ إشباعيا.
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-6تنشيط التوقعات المتصمة بتحقيق األىداف أو إشبا يا.
-7تعةةد الةةةدوافع بمثابةةةة مصةةدر لممعمومةةةات ةةةن إمكانيةةة الوصةةةول إلةةةى اليةةةدف :فالدافعيػػة تػػزداد
باالقتراب مف اليدؼ.
(يكنس)26-25 :2012 ،

تصنيف الدوافع:
توجد تصنيفات متعددة لمدوافع منيا مى سبيل المثال:
الدوافع وفقا لتصنيف ستاجنر تكون مى النحو التالي:
 الةةةةدوافع الفسةةةةيولوجية :تسػ ػػمى بالػ ػػدكافع األكليػ ػػة ،كىػ ػػي تمػ ػػؾ الػ ػػدكافع التػ ػػي تعػ ػػرؼ ليػ ػػا أسػ ػػس
فسػ ػػيكلكجية كاضػ ػػحة ،تنشػ ػػا مػ ػػف حاجػ ػػات الجسػ ػػـ الخاصػ ػػة بالكظػ ػػائؼ العضػ ػػكية كالفسػ ػػيكلكجية

كالحاجة إلى الماء كالطعاـ كالجنس.

 الدوافع النفسية :تسمى بالدكافع الثانكية ،كىي تمؾ الدكافع التػي ال يعػرؼ ليػا أسػس فسػيكلكجية
كاضحة كالتممؾ كالتفكؽ كالسيطرة كالفضكؿ كاإلنجاز ،كبالنسبة لئلنساف فإف الدكافع األكلية أقؿ

أث ػ ار فػػي حياتػػو ،كيتكقػػؼ ذلػػؾ -إلػػى حػػد بعيػػد -عمػػى درجػػة إشػػباعيا .أمػػا ف ػي الظػػركؼ العاديػػة

فتبدك الدكافع أكبر أثرا.

(أبك جادك)293 :2008 ،

 دوافةةةةع داخميةةةةة :كى ػػي دكاف ػػع ذاتي ػػة تنشػ ػأ م ػػف داخ ػػؿ اإلنس ػػاف ،كى ػػذه ال ػػدكافع يمك ػػف أف تك ػػكف
س ػػيككلكجية (معرفي ػػة كانفعالي ػػة) كدكاف ػػع فس ػػيكلكجية أك بيكلكجي ػػة ،كيك ػػكف مص ػػدر ى ػػذه ال ػػدكافع

الشػػخص نفسػػو ،حيػػث يقبػػؿ الشػػخص عمػػى السػػمكؾ مػػدفكعا برغبػػة داخميػػة إلرضػػاء ذاتػػو كاشػػباع
حاجاتو.

 دوافةةع خارجيةةة :كىػػذه الػػدكافع يكػػكف مصػػدرىا خارجيػػا كػػأطراؼ عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة أك
مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني برمتػػو ،حيػػث يقبػػؿ الشػػخص عمػػى السػػمكؾ إلرضػػاء أط ػراؼ عمميػػة

التنشئة االجتماعية ككسب حبيـ كتقديرىـ إلنجازاتو أك لمحصػكؿ عمػى تشػجيع مػادم أك معنػكم
منيـ.

(يكنس)34-32 :2012 ،

أول -دوافةةع فطريةةة :كىػػي الػػدكافع البيكلكجيػػة غيػػر المتعممػػة ،كيمثػػؿ ذلػػؾ بػػدافع الجػػكع ،كالعطػػش،
كالجنس ،كالتخمص مف األلـ ،كالمحافظة عمى ح اررة الجسـ.
ثانيةةةةا -دوافةةةةع مكتسةةةةبة :كىػ ػػي الػ ػػدكافع المتعممػ ػػة أك المكتس ػػبة التػ ػػي تنػ ػػتج خػ ػػبلؿ عمميػ ػػة التنشػ ػػئة
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االجتماعيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا الفػػرد فػػي األس ػرة ،المدرسػػة ،الحػػي ،مػػع األصػػدقاء ،بػػاقي مؤسسػػات

التنشػػئة األخػػرل ،كتنمػػك كتعػػزز ىػػذه الػػدكافع مػػف خػػبلؿ عمميػػات الث ػكاب كالعقػػاب التػػي تسػػكد ثقافػػة
مجتمػػع م ػػا .كم ػػف األمثمػػة عمييا:الحاج ػػة إل ػػى التحصػػيؿ ،كالحاج ػػة إل ػػى الصػػداقة ،كالحاج ػػة لمتس ػػمط

كالسيطرة ،كالحاجة لمعمؿ الناجح ،كالحاجة لتأكيد الذات.

(ربيع)147-146 :2008 ،

تصنيف فرويد لمدوافع:
الدوافع الشعورية :كىي الدكافع التي نشعر بيا كنعيشيا كنسعى إلى إتباعيا بعقؿ كاع كارادة كاعية.
الدوافع الالشعورية :كىي الدكافع التي تسيرنا دكف أف نعرؼ أسػباب السػمكؾ ،كقػد يكػكف ذلػؾ ناتجػان
عف خبراتنا المكبكتة في البلشعكر.

(غانـ)132 :2002 ،

األسس أو المبادئ التي تقوم مييا الدوافع:
 .1مبدأ التكازف أك ما يسمى (تجانس الكسط الداخمي)
 .2مبدأ الحتمية الدينامية أك المحدكدية.
 .3مبدأ الطاقة كالنشاط.
 .4مبدأ الغرضية أك القصدية.
 .5مبدأ الحاجة كالدافع كالحافز المشبع.
 .6مبدأ جاذبية الحكافز.
 .7النمك كالتغير المستمر لرغبات الفرد كدكافعو.
 .8انتظاـ رغبات الفرد كأىدافو كدكافعو حكؿ الذات.
 .9الدكافع فطرية كمتعممة.
(يكنس)27 :2012 ،

التنظةةيم اليرمةةي :يػػرل ماسػػمك أف الػػدكافع تنػػتظـ فػػي متصػػؿ يكجػػد عنػػد أحػػد قطبيػػو الػػدكافع األكليػػة
كالبيكلكجية ،أما عند القطب اآخػر فتكجػد أكبػر الحاجػات تمػدينان كارتقػاء بمػا يتفػؽ مػع إنسػانية الفػرد

فتكجد بيف القطبيف الفطرم كاإلنساني حاجات أخرل تتحد طبيعتيا عمى أساس مدل قربيا أك بعدىا

مف ىذا القطب أك ذاؾ.
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 .1الحاجات الفسيكلكجية.
 .2حاجات األماف.

 .3حاجات الحب كاالنتماء.
 .4حاجات التقدير.

 .5حاجات تحقيؽ الذات.
 .6حاجات الفيـ كالمعرفة.

(عمراف ،كالعجمي)76 :2005 ،

الفروق الفردية في الدوافع من حيث:
الجنس :أكضحت البحكث أف الذككر يميمكف إلى إظيار قدرات تحصيمية أكثر مف البنات.
القيم والمعايير الثقافية :تختمؼ الدكافع مف فرد آخر حسب الثقافة كالمعايير التي يغرسيا المجتمع
في نفكس الناشئة.
الميةةةول :ت ػػزداد أىمي ػػة ال ػػدكافع ل ػػدل الف ػػرد إذا ارت ػػبط بالمي ػػؿ ،ككمم ػػا اختمف ػػت مي ػػكؿ األفػ ػراد اختمف ػػت
دكافعيـ.
العمةر :تسػكد الػدكافع األكليػة حيػػاة الطفػؿ فػي سػنكات عمػره األكلػػى ،كبالتػالي يتحػدد سػمككو تبعػا ليػػا
كمػػع التنشػػئة االجتماعيػػة كعمميػػات التطبيػػع االجتمػػاعي تبػػدأ الػػدكافع الثانكيػػة فػػي الظيػػكر كيبلحػػظ

تأثيرىا عمى سمكؾ الفرد بعد ذلؾ.

(العناني)149-147 :2008 ،

تعريف دافعية اإلنجاز:
ىي الرغبة العامة لدل الفرد في المثابرة نحك النجاح ،كاختيار األنشػطة اليادفػة التػي يترتػب

عمييا الفشؿ أك النجاح.

كيعتبر ماكمبلند مف أكائؿ الباحثيف لدافعية اإلنجاز حيث ربطيا بالثقافة كعممية التطبيػع االجتمػاعي

لمفرد.كقد اعتمد ماكمبلنػد فػي التفريػؽ بػيف ذكم الدرجػة العاليػة كذكم الدرجػة المنخفضػة مػف اإلنجػاز
عمى طريقة اإلسقاط كتفيـ المكضكع.
كقػػد بينػػت البحػػكث عمػػى أف الطمبػػة ذكم الدافعيػػة العاليػػة فػػي اإلنجػػاز أكثػػر نجاحػػا فػػي التحص ػػيؿ

الدراسي.

(عسكر ،كالقنطار)260-259 :2005 ،
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اإلنجةةاز :يعنػػي مػػا يحققػػو الفػػرد مػػف نجػػاح كتقػػدـ ،باالعتمػػاد عمػػى قد ارتػػو كمكاىبػػو الشخصػػية كالػػذم
يككف لو أكبر أثر في تحديد مستقبمو كاتجاىاتو الحياتية.
-

ىػػي إمكانيػػة صػػياغة ىػػدؼ يتحػػدل إمكانػػات الفػػرد ككضػػع خطػة إنجازيػػو ،لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ

عمى ضكء معايير الجكدة في فترة زمنية محددة مع تكفير مؤشر لمنظاـ نحك تحقيؽ اليدؼ.

(أبك شقة)11 -9 :2007 ،

-

ع ػػرؼ م ػػكرام الحاج ػػة لئلنج ػػاز بأني ػػا تش ػػير إل ػػى رغب ػػة أك مي ػػؿ الف ػػرد لمتغم ػػب عم ػػى العقب ػػات

كممارسة القكل كالكفاح أك المجاىدة ألداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد كبسرعة كمما آمكف ذلؾ.

(يكنس)80 :2012 ،

-

عبػػارة عػػف الحػػافز لمسػػعي إلػػى النجػػاح ،أك تحقيػػؽ نيايػػة مرغػػكب فييػػا ،أك الػػدافع لمتغمػػب عمػػى

العكائؽ ،أك االنتياء بسرعة مف أداء األعماؿ عمى خير كجو.

(الطيب ،كرشكاف)201 :2006 ،

دافع اإلنجاز الدراسي:
يعتبػػر العػػالـ الفرنسػػي مػػرم ىػػك أكؿ مػػف اسػػتخدـ اصػػطبلح دافػػع اإلنجػػاز أك الحاجػػة إلػػى
اإلنجػػاز حي ػػث أكرده ب ػػيف ع ػػدد م ػػف الحاج ػػات بمغ ػػت ثم ػػاني كعشػػريف حاج ػػة ف ػػي كت ػػاب غاستكش ػػاؼ
الشخصيةغالذم ظير عاـ  1938كالمتضمف خبلصة نظريتو في الشخصية ،كقد عرؼ بأنو غالرغبة
أك االتجاه لمقياـ بالعمؿ بأسرع ما يمكف أك بأحسف ما يمكفغ.

أما ماكمبلند فقد عرؼ دافع اإلنجاز بأنو غعممية تنافسية مف أجؿ بمكغ معايير االمتيازغ.
كعرفو آخركف بأنو غالحافز لمسعي إلى النجاح كتحقيؽ نياية مرغكبة أك الدافع لمتغمب عمػى
العكائؽ أك االنتياء مف أداء األعماؿ عمى خير كجوغ.
(ربيع)147 :2008 ،

-

ىك مقدار الرغبة كالنزكع في بذؿ جيد ألداء الكاجبات كالميمات الدراسية بصكرة جيدة.
(العبيدم)303 :2009 ،

كقد طرح {دفيد ككؼ }1969،تمي از بيف نمطيف مف دافع اإلنجاز ىما:
اإلنجاز الذاتي :كالػذم يتنػافس الفػرد فيػو مػع ذاتػو فػي مكاجيػة قد ارتػو كمعػاييره الذاتيػة الخاصػة كىػك
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اقػػرب لػػنمط دافػػع اإلنجػػاز الػػذم اىػػتـ ماكيبلنػػد بد ارسػػتو ،كالػػذم يبػػدك مػػدفكعا بالرغبػػة فػػي الشػػعكر
بالفخر كاالعتزاز بالنجاح.

اإلنجةةةاز الجتمةةةا ي :كال ػػذم يمث ػػؿ نش ػػاطا كتنافس ػػا ف ػػي مكاجي ػػة المع ػػايير الت ػػي يض ػػعيا اآخ ػػركف،
كمدفكعا بعكامؿ خارجية مثؿ الرغبة في المعرفة كالميؿ لبلستحساف االجتماعي لمنجاح.
(السنباطي ،كعمي ،كالعقباكم)337 :2010 ،

العوامل المسببة لدافعية اإلنجاز ند اتكنسون:
يصرح اتكنسكف أف النزعة أك الميؿ إلنجاز النجاح ىك استعداد دافعي مكتسب كىك يختمؼ
بيف األفراد ،كما أنو يختمؼ عند الفرد الكاحد في المكاقؼ المختمفة ،كىذا الدافع يتػأثر بعكامػؿ رئيسػة

ثبلثة عند قياـ الفرد بميمة ما ،كىذه العكامؿ ىي:
أول -الدافع لل نجاز إلى النجاح:

إف األفراد يقدمكف عمى أداء الميمات بنشػاط كحمػاس كبيػريف رغبػة مػنيـ فػي اكتسػاب خبػرة

النجػػاح ،كليػػذا الػػدافع نتيجػػة طبيعيػػة كىػػي دافػػع تجنػػب الفشػػؿ ،كيختمػػؼ األف ػراد فػػي درجػػة دافعيػػـ
لتجنب الفشؿ ،فمف الممكف أف يكاجو فرديف الميمة نفسيا ،يقبؿ أحدىما عمى أدائيا بحمػاس تمييػدا

لمنجاح فييا،كيقبؿ الثاني بطريقة يحاكؿ مف خبلليػا تجنػب الفشػؿ المتكقػع ،إف النزعػة لتجنػب الفشػؿ
عند الفػرد الثػاني أقػكل مػف النزعػة لتحصػيؿ النجػاح ،كىػذه النزعػة القكيػة لتجنػب الفشػؿ تبػدك متعممػة
نتيجػػة مػػركر الفػػرد بخب ػرات فشػػؿ متكػػررة ،كتحديػػده ألىػػداؼ ال يمكػػف أف يحققيػػا ،أمػػا عنػػدما تكػػكف

احتمػػاالت النجػػاح أك الفشػػؿ ممكنػػة ف ػإف الػػدافع لمقيػػاـ بيػػذا النػػكع مػػف الميمػػات يعتمػػد عمػػى الخب ػرات
السابقة عند الفرد ،كال يرتبط بشركط النجاح الصعبة المرتبطة بتمؾ الميمة.

ثانيا -احتمالية النجاح:
ألف احتماليػة نجػػاح أم ميمػػة تتكقػؼ عمػػى عمميػػة تقػكيـ ذاتػػي يقػػكـ بيػا الفػرد الػػذم يريػػد أف

ينجػػز الميمػػة ،فالميمػػات السػػيمة ال تعطػػي الفػػرد الفرصػػة لممػػركر فػػي خبػرة نجػػاح ميمػػا كانػػت درجػػة
الػػدافع لتحصػػيؿ النجػػاح المكجػػكدة عنػػده ،أمػػا الميمػػات الصػػعبة جػػدا فػإف األفػراد ال يػػركف أف عنػػدىـ
القدرة عمى أدائيا ،أمػا فػي حالػة الميمػات المتكسػطة فػإف الفػركؽ الكاضػحة فػي درجػة دافػع تحصػيؿ
النجاح تؤثر في األداء عمى الميمة بشكؿ كاضح كمتفاكت بتفاكت الدافع.

ثالثا -قيمة با ث النجاح:
إف ازديػػاد ص ػػعكبة الميمػػة يتطم ػػب ازديػػاد قيم ػػة باعػػث النج ػػاح ،فكممػػا كان ػػت الميمػػة أكث ػػر
28

صػػعكبة يجػػب أف يكػػكف الباعػػث أكبػػر قيمػػة لمحفػػاظ عمػػى مسػػتكل دافعػػي مرتفػػع ،فالميػػاـ الصػػعبة
المرتبطة ببكاعث قميمة القيمة ،ال تستثير حماس الفرد.

كيعػػد النجػػاح – فػػي حػػد ذاتػػو – حػػافزا ،كفػػي الكقػػت نفسػػو فػإف النجػػاح فػػي الميمػػات األكثػػر

صعكبة يشكؿ حاف از ذا تأثير أقكل مف النجاح في الميمات األقؿ صعكبة.

(غبارم ،كأبك شعيرة)286-285 :2010 ،

العوامل المؤثرة مى دافعية اإلنجاز:
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تتأثر بيا دافعية اإلنجاز كيمكف تمخيصيا في النقاط التالية:
 طبيعة دافعية اإلنجاز لدل المعمـ.
 البيئة المباشرة لممتعمـ.

 خبرات النجاح كالفشؿ :فالتبلميذ ذكك الرغبػة العاليػة فػي النجػاح يسػعكف إلػى التعامػؿ مػع الميػاـ
التي تتضمف قد انر كافيان مف التحدم كفي مستكل مف الصعكبة.

 جاذبية العمؿ.

 التنظيـ اليرمي الترتيبي لدكافع المتعمـ كحاجاتو.
 المعمـ :حيث يعتبر المعمـ أحد األعمدة الميمة في تشكيؿ كتنمية الدافع لئلنجاز عند الطبلب.

العوامل المعوقة لدافعية اإلنجاز:
ىناؾ مجمكعػة مػف األسػباب التػي تقػؼ كراء ظػاىرة انخفػاض الدافعيػة لئلنجػاز بػيف طػبلب الجامعػة

كىي:

 غيػػاب الكالػػديف عػػف األسػرة لفتػرات طكيمػػة نظػ ار النشػػغاليما بالعمػػؿ ،كىػػذا الغيػػاب لمكالػػديف يكلػػد

لػػدل األبنػػاء إحساس ػان بأىميػػة االنتمػػاء إلػػى اآخ ػريف أكثػػر مػػف اىتمػػاميـ بالرغبػػة فػػي اإلنجػػاز
كالتفكؽ.

 إف انخفاض مستكل التحصيؿ لمطبلب دفع المدرسيف إلى أف يخفضكا مف مستكل مػا يتكقعكنػو
منيـ ،كانعكس ىذا بصكرة كاضحة في الميؿ إلى تبسيط المػكاد مػف جانػب المدرسػيف كتسػاىميـ

في إعطاء الدرجات.
 كجكد بعض المتغيرات المشجعة عمى التمقي السمبي لممعمكمات مثؿ :مشاىدة التمفزيػكف ،كغمبػة
طابع التمقيف عمى العممية التعميمية في المؤسسات األكاديمية كالتعميمية.
 إف المن ػػاخ االجتم ػػاعي بكاممػ ػو ال يس ػػاعد عم ػػى األداء المعم ػػكـ بإثاب ػػات خارجي ػػة ،كال يت ػػيح ف ػػي
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معظـ األحكاؿ التكجو سمككيا بمنطؽ اإلثابة الذاتية.

السمات والخصائص المميزة لمرتفعي اإلنجاز:
 السعي إلى النجاح في األعماؿ الصعبة.
 القدرة عمى التغمب عمى العقبات.
 حسف تناكؿ األفكار كتنظيميا.
 االستقبللية.

 التفكؽ عمى الذات.

 منافسة اآخريف كالتفكؽ عمييـ.

 القياـ باألداء المتميز كالمحافظة عميو.
(الطيب ،ك رشكاف)210-208 :2006 ،

النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز:
تعػػددت النظريػػات المفسػرة لمفيػػكـ دافعيػػة اإلنجػػاز ،كاختمفػػت فػػي المبػػادئ التػػي تقػػكـ عمييػػا،
كربما كاف ىذا االختبلؼ راجعا إلى اختبلؼ كاضعييا ،مف ىذه النظريات:
أول -نظرية أتكنسون:
ركز غأتكنسكفغ في نظريتو عمى الدافعيػة المسػتثارة ،كمػا يتصػؼ بػو المكقػؼ مػف خصػائص

معينة إنما يستثير دكافع مختمفة ،كاذا تغيرت طبيعة المكاقؼ أك المثيرات ،فاف دكافع مختمفة تسػتثار
أك تتحقػػؽ كينػػتج عنيػػا تنشػػيط نمػػاذج محػػددة كمختمفػػة مػػف السػػمكؾ ،كافتػػرض كػػذلؾ غأتكنسػػكف غأف

الميؿ لمنجاح ىك ميؿ دافعي متعمـ ،كقكة الميؿ تػرتبط باىتمػاـ الفػرد باألعمػاؿ األكثػر دقػة كبمسػتكل
أدائػػو فػػي ىػػذه األعمػػاؿ ،ككػػاف تنػػاكؿ غأتكنسػػكفغ فػػي نظريتػػو قائمػػا عمػػى أسػػس دافعيػػة كانفعاليػػة كمػػا
تتمثؿ في:

 دوافع النجاح ومحدداتيا ىي :الرغبة في النجاح كقيمة بكاعث النجػاح كاالحتمػاالت الذاتيػة
لمنجاح.

 دوافع الخوف من الفشل ومحةدداتيا ىةي :دكافػع تجنػب الفشػؿ كقيمػة بكاعػث تجنػب الفشػؿ
كاالحتماالت الذاتية لمفشؿ.
كلقد تم ٌكف غأتكنسكفغمف صياغة نظريتو في اإلنجػاز عمػى أسػاس أف النجػاح يتبعػو الشػعكر
بػػالفخر ،كالفشػػؿ يتبعػػو الشػػعكر بالخيبػػة ،كىػػك يميػػز بػػيف الػػدكافع كالدافعيػػة ،ففػػي حالػػة اإلنجػػاز يشػػير

الدافع إلى الرغبػة أك الحاجػة لئلحسػاس بػالفخر كاالعتػزاز عنػد إتمػاـ عمػؿ مػا أك إنجػاز أداء نػاجح،
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كالػػدافع كفقػػا لتصػػكر غأتكنسػػكفغ كحالػػة اسػػتعداد ال يتحقػػؽ إال فػػي كجػػكد مؤشػرات مكضػػكعية تسػػتثار

مف جانب الفرد إلى إمكانية تحقيؽ أك تكقع الباعث ذاتو .باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىػذه العبلقػة تحػدد
أيضا قكة كحجـ السمكؾ المراد منو تحقيؽ اليدؼ.
ثانيا -نظرية وينر:
يتخػػذ غكينػػرغ فػػي نظريتػػو عػػف التفسػػير السػػببي لدافعيػػة اإلنجػػاز منحػػى جديػػدا كمختمفػػا فػػي

تفسيره لدافعية اإلنجػاز عػف المنحنػى الػذم اعتمػد عميػو غأتكنسػكفغ فػي نظريتػو لدافعيػة اإلنجػاز ،فقػد
تنػػاكؿ غكينػػرغ معنػػى قائمػػا عم ػى أسػػس معرفيػػة تقػػكـ عمػػى فك ػرة رئيس ػة تتعمػػؽ بكيفيػػة تفسػػير األف ػراد
ألسباب نجاحيـ كفشميـ ،كاف ىذه التفسػيرات تػؤثر عمػى مكاقػؼ اإلنجػاز البلحقػة حيػث تختمػؼ ىػذه

التأثيرات باختبلؼ تفسيرات األفراد ألسباب النجاح كالفشؿ في حياتيـ.
وتقوم نظرية "وينر" في التفسير السببي لدافعية اإلنجاز مى األتي:
 يعزك األفراد أسباب نجػاحيـ كفشػميـ إلػى كاحػد أك أكثػر مػف العكامػؿ التاليػة :القػدرة ،الجيػد،
صعكبة الميمة ،الحظ أك الصدفة.

 ال تعتمػػد دافعيػػة األف ػراد فػػي أدائيػػـ لمميػػاـ المماثمػػة ال عمػػى خب ػرات النجػػاح أك الفشػػؿ لػػدييـ
فقط ،كانما إلى جانب ذلؾ التفسيرات السببية التي يعزكف إلييا نجاحيـ أك فشميـ.

ثالثا -نظرية فروم:
أعطػػى غفػػركـغ اىتمامػػا لمعكامػػؿ الخارجيػػة عنػػد تفسػػيره لدافعيػػة اإلنجػػاز ،باإلضػػافة لمعكامػػؿ

الداخمية ،كأكضح كذلؾ أىمية القكل المكجيػة نحػك الفعػؿ ،كافتػرض أف ىػذه القػكل تتحػدد مػف خػبلؿ
النتائج المترتبة عمى ىذا الفعؿ.

رابعا -نظرية رينوار:

قػػدـ غرينكارغنظريتػػو فػػي دافعيػػة اإلنجػػاز المسػػتقبمي التػػي تعػػد امتػػدادا لنظ ػرة غأتكنسػػكفغ ،كاف

كانت تيتـ بصكرة أكبر بقيمػة الحػافز مثػؿ الرضػا االجتمػاعي كالمكافػآت الخارجيػة ،أم أنيػا تشػترؾ
مع نظرية غأتكنسكفغ في أف الدافع لئلنجاز ىك محصمة الميؿ إلى تحقيؽ النجاح كالميؿ إلػى تجنػب

الفشؿ كأف الدافع لئلنجاز استعداد ثابت نسبيا لدل الفرد.

(الطيب ،كرشكاف)205-200 :2006 ،

احتمػػت الدافعيػػة حي ػ از كبي ػ ار مػػف البحػػث كالد ارسػػة فػػي القػػرف العش ػريف ،كخاصػػة فػػي العقػػكد

األخيرة منو ،مما أدل إلى بناء نظريات مستقمة لمدافعية؛ اعترافا بدكرىا كأىميتيا فػي تفسػير السػمكؾ
اإلنساني.

وفيما يمي رض لمضمون أبرز النظريات في تفسير الدافعية لمتعمم:
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التجاه السموكي:
يفترض منظرك ىذا االتجاه أف الدافعية لمتعمـ حالة تسػيطر عمػى أداء األفػراد ،كتظيػر عمػى

شكؿ استجابات مستمرة كمحاكالت مكصكلة ،بيدؼ الحصكؿ عمػى التعزيػز المطمػكب ،كبػذلؾ يكػكف
السمكؾ محككما بيدؼ الحصكؿ عمى التعزيز.
كيرل عمماء النفس السمككيكف أف الػدكافع نكعػاف :دكافػع ايجابيػة تتمػك السػمكؾ كتسػاعد عمػى

تقكيتػػو ،كدافػػع سػػمبية تتمثػػؿ فػػي حػػذؼ مثي ػر غيػػر مرغػػكب فيػػو ،مػػف أجػػؿ تقكيػػة السػػمكؾ المرغػػكب،
كعمى العكس مف المعززات اإليجابية كالسمبية فإف العقاب يعمؿ عمى إيقاؼ السمكؾ غير المرغكب،
سكاء بتقديـ مثير غير محبب أـ بحػذؼ مثيػر محبػب ،كيػرل سػكنر أف لػدل األفػراد حاجػات جسػمية

أساسية ،كػالجكع كالعطػش تحتػاج إلػى إشػباع باسػتعماؿ دكافػع أكليػة ،كالطعػاـ كالشػراب ،كعنػدما يػتـ
إشباع ىػذه الحاجػات تػرتبط بعػض الخبػرات كاألحػداث بالػدكافع األكليػة مػف خػبلؿ عمميػات االشػتراط
كتصبح ىذه األحداث كالخبرات دكافع ثانكية.

التجاه المعرفي:
يرل أصحاب االتجاه المعرفي أف الفرد ال يستجيب لؤلحداث الخارجية أك الظركؼ المادية،

مثؿ الجكع كالعطش ،كلكنو يستجيب لتفسيراتو ليذه األحداث أك الظركؼ ،فقد يككف الطالب منيمكا
في نشاط أك مشركع ،بشكؿ يجعمو ينسػى تنػاكؿ الطعػاـ ،كال يػدرؾ حاجتػو لمطعػاـ إال عنػدما يبلحػظ

مػػركر الكقػػت ،فالحرمػػاف مػػف الطعػػاـ ال يثيػػر دافعيتػػو لمبحػػث عنػػو بشػػكؿ تمقػػائي .كمػػف ىنػػا ،تػػرل

النظريات المعرفية أف السمكؾ يتحدد مف خبلؿ تفكيرنا ،كاعتقاداتنا ،كأىدافنا كتكقعاتنا كقيمنا.
التجاه اإلنساني:

ارئػد ىػذا االتجػاه ىػك عػالـ الػنفس (أب ارىػاـ ماسػمك) ،حيػث يػرل أف اإلنسػاف يتػأثر عمػى نحػك

كاضح بسمسػمة مػف الػدكافع التػي تتجػاكز الحاجػات الغريزيػة ،التػي أكػد عمييػا التحميميػكف ،أك السػمكؾ
المكتسب كالتعمـ بالنمكذج كما عرضو السمككيكف .فماسمك يعيب عمى التحميؿ النفسي تجاىمو التنكع

األساسي لئلنساف.

رتػ ػػب ماسػ ػػمك الحاجػ ػػات اإلنسػ ػػانية عمػ ػػى شػ ػػكؿ ىػ ػػرـ تمثػ ػػؿ قاعدتػ ػػو الحاجػ ػػات الفسػ ػػيكلكجية

األساسية ،كتتدرج تمؾ الحاجات ارتفاعا حتى تصؿ إلى قمة اليػرـ ،حيػث حاجػات تحقيػؽ الػذات كال

يمكػػف االنتقػػاؿ إلػػى حاجػػة أعمػػى قبػػؿ إش ػباع الحاجػػة األقػػؿ ،كتقسػػـ كالتػػالي :الحاجػػات الفسػػيكلكجية
كحاجات األمف كالحاجات االجتماعية (الحب كاالنتماء) حاجات تقدير الذات كحاجات تحقيؽ الذات

كحاجات المعرفة كالفيـ كالحاجات الجمالية.

(نكفؿ ،كأبك عكاد)195 - 186 :2011 ،
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مفيوم التعميم الميني والتدريب الميني:
التعم ػػيـ المين ػػي :ى ػػك ن ػػكع م ػػف التعم ػػيـ النظ ػػامي ال ػػذم يتض ػػمف اإلع ػػداد الترب ػػكم كاكس ػػاب

الميارات كالمعرفة المينية كالذم تقكـ بو مؤسسات تعميمية نظاميػة بمسػتكل الد ارسػة الثانكيػة لغػرض
إعػػداد عمػػاؿ مػػاىريف فػػي مختمػػؼ التخصصػػات الصػػناعية كالزراعيػػة كالصػػحية كاإلداريػػة كالتجاريػػة

كليـ القدرة عمى التنفيذ كاإلنتاج.
التعميم التقني:

ىك تعميـ لمفئات العمرية ( )20-18سنة ،كىك تعميـ نظامي يتـ في مؤسسات ترتبط بيياكػؿ التعمػيـ
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،كيتـ فيو حسػاب الميػارات العمميػة كاعطػاء المعػارؼ النظريػة بصػكرة
تتناسب مع متطمبات العمؿ بحيث يستطيع التقني االنتقاؿ إلى سكؽ العمؿ المنتج.

(الزكبعي ،كالجنابي)24-23 :2003 ،

التدريب:
التدريب :الجيكد المنظمة كالمخططة لتطكير معػارؼ ،كخبػرات ،كاتجاىػات المػدربيف ،كذلػؾ بجعميػـ
أكثر فعالية في أداء مياميـ.

التةدريب :ىػػك الجيػد المػػنظـ كالمخطػط لػػو لتزكيػد القػػكل البشػرية فػػي الجيػاز اإلدارم بمعػػارؼ معينػػة
كتحسيف كتطكير مياراتيا كتغيير سمككيا ،كاتجاىاتيا بشكؿ ايجابي بناء.

(الطعاني)14-13:2002 ،

التدريب :ىك عممية تفاعؿ الشخص مع خبرات تعميمية تيدؼ إلػى بنػاء كتطػكير خصػائص كقػدرات
(ميػػارات ذىنيػػة كميػػارات أدائيػػة كميػػارات اتجاىيػػة) مرغكبػػة تجعمػػو قػػاد ار عمػػى أداء ميػػاـ ككاجبػػات

محددة ضمف ظركؼ كتسييبلت معينة.

التدريب :ىك التمريف المكجو أك التمريف الغرضي ،كىك يختمؼ عف التمريف أك الممارسة ،مف حيث
إف السمكؾ في حالة التدريب يككف صحيحا ،بينما ال يشترط أف يككف ذلؾ في حالة التمريف.

(أبك جادك)298 :2008 ،

التدريب الميني :ىك عممية منظمة يتـ مف خبلليا حصكؿ الفرد عمى ميارات كمعمكمات كاتجاىات
محددة كجديدة أك تطػكير مػا لديػو منيػا بيػدؼ إحػداث تغييػر مطمػكب فػي سػمككو كأدائػو لتمكينػو مػف

القياـ بمياـ محددة ضمف إطار عمؿ متكامؿ أك مجمكعة مف األعماؿ كبدرجة إتقاف محددة.

(جابر)21:2001 ،
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التدريب الميني:
ىك التغير فيمػا يحػدث لمفػرد بيػدؼ تطػكير معارفػو كميارتػو كقيمػو إلػى مسػتكل محػدد يييئػو

لمقيػػاـ بعمػػؿ مع ػػيف ،كىػػك يػػتـ ف ػػي م اركػػز متخصص ػػة تتبػػع المؤسسػػات اإلنتاجي ػػة أك المسػػتفيدة م ػػف
مخرجات المركز التدريبي.
(الزكيعي ،الجنابي)24: 2003 ،

مراكةةةةةز التةةةةةدريب المينةةةةةي :ىػ ػػي مؤسسػ ػػات لمتعمػ ػػيـ الػ ػػذم يتعمػ ػػؽ باإلعػ ػػداد لمينػ ػػة فػ ػػي المجػ ػػاالت
كاالختصاصات المينية المختمفة في مستكل الدراسة الثانكية لمدة أقصػاىا ثػبلث سػنكات تركػز عمػى

اكتساب الميارات العممية.

(الزبيدم ،العبيدم)19 :2001 ،

مةةدربي مراكةةز التةةدريب المينةةي تعةةرفيم الباحثةةة ب ة نيم :كػػؿ مػػف يعمػػؿ فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي
التابعة لمككالة كالحككمة في قطاع غزة كقت إجراء الدراسة.

العوامل المؤثرة في فعالية التدريب:
 .1درجة استعداد الفرد الكتساب الخبرة أك الميارة المارد تدريبو عمييا.
 .2درجة ميؿ الفرد الكتساب الخبرة أك الميارة المراد تدريبو عمييا.

 .3مستكل الدافعية عند الفرد الكتساب الخبرة أك الميارة المراد تدريبو عمييا.
 .4مستكل ذكاء الفرد كما لديو مف قدرات خاصة.

 .5مستكل التدريب السابؽ عمى نشاط أك أنشطة مماثمة لمنشاط يتضمنو برنامج التدريب.
 .6مدل كفاية األشخاص القائميف عمى برنامج التدريب.

 .7مدل مبلءمة برنامج التدريب كأكجو النشاط الخاصة بو لمرحمة نضج الفرد.
 .8مدل مبلءمة نكع التدريب لممكضكع المراد تدريب الفرد عميو.

أنواع انتقال ثر التدريب:
 .1النتقةةال الموجةةب :كيحػػدث حػػيف يػػؤدم التػػدريب عمػػى عمػػؿ معػػيف إلػػى تسػػييؿ أداء عمػػؿ
الحؽ.
 .2النتقةةال السةةالب :كيحػػدث حػػيف يػػؤدم التػػدريب عمػػى عمػػؿ معػػيف إلػػى تعطيػػؿ أداء الحػػؽ.
 .3النتقةةال الصةةفري :كىػػك مػػا يحػػدث حػػيف ال يػػؤثر التػػدريب عمػػى عمػػؿ معػػيف فػػي أداء عمػػؿ
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الحؽ .كىذا األثر الصفرم ،قد يحدث نتيجة لعػدـ تػأثير العمػؿ األكؿ فػي العمػؿ الثػاني ،أك
لتساكم آثار االنتقاؿ المكجب كالسالب بحيث يمغي بعضيا بعضا.

(أبك جادك)301 -292 :2008 ،

خصائص التدريب الميني:
 -1التدريب الميني كنظام:
التةةدريب المينةةي :عمميػػة منظمػػة ليػػا مػػدخبلتيا كمخرجاتيػػا ،كينطبػػؽ عميػػو مػػا ينطبػػؽ عمػػى سػػائر
األنظمػػة الفنيػػة كاإلداريػػة األخػػرل ،إال أف مػػا يميػػز التػػدريب ىػػك أف نظػػاـ محػػكره كمكضػػع اىتمامػػو
كالفاعؿ فيو ىك اإلنساف متدربا كمدربا كمخططا.
أ -المةةدخل الةةرئيس فةةي نظةةام التةةدريب ىةةو األفةراد المنػػكم تػػدريبيـ ك المػػدخبلت األخػػرل فيػػي
المكارد البشرية كغير البشرية مف تسييبلت كتجييزات كأبنية.
ب -العمميةةات :فيػػي تحمػػؿ األنشػػطة كالفعاليػػات التدريبيػػة كالتقكيميػػة كالتػػي تكظػػؼ مػػف خبلليػػا
المكارد البشرية كغير البشرية.
ج -مخرجات النظام :ىـ األفراد الذيف تـ تدريبيـ ضمف الظركؼ كالمعايير المحددة.
 -2التدريب الميني مرن :التدريب الميني يجب أف يتصؼ بالمركنة الكافية في أكلكياتو سكاء عمى
المستكل الكطني أـ المؤسسي أـ الفردم كسرعة التجارب مع التغيرات المستجدة.
 -3التدريب الميني شامل المحتوا :يشػتمؿ التػدريب المينػي عمػى ثبلثػة مككنػات ىػي :المعمكمػات
النظرية كالميارات العممية كاالتجاىات المينية الصحيحة.
(جابر)22-21 :2001 ،

أىداف التعميم الميني والتقني والتدريب الميني:
 .1التقميؿ مف االعتماد عمى األيدم الماىرة األجنبية.
 .2رف ػػع ق ػػدرات كمي ػػارات القػ ػكل العامم ػػة ف ػػي قطاع ػػات المجتم ػػع ع ػػف طري ػػؽ ال ػػدكرات التدريبي ػػة
كبرامج التعميـ المستمر.

 .3المساىمة في تحقيؽ التقدـ االجتماعي كاالقتصادم كالممي كالميني لممجتمع.
 .4اإلسػ ػػياـ فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ المجتمػ ػػع فػ ػػي مجػ ػػاؿ تحقيػ ػػؽ مزيػ ػػد مػ ػػف الديمقراطيػ ػػة كالتقػ ػػدـ
االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم ،مع تنمية طاقات الفرد الكامنة.
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 .5يػػتفيـ النػػاس بيئػػتيـ ،كيقػػدركف عمػػى التػػأثير فييػػا مػػف خػػبلؿ التعػػرؼ إلػػى الجكانػػب العمميػػة
كالتقنية.

ثانيا -أىداف التعميم التقني:
 .1تقميؿ النقص في ىرـ القكل العاممة الحالي ،كتقميؿ االعتماد عمى األطر التقنية كالخارجية.
 .2تشغيؿ المشاريع الصناعية كالزراعية كالخدمية كصياغتيا.
 .3إيجاد قاعدة لمتعميـ كالتطكير المستمر لؤلطر العاممػة فػي الصػناعة كالز ارعػة كالخػدمات مػف
خبلؿ ربط التعميـ التقني بالقطاعات االقتصادية كالمستفيدة.
ثالثا -أىداف التدريب الميني:
 .1تنمية قدرات األفراد أك سكاء أكانت جسمانية أـ عقمية أـ سمككية.
 .2تنميػػة الثقػػة بػػالنفس مػػف خػػبلؿ إتقػػاف العمػػؿ كالقػػدرة عمػػى إيجػػاد الحمػػكؿ المبلئمػػة لمشػػاكمو
كتحمؿ مسؤكلياتو.

 .3زيادة الدخؿ مف خبلؿ ربط األجر باإلنتاجية كمنح العامميف فرص لمتقدـ.
 .4تنمية الثقة المتبادلة بيف العامؿ كاإلدارة.
 .5المحافظة عمى رأس الماؿ كاآالت كالقكل العاممة التي تمثؿ مكارد كامكانيات المؤسسات.
 .6تقميػػؿ ح ػػاالت العام ػػؿ ،كالح ػػد م ػػف التم ػػؼ ،مم ػػا ي ػػؤدم إل ػػى تخف ػػيض تك ػػاليؼ اإلنت ػػاج كرف ػػع
مستكل الصناعة.

 .7تنمية العبلقات اإلنسانية بيف العامميف.
 .8الحصكؿ عمى الجكدة المطمكبة لمسمع كالخدمات كبأسعار معقكلة كأكقات مناسبة.
(الزكبعي ،الجنابي)31-28 :2003 ،
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أنواع برامج التدريب الميني:
أول -برامج التربية المينية:
ىي البرامج المكجية لمطمبة في مرحمة التعمػيـ األساسػي كجػزء مػف بػرامجيـ الد ارسػية بيػدؼ

إكسابيـ ميارات مينية عريضة كعامة تمػزميـ فػي حيػاتيـ ،كال تيػدؼ ىػذه البػرامج فػي حقيقػة الحػاؿ
إلى إعداد الطمبة لمزاكلة مينية محددة.
ثانيا -برامج اإل داد الميني:
ىػػي الب ػرامج المنظمػػة كالمكجيػػة لمطمبػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانكم بيػػدؼ إعػػدادىـ لمزاكل ػة
عمػػؿ محػػدد ،كتت ػراكح مػػدة ىػػذه الب ػرامج مػػف سػػنة إلػػى ثػػبلث سػػنكات اعتمػػادا عمػػى المسػػتكل المينػػي
لمعمؿ الذم يتـ اإلعداد لمزاكلتو.

ثالثا -برامج رفع الكفاءة:
ىػػي الب ػرامج المكجيػػة العمػػؿ المينيػػيف الػػذيف يمارسػػكف العمػػؿ ،كيرغبػػكف فػػي رفػػع كفػػاءتيـ
كتحسيف مستكل أدائيـ إلعماليـ.
(جابر)30-29 :2001 ،

المدرب:
يتـ اختيار معظـ المدربيف العامميف في التعميـ الثانكم الميني كالتعميـ التقني مف بيف خريجي

ىذه األنظمة .كقميؿ مف بينيـ مف مارس العمؿ الميني في سػكؽ العمػؿ .كيػتـ تػأىيميـ فػي الجكانػب
التربكيػػة عػػف طريػػؽ إلحػػاقيـ فػػي دكرات تدريبيػػة فػػي أثنػػاء الخدمػػة ،كمػػنيـ فػػي تخػػرج مػػف كميػػات أك

معاىػػد خاصػػة بإعػػداد المػػدربيف ،حيػػث يػػتـ إعػػدادىـ لمينػػة التػػدريب ببعػػدييا الفنػػي كالتربػػكم بصػػكرة
متكاممة.
(مصطفى )41 :2001

ميام المدرب الميني:
يمثؿ اختيار المدرب المينػي كاعػداده المكقػع األىػـ فػي مرحمػة اختيػار الييئػة التدريبيػة ،فػإذا
كػػاف المتػػدرب ىػػك محػػكر العمميػػة التدريبيػة فػػإف المػػدرب المينػػي ىػػك ركػػف ميػػـ مػػف أركػػانيـ ،كيعتمػػد
عميو كالى حد كبير نجاح ىذه العممية.

(جابر)34 :2001 ،
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الوظائف اإلدارية لممدربين :يعتبر المدرب مرشدا ،كمكجيا ،كمنظما ،كقائدا لمعممية التدريبية ،كمثؿ
المدرب مثؿ أم قائد يقكد مجمكعات العمؿ لتحقيؽ أىداؼ معينة.
كمف أبرز الكظائؼ اإلدارية التي يمارسيا المدرب لتأدية عممو بفعالية ىي ما يأتي:
 .1التخطيط
 .2التنظيـ
 .3تحديد المشكبلت كعبلجيا
 .4استخداـ تقنيات عمـ النفس اإلدارم.
(الطعاني)65:2002،

أدوار المدرب الميني:
 -1دور المدرب في التدريب مى الميارات العممية:
يعد ىذا الدكر األىـ مف أدكار المدرب ،كيشتمؿ عمى المياـ اآتية:
أ -عرض الميارات العممية التي يتضمنيا البرنامج التدريبي أماـ المتدربيف.
ب-التخطيط لمتدريب العممي كتحديد مستمزماتو مف المكاد كالعدد كالتجييزات.
ج -إعداد التماريف العممية اليادفة ،لتمكيف المتدربيف مف ممارسة الميارات العممية.
د -متابع ػػة الم ػػدربيف كتق ػػكيـ أدائي ػػـ لمتم ػػاريف العممي ػػة ،لمعرف ػػة ص ػػعكبات ال ػػتعمـ كالعم ػػؿ عم ػػى
تجاكزىا.
 -2دور المدرب في تدريس الجوانب النظرية الفنية:
يمارس المدرب ضمف ىذا الدكر المياـ اآتية:
أ -التخط ػػيط لمت ػػدريب م ػػف حي ػػث إع ػػداد الخط ػػة التدريبي ػػة لمم ػػادة الت ػػي يدرس ػػيا كاع ػػداد خطػ ػط
الدركس.

ب -اختيار استراتيجيات كطرائؽ التدريس المناسبة.
ج -تنفيذ طرائؽ التدريب بطريقة سميمة لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.
د -اختيار الكسائؿ المعينة لمتدريب بما يتبلءـ كالمكضكع.
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 -3دور المدرب كمقوم لمتدريب:
يمارس المدرب ضمف ىذا الدكر المياـ اآتية:
أ -تقكيـ تحصيؿ المتدربيف في الجكانب النظرية.
ب -تقكيـ تحصيؿ المتدربيف في الجكانب األدائية.
ج -رصد كتكثيؽ تقدـ أداء المتدربيف باستخداـ السجبلت الفردية كالجماعية.
د -تحميؿ نتائج االختبارات.
 -4دور المدرب كموجو ومرشد:
يمارس المدرب المياـ التالية:
أ-

تقديـ خدمات التكجيو كاإلرشاد الميني لممتدربيف في مراحؿ التدريب.

ب -تحديد كتكثيؽ المعمكمات عف المتدربيف كتكظيفيا ألغراض التكجيو كاإلرشاد.
 -5دور المدرب كمشرف (تدريب وسالمة وصيانة):
يمارس المدرب ضمف ىذا الدكر المياـ اآتية:
أ -إعداد الجداكؿ الفنية لمستمزمات التدريب مف تجييزات كمكاد كأدكات.
المشغؿ مف التجييزات كالمكاد كاألدكات.
ب -إدارة مخزكف المستكدع
ٌ
المشغؿ كمرافقة مف خبلؿ إجراء الصيانة الدكرية.
ج -المحافظة عمى تجييزات
ٌ
د -الكقاية مف المخاطر المينية.
ق -إجراء اإلسعافات األكلية في حالة كقكع الحكادث كاإلصابات.
ك -إعداد التقارير الخاصة بالحكادث كاإلصابات في العمؿ.
ز -استخداـ معدات إطفاء الحرائؽ.
 -6دور المدرب كمشرف إنتاج:
يمارس المدرب ضمف ىذا الدكر المياـ اآتية:
أ -تخطيط المشاريع اإلنتاجية.
ب -إعداد الخطة التنفيذية لكؿ عمؿ إنتاجي.
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ج -متابعة تنفيذ األعماؿ اإلنتاجية كالمشاركة في تنفيذىا.
د -حساب كمفة األعماؿ اإلنتاجية كتحديد سعر المنتج.
ق -إعداد التقارير الخاصة باألعماؿ اإلنتاجية المنفذة في المشغؿ.
(جابر)38-35 :2001 ،

استراتيجيات التعمم والتدريب الميني النظامي:
نظام التدريب الميني:
 -1مجالتو:
تنظيـ برامج تدريب ميني كتنفيذىا في مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادم لتمبية احتياجات تدريبية

قائمػػة أك متكقعػػة فػػي ميػػاديف العمػػؿ ضػػمف فئػػات مسػػتكيات العمػػؿ األساسػػية( :محػػدكد الميػػارات،

مػػاىر ،كمينػػي) كي ػػتـ التػػدريب إم ػػا فػػي م ارك ػػز تػػدريب مينيػ ػة أك مكاقػػع العم ػػؿ أك بالتعػػاكف بينيم ػػا،
كتشمؿ برامج التدريب الميني ما يأتي:
برامج التدريب القصير :تتراكح مدة التدريب ما بيف ( 6-3شػيكر) ،كقػد تقػؿ أك تزيػد كفػؽ متطمبػات
البرنامج كتشمؿ:
 التدريب األساسي :كيستيدؼ الشباب المتسربيف مػف الد ارسػة إلكسػابيـ ميػارات أساسػية فػي
قاعدة عريضة مف الميف ،تم ٌكنيـ مف االلتحاؽ في برامج تدريب متقدـ أك تكميمي.
 التدريب التحويمي :تستيدؼ الكبار الذيف لـ يعد حاجة لميػنيـ فػي ميػاديف العمػؿ إلكسػابيـ
ميارات ضمف ميف جديدة لزيادة إمكانية استفادتيـ مف فرص العمؿ المتاحة.

 التدريب التحديثي :تستيدؼ العامميف في ميػف طػ أر فػي مجاليػا أسػاليب عمػؿ جديػدة بسػبب
التطكرات التقنية ،كاكسابيـ ميارات حديثة لمكاكبة متطمبات العمؿ.

 التدريب الترفيعي (رفع الكفاءة) :تستيدؼ إكساب الكبار ميارات تؤدم إلػى ترقيػة العػامميف
مف فئة مستكل ميني معيف إلى فئة مستكل ميني أعمى.

 التةةدريب لفئةةة مسةةتوا محةةدود الميةةارة :كتسػػتيدؼ مػػف ىػػـ فػػي سػػف العمػػؿ مػػف الشػػباب،
إلكسابيـ ميارات تحقؽ متطمبات العمؿ في مينة ضمف فئة مستكل محدكد الميارات.
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برامج التدريب المتوسط:
 تصػػؿ مػػدة الت ػػدريب فػػي ب ػرامج الت ػػدريب المتكسػػط إلػػى ع ػػاميف ،كتسػػتيدؼ إعػػداد الع ػػامميف
إعدادا متكامبل ،كتأىيميـ لمعمؿ في مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادم ضمف فئة مسػتكل

العامؿ الماىر.
 يقبػؿ فػػي ىػػذه البػرامج مػػف أنيػػى مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي أك مػػف أنيػػى التػػدريب لفئػة مسػػتكل
محدكد الميارات.

 يمػػنح الخ ػريج بعػػد اجتيػػاز االختبػػار المعتمػػد كفػػؽ المعػػايير المينيػػة الكطنيػػة ،شػػيادة تخكلػػو
مزاكلة العمؿ في المينة.

برامج التدريب الطويل:
تصؿ مدة التدريب في بػرامج التػدريب الطكيػؿ فػي المتكسػط فػي حػدكد 3سػنكات ،كتسػتيدؼ

إعداد العامميف إعدادا متكامبل ،كتأىيميـ لمعمؿ في مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادم.

 يقبؿ في ىذه البرامج مف أنيى مرحمة التعميـ األساسي أك مرحمة التعميـ الثانكم ،أك مف أنيى
متطمبات التدريب لفئة مستكل العامؿ الماىر في المينة نفسيا.
 تصمـ البرامج بمشاركة أصحاب العمؿ كفؽ متطمبات العمؿ كالمعايير المينية الكطنية.
 تشجيع الخريجيف ،كتعمؿ عمى تأىيميـ لمعمؿ لمحساب الخاص.
 يمػػنح الخ ػريج بعػػد اجتيػػاز االختبػػار المينػػي المعتمػػد كفػػؽ المعػػايير المينيػػة الكطنيػػة ،شػػيادة
تخكلو مزاكلة العمؿ الميني.

التعميم الثانوي الميني:
التعمػػيـ الثػػانكم المينػػي جػػزء ال يتج ػ أز مػػف النظػػاـ التربػػكم العػػاـ ،إذ يعػػد الممتحق ػكف فيػػو إمػػا

لبللتحػػاؽ بسػػكؽ العمػػؿ بعػػد التخػػرج ،أك لمكاصػػمة التعمػػيـ العػػالي إمػػا فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ التقنػػي أك
مؤسسات التعميـ الجامعي.
التعميم التقني:
التعمػيـ التقنػي تعمػيـ عػاؿ متكسػط فيػك فػكؽ المرحمػة الثانكيػة كدكف الدرجػة الجامعيػة األكلػى

كمدة التعميـ فيو عاماف دراسياف.
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التدريب الميني غير النظامي:
يتكفر في البمػداف العربيػة عػدد كبيػر مػف المؤسسػات كالبػرامج كالتسػييبلت المتعمقػة بخػدمات

التعمػػيـ كالتػػدريب غيػػر النظػػامي ،كمػػف بػػيف البػرامج التػػي تكفرىػػا بػرامج ذات طبيعػػة مينيػػة أك صػػبغة
ثقافيػػة ،كيمتحػػؽ بيػػذه المؤسس ػات كالب ػرامج آالؼ مػػف الم ػكاطنيف التعمػػيـ ألغ ػراض مختمفػػة مػػف بينيػػا

االرتقػػاء بالمسػػتكيات التعميميػػة ،كرفػػع الكفػػاءة المينيػػة ،كتحسػػيف مسػػتكل األداء فػػي العمػػؿ ،كالتمييػػد

لممارسة عمؿ جديد ،كاشباع اليكايات.

كمػػع ذلػػؾ تتسػػـ مؤسسػػات كخػػدمات التعمػػيـ كالتػػدريب غيػػر النظػػامي بكجػػكد بعػػض الثغ ػرات

كجكانب الضعؼ ،كتتسـ بضعؼ التنسيؽ.

(مصطفى)272 -264 :2001 ،

شروط اختيار المدربين:
 .1األفضمية لمف يحمؿ مؤىبل عمميا أعمى ،كلمف يككف مؤىمو مف نفس التخصص تربكيا.
 .2أال تقؿ درجتو في األداء الكظيفي فنيا كمسمكيا عف ممتاز خبلؿ السنكات الثبلث األخيرة.
 .3أف يككف لو إنتاج عممي كميني.
 .4أف تككف مشاركتو فاعمة في الدكرات التدريبية التي حضرىا.
 .5أف يجتاز االختبار التحريرم في المادة العممية ،كفي مكاضيع تربكية كمكاقؼ تعميمية.
 .6أف يحصؿ عمى درجة مرتفعة في المقابمة الشخصية.
 .7أف تتكافر في المرشح خصائص المدرب الناجح.
(الطعاني)79:2002 ،

الشيادات المينية:
الشيادة كثيقة مكتكبة تصدر عف جية مخكلة بإصدارىا ،كتثبػت مػا يمتمػؾ الفرد(حامميػا)مف

قدرات كسمات.

أنواع الشيادات المينية:
أ -شيادة حضور:كثيقة تصرؼ لمشخص مف الجية المنظمة ،كتثبت حضكره دكرة تدريبية أك ندكة
في مجاؿ محدد كفترة محددة .كال يذكر فييا نجاح أك رسكب.

ب -شةةيادة تةةدريب:كثيقػػة تصػػرؼ لمشػػخص ،كتثبػػت اشػػتراكو فػػي برنػػامج تػػدريبي فػػي مجػػاؿ محػػدد
كلفتػرة زمنيػػة محػػددة ،كأنػػو قػػد اجتػػاز بنجػػاح متطمبػػات البرنػػامج ،كيػػتـ التقػػكيـ بمقارنػػة فػػي األداء
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بمعايير التدريب المعتمدة في البرنامج التدريبي .كيصرؼ ىذا النكع مف المؤسسات التعميميػة أك

التدريبية.

ج -شيادة كفاية (مزاولة) :ىي كثيقػة تصػرؼ لمشػخص ،كتثبػت امتبلكػو كفايػات محػددة فػي مجػاؿ
ميني محدد ،عمى أدائيا في بيئة العمؿ لحد التمكف كاإلتقاف مقارنة بالمعايير المينيػة الممارسػة
في سػكؽ العمػؿ التػي تمثػؿ ىنػا محكػات مرجعيػة .كعنػد الحػديث عػف الشػيادات المينيػة ،يقصػد
بيا شيادة الكفاية ،كتصدر عادة عف جية رسمية مخكلة قانكنا بإصػدارىا ،كىػي الجيػة الكطنيػة

المختصة بالمعايير كاالختبارات المينية الكطنية.
أىمية الشيادات المينية:
ال يقتصػػر دكر الشػػيادة المينيػػة عمػػى ككنيػػا ج ػكاز المػػركر إلػػى العمؿ،بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى خدمػػة
األدكار التالية:
 إعطاء صكرة صحيحة عف قدرات الفرد بشكؿ مفصؿ ككاضح.
 تمثػػؿ شػػيادة الكفايػػة المينيػػة رخصػػة مزاكلػػة العمػػؿ المينػػي فػػي مجػػاؿ مينػػي محػػدد ،كضػػمف
فئة مستكل ميني محدد.
 تمكيف صاحب العمؿ مف تعرؼ ما يتكافر لدل الفرد مف قدرات(كفايات) ،كتحديد احتياجاتو
التدريبية التكميمية لتمبية متطمبات عمؿ محدد.
 تمثؿ شيادة الكفاية المينية أساسا مكضكعيا لتقدير الركاتب كاألجكر.
(مصطفى)274 :2001 ،

تعقيب مى اإلطار النظري:
تناكلت الباحثة مكضكع الضغكط ،فيك مكضكع قديـ كمبلزـ لئلنساف في كؿ زمػاف كمكػاف،

كالكػػؿ يتعػػرض لمضػػغكط ،الصػػغير كالكبيػػر ،كفػػي كػػؿ مج ػاؿ مػػف مجػػاالت الحيػػاة فػػي مجػػاؿ الطػػب
كالتعميـ كاليندسة كالتكنكلكجيا كحتى التدريب الميني فتكجد بو كثير مف الضغكط التي قد تككف ىذه

الضغكط مف اإلدارة أك مف الزمبلء أك ضغكط عمؿ أك ضغكط مينية.

تناكلت الباحثة عددان مف العناكيف متمثمة بالتالي :الضغكط المينية كاستراتيجيات مكاجيتيا،

حيث قامت الباحثة بتعريؼ الضغكط المينية ،كعرفت مكاجية الضغكط المينية بأنيا :محاكلػة يقػكـ

بيا اإلنساف مف أجؿ مكاجيػة الظػركؼ كالعكامػؿ المتعمقػة فػي مجػاؿ عممػو ،كالميػددة لػو كالتػي تػؤثر
عمى عممو حتى يستطيع إعادة اتزانو النفسي.
كتحدثت الباحثة عف مصادر كأسباب كآثار الضغكط كعف نظريات الضغكط ،كتحدثت عف
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مفيكـ المكاجية كمصادر المكاجية.
ثػػـ تحػػدثت عػػف دافعيػػة اإلنجػػاز كعػػف خصػػائص ككظػػائؼ الدافعيػػة ،كتحػػدثت عػػف تصػػنيؼ
ال ػػدكافع ،كالنظري ػػات المفسػ ػرة لمدافعي ػػة ،كاالعكام ػػؿ المس ػػببة لدافعي ػػة اإلنج ػػاز ،كالعكام ػػؿ الم ػػؤثرة عم ػػى

دافعية اإلنجاز ،كالعكامؿ المعكقة لدافعية اإلنجاز.

كتحػدثت الباحثػػة عػف مفيػػكـ التعمػيـ المينػػي كالتػػدريب المينػي كعػػف مفيػكـ التػػدريب ،ككػػذلؾ
عف العكامؿ المؤثرة في فعالية التدريب ،كخصػائص التػدريب كأىػداؼ التعمػيـ كالتػدريب كأنػكاع بػرامج

المدرب كمياـ المدرب كأدكار المدرب الميني ،كاسػتراتيجيات الػتعمـ كالتػدريب
التدريب ،كتحدثت عف ٌ
الميني كشركط اختيار المدرب.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 تمييد.
 المحةةةةور األول :دراسةةةةات تناولةةةةت العالقةةةةة بةةةةين مواجيةةةةة الضةةةةغوط المينيةةةةة
ودافعية اإلنجاز.
 المحور الثاني :دراسات تناولت مواجية الضغوط المينية.
 المحور الثالث :دراسات تناولت دافعية اإلنجاز.
 تعقيب مى الدراسات السابقة.
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تمييد:
عرض ػػت الباحث ػػة مجمكع ػػة م ػػف الد ارس ػػات التربكي ػػة الس ػػابقة ذات الص ػػمة بمتغي ػػرم الد ارس ػػة

الحالي ػػة كىم ػػا مكاجي ػػة الض ػػغكط الميني ػػة كدافعي ػػة اإلنج ػػاز ،كت ػػـ تص ػػنيؼ ى ػػذه الد ارس ػػة كف ػػؽ ثبلثػ ػة

محػػاكر ،المحػػكر األكؿ عبػػارة عػػف د ارسػػات تناكلػػت العالقةةةي ةةةين ااضغةةي الفةةة اط ودا عيةةةي
اإلنجبس  ،كالمحكر الثاني عبارة عف د ارسػات تناكلػت مكاجيػة الضػغكط المينيػة  ،كالمحػكر الثالػث

دراسات تناكلت دافعية اإلنجاز.

المحور األول -دراسات تناولت العالقة بين مواجية الضغوط ودافعية اإلنجاز:
 -1دراسة (الضريبي:)2010 ،
ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى الضػغكط النفسػية كأسػاليب مكاجيتيػا كعبلقتيػا بالرضػا

ال ػػكظيفي كدافعي ػػة اإلنج ػػاز كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )773مدرسػ ػان كمدرس ػػة ،كتح ػػددت أدكات
الد ارسػػة باسػػتخداـ مقيػػاس الضػػغكط النفسػػية ،كمقيػػاس أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط النفسػػية ،كمقيػػاس

الرض ػػا ال ػػكظيفي ،كمقي ػػاس دافعي ػػة اإلنج ػػاز ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي المق ػػارف
لمناسبتو دراسة الضغكط النفسية كمتغيرات البحث األخرل.
نتائج الدراسة :أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
أ -إف ال ػػدخؿ الش ػػيرم لمم ػػدرس أكب ػػر مص ػػدر لمض ػػغكط ،ث ػػـ أكلي ػػاء األم ػػكر ،يمي ػػو الطمب ػػة ،ث ػػـ
اإلدارة ،كجاءت في الترتيب األخير األبعاد التالية :بيئة العمؿ ،المكجػو ،زمػبلء العمػؿ عمػى

التكالي.

ب -إف أس ػػمكب طم ػػب المس ػػاعدة م ػػف اآخػ ػريف أكث ػػر األس ػػاليب اتباع ػػا م ػػف قب ػػؿ المدرس ػػيف ف ػػي
مكاجي ػػة الض ػػغكط النفس ػػية ،ث ػػـ أس ػػمكب التمنػ ػػي ،يمي ػػو ل ػػكـ ال ػػذات كاآخػ ػريف ،ث ػػـ التنفػ ػػيس

االنفعػ ػػالي ،كجػ ػػاءت فػ ػػي الم اركػ ػػز األخي ػ ػرة األسػ ػػاليب التاليػ ػػة عمػ ػػى الترتيػ ػػب :إعػ ػػادة التقيػ ػػيـ
اإليجابي لممشكمة ،اليركب كالتجنب ،المجكء إلى الديف ،أسمكب المكاجية كالتحدم.
ج -يمكػػف اعتبػػار أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط النفسػػية( :أسػػمكب التمنػػي ،كطمػػب المسػػاعدة مػػف
اآخريف ،لكـ الذات) كمنبئات بالضغكط النفسية.
د -إمكانية التنبؤ بالرضا الكظيفي مف خبلؿ أسمكب اليركب كالتجنب.
ق -كجكد أثر لتفاعؿ متغيرم التخصص كالخبرة في الضغكط النفسية لدل أفراد عينة البحث.
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ك -كجكد أثر لتفاعؿ متغيػرم البمػد كالتخصػص فػي األسػاليب اإليجابيػة لمكاجيػة الضػغكط لػدل
أفراد عينة البحث.

ز -كج ػػكد أث ػػر لتفاع ػػؿ متغي ػػرم التخص ػػص كالج ػػنس كالخبػػرة ف ػػي األس ػػاليب اإليجابيػ ػة لمكاجي ػػة
الضغكط النفسية لدل أفراد عينة البحث.

ح -كجػػكد أثػػر لتفاعػػؿ متغيػػرم التخصػػص كالخب ػرة فػػي األسػػاليب السػػمبية فػػي مكاجيػػة الضػػغكط
النفسية لدل أفراد عينة البحث.
ط -كجكد أثر لتفاعػؿ متغيػرم البمػد كالخبػرة فػي األسػاليب السػمبية فػي مكاجيػة الضػغكط النفسػية
لدل أفراد عينة البحث.
 -2دراسة ( ثمان:)2010 ،
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة الض ػػغكط الميني ػػة كعبلقتي ػػا بدافعي ػػة اإلنج ػػاز ل ػػدل أعػ ػكاف

الحماية المدنية (دراسة ميدانية عمى أعكاف الحماية المدنية بالكحدة الرئيسة بسكرة).

الدرسػة مػف أعػكاف الحمايػة المدنيػة بالكحػدة المركزيػة ببسػكرة كالمقػدر عػددىـ
كتككنػت عينػة ا

()129عكنػػا ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة باسػػتخداـ مقيػػاس الضػػغكط كاعتمػػد فيػػو مقيػػاس

Maslash

 ،Burnout Inventorكمقيػػاس الدافعيػػة لئلنجػػاز لصػػاحبو  ،Nemov.R.C 1999كاسػػتخدمت

الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتحددت األساليب اإلحصائية باستخداـ التحميؿ الكمي كالمتكسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االرتباط بيرسكف.
كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
أ -كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف الضغكط المينية كدافع النجاح.
ب -كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف الضغكط المينية كدافع تجنب الفشؿ.
كبالتالي كاف االرتباط بيف الضغكط المينية كدافعية اإلنجاز سالبا.
ىذه الدراسة كشفت عمى أف الدافعية ال ترتبط بالضغكط المينية لدل أعكاف الحماية المدنية بالكحػدة
المركزية بسكرة.
 -3دراسة (البدور:)2007 ،
ىػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػى معرفػػة مسػػتكل الضػغكط النفسػػية كعبلقتػػو بمسػتكل الدافعيػػة لمػػديرم
مػػدارس األمانػػة العامػػة لممؤسسػػات التربكيػػة المسػػيحية فػػي األردف .كقػػد تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف

( )86مدي ار مف مدارس األمانة العامػة لممؤسسػات التربكيػة المسػيحية فػي األردف .كاسػتخدمت لجمػع
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البيانات أداتيف :األكلى لقياس الضغكط النفسية كالثانية لقياس الدافعية لممديريف.
كأظيرت نتائج الدراسة:
أ -كجكد مستكل متكسط مف الضغكط النفسية كفقان إلجابات المديريف أنفسيـ.
ب -كما تبيف كجكد مستكل مرتفع مف الدافعية لدل ىؤالء المديريف.
ج -كك ػػاف ىن ػػاؾ ارتب ػػاط س ػػمبي داؿ إحص ػػائيا ب ػػيف مس ػػتكل الض ػػغكط النفس ػػية لمم ػػديريف كمس ػػتكل
الدافعية.
د -كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل الضػػغكط النفسػػية
لدل مديرم المدارس تعزل لمتغيرات :الجنس ،كالخبرة ،كالمؤىؿ العممي ،كاإلقميـ.
ق -عػدـ كجػػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي مسػػتكل الدافعيػة تعػػزل لمتغيػرات :الجػػنس ،كالخبػرة،
كالمؤىؿ العممي ،كاإلقميـ.

 -4دارسة (بدوي:)2002 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى النمكذج السػببي لمعبلقػات بػيف االنبسػاطية  -العصػابية

كالمسػػتكل االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كدافعيػػة اإلنجػػاز كالضػػغكط األكاديميػػة عمػػى طػػبلب الجامعػػة،
كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف طالبػػات السػػنة الثالثػػة فػػي التخصصػػات األدبيػػة كالعمميػػة بكميػػة التربيػػة –

بجامعػػة قنػػاة السػػكيس كبمػػغ عػػدد أفػراد العينػػة ( )320طالبػػة ،كاسػػتبعد الطػػبلب الػػذككر لقمػػة عػػددىـ،
كتح ػػددت أدكات الد ارس ػػة بمقي ػػاس الض ػػغكط األكاديمي ػػة م ػػف إع ػػداد الباحث ػػة ،كط ػػرح بع ػػض األس ػػئمة

المفتكحة عمى الطالبات لكي تتعػرؼ إلػى أنػكاع الضػغكط ،كتمثمػت المعالجػات اإلحصػائية باسػتخداـ
األسمكب اإلحصائي تحميؿ المسار،كحزمة النتائج اإلحصائية.

كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
أ -أكضحت نتائج تحميؿ المسار أف العصابية ليا تأثير سػالب داؿ كمتغيػر مسػتقؿ عمػى
دافعية اإلنجاز.

ب -دافعي ػػة اإلنج ػػاز كمتغي ػػر مس ػػتقؿ لي ػػا ت ػػأثير س ػػالب داؿ ف ػػي الض ػػغكط عم ػػى الطالب ػػات
كمتغيػػر تػػابع ،حيػػث إف دافعيػػة اإلنجػػاز العاليػػة لػػدل الطالبػػات تػػؤدم إلػػى انخفػػاض

الضغكط.
ج -أكضػػحت نتػػائج تحميػػؿ المسػػار أف دافعيػػة اإلنجػػاز ليػػا تػػأثير سػػالب داؿ فػػي عكامػػؿ
الضغكط عمى الطالبات.
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د -عدـ كجكد تأثير لمدافعية عمى االنبساطية ،بينما يكجد تأثير داؿ مف االنبساطية عمػى
دافعية اإلنجاز.

ق -دافعي ػػة اإلنج ػػاز لي ػػا تػ ػػأثير مكج ػػب داؿ عم ػػى االنبس ػػاطية بينم ػػا ال يكج ػػد تػ ػأثير مػػػف
االنبساطية عمى الدافعية.

ك -يكجد تأثير مكجب داؿ لبعد األىداؼ المستقبمية عمى دافعيػة اإلنجػاز ،كال يكجػد تػأثير
مف الدافعية عمى بعد األىداؼ المستقبمية.

المحور الثاني :دراسات تناولت مواجية الضغوط المينية:
 -1دراسة (السكني:)2013 ،
تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى ض ػػغكط العم ػػؿ كاس ػػتراتيجيات مكاجيتي ػػا كعبلقتي ػػا
بػػالتكافؽ النفسػػي لػػدل العػػامميف كقػػت األزمػػات فػػي محػػافظتي غ ػزة كالشػػماؿ ،كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة

المنيج الكصفي التحميمػي كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )449مفػردة مػف العػامميف فػي كقػت األزمػات

ف ػػي مج ػػاؿ االرش ػػاد النفسػ ػي ،البح ػػث االجتم ػػاعي ،الص ػػحافة ،اإلس ػػعاؼ كالطػ ػكارئ ،كالع ػػامميف ف ػػي
الدرسػػة فػػي مقيػػاس ضػػغكط العمػػؿ كىػػك مػػف إعػػداد
المستشػػفيات فػػي قطػػاع غ ػزة .كتحػػددت أدكات ا

الباحثة ،كمقياس أسػاليب مكاجيػة الضػغكط مػف إعػداد فكلكمػاف ،كمقيػاس التكافػؽ النفسػي مػف إعػداد
الباحثة.
كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج:
أ -أف العامميف كقت األزمات في مجػاؿ اإلرشػاد النفسػي ،البحػث االجتمػاعي ،الصػحافة ،اإلسػعاؼ
كالطكارئ ،في قطاع غزة يعانكف بدرجة متكسطة مف ضغكط العمؿ.
ب -كج ػػكد عبلق ػػة عكس ػػية ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف التكاف ػػؽ النفس ػػي الكم ػػي كض ػػغكط العم ػػؿ ل ػػدل
العامميف كقت األزمات في قطاع غزة.
ج -كجكد عبلقة طرديػة ذات داللػة إحصػائية بػيف التكافػؽ النفسػي الكمػي كأبعػاده كأبعػاد اسػتراتيجيات
مكاجية الضغكط لدل العامميف كقت األزمات في قطاع غزة.

د -كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغكط العمؿ الكميػة كأبعػاده ،كأبعػاد اسػتراتيجيات
مكاجية الضغكط لدل العامميف كقت األزمات في قطاع غزة.

تبيف مف خبلؿ النتائج كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في ضغكط العمؿ ،كاستراتيجيات

مكاجيتيا كالتكافؽ النفسي ،تعزل لبعض المتغيرات االجتماعية كالديمكغرافية.
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 -2دراسة (النجار:)2012 ،
تناكلػػت الدارسػػة ضػػغكط العمػػؿ لػػدل مػػديرم المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غ ػزه كعبلقتيػػا

بالقيػػادة التحكليػػة ،كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كاشػػتممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى
مدير كمػديرة مػف مػديرم المػدارس الحككميػة ،كقػد اسػتخدمت الباحثػة اسػتبانتيف األكلػى لتحديػد
329
ان

درجػػػة شػ ػػعكر مػ ػػديرم المػػػدارس الحككميػ ػػة بضػ ػػغط العمػ ػػؿ ،كالثاني ػػة لتحدي ػػد درجػ ػػة ممارسػػػة القيػ ػػادة
التحكيمية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة.

كاسػػتخدمت الباحثػػة النسػػب المئكيػػة كالتك ػ اررات كالمتكسػػط الحسػػابي ،كاختبػػار ألفػػا كركنبػػاخ كمعامػػؿ

االرتباط سبيرماف ،كاختبار اإلشارة ،كاختبار مػاف – كتنػي ك اختبػار كركسػكاؿ – كاالس كمعالجػات
إحصائية.
كقد أسفرت النتائج عمى:
أ -درجة شعكر مديرم المدارس الحككمية بضغط العمؿ عمى كزف نسبي قػدرة ( )%44.17بدرجػة
قميمة.
ب -تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة حػكؿ درجػة شػعكر
مديرم المدارس الحككمية بضغكط العمؿ تعزم إلى متغير النكع ،ككانت لصالح الذككر.
ج -ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ درجػػة
شعكر مديرم المدارس الحككمية بضغكط العمؿ في المجاؿ (العبلقات في العمؿ) تعزم لمتغير

سػػنكات الخدمػػة كبالنسػػبة لبػػاقي المجػػاالت تكجػد فػػركؽ ككانػػت لصػػالح األقػػؿ خدمػػة (أقػػؿ مػػف 5

سنكات).

 -3دراسة (أبو مصطفى واألشقر:)2011،
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الضغكط المينية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لػدل المعمػـ

الفمسػ ػ ػػطيني ،كتككنػ ػ ػػت عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف  330معمم ػ ػ ػان كمعممػ ػ ػػة مػ ػ ػػف معممػ ػ ػػي مجتمػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػة
كمعمماتيا،منيـ ( )144معمما كمعممة في مدارس التعميـ العاـ الحككمية )186( ،معمما كمعممة في
مدارس ككالة الغكث لبلجئيف الفمسػطينييف ،فػي محافظػة خػاف يػكنس بكاقػع %10مػف أفػراد المجتمػع

األص ػػمي لمد ارس ػػة ،ت ػػـ اختيارى ػػا بالطريق ػػة العشػ ػكائية.كتحددت أدكات الد ارس ػػة ف ػػي مقي ػػاس الض ػػغكط
المينية لدل المعمـ الفمسطيني ،كمقياس الرضا الكظيفي لدل المعمـ الفمسطيني.
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وتوصل الباحثان إلى مجمو ة من النتائج:
أ -تكجد عبلقة سػالبة دالػة بػيف كػؿ مػف الدرجػة الكميػة لمقيػاس الضػغكط المينيػة ،كالرضػا الػكظيفي
لدل المعمـ الفمسطيني.

ب -تكجػ ػػد ف ػ ػػركؽ معنكيػ ػػة ف ػ ػػي الدرجػ ػػة الكمي ػ ػػة لمقي ػ ػػاس الضػ ػػغكط الميني ػ ػػة؛ تبعػ ػػا لمتغي ػ ػػرم :الن ػ ػػكع
االجتماعي،كنكع المدرسة.

ج -تكجد فركؽ معنكية فػي الدرجػة الكميػة لمقيػاس الضػغكط المينيػة تبعػا لمتغيػرم :المؤىػؿ العممػي،
كسنكات الخدمة لصالح حممة درجة الدبمكـ ،كسنكات الخدمة مف سنة 5-سنكات.
د -تكجد فركؽ معنكية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا الكظيفي؛تبعا لمتغيػرات :النػكع االجتمػاعي،
كنػ ػػكع المدرسػ ػػة ،كالمؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،لصػ ػػالح الػ ػػذككر ،معممػ ػػي مػ ػػدارس التعمػ ػػيـ العػ ػػاـ الحككميػ ػػة

كمعمماتيا ،كحممة درجة الدبمكـ.

ق -ال تكجد فركؽ معنكية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا الكظيفي؛تبعا لمتغير سنكات الخدمة.
 -4دراسة (الضريبي:)2010 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط النفسػػية المينيػػة كعبلقتيػػا

ببعض المتغيرات غدراسة ميدانية عمى عينة مف العامميف بمصنع زجاج القدـ بدمشؽ غ ،كقد اسػتخدـ
الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػي كىػػك األنسػػب ليػػذا البحػػث ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة فػػي اسػػتخداـ

مقيػػاس أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط النفسػػية ،كتكجيػػو س ػؤاؿ مفتػػكح إلػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف العمػػاؿ
لمعرفػػة أىػػـ األسػػاليب التػػي يسػػتخدمكنيا فػػي مكاجيػػة الضػػغكط التػػي يتعرضػػكف ليػػا ،كتككنػػت عينػػة

الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ س ػػحب العينػػة بالطريقػػة العشػ ػكائية العرضػػية مػػف الع ػػامميف بمصػػنع زجػػاج الق ػػدـ
بدمش ػػؽ كالب ػػالغ ع ػػددىـ ( )8700ع ػػامبل ،ككزعػػػت عم ػػييـ ( )300اس ػػتمارة ،كتس ػػمـ الباح ػػث مػػػنيـ

( )200استمارة سميمة ،كتمثمت المعالجػات اإلحصػائية باسػتخداـ اختبػار (ت) لتحديػد داللػة الفػركؽ
ب ػػيف المتغيػ ػرات ،كتحمي ػػؿ التب ػػايف الثن ػػائي لمعرف ػػة الف ػػركؽ ف ػػي المتكس ػػطات كف ػػؽ متغيػ ػرات الد ارس ػػة،
كاختب ػػار ش ػػيفيو لتتب ػػع كتحدي ػػد الف ػػركؽ ف ػػي المتكس ػػطات بأس ػػاليب المكاجي ػػة كف ػػؽ متغيػ ػرات الد ارس ػػة

كالتفاعؿ فيما بينيا.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -األساليب اإليجابية أكثر استخداما مف األساليب السمبية لدل أفراد عينة البحث.
ب -كجػػكد أثػػر لمتفاعػػؿ بػػيف المؤىػػؿ التعميمػػي كالعمػػر فػػي أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط لػػدل أفػراد عينػػة
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البحث.
ج -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتخداـ أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط (المكاجيػػة كالتحػػدم،
كالمجكء إلى الديف ،كاعادة التقييـ اإليجابي لممشكمة) كفي الدرجة الكمية لؤلساليب اإليجابية تعزل
لممؤىػػؿ العممػػي( :أساسػػي ،ثػػانكم) كذلػػؾ لصػػالح حممػػة الشػػيادة الثانكيػػة ،كلػػـ تكجػػد فػػركؽ فػػي
استخداـ األساليب السمبية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
د -كجكد فركؽ في استخداـ األساليب اإليجابية جميعيا ،ككذلؾ الدرجة الكمية تعػزل لمتغيػر الخبػرة،
كذلػػؾ لصػػالح فئػػة الخبػرة األكبػػر (أكثػػر مػػف  10سػػنكات ) ،ككػػذلؾ فػػي اسػػتخداـ أسػػمكب التنفػػيس
االنفعالي كالدرجة الكمية لؤلساليب السمبية ،كذلؾ لصالح فئتي الخبرة األصغر.
ق -كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي اسػتخداـ األسػاليب اإليجابيػة جميعيػا ،كالدرجػة الكميػة ليػذه
األسػػاليب تعػػزل لمتغيػػر العمػػر ،كذلػػؾ لصػػالح الفئػػة العمريػػة األكبػػر (أكثػػر مػػف  50سػػنة ) ،كفػػي
اسػػتخداـ أسػػمكب التنفػػيس االنفعػػالي كالدرجػػة الكميػػة لؤلسػػاليب السػػمبية ،كذلػػؾ لصػػالح فئتػػي العمػػر

األصغر ( 35 – 20سنة) 50 – 36( ،سنة).
 -5دراسة (جراد:)2010 ،

تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة ض ػػغكط الحي ػػاة ل ػػدل المعمم ػػات ف ػػي الم ػػدارس الحككمي ػػة

كعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة

ىػػذه الد ارسػػة،كتحددت أدكات الد ارسػػة باسػػتخداـ مقيػػاس مكضػػع الضػػبط إعػػداد أ.د صػػبلح الػػديف أبػػك
ناىيػػة ،1987كمقيػػاس مفيػػكـ الػػذات لم ارشػػديف إعػػداد أ.د صػػبلح الػػديف أبػػك ناىيػػة ،1999كمقيػػاس
ضغكط الحياة لممعممات إعػداد الباحثػة ،كيتكػكف المجتمػع األصػمي لمد ارسػة مػف جميػع المعممػات فػي

المػػدارس الحككميػػة لمعػػاـ الد ارسػػي  2010-2009كالبػػالغ عػػددىـ ( )569معممػػة فػػي مديريػػة شػػرؽ
غ ػزة ،ك 540معممػػة فػػي مديريػػة غػػرب غ ػزة ،ك( )530معممػػة فػػي مديريػػة شػػماؿ غ ػزة ،حيػػث تككنػػت

عينػػة الد ارسػػة األصػػمية مػػف ( )201مػػف المعممػػات فػػي المػػدارس الحككميػػة لمعػػاـ الد ارسػػي -2009

 2010مف المديريات الثبلث التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ.
كتمثمػػت األسػػاليب اإلحصػػائية باسػػتخداـ التك ػ اررات كالمتكسػػطات الحسػػابية كالنسػػب المئكيػػة كمعامػػؿ
ارتباط بيرسكف كسبيرماف كتحميؿ التبايف األحادم كالثنائي كاختبار ت كاختبار شيفيو.
وتوصمت الباحثة إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -كجكد عبلقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف ضػغكط الحيػاة التػي تتعػرض ليػا المعممػات
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كمكضع الضبط (داخمي –كخارجي) لدييف.
ب -كجػكد عبلقػة سػػالبة ذات داللػة إحصػائية بػيف الدرجػة الكميػػة لضػغكط الحيػاة كبػػيف الدرجػة الكميػػة
لتقدير الذات.
ج -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعممػات ذكات الضػبط الػداخمي كالمعممػات ذكات الضػبط
الخارجي لصالح المعممات ذكات الضبط الخارجي.
د -عدـ كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المعممات مرتفعات الذات كالمعممات منخفضات الذات
في اإلحساس بضغكط الحياة.
ق -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعممات البلتي يعممف المرحمة اإلعدادية كالمعممات
البلتي يعممف المرحمة الثانكية في ضغكط الحياة.
ك -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ضغكط الحياة (عدا الضغكط المتعمقة بعبلقة المعممة
باألسرة) تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

ز -عدـ كجكد تػأثير داؿ لمتفاعػؿ بػيف مكضػع الضػبط كتقػدير الػذات فػي اإلحسػاس بضػغكط الحيػاة
لدل المعممات.
 -6دراسة (مرسي:)2008 ،
تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى الض ػػغكط النفس ػػية الميني ػػة كاالتجاى ػػات نح ػػك مين ػػة

التدريب لدل مدربي بعػض األلعػاب الفرديػة كالجماعيػة غد ارسػة تحميميػة-مقارنةغ،كقػد اسػتخدـ الباحػث
المػػنيج التحميمػػي لمناسػػبتو طبيعػػة ىػػذه الد ارسػػة ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة باسػػتخداـ قائمػػة الضػػغكط

النفسػػية المينيػػة لممػػدرب الرياضػػي كىػػي مػػف إعػػداد محمػػد حسػػف عػػبلكم ،كمقيػػاس االتجاىػػات نحػػك
التػػدريب الرياضػػي،كتـ إجػراء عينػػة الد ارسػػة عمػػى عينػػة عشػكائية مػػف بػػيف مػػدربي األنشػػطة الرياضػػية

(جماعيػػة-فردية)باألنديػػة الرياضػػية فػػي بعػػض محافظػػات مصػػر بمػػغ قكاميػػا ( )360مػػدربان)180( ،

مػػدربان بمرحمػػة الناشػػئيف،ك( )180مػػدربان بالدرجػػة األكلػػى ،كتمثمػػت المعالجػػات اإلحصػػائية باسػػتخداـ
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،كاختبار غتغ،Testكمعامؿ االرتباط.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -اختمؼ ترتيب عكامؿ كأسباب الضغكط النفسية المينية لدل مدربي األنشطة الرياضية (جماعية
 فردية).64

ب -ارتفاع الضغكط النفسية المينية لدل مدربي األنشطة الرياضية (جماعية  -فردية).
ج -إف المػػدربيف ذكم خب ػرة التػػدريب األقػػؿ (األقصػػر) أكثػػر تػػأث ار باألسػػمكب كالعكامػػؿ المؤديػػة إلػػى
الضغكط النفسية المينية.
د -اتجاىػػات مػػدربي األنشػػطة الرياضػػية (جماعيػػة – فرديػػة) ايجابيػػة نحػػك التػػدريب فػػي المػػرحمتيف
الناشئيف كالدرجة األكلى.

ق -إف المػػدربيف ذكم خب ػرة التػػدريب األطػػكؿ (األكثػػر) لػػدييـ اتجاىػػات ايجابيػػة نحػػك مينػػة التػػدريب
الرياضي..

ك -إف المػػدربيف العاقػػؿ تػػأث ار بعكامػػؿ الضػػغكط النفسػػية المينيػػة كانػػت اتجاىػػاتيـ ايجابيػػة نحػػك مينػػة
التدريب الرياضي.

ز -أن ػػو كمم ػػا انخفض ػػت درج ػػات العكام ػػؿ المس ػػببة لمض ػػغكط الميني ػػة ل ػػدل الم ػػدربيف كمم ػػا تحس ػػنت
درجاتيـ نحك التدريب بمعنى أف المدربيف ذكم الدرجات األفضؿ في االتجاىات كاف تأثرىـ أقؿ
بعكامؿ السباب الضغكط النفسية المينية.

ح -ان ػػو تكج ػػد عبلق ػػة ارتباطيػ ػة عكس ػػية دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف درج ػػات الم ػػدربيف عم ػػى عكام ػػؿ قائم ػػة
الضغكط النفسية المينية كعمى أبعاد االتجاىات نحك التدريب.

 -7دراسة (بركات:)2008 ،
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى االس ػػتراتيجيات التكيفي ػػة م ػػع الض ػػغكط الميني ػػة ل ػػدل
معممي المدارس الحككمية في محافظة طكلكرـ بفمسطيف ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كىك

األنسب ليذه الدراسة ،كتككف مجتمع الد ارسػة مػف معممػي المػدارس الحككميػة الثانكيػة كاألساسػية فػي
محافظة طكلكرـ لمعاـ الدراسي ( ،)2007/2008كالبالغ عددىـ ( )1891معمما كمعممة كالمكزعيف
تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس كالمرحمػػة التعميميػػة ،أم ػا عينػػة الد ارسػػة فقػػد تككنػػت مػػف ( )200معمػ وػـ كمعممػػة
بطريقة العينة العشكائية ،كتمثمت المعالجات اإلحصائية باستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كالنسب المئكية ،كاختبار(  ،(T-testكتحميؿ التبايف األحادم كاختبار شيفيو.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -المعمم ػكف يسػػتخدمكف االسػػتراتيجيات التكيفيػػة االجتماعيػػة كالنفسػػية كالجسػػمية عمػػى الترتيػػب
لمكاجية الضغكط المينية.
ب -كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي مسػػتكل اسػػتخداـ المعممػػيف ليػػذه االسػػتراتيجيات تبعػػا لمتغيػػر
الجنس؛كذلػػؾ لصػػالح اإلنػػاث فػػي االسػػتراتيجيات النفسػػية كاالجتماعيػػة كلصػػالح الػػذككر فػػي
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اإلستراتيجية الجسمية.
ج -كجكد فركؽ دالة إحصائية في استراتيجيات المعمميف التكيفية النفسية كالجسمية تبعا لمتغيػر
نػػكع المدرسػػة ؛كذلػػؾ لصػػالح معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة ،بينمػػا أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة
إحصائيا في استخداـ المعمميف لبلستراتيجيات االجتماعية تبعا ليذا المتغير.

د -ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيا ف ػػي اس ػػتخداـ المعمم ػػيف لبلس ػػتراتيجيات التكيفي ػػة النفس ػػية
كاالجتماعية كالجسمية لمكاجية الضغكط المينية تبعا لمتغيرم المؤىؿ العممي كالتخصص.
 -8دراسة (خضر:)2005 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة الضػػغكط المينيػػة لمػػدربي الجػػكدك كعبلقتيػػا بمفيػػكـ الػػذات.
كقػػد اسػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي لمبلءمتػػو لطبيعػػة ىػػذا البحػػث ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة فػػي
مقيػػاس الضػػغكط المينيػػة لمػػدربي الجػػكدك ،كمقيػػاس مفيػػكـ الػػذات ،بينمػػا تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف

( )148مف مدربي الجكدك ،كقامت الباحثة باختيار عينة استطبلعية عشكائيا مف أفراد المجتمع بمغ
عػػددىـ(  )60مػػف مػػدربي الجػػكدك ،كذلػػؾ السػػتخداميف فػػي الد ارسػػة االسػػتطبلعية كايجػػاد المعػػامبلت
العمميػػة لػػؤلدكات المسػػتخدمة فػػي البحػػث ،أمػػا بػػاقي أف ػراد المجتمػػع كالبػػالغ عػػددىـ ( )88مػػف مػػدربي
الجكدك فقد تـ استخداميف لعينة البحث.
وتوصمت الباحثة لعديد من النتائج أىميا:
أ -ال تكجد داللة إحصائية بيف مستكيات الخبرة في أبعاد مقياس الضغكط المينية ،ككػذلؾ مفيػكـ
الذات.

ب -تكجػػد داللػػة إحصػػائية بػػيف مقيػػاس الضػػغكط المينيػػة مفيػػكـ الػػذات كفقػػا لمحالػػة االجتماعيػػة فػػي
بعدم :الضغكط المرتبطة بالمينة كالعائد المادم كغير دالة في باقي أبعاد المقياس.

ج -ىناؾ ارتباط إيجابي بيف العائد المادم كمفيكـ الذات يصؿ إلى  ،28.0ككذلؾ ارتبػاط ايجػابي
بيف بعد الضغكط المرتبطة بإد ارة الكقت كمفيكـ الذات يصؿ إلى . 35.0

ىنػػاؾ ارتباطػػات بػػيف مقيػػاس مفيػػكـ الػػذات كأبعػػاد مقيػػاس الضػػغكط المينيػػة تراكحػػت مػػا بػػيف ،0.13

0.881

 -9دراسة (جودة:)2003 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفػة ضػغكطات العمػؿ لممرضػات الفمسػطينيات العػامبلت فػي المستشػفيات
الشمالية في منطقة الضفة الغربية .ركز جكدة في دراستو عمى نكع التكتر في العمؿ بػيف ممرضػات

فمسػطينيات يعممػف فػي مستشػفيات فػي شػماؿ الضػفة الغربيػة ،كتػـ اختيػار عينػة عشػكائية تتكػكف مػػف
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( )276ممرضة مف أجؿ الدراسة.
وتوصل الباحث إلى النتائج التالية أىميا:
أ -اكتشؼ بأف الدرجة الكمية لممعدؿ العػاـ ألسػباب التػكتر فػي العمػؿ بػيف الممرضػات الفمسػطينيات
كاف معتدالن.

ب -أف ميداف التكتر النفسي احتؿ المكاف األكؿ مف مصادر التكتر في العمؿ.
ج -أف مكانة التكتر الشخصي جاء في األخير حسب الترتيب.

د -كجػػد أف ىنػػاؾ اختبلفػػات إحصػػائية ذا معنػػى لمصػػادر التػػكتر فػػي العمػػؿ تتعمػػؽ بسػػنكات الخب ػرة
المتنكعة كالحالة االجتماعية كمكاف العيش كنكع المستشفى كمكاف المستشفى كنكع العمؿ.

ق -ال تكجػػد اختبلفػػات إحصػػائية ذات معنػػى لمصػػادر درجػػة التػػكتر فػػي العمػػؿ تتعمػػؽ بػػالجنس أك
المؤىبلت العممية.

(الحسني)22 :2011 ،

 -10دراسة (األحمدي:)2002 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ضغكطات العمؿ لؤلطباء مف ناحية األسباب كاألعراض.
عمؿ األحمدم دراسة شاممة عمى التكتر في العمػؿ ،كأجػرل عينتػو عمػى ( )900طبيػب يعممػكف فػي

سػػبع مستشػػفيات حككمػػة ،كثػػبلث مستشػػفيات خاصػػة ،ككػػاف االسػػتبياف يركػػز عمػػى عكامػػؿ التػػكتر

الميني ،كانحصرت مصادر التكتر الميني في األمكر التالية :الثقة فػي اآخػريف – عكامػؿ مينيػة –

الػػدعـ االجتمػػاعي – التػػكتر فػػي العمػػؿ – الحالػػة االقتصػػادية – التػػكتر النفسػػي – تػػداخؿ الصػراع –
عبلقة الزمبلء.

وتوصل الباحث إلى النتائج التالية أىميا:
أف األطباء كالذيف ىـ جزء مف فريؽ الصحة العقمية أظيركا أنكاعان مختمفة مف التكتر في العمؿ.
(الحسني)22 :2011 ،

 -11دراسة (بريك:)2001 ،
ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى مصػادر الضػغكط المينيػة كعبلقتيػا بػبعض المتغيػرات

الديمكغرافية كالمينية لدل معممي المدارس الخاصة في عماف .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي

كىك األنسب ليذه الدراسة ،كتحددت أدكات الدراسة فػي اسػتبانة لمصػادر الضػغكط المينيػة لمشػخص
المستجيب ،بينما تككنت عينو الدراسة مف ( )409معممػا كمعممػو مػنيـ ( )155مػف الػذككر ()254

مػػف اإلنػػاث تػػـ اختيػػارىـ مػػف  30مدرسػػة ،تمثمػػت المعالجػػات اإلحصػػائية باسػػتخداـ برنػػامج الحػػزـ
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اإلحصػ ػػائية ( )spssكتحميػ ػػؿ التبػ ػػايف األحػ ػػادم ( )ANOVAكاختيػ ػػار شػ ػػيفيو ( )scheffeلممقارنػ ػػة
البعدية لمعرفة تجاه الفركؽ.

وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -أف جميع أبعاد مصادر الضغكط المينية ش ٌكمت مصادر ضغكط بالنسبة لممعمميف.
ب -أف المعمميف يعانكف مف الضغكط المينية بدرجة أكبر مف المعممات.
ج -أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف معممػي المػدارس الخاصػة فػي مسػتكيات الضػػغكط
المينية تعزل لمتغير العمر عمػى مصػادر الظػركؼ الماديػة كالظػركؼ المعنكيػة كالعبلقػة مػع

اإلدارة.

د -أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكيات الضػػغكط المينيػػة بػػيف معممػػي المػػدارس
الخاصة تعزل الختبلؼ المسػتكل التعميمػي عمػى مصػدرم العبلقػة مػع الطػبلب كالعبلقػة مػع

األباء.

ق -أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكيات الضػػغكط المينيػػة لػػدل معممػػي المػػدارس
الخاصة تعزم لمتغير الدخؿ عمى مصدرم الظركؼ المادية كالعبلقة مع الزمبلء.

ك -أنو تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف معممػي المػدارس الخاصػة تعػزم لعػبء العمػؿ كمػا
تقاس بعدد الحصص األسبكعية عمى مصدر غمكض الدكر.

 -12دراسة (الحمو:)2000 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مصػادر الضػغكط المينيػة التػي تكاجػو معممػي المػدارس
الثانكيػػة الحككميػػة فػػي فمسػػطيف ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي ،كىػػك األنسػػب ليػػذه الد ارسػػة

كتحػػددت أدكات الد ارسػػة مػػف ج ػزأيف :األكؿ ،كاشػػتمؿ عمػػى معمكمػػات شخصػػية كمينيػػة مثػػؿ جػػنس
المعمـ ،كشيادتو العممية ،كسنكات الخبرة ،كمتكسط دخمو الشيرم .أما الجزء الثاني مف األداة فتككف
مػػف الضػػغكط المينيػػة التػػي تكاجػػو معمػػـ المرحمػػة الثانكيػػة ،كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي

كمعمم ػػات الم ػػدارس الثانكي ػػة الحككمي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف خ ػػبلؿ الع ػػاـ الد ارس ػػي ،2000/1999كالب ػػالغ
عػػددىـ ()9486معممػػا كمعممػػة مػػكزعيف عمػػى ()476مدرسػػة ثانكيػػة لمػػذككر كاإلنػػاث (ك ازرة التربيػػة
كالتعمػيـ،)2000،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػػف ( )538معممػا كمعممػة أم بنسػبة ( )%5,7مػف مجتمػػع

الد ارس ػػة ،حي ػػث ت ػػـ اختي ػػارىـ عشػ ػكائيا بكاق ػػع ( )8معمم ػػيف كمعمم ػػات مم ػػف ش ػػممت مدارس ػػيـ عين ػػة
الدراسة،كتمثمت المعالجات اإلحصائية باستخداـ التحميؿ العاممي كمعادلة كركنباخ ألفا.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
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أ -دلػت النتػائج المتعمقػة بمتكسػط أكزاف الضػغكط المينيػة التػي تكاجػو معممػي المػدارس الثانكيػة
الحككميػػة فػػي فمسػػطيف عمػػى أف ىنػػاؾ ضػػغكطا مينيػػة يعػػانكف منيػػا أكثػػر مػػف غيرىػػا ،كىػػي

عمػػى الت ػكالي :الح ػكافز الماديػػة ،فػػالحكافز المعنكيػػة ،فحجػػـ العمػػؿ ،ثػػـ بيئػػة العمػػؿ ،كأخي ػ ار

صػ ػراع ال ػػدكر .أم ػػا مج ػػاؿ العبلق ػػة م ػػع ال ػػزمبلء فق ػػد ك ػػاف ت ػػأثيره ض ػػعيفا كبدرج ػػة تق ػػؿ ع ػػف

المتكسط.

ب -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( ).،.5=aفػػي مجػػاؿ الح ػكافز الماديػػة بػػيف
المعمميف كالمعممات كلصالح المعمميف ،كفي مجاؿ حجـ العمؿ كلصالح المعممات.

ج -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( ).،.5=aفػػي مختمػػؼ مجػػاالت الضػػغكط
المينية بيف حممة البكالكريكس كحممة الماجستير كلصالح حممة الماجستير ،فيما عدا مجاؿ
الحكافز المعنكية حيث كانت الفركؽ دالة إحصائيا بيف حممة الدبمكـ المتكسط كالبكالكريكس

كلصالح حممة البكالكريكس ،كبيف حممة الدبمكـ كالماجستير كلصالح حممة الماجستير.
د -كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( ).،.5=aب ػػيف المعمم ػػيف ال ػػذيف تنحص ػػر
خب ػ ػ ػراتيـ بػ ػ ػػيف (أقػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف 5سػ ػ ػػنكات) كمػ ػ ػػف (10-5سػ ػ ػػنكات) كلصػ ػ ػػالح ذكم الخب ػ ػ ػرة (-5

10سػػنكات) ،كبػػيف المعممػػيف مػػف ذكم الخب ػرة مػػف (10-5سػػنكات) ك(أكثػػر مػػف 10سػػنكات)

كلصػػالح المعممػػيف الػػذيف تزيػػد سػػنكات خب ػرتيـ عػػف (10سػػنكات) فػػي مجػػاالت بيئػػة العمػػؿ،

كصراع الدكر ،كالحكافز المادية ،كحجـ العمؿ.
ق -كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( ).،.5=aبػػيف المعممػػيف أصػػحاب الػػدخؿ
(أقػػؿ مػػف  300دينػػار) كالمعممػػيف أصػػحاب الػػدخؿ الػػذم يزيػػد عػػف ( 400دينػػار) كلصػػالح

أصػحاب الػػدخؿ اقػػؿ مػػف ( 300دينػار) فػػي معظػػـ مجػػاالت الضػغكط المينيػػة التػػي تناكلتيػػا
الدراسة الحالية.

 -13دراسة (تاناكا وآخرون:(Tanaka, 2009 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى تحػػدم العبلقػػة بػػيف الضػػغكط كاسػػتراتيجيات مكاجيتيػػا

عمى ارتباط التعب كاألعباء لدل طبلب الجامعة في كمية الطب ،كتككنت عينة الدراسة مف  73مف
طمبػػة السػػنة الثانيػػة فػػي كميػػة الطػػب تحػػت رعايػػة جامعػػة مدينػػة أكسػػاكا ،كاسػػتخدـ البػػاحثكف اسػػتبانة
كاشتمؿ عمى التعب ،اإلصدار الياباني لمقياس التعب غالدر. CHALDER

الضػ ػػغكط مكاجيػ ػػة الضػ ػػغكط غاإلصػ ػػدار اليابػ ػػاني لقائمػ ػػة مكاجيػ ػػة الظػ ػػركؼ الضػ ػػاغطة غ اإلرىػ ػػاؽ
كسػػاعات النػػكـ الميمػػي ،كأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة كجػػكد عبلقػػة ارتباطي ػة بػػيف الضػػغكط كالتعػػب ككمػػا

أشارت أيضا باإلضافة لذلؾ فاف بعد التعديؿ في العمر كالجنس كأنشطة مكاجية الضػغكط المكجيػة
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كالمتعمقة بالعاطفة كالمينة كأنشطة مكاجيػة الضػغكط المكجيػة كالمتعمقػة بالتجنػب كػاف كجػكد ارتبػاط

مػػع التعػػب ،ككمػػا أشػػارت أيضػػا إلػػى كجػػكد ارتبػػاط بػػيف الضػػغكط كأسػػاليب المكاجيػػة بالتعػػب لػػدل
طبلب الطب.
-14دراسة (ىول:)2004 ،
ى ػػدفت إل ػػى د ارس ػػة العم ػػؿ المتعم ػػؽ بض ػػغكطات الممرض ػػات المس ػػجبلت ف ػػي المستش ػػفيات.

تعرؼ ىكؿ عمى مسببات التكتر المتعمؽ بالعمؿ كعالج بنجاح تركيبة الممرضات المسجبلت ضػمف
محيط المستشفى.
تمت مقابمة ( )10ممرضات مسجبلت حكؿ مسببات التكتر المتعمؽ بالعمؿ ،كتـ تعرضػيـ لظػركؼ
العمؿ العادية.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
 -1أف تعرض الممرضات لمتكتر نتيجة لفشميف بتمبية احتياجات المرضى.
(الحسني)23 :2011 ،

 -15دراسة (براتن:)Braaten, D, J. 2000 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة ضػػغكطات االحػػتبلؿ المرتبطػػة بصػػحة المستشػػاريف العقميػػة.
كاىتـ براتف بالمستكل الجارم لمتكتر الميني كالتي اختبرت مف قبؿ مستشاريف في الصحة مف خبلؿ

استخداـ مقياس التكتر الميني لػ ( 1970) Weinanكالتي طبقػت عمػى مستشػارم الصػحة العقميػة،

كاعتمػػد مستشػػارك الصػػحة العقميػػة عمػػى جيػػاز القيػػاس أك المعػػايرة ،كيكػػكف عػػف طريػػؽ د ارسػػة أسػػئمة
كنمط جياز (اليكيرت) كالذم يقيس التكتر المتعمؽ بالعمؿ.
(الحسني)22 :2011 ،

 -16دراسة (جارتون وبرات:)Garton and pratt, 1995 ،
بعنكاف العبلقة بيف أحداث الحياة الضاغطة كمصادر الضغكط النفسية كمفيكـ الػذات ،كقػد

ىدفت ىذه الدراسة إلػى بحػث العبلقػة بػيف أحػداث الحيػاة الضػاغطة كمصػادر الضػغكط النفسػية مػف
جيػ ػة كب ػػيف مفي ػػكـ ال ػػذات م ػػف جي ػػة ثاني ػػة ،كق ػػد تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف مجمكع ػػة م ػػف األطف ػػاؿ
كالمػراىقيف فػػي غػػرب اسػػتراليا تتػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف ( )15-10سػػنة ،كقػػد بينػػت النتػػائج أف ىنػػاؾ

عبلقػػة سػػمبية ضػػعيفة بػػيف أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة كمفيػػكـ الػػذات ،كلكنيػػا أثبتػػت أنػػو كممػػا زادت
الضػغكط النفسػية كممػا قػؿ مفيػكـ الػذات لػػدل الفػرد ،كاعتبػر أف مسػتكيات مفيػكـ الػذات تبقػى مؤشػ ار
قكيػػا بالنسػػبة لؤلطفػػاؿ كالم ػراىقيف الػػذيف يعيشػػكف أحػػداثان ضػػاغطة ،كأشػػارت الد ارسػػة إلػػى أف اإلنػػاث
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أكثر تعرضا ليذه األحداث مف الذككر.

المحور الثالث -دراسات تناولت دافعية اإلنجاز:
 -1دراسة (السنباطي و مي والعقباوي:)2010 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ إلػى دافػع اإلنجػاز كعبلقتػو بمسػتكل قمػؽ االختبػار كمسػتكل
الثقة بالنفس لدل طبلب المرحمػة الثانكيػة ،كاسػتخدـ البػاحثكف المػنيج الكصػفي ،لمتعػرؼ إلػى طبيعػة

العبلقػػة بػػيف دافػػع اإلنجػػاز ككػػؿ مػػف مسػػتكل قمػػؽ االختبػػار كمسػػتكل الثقػػة بػػالنفس ،كتككنػػت عينػػة

الدراسة مف ()600طالب كطالبة مف مدارس الثانكية العامة بمحافظػة الشػرقية كالقػاىرة ،كذلػؾ بكاقػع
()300طالػػب ك( )300طالبػػة كتت ػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف ( )19-17سػػنة ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة
باستخداـ اختبار الدافع لئلنجاز لؤلطفػاؿ كال ارشػديف ،كمقيػاس الثقػة بػالنفس ،كمقيػاس قمػؽ االختبػار،

كتمثمت المعالجات اإلحصائية باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كطريقة ألفا كركنباخ.
وتوصل الباحثون إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف دافع اإلنجاز كقمؽ االختبار.
ب -عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف دافع اإلنجاز كالثقة بالنفس
ج -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في دافع اإلنجاز لصالح اإلناث.
د -تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف ال ػػذككر كاإلن ػػاث ف ػػي درج ػػة قم ػػؽ االختب ػػار لص ػػالح
اإلناث.
ق -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الثقة بالنفس لصالح اإلناث.
 -2دراسة ( بده:)2007 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتخداـ المخططػػات الخكارزميػػة فػػي التحصػػيؿ،
كدافػػع اإلنجػػاز كمفيػػكـ الػػذات ،كقمػػؽ االختبػػار ،كاالحتفػػاظ لػػدل طمبػػة الصػػؼ التاسػػع فػػي الفيزيػػاء
بحافظة نابمس ،كاتبع الباحث في ىذا البحث المػنيج شػبو التجريبػي ،كتكػكف أفػراد البحػث مػف جميػع

طمب ػػة الص ػػؼ التاس ػػع ف ػػي الم ػػدارس الحككمي ػػة بمحافظ ػػات ن ػػابمس لمع ػػاـ الد ارس ػػي ()2007-2006
ذكر ك( )1804أنثػى ،كتحػددت أدكات البحػث
كالبالغ عددىـ ( )3685طالبان كطالبة منيا ( )1881ان
باسػػتخداـ اختبػػار المعرفػػة القبميػػة كاختبػػار التحصػػيؿ كمقيػػاس دافػػع اإلنجػػاز كمقيػػاس مفيػػكـ الػػذات

العاـ،كمقياس قمؽ االختبار ،كتمثمت المعالجات اإلحصػائية باسػتخداـ اختبػار (ت) كاسػتخداـ تحميػؿ

التبايف متعدد المتغيرات.
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وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -كجكد فركؽ دالة إحصائيا بػيف متكسػط عبلمػات الطمبػة عمػى اختبػار التحصػيؿ فػي الفيزيػاء
ممف تعممكىا بالمخططات الخكارزمية كبيف متكسط عبلمات مف تعممكىا بالطريقة التقميدية.
ب -كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػط عبلمػػات الطمبػػة عمػػى مقيػػاس دافػػع اإلنجػػاز فػػي
الفيزياء ممف تعممكىا بالمخططات الخكارزمية ،كبيف متكسط عبلمات مف تعممكىا بالطريقػة
التقميدية.
ج -كجكد فركؽ دالػة إحصػائيا بػيف متكسػطات مفيػكـ الػذات لطمبػة الصػؼ التاسػع الػذيف تعممػكا
الكيرباء المتحركة بطريقة المخططات الخكارزمية كنظرائيـ الذيف تعممكا بالطريقة التقميدية.
د -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف متكس ػػطات أداء المجم ػػكعتيف التجريبي ػػة كالض ػػابطة عم ػػى
مقياس قمؽ االختبار.

ق -ال تكج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف متكس ػػطي عبلم ػػات تحص ػػيؿ ط ػػبلب كطالب ػػات الص ػػؼ
التاسع في كحدة الكيرباء المتحركة الذيف تعممكىا بالمخططات الخكارزمية.

ك -تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطي دافػػع إنجػػاز طػػبلب كطالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي
كحدة الكيرباء المتحركة الذيف تعممكىا بطريقة المخططات الخكارزمية ،ككاف الفارؽ لصالح

اإلناث.

ز -تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطي مفيػػكـ ذات طػػبلب كطالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي
كحدة الكيرباء المتحركة الذيف تعممكىا بطريقة المخططات الخكارزمية ،ككاف الفارؽ لصالح

اإلناث.
ح -تكجػ ػػد فػ ػػركؽ دالػ ػػة إحصػ ػػائيا بػ ػػيف متكسػ ػػطات أداء الطػ ػػبلب كالطالبػ ػػات عمػ ػػى مقيػ ػػاس قمػ ػػؽ
االختبار ،ككاف الفارؽ لصالح اإلناث.

ط -ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع فػػي الفيزيػػاء الػػذيف تعممكىػػا
بطريقة المخططات الخكارزمية تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.

م -ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في دافع إنجاز طمبة الصؼ التاسع في الفيزياء الػذيف تعممكىػا
بطريقة المخططات الخكارزمية تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.

-3دراسة (اليوسف:)2006 ،
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ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل الضػػباط العػػامميف بالمؤسسػػات

اإلصبلحية – دراسة ميدانية مطبقة عمى منطقة الرياض ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كىك
األنسػػب ليػػذه الد ارسػػة ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة فػػي اسػػتخداـ مقيػػاس دافعيػػة اإلنجػػاز ،كتككنػػت مػػع
عينة الدراسة مف الضباط العامميف بالمؤسسات العقابية كالذيف ىـ عمى رأس العمؿ خبلؿ الفتػرة مػف

 1425/10/10إل ػػى  1425/11/10بمنطقػ ػػة الري ػػاض مكانػػػا إلج ػ ػراء البح ػػث ،كاسػػػتغرقت مرحمػػػة
البيانات نحك الشير ،كبعد المراجعة الدقيقػة لمبيانػات اسػتطاع الباحػث جمػع ( )125اسػتبانة مكتممػة
كصػػالحة ،كتمثمػػت المعالجػػات اإلحصػػائية بػػالعرض الجػػدكلي باسػػتخداـ الجػػداكؿ التك ارريػػة كأسػػمكب
تحرير االنحدار المرحمي المتعدد الصاعد
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -كشػػفت نتػػائج الدارسػػة أف غالبيػػة المبحػػكثيف تقػػع أعمػػارىـ دكف سػػف  40سػػنة ،كمػػا أف عػػدد
أسرىـ تتراكح ما بيف  4إلػى  5أفػراد ،كىػك العػدد السػائد لؤلسػر فػي المجتمػع السػعكدم ،كمػا
كشػػفت نتػػائج الدارسػػة نسػػبا أقػػؿ مػػف المتكسػػط بالنسػػبة لممسػػتكل الرضػػا عػػف العمػػؿ إمػػا عػػف
شػػعكرىـ بالمكانػػة االجتماعيػػة كعبلقػػتيـ مػػع رؤسػػائيـ كزمبلئيػػـ فقػػد احتمػػت مسػتكيات أعمػػى

مػػف المتكسػػط ممػػا يعكػػس أف لػػدييـ ارتياحػػا فػي عبلقػػاتيـ مػػع زمبلئيػػـ كرؤسػػائيـ باإلضػػافة

إلػػى انعكػػاس ذلػػؾ عمػػى شػػعكرىـ بالمكانػػة العاليػػة فػػي العمػػؿ ،كىػػذه متغي ػرات ضػػركرية ليػػا
انعكاساتيا اإليجابية عمى دافعية اإلنجاز لدل األفراد ،كىي ما كشفتو التحاليؿ اإلحصائية.

ب -أكضحت نتائج الدراسة أف العبلقة مع الزمبلء تؤثر عمػى مسػتكل التكجػو نحػك العمػؿ كجيػة

الضػبط كالخػكؼ مػػف الفشػػؿ كمثيػػر السػػمكؾ ،كبعػػد االسػػتقبلؿ كاحتػراـ الػػذات كاالسػػتغراؽ فػػي
العمػػؿ كالمقيػػاس الكمػػي ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ سػػبعة متغي ػرات باإلضػػافة إلػػى المقيػػاس الكمػػي
تؤثر عمى مستكل دافعية اإلنجاز.

ج -كأكض ػػحت نت ػػائج الدارس ػػة أف العبلق ػػة م ػػع ال ػػزمبلء متغي ػػر مي ػػـ عم ػػى دافعي ػػة اإلنج ػػاز ل ػػدم
الضػػباط العػػامميف فػػي المؤسسػػات اإلصػػبلحية ،حيػػث كشػػفت نتػػائج الد ارسػػة أف العبلقػػة مػػع
الػػزمبلء مؤشػػر ميػػـ عمػػى مجمكعػػة مػػف المحػػاكر المتعمقػػة بدافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل الضػػباط
العػػامميف فػػي المؤسسػػات اإلصػػبلحية ،ىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع األطػػر النظريػػة لمد ارسػػة التػػي

تشير إلى أىمية البيئة االجتماعية عمى مستكل اإلنجاز.

د -كم ػػا كش ػػفت نت ػػائج الد ارس ػػة أف المكان ػػة االجتماعي ػػة لممبح ػػكث داخ ػػؿ المؤسس ػػة االجتماعي ػػة
محفػ ػػز لمتغيػ ػػر السػ ػػمكؾ فػ ػػي مقيػ ػػاس دافعيػ ػػة اإلنجػ ػػاز ممػ ػػا يعنػ ػػي أنػ ػػو كممػ ػػا كانػ ػػت مكانتػ ػػو
االجتماعية داخؿ المؤسسة مرتفعة ارتفع لدية مؤشػر السػمكؾ نحػك اإلنجػاز فػي العمػؿ ،ىػذه
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النتيجػة تتفػػؽ مػع األطػػر النظريػة لمد ارسػػة كمػػا أنيػا تتفػػؽ مػع الد ارسػػات السػابقة التػػي أشػػارت

إلى أىمية المكانة عمى مستكل الدافعية لئلنجاز.

ق -كمػػا أكضػػحت نتػػائج الد ارسػػة كػػذلؾ أف عمػػر المبحػػكث مػػؤثر فػػي بعػػد التقبػػؿ االجتمػػاعي،
فكمم ػػا زاد عم ػػر المبح ػػكث زاد لدي ػػو مس ػػتكل التقب ػػؿ االجتم ػػاعي كمتغي ػػر مي ػػـ م ػػف متغيػ ػرات

دافعيػة اإلنجػاز ،كىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع مػا تكصػمت إليػو د ارسػة ( ،)Biock 1981كد ارسػة
( ،)Hall and lee 1981كد ارسػػة ( )Hoffman 1975رؤيػػة المبحػػكث لعبلقتػػو مػػع
زمبلئػػو كعػػدد سػػنكات الخب ػرة فػػي العمػػؿ كانػػت عكامػػؿ مػػؤثرة عمػػى بعػػد المثػػابرة فػػي مقيػػاس

دافعية اإلنجاز لدل المبحكثيف مما يعكس عمػى أنػو كممػا كانػت رؤيػة المبحػكث لعبلقتػو مػع
زمبلئو فػي العمػؿ رؤيػة ايجابيػة ككػاف لديػو سػنكات طكيمػة فػي العمػؿ كممػا كػاف أكثػر مثػابرة

نجاز ،كىذه النتيجة في مجمميا تتفؽ مع األطر النظرية خاصة النظرية المعرفية ،كنظرية
كا ا
الػػتعمـ االجتمػػاعي كنظريػػة النسػػؽ االجتمػػاعي ،كمػػا تتفػػؽ ىػػذه الدارسػػة مػػع دارسػػة كػػؿ مػػف

(.)Olsen Weiner 1972( ،)stipe 1998
 -4دراسة (مصطفى:)2003 ،

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى د ارس ػػة مقارن ػػة ل ػػدل عم ػػاؿ اإلنت ػػاج ف ػػي دافعي ػػة اإلنج ػػاز كبع ػػض

متغي ػرات الشخصػػية ،كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي المقػػارف ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف

ثػػبلث مجمكعػػات مػػف القطاعػػات الػػثبلث( :مخصػػخص –غيػػر مخصػػخص –قطػػاع خػػاص) قكاميػػا
()420عػػامبل كعاممػػة بكاقػػع ()140مػػف كػػؿ قطػػاع ،كتككنػػت أدكات الد ارسػػة مػػف ثبلثػػة مقػػاييس ىػػي
مقي ػػاس دافعي ػػة اإلنج ػػاز المين ػػي كمقي ػػاس البركفي ػػؿ الشخص ػػي كقائم ػػة أيزن ػػؾ لمشخص ػػية ،كتمثم ػػت

المعالجات اإلحصائية باستخداـ المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كالكسيط كااللتػكاء ،كمعػامبلت ارتبػاط
بيرسكف ،كتحميؿ التبايف األحادم كاختبار شيفيو.

وتوصمت الباحثة إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -كجكد فركؽ دالة بيف عينات الدراسة الثبلث في الدافعية لئلنجاز (األبعاد الكميػة )بنػاء عمػى
نتائج اختبار غؼغ .كما كشؼ اختبار شيفيو عف كجكد فػركؽ دالػة بػيف المجمكعػات الفرعيػة

في االتجاه المتكقع لفركض الدراسة.

ب -كجػكد فػركؽ دالػة فػي المثػابرة كالمسػؤكلية كالتنػافس ككجيػة الضػبط كالسػعي لمنجػاح  /تجنػػب
الفش ػػؿ ب ػػيف عم ػػاؿ اإلنت ػػاج ف ػػي قط ػػاع األعم ػػاؿ المخص ػػخص كنظػ ػرائيـ ف ػػي القط ػػاع غي ػػر

المخصخص ،ككاف اتجاه الفرؽ لصالح عماؿ القطاع المخصخص.

ج -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة ف ػػي الس ػػيطرة م ػػف مقي ػػاس البركفي ػػؿ الشخص ػػي ب ػػيف عم ػػاؿ القط ػػاع غي ػػر
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المخصػػخص كنظػرائيـ فػػي القطػػاع غيػػر المخصػػخص ،بينمػػا لػػـ تصػػؿ الفػػركؽ فػػي السػػمات

الثبلث األخرل (المسػؤكلية االجتماعيػة كالثبػات االنفعػالي كاالجتماعيػة )إلػى مسػتكل الداللػة
اإلحصائية.
 -5دراسة (النمر وفوزي:)2001 ،
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى دكر األلع ػػاب التركيحي ػػة ف ػػي تنمي ػػة دافعي ػػة اإلنج ػػاز

الحركػػي لطفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة ،كقػػد اسػػتخدمت الباحثتػػاف المػػنيج التجريبػػي كذلػػؾ لمناسػػبتو لطبيعػػة
الدراسة ،كتحػددت أدكات الد ارسػة باسػتخداـ مقيػاس لدافعيػة اإلنجػاز ،ككضػع برنػامج أنشػطة حركيػة،
كيمثؿ مجتمع البحث األطفاؿ في مرحمة الركضة ،كتمثمت األساليب اإلحصائية باسػتخداـ المتكسػط

الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم كالخطػػأ المعيػػارم ،كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف إليجػػاد الثبػػات ،كاختبػػار

داللة الفركؽ (ت).

وتوصمت الباحثتان إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -ىناؾ قصكر في الدراسات التي تناكلت احتياجػات طفػؿ مػا قبػؿ المدرسػة كخاصػة الد ارسػات
التي تتناكؿ الناحية السمككية.
ب -الدافعي ػػة نح ػػك ممارس ػػة نش ػػاط حرك ػػي يقابمي ػػا كج ػػكد اس ػػتثارة حركي ػػة مكجي ػػة لممارس ػػة ى ػػذا
النشاط ،كىذا غير متكقع في البرامج التي تقدـ لمطفؿ.
ج -التربية الحركية التي تقدـ لطفؿ ىذه المرحمة تشتمؿ عمى الميارات الحركيػة األساسػية ،كىػذا
غيػػر معػػركؼ بالنسػػبة لمعممػػات ىػػذه المرحمػػة نظ ػ ار لعػػدـ تػػأىيميـ األكػػاديمي كدخػػكؿ بعػػض

التخصصات األخرل لمتدريس ليذه المرحمة.
د -اس ػػتثارة دافعي ػػة الطف ػػؿ لمممارسػ ػة نش ػػاط حرك ػػي يك ػػكف س ػػببا ف ػػي اكتش ػػاؼ المكى ػػكبيف م ػػنيـ
رياضػػيا كتػػأىيميـ لػػذلؾ كخمػػؽ األبطػػاؿ ،فيمػػا بعػػد كىػػذا ال يتحقػػؽ بسػػبب بعػػض االعتقػػادات

غير الصحيحة كسككف الطفؿ عمى مقعده لحفظ النظاـ في الفصؿ الدراسي.
 -6دارسة (مخيمر:)2001 ،

التنش ػػئة االجتماعي ػػة كعبلقتي ػػا بدافعي ػػة اإلنج ػػاز كالتحص ػػيؿ الد ارس ػػي ل ػػدل ط ػػبلب المرحم ػػة
الثانكيػػة بقطػػاع غ ػزة ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة فػػي

استخداـ مقياس التنشئة الكالدية كمقياس دافعية اإلنجاز كاستمارة المستكل التعميمي لمكالديف .كتكػكف
مجتمع الدارسة مف ( )12283طالبان كطالبو مف طمبة الصؼ العاشر األساسي الممتحقيف بالمدارس
الحككمية التابعة لػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ فػي منطقػة قطػاع غػزه ،فػي العػاـ  2000 – 1999كتككنػت
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عينة الدارسة مف ( )252طالبان كطالبة.
وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ بػ ػػيف اتجاىػ ػػات التنشػ ػػئة الكالدي ػ ػة التػ ػػي يمارسػ ػػيا الكالػ ػػداف فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ
بالديمقراطيػػة ،كاالسػػتقبلؿ ،كالتسػػمط ،بينمػػا تكجػػد فػػركؽ دالػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالحمايػػة ال ازئػػدة،

كالتقبؿ لصالح األميات.

ب -أنػػو تكج ػػد عبلق ػػة ارتباطيػ ػة مكجب ػػة دال ػػة إحص ػػائية ب ػػيف دافعي ػػة اإلنج ػػاز كاتجاى ػػات التنش ػػئة
الكالديػػة كبػػيف الديمقراطيػػة ،كاالسػػتقبلؿ ،كالتقب ػؿ ،بينمػػا تكجػػد عبلقػػة ارتباطي ػة سػػالبة كدالػػة
إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كاتجاىات التنشئة الكالدية كبيف الحماية الزائدة كالتسمط.

ج -أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة بيف اتجاىات التنشئة الكالدية كبيف درجات التحصيؿ
الدراسي ،بالنسبة التجػاه الديمقراطيػة كاالسػتقبلؿ كالتقبػؿ ،بينمػا تكجػد عبلقػة ارتباطيػة سػالبة
دالة بيف اتجاه الحماية الزائدة كالتسمط كبيف التحصيؿ الدراسي.

د -عدـ كجكد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات في دافعية اإلنجاز.
ق -عدـ كجكد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات في التحصيؿ الدراسي.
ك -أنػ ػػو تكجػ ػػد فػ ػػركؽ بػ ػػيف مسػ ػػتكيات تعمػ ػػيـ األب كاألـ (المرتفػ ػػع كالمتكسػ ػػط) كبػ ػػيف المسػ ػػتكل
(المنخفض) في اتجاىات التنشئة التي يمارسيا الكالداف في تنشئة األبناء.

 -7دراسة (األحمد:)1999 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ إلػى العبلقػة االرتباطيػة بػيف دافعيػة اإلنجػاز كمركػز الضػبط
غدراسة ميدانية لدل عينة مف طمبة جامعة دمشؽ في كميتي التربية كالعمػكـ ،غكقػد اسػتخدمت الباحثػة

الم ػػنيج الكص ػػفي الترابط ػػي ،كتح ػػددت أدكات البح ػػث باس ػػتخداـ مقي ػػاس مرك ػػز الض ػػبط كمقي ػػاس أك
اختب ػػار دافعي ػػة اإلنجاز،كش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة مجم ػػكعتيف ،كتألف ػػت ك ػػؿ مجمكع ػػة م ػػف مئ ػػة طال ػػب
كطالبة (50مف الذككر مقابؿ  50مف اإلناث) أم مائتػاف لمعينػة لكػؿ طمبػة السػنة الثانيػة فػي كميتػي

العمػػكـ كالتربيػػة ،كتحػػددت المعالجػػات اإلحصػػائية باسػػتخداـ المتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم
كمعامؿ االلتكاء كاختبار (ت).
توصمت الباحثة إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -عدـ كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز،ككؿ مف الضبط
الػػداخمي ،كالضػػبط الخػػارجي س ػكاء لػػدل أف ػراد عينػػة البحػػث ككػػؿ ،أـ لػػدل الػػذككر كاإلنػػاث
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المشمكليف في ىذه العينة.
ب -عدـ تكافر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة كمية التربية ،كطمبة كمية العمػكـ ،سػكاء فيمػا
يتعمؽ بالضبط الداخمي أـ الخارجي ،أـ دافعية اإلنجاز.
ج -ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف ال ػػذككر كاإلن ػػاث ،سػ ػكاء فيم ػػا يتعم ػػؽ بالض ػػبط
الداخمي أـ الضبط الخارجي ،أـ دافعية اإلنجاز.

 -8دراسة (العمران:)1994 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى دافعيػػة اإلنجػػاز كعبلقتػػو بالتحصػػيؿ الد ارسػػي كبعػػض

المتغيرات لػدل عينػة مػف الطمبػة فػي المػرحمتيف االبتدائيػة كاإلعداديػة بدكلػة البحػريف ،كقػد اسػتخدمت
الباحثة مقياس اختبار الدافعية لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )377طالبا
كطالبة في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية بدكلة البحػريف ،كتمثمػت المعالجػات اإلحصػائية باسػتخداـ

معامؿ ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية كمعادلة سبيرماف.
وتوصمت الباحثة إلى مجمو ة من النتائج أىميا:

أ -يكجد ارتباط مكجب داؿ إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كالعمر لجميع الفئػات الفرعيػة مػا عػدا
الطبلب في المرحمة االبتدائية.

ب -يكجد ارتباط مكجب داؿ إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الد ارسػي لػدل الطػبلب فػي
المدينة فقط كلدل الطبلب ذكم الترتيب األكؿ في األسرة.

 -9دراسة (إبراىيم:)1994 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل الطمبػػة الجػػامعييف كمػػا تقيسػػيا
الفقرات المكجبة كالفقرات السالبة :دراسة سيككمترية ،كتككنت عينػة الد ارسػة مػف مجتمػع طػبلب كميػة
التربيػػة كالعمػػكـ اإلسػػبلمية بجامعػػة قػػابكس بنسػػبة  %40مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كبمػػغ الحجػػـ الفعمػػي

لمعينػػة 491طالبػػا كطالبػػة مػػنيـ ( )368مػػف الػػذككر ك( )123مػػف اإلنػػاث ،كتحػػددت أدكات الد ارسػػة
باستخداـ مقياس دافعية اإلنجاز ،كتحددت المعالجات اإلحصائية باستخداـ معامؿ االرتباط ،اختبار

(ت) كمعامؿ ألفا لكركنباخ أك التحميؿ العاممي.

وتوصل الباحث إلى مجمو ة من النتائج أىميا:
أ -اتضح مف النتائج أف الفقرات السالبة ال ترتبط بالفقرات المكجبػة ارتباطػا داال إحصػائيا عمػى
الرغـ مف أف الفقرات المكجبة ترتبط مع بعضيا ككذلؾ الفقرات السالبة.
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ب -كجدت الدراسة أف متكسط دافعية اإلنجاز لدل المفحكصيف كما تقيسيا الفقػرات السػالبة يقػؿ
عف ىذا المتكسط المستمد مف الفقرات المكجبة.

ج -ك ػػاف معام ػػؿ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي بطريق ػػة ألف ػػا كركنب ػػاخ لمفقػ ػرات المكجب ػػة ف ػػي مقي ػػاس دافعي ػػة
اإلنجاز أكبر قميبل مف ىذا المعامؿ لمفقرات السالبة.

د -تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في الفقرات المكجبة لدافعية اإلنجاز ،بينما لـ
تميز الفقرات السالبة لدافعية اإلنجاز بيف المجمكعتيف.
 -10دراسة (زيرن د.س:)D.S. zern,1987 ،
بعنػكاف عبلقػػة االلتػزاـ الػػديني بمجمكعػػة مختمفػػة مػػف مؤشػرات القػػدرة المعرفيػة كاإلنجػػاز بػػيف
طمبػػة الكميػػات .ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف التػػديف كالقػػدرة المعرفيػػة كدافعيػػة

اإلنجػػاز لػػدل عينػػة مككنػػة مػػف ( )635طالبػان جامعيػان فػػي جامعػػة فنػػكف عممانيػػة متحػػررة صػػغيرة فػػي
منطقػػة شػػماؿ شػػرؽ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،حيػػث أجػػرل اسػػتفتاء قصػػير عمػػى أفػراد ىػػذه العينػػة
كالػػذيف ذكػػركا فيػػو – بشػػكؿ سػػرم -مػػدل تػػدينيـ ،كنتػػائج كػػؿ مػػف امتحػػاف فحػػص القػػدرات الد ارسػػية

 ،)(Aptitude Test-SAT Scholasticكالمعػػدؿ التراكمػػي العػػاـ لػػدرجاتيـ

(GPA grade

).point average
كمف أىـ النتائج التي تكصػمت إلييػا الد ارسػة كجػكد عبلقػة دالػة مكجبػة بػيف التػديف ككػؿ مػف القػدرات

المعرفية كدافعية اإلنجاز.

 -11دراسة ويميامز ىةةة .جينيز:)William H. Jeynes,2003 ،
بعنػ ػكاف تػ ػػأثيرات االلتػ ػزاـ الػػػديني عمػ ػػى اإلنج ػػاز األك ػػاديمي لؤلطف ػػاؿ الحض ػ ػرييف كاألطفػ ػػاؿ

اآخريف .ىدفت ىذه الدراسة إلػى الكشػؼ عػف تػأثيرات االلتػزاـ الػديني عمػى اإلنجػاز األكػاديمي لػدل
األطفاؿ الحضرييف كاألطفاؿ اآخريف.
أجري ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة باس ػػتعماؿ قاع ػػدة بيان ػػات نيم ػػز لمع ػػاـ  ،1992تش ػػير النت ػػائج إل ػػى أف

األطف ػػاؿ الحضػ ػرييف الممت ػػزميف ديني ػػا ق ػػد حققػ ػكا إنج ػػازات أكث ػػر كفق ػػا لك ػػؿ المق ػػاييس األكاديمي ػػة م ػػف
نظ ػرائيـ األقػػؿ تػػدينا ،حتػػى عنػػدما تػػـ ضػػبط المسػػتكل االقتصػػادم كالعػػرؽ ،كالجػػنس ،كمػػا كشػػفت
الدراسة عف كجكد فركؽ في تأثيرات الديف لصالح األطفاؿ الحضرييف مقارنػة بنظػرائيـ مػف األطفػاؿ

غير الحضرييف.
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تعميق ام مى الدراسات السابقة:
بعػػد اسػػتعراض الباحثػػة لمد ارسػػات السػػابقة كالتػػي تناكلػػت متغي ػرات الد ارسػػة الحاليػػة كػػؿ عمػػى

حدة ،كدراسات ربطت المتغيريف مع بعضيما البعض حيث تكفر عدد قميؿ مف ىذه الدراسات ،تبػيف
لمباحثة ما يمي:
الدراسات المرتبطة بالضغوط:
أول -من حيث الموضوع:
تنكع ػػت الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي ط ػػرح المكض ػػكعات ،فك ػػؿ د ارس ػػة ربط ػػت الض ػػغكط بمتغي ػػر

مختمؼ ،بعض الد ارسػات ركػزت عمػى معرفػة مصػادر الضػغكط المينيػة مثػؿ د ارسػة الحمػك(،)2000
كد ارسػ ػػة بريػ ػػؾ( ،)2001كد ارسػ ػػة مرسػ ػػي ،كفػ ػػي د ارسػ ػػة خضػ ػػر( ،)2005كد ارسػ ػػة جػ ػػارتكف كب ػ ػرات

( )1995ربطػػت الضػػغكط بمفيػػكـ الػػذات ،بينمػػا د ارسػػة األسػػطؿ ( )2010ربطػػت ميػػارات مكاجيػػة
الضػ ػػغكط بالػ ػػذكاء العػ ػػاطفي ،كد ارسػ ػػة النجػ ػػار ربطػ ػػت ضػ ػػغكط العمػ ػػؿ بالقيػ ػػادة التحكيميػ ػػة ،كد ارسػ ػػة

الضريبي( ،)2010كدراسة جراد ()2010ىدفت إلى معرفة أساليب مكاجية الضغكط.
ثانيا -من حيث العينات:

اختمفػػت الد ارسػػات السػػابقة مػػع بعضػػيا الػػبعض مػػف ناحيػػة الفئػػات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة،
حيػػث أجريػػت عػػدد مػػف الد ارسػػات عمػػى عينػػات مػػف المعممػػيف كالمعممػات مثػػؿ د ارسػػة الحمػػك ،2000

كد ارس ػػة بري ػػؾ  ،2001كد ارس ػػة جػ ػراد  ،2010كد ارس ػػة برك ػػات  ،2008ف ػػي ح ػػيف بع ػػض الد ارس ػػات
أجريت عمػى عينػات مػف المػدربيف مثػؿ د ارسػة خضػر  ،2005كد ارسػة مرسػي ،بينمػا د ارسػة جػارتكف

كبرات  1995كانت عينة الدراسة مف األطفاؿ المراىقيف.
اختمفػػت العينػػات حيػػث شػػممت جميػػع الن ػكاحي مػػدراء كمدرسػػيف كعػػامميف كطػػبلب كمػػدربيف
كحتى األطفاؿ ،فالضغكط ال تقتصر عمى فئة دكف أخرل ،فيي تشمؿ الجميع كلكف بنسب مختمفة.
جمي ػػع الد ارس ػػات ش ػػممت عينتي ػػا الجنس ػػيف ال ػػذككر كاإلن ػػاث ماع ػػدا د ارس ػػة خض ػػر ،2005

كدراسة الضػريبي  2010التػي اقتصػرت عمػى الػذككر ،فػي حػيف بعػض د ارسػات شػممت اإلنػاث فقػط
مثؿ دراسة جراد .2010
أمػػا بالنسػػبة لحجػػـ العينػػة فكانػػت جميػػع الد ارسػػات فييػػا تقػػارب مػػف حيػػث عػػدد العينػػة كالتػػي
كانػ ػػت تت ػ ػراكح مػ ػػا بػ ػػيف  200فػ ػػرد إلػ ػػى  500فػ ػػرد مػ ػػا عػ ػػدا د ارسػ ػػة أجنبيػ ػػة د ارسػ ػػة تاناكػ ػػا كآخػ ػػركف

2009فكانت العينة صغيرة  73طالب كطالبة.

كتعتبر ىذه الدراسة امتدادا لمدراسات السابقة ،كعينة الباحثة في نفػس المسػتكل كالتػي بمغػت
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( )251مدربان كمدربة ،كاعتمػدت الباحثػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا عمػى عينػة مػف المجتمػع الفمسػطيني لػـ
يتـ التطرؽ إلييا مف قبؿ كىي فئػة (المػدربيف كالمػدربات) فػي م اركػز التػدريب المينػي التابعػة لمككالػة

كالحككمة في قطاع غزة.
ثالثا -من حيث األدوات المستخدمة:
تباينت الدراسات في استخداميا لممقاييس كاالختبارات عمى النحك التالي:
تعددت مقاييس الضغكط فمنيا استبانة لمعرفة مصادر الضغكط في دراسة النجػار ،2012

كد ارس ػػة بري ػػؾ  ،2001كمقي ػػاس الض ػػغكط ف ػػي د ارس ػػة خض ػػر  ،2005كد ارس ػػة الضػ ػريبي ،2010
كدراسة جراد  ،2010كمقياس ضغكط الحياة في دراسة األسطؿ.
الدراسات المرتبطة بدافعية اإلنجاز:
أول -من حيث الموضوع:
تنكعػػت الد ارسػػات السػػابقة فػػي طػػرح المكضػػكع ،فكػػؿ د ارسػػة ربطػػت دافػػع اإلنجػػاز بمتغي ػػر

مختمؼ ،بعض الد ارسػات ربطػت دافػع اإلنجػاز بالتحصػيؿ الد ارسػي كمػا فػي د ارسػة العمػراف ،1994
بينمػػا فػػي د ارسػػة األحمػػد  1999ربطػػت دافػػع اإلنجػػاز بمركػػز الضػػبط ،كد ارسػػة النمػػر  2001ربطػػت

بػيف األلعػاب التركيحيػة كدافػع اإلنجػاز ،كفػػي د ارسػة مخيمػر  2001ربطػت بػيف التنشػئة االجتماعيػػة

كدافػػع اإلنجػػاز كالتحصػػيؿ الد ارسػػي ،بينمػػا د ارسػػة مصػػطفى  2003ربطػػت دافعيػػة اإلنجػػاز بػػبعض
متغيػ ػرات الشخص ػػية ،بينم ػػا د ارس ػػة الس ػػنباطي كعم ػػي كالعقب ػػاكم  2010ربط ػػت داف ػػع اإلنج ػػاز بقم ػػؽ
االختبار كالثقة بالنفس.

ثانيا -من حيث العينات:
تشػػابيت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة مػػف ناحيػػة الفئػػات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة حيػػث أجريػػت

عمى الطبلب ذككر كاناث في جميع الدراسات ماعدا د ارسػة مصػطفى  2003كانػت عمػى العػامميف،
كدراسة اليكسؼ  2006كانت عمى الضباط العامميف بالمؤسسات اإلصبلحية.

أما حجـ العينة فكػاف ىنػاؾ تقػارب فػي حجػـ العينػات كالتػي كانػت تتػراكح مػا بػيف  200فػرد

إلى  600فرد ماعدا دراسة عبده  2007كانت العينة كبيرة  3685طالب كطالبة.
ثالثا -من حيث األدوات المستخدمة:

مف خبلؿ األطبلع عمى الدراسات السػابقة لمتغيػر دافعيػة اإلنجػاز تبػيف أف جميػع الد ارسػات

اعتمدت عمى مقياس دافعية اإلنجاز.
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رابعا -القة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 استخدمت الباحثة متغيرات الدراسة السابقة مثؿ مكاجية الضغكط المينية ،كدافعية اإلنجاز.
 اسػػػتخدمت الباحثػ ػػة األسػػػاليب اإلحصػ ػػائية مثػ ػػؿ المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية كمعػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط
اختبارت كتحميؿ التبايف األحادم كالثنائي.
ا
ك

 استخدمت الباحثة مقياس مكاجية الضغكط كمقياس الضغكط المينية كمقياس دافع اإلنجاز.
أوجو الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
أ -تعتبر الدراسة الحالية أكؿ دراسة تجرل في محافظات غزة (في حدكد عمـ الباحثػة) مػف حيػث
المتغيرات ،حيث طبقت دراسات عديدة ربطت بيف كؿ متغيػر مػف متغيػرات الد ارسػة بمتغيػرات

أخرل.
ب -كتعتبر الدراسة الحالية أكؿ دراسة تجرل عمى ىذه العينة كالتي لـ يتـ التطػرؽ إلييػا مػف قبػؿ،
كىي فئة المدربيف في مراكز التدريب الميني.
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الفصل الرابع
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 إجراءات الدراسة.
 خطوات الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

المقدمة:
تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفص ػبلن لئلج ػراءات التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ الد ارسػػة،كمنيا

تعريػ ػػؼ مػ ػػنيج الد ارسػ ػػة ،ككصػ ػػؼ مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة ،كتحديػ ػػد عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،كاعػ ػػداد أداة الد ارسػ ػػة
(االس ػػتبانة) ،كالتأك ػػد م ػػف ص ػػدقيا كثباتي ػػا ،كبي ػػاف إجػ ػراءات الد ارس ػػة ،كاألس ػػاليب اإلحص ػػائية الت ػػي
استخدمت في معالجة النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

منيج الدراسة:
اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يعرؼ بأنو كصؼ منظـ
لمحقائؽ ،أك ميداف مف مياديف المعرفة الميمة بطريقة مكضكعية كصحيحة.
(عناية)18 :2008 ،

مجتمع الدراسة:
تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المػػدربيف كالمػػدربات العػػامميف فػػي مركػػز التػػدريب المينػػي

بمحافظات غزة لمعاـ  2013كالبالغ عددىـ ( )224مدربان كمدربة.

ينة الدراسة:
أ -ينة الدراسة الستطال ية:
لمتحق ػػؽ م ػػف ثب ػػات أداة الد ارس ػػة كص ػػدقيا ت ػػـ تطبيقي ػػا عم ػػى عين ػػة اس ػػتطبلعية قكامي ػػا ( )30م ػػدربان

كمدربة.

ب -مجتمع الدراسة:
لقد تـ أخذ جميع مفردات مجتمع الدراسة لككف مجتمع الدراسة محدكدان كالبالغ عددىـ ( )193مػدربان
كمدربػة بعػد أخػػذ عينػة اسػتطبلعية عػػددىا ( )30مػدربان كمدربػػة ،كالجػداكؿ التاليػة تكضػػح أفػراد عينػػة

الد ارسػػ ػػة حسػ ػ ػػب (الجػ ػ ػػنس ،عػ ػ ػػدد سػ ػ ػػنكات العمػ ػ ػػؿ ،المسػ ػ ػػمى الػ ػ ػػكظيفي ،المؤىػ ػ ػػؿ العممػ ػ ػػي ،الحالػ ػ ػػة
االجتماعية):

82

جدول رقم ()1
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس
العدد

ذكر
أنثى
المجموع

النسبة المئوية%

158

81.87

35

18.13

193

100.00

جدول رقم ()2
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب دد سنوات العمل
أقل من  3سنوات

العدد

النسبة المئوية%

73

37.82

17

8.81

58

30.05

193

100.00

45

من  7-3سنوات
من  10-8سنوات
 11سنة ف كثر
المجموع

23.32

جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
مدرس

العدد

النسبة المئوية%

149

77.20

193

100.00

44

مدرب
المجموع

22.80

جدول رقم ()4
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
أقل من دبموم

العدد

النسبة المئوية%

64

33.16

91

47.15

34

17.62

193

100.00

4

دبموم
بكالوريوس
ماجستير
المجموع
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2.07

جدول رقم ()5
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الحالة الجتما ية
العدد

أ زب
متزوج
مطمق
المجموع

النسبة المئوية%

174

90.16

14

7.25

5

2.59

193

100.00

أدوات الدراسة:
فيما يمي كصؼ لؤلدكات المستخدمة في الد ارسػة كذلػؾ كفقػان لترتيبيػا حسػب عنػكاف الرسػالة،

كىذه األدكات ىي:

أول -مقياس ضغوط العمل:
قامت الباحثة باستخدام مقياس الضغوط المينية من إ داد الدكتور أسامة حمدونة
وصف المقياس:
يحتكم المقياس عمى ( )61مفػردة ،أمػاـ كػؿ مفػردة ثبلثػة خيػارات كىػي أبػدان ،أحيانػان ،دائمػان،

تصػػحح كفػػؽ التػػدرج (  ) 3 ،2 ،1كىػػي مكزعػػة عمػػى أربعػػة أبعػػاد كىػػي (ضػػغكط العمػػؿ ،كضػػغكط

الزمبلء ،كضغكط اإلدارة ،كضغكط البيئة المينية).
طريقة تصحيح المقياس

ك يقصػػد بػػو كضػػع درجػػة اسػػتجابة المفحػػكص عمػػى كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس ،كمػػف ثػػـ
جمع ىذه الدرجات اليجاد الدرجة الكمية لكؿ فقرة ،كقد تـ تصحيح المقػاييس عمػى أسػاس ( )60فقػرة

بعد أف أعطيت أكزانان تراكحت ما بيف ( )0 – 2درجات كىي تقابؿ ثبلثة بدائؿ لبلجابػة كىػي( دائمػان

 ،كأحيانان  ،أبدان) ك عمى العكس بالنسبة لمفقرات السمبية بعد أف أعطيت أكزانا تراكحت ما بيف (– 0
 )2درجات ك كانػت تعطػي الػدرجات لبلسػتجابة عمػى الفقػرات اإليجابيػة ك السػمبية فػي ضػكء اختيػار

احد البدائؿ الثبلثة.

كألجػػؿ اسػػتخراج الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس تجمػػع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا المسػػتجيب فػػي

اجابتو عمى فقرات المقياس الػ ( )60فقػرة ،لػذا فػإف أعمػى درجػو يمكػف الحصػكؿ عمييػا ىػي ()082
درجة ك ادنى درجة ىي ( )60درجة  ،كالدرجة المرتفعة عمػى المقيػاس تشػير إلػى درجػة مرتفعػة مػف
الضغكط  ،بينما الدرجة المنخفضة عمى المقياس تشير إلى درجة منخفضة مف الضغكط .
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صدق المقياس:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كضػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف الطػػرؽ

لحساب صدؽ األداة:

 صدق التساق الداخمي:كيقصػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع الدرجػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه

الفقرات ،كقد قامػت الباحثػة بػالتحقؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس ،فقامػت بتطبيػؽ المقيػاس
عم ػػى عين ػػة اس ػػتطبلعية مككن ػػة م ػػف ( )30م ػػدربان ،كت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف ب ػػيف فقػ ػرات

المقيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،كذلػػؾ باسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي ( )SPSSكالجػػدكؿ ()6
يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()6
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
رقم

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

معامل

البعد األول ضغوط العمل

3

**0.790

3

**0.555

3

**0.621

3

**0.688

4

**0.747

4

**0.476

4

**0.717

4

**0.790

5

**0.468

5

**0.665

5

**0.706

5

**0.721

6

**0.717

6

**0.756

6

**0.618

6

**0.619

7

**0.723

7

**0.769

7

**0.512

7

**0.727

8

**0.535

8

**0.856

8

**0.788

8

**0.647

9

**0.655

9

**0.753

9

**0.753

9

**0.670

10

**0.761

10

**0.488

10

**0.785

10

**0.603

11

**0.617

11

**0.573

11

**0.856

11

**0.673

12

**0.689

12

*0.423

12

**0.788

12

*0.433

13

*0.394

13

**0.579

14

**0.763

14

**0.612

15

**0.780

15

**0.721

16

*0.442

16

**0.527

17

**0.595

17

**0.489

18

*0.422

18

**0.690

19

**0.523

البعد الثاني ضغوط الزمالء

2

**0.584

2

**0.519

2

**0.646

2

**0.617

البعد الثالث ضغوط اإلدارة

1

**0.708

1

**0.581

1

**0.680

1

**0.533

البعد الرابع ضغوط البيئةالمينية

الفقرة

الرتباط

الفقرة

الرتباط

الفقرة

الرتباط

الفقرة

الرتباط

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة
لفق ارتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط مػػا بػػيف (-0.394

 ،)0.856كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كضعت لقياسو.
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كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لؤلبعاد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ

بعػػد مػػف أبع ػػاد المقيػػاس كاألبع ػػاد األخػػرل ،كك ػػذلؾ كػػؿ بع ػػد بالدرجػػة الكمي ػػة لممقيػػاس كالج ػػدكؿ ()7
يكضح ذلؾ.
جدول رقم ()7
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرا وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية
لممقياس
المجموع

البعد األول

ضغوط العمل

البعد األول ضغوط العمل **0.874
البعد الثاني ضغوط
**0.477 **0.725
الزمالء

البعد الثاني

ضغوط الزمالء

البعد الثالث
ضغوط
اإلدارة

البعد الرابع

ضغوط البيئة
المينية

1

البعد الثالث ضغوط اإلدارة **0.557 **0.740
البعد الرابع ضغوط البيئة
**0.508 **0.640
المينية

1
*0.400

1

*0.404

*0.369

1

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع األبعػػاد تػرتبط يبعضػػيا الػػبعض كبالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس

ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف

الصدؽ كاالتساؽ الداخمي.

ثبات المقياس :Reliability
أج ػػرت الباحث ػػة خطػ ػكات التأك ػػد م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس كذل ػػؾ بع ػػد تطبيقي ػػا عم ػػى أفػ ػراد العين ػػة

االستطبلعية بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
-1طريقة التجزئة النصفية: Split-Half Coefficient

تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات اإلسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة

النص ػػفية حي ػػث احتس ػػبت درج ػػة النص ػػؼ األكؿ لك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت اإلس ػػتبانة ،كك ػػذلؾ درج ػػة

النصػػؼ الثػػاني مػػف الػػدرجات كذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف النصػػفيف ثػػـ جػػرل تعػػديؿ الطػػكؿ
باستخداـ معادلة سبيرماف براكف) (Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ ( )8يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()8
يوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ،ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل
المجالت
البعد األول ضغوط العمل

دد الفقرات

الرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات بعد
التعديل

18

802

0.902

12

901

0.908

866

0.872

*61

818

0.946

*19

البعد الثاني ضغوط الزمالء
البعد الثالث ضغوط اإلدارة

12

البعد الرابع ضغوط البيئة المينية

الدرجة الكمية لممقياس

936

0.912

* تم استخدام معادلة جتمان لن النصفين غير متساويين
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات الكمػػي لممقيػػاس ( ،)0.946كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف
المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
-2طريقة ألفا كرونباخ:
اسػتخدمت الباحثػػة طريقػػة أخػرل مػػف طػػرؽ حسػاب الثبػػات كىػػي طريقػة ألفػػا كركنبػػاخ ،كذلػػؾ

إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس ،حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لكةةل بعةةد مةةن أبعةةاد المقيةةاس

وكذلك لممقياس ككل كالجدكؿ ( )9يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()9
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل
دد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

األبعاد
البعد األول ضغوط العمل

19

921

البعد الثاني ضغوط الزمالء

18

669

البعد الثالث ضغوط اإلدارة

12

820

البعد الرابع ضغوط البيئة المينية

12

763

الدرجة الكمية لممقياس

61

813
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يتض ػػح م ػػف الجػػػدكؿ الس ػػابؽ أف معام ػػؿ الثبػ ػػات الكم ػػي لممقيةةةةاس ( ،)0.813كى ػػذا ي ػػدؿ عمػ ػػى أف
المقياس تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ثانيا -مقياس مواجية الضغوط ل زاروس:
مقيػػاس مكاجيػػة الضػػغكط مػػف إعػػداد الزاركس ،كقػػاـ (قكتػػو )1997 ،بترجمتػػو كتقنينػػو عمػػى البيئػػة
الفمسطينية ،كىك عبارة عف سبعة أبعاد رئيسة كىي:
البعد األول :التفكير بالتمني كاإليجاب ،كيتككف مف ( )7فقرات []42-39-34-21-19-11-3
البعةةد الثةةةاني :التخطػػيط لحػػؿ المشػػكبلت ،كيتكػػكف مػػف ( )6فق ػرات ىػػي [-43-23-15-12-7
.]44
البعد الثالث :إعادة التقييـ ،كيتككف مف ( )9فقرات ىي [.]40-38-32-31-20-16-9-8-5
البعد الرابع :االنتماء ،كيتككف مف ( )5فقرات ىي [.]33-30-24-17-1
البعد الخامس :تحمؿ المسؤكلية ،كيتككف مف ( )5فقرات ىي [.]41-26-18-10-2
البعد السادس :التحكـ بالنفس ،كيتككف مف ( )7فقرات ىي [.]37-35-28-13-6-22-14
البعد السابع :االرتباؾ كاليركب ،كيتككف مف ( )5فقرات [.]36-29-27-25-4
طريقة تصحيح المقياس:
ك يقصػػد بػػو كضػػع درجػػة اسػػتجابة المفحػػكص عمػػى كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس ،كمػػف ثػػـ
جمع ىذه الدرجات إليجاد الدرجة الكمية لكؿ فقػرة كقػد تػـ تصػحيح المقػاييس عمػى اسػاس ( )44فقػرة
بعد أف أعطيت أكزانان تراكحت ما بيف ( )0 – 4درجات كىي تقابؿ أربعة بدائؿ لبلجابة كىي (كثي انر،
أحيانان ،ناد انر ،مطمقان) كعمى العكس بالنسبة لمفقرات السمبية بعد أف أعطيت أكزانا تراكحت ما بيف (0
–  )4درجات ،كانت تعطي الدرجات لبلستجابة عمى الفقرات اإليجابيػة ك السػمبية فػي ضػكء اختيػار
احد البدائؿ األربعة.
صدق المقياس:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كضػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف الطػػرؽ
لحساب صدؽ األداة:
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 صدق التساق الداخمي:كيقصػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع الدرجػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه

الفقرات ،كقد قامػت الباحثػة بػالتحقؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس ،فقامػت بتطبيػؽ المقيػاس
عم ػػى عين ػػة اس ػػتطبلعية مككن ػػة م ػػف ( )30م ػػدربان ،كت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف ب ػػيف فقػ ػرات

المقياس مع الدرجة الكمية لممقيػاس ،كذلػؾ باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي ( )SPSSكالجػدكؿ ()10

يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()10

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
البعد

رقم الفقرة معامل الرتباط

البعد

24

**0.715

30

**0.792

33

**0.603

2

**0.477

10

**0.640

18

**0.866

26

**0.724
**0.741

21

**0.601

34

**0.511

39

*0.484

42

**0.629

7

**0.802

12

**0.696

15

**0.708

41

23

**0.715

6

**0.566

43

**0.656

13

**0.738

44

**0.578

14

**0.466

5

**0.748

22

**0.659

8

**0.823

28

**0.512

9

**0.723

35

*0.367

16

**0.804

37

**0.644

20

*0.427

4

**0.626

31

**0.536

25

**0.827

32

**0.464

27

**0.797

38

**0.474

29

**0.765

40

**0.561

36

**0.646

واليروب

البعد السابع الرتباك

البعد الثالث إ ادة التقييم

19

**0.621

البعد الرابع النتماء

11

**0.722

المسؤولية

البعد األول التفكير بالتمني واإليجاب

17

**0.791

3

البعد الخماس تحمل

المشكالت

1

**0.684

**0.664

البعد السادس التحكم بالنفس

البعد الثاني التخطيط لحل

رقم الفقرة

معامل الرتباط

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05
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يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة

لفق ارتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط مػػا بػػيف (-0.367
 ،)0.827كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كضعت لقياسو.

كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لؤلبعاد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ

بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كاألبعػػاد األخػػرل ،ككػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس كالجػػدكؿ ()11
يكضح ذلؾ.

جدول رقم ()11
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرا وكذلك
كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس

التفكير بالتمني واإليجاب
التخطيط لحل المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء
تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس
الرتباك واليروب

المجموع

التفكير بالتمني
واإليجاب

التخطيط لحل
المشكالت

0.887
0.865
0.911
0.891
0.777
0.917
0.776

1
0.841
0.849
0.705
0.548
0.742
0.565

1
0.830
0.623
0.554
0.802
0.454

إ ادة
التقييم

تحمل
النتماء
المسؤولية

1
1
0.696
0.828 0.526
0.780 0.873
0.877 0.566

1
0.675
0.774

التحكم
بالنفس

الرتباك
واليروب

1
0.621

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع األبعػػاد تػرتبط يبعضػػيا الػػبعض كبالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس

ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف
الثبات كاالتساؽ الداخمي.

ثبات المقياس :Reliability
أج ػػرت الباحث ػػة خطػ ػكات التأك ػػد م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس كذل ػػؾ بع ػػد تطبيقي ػػا عم ػػى أفػ ػراد العين ػػة

االستطبلعية بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
-1طريقة التجزئة النصفية: Split-Half Coefficient

تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػاب ثبػػات اإلسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية

حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة ،ككػذلؾ درجػة النصػؼ الثػاني
مف الػدرجات كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ثػـ جػرل تعػديؿ الطػكؿ باسػتخداـ معادلػة

سبيرماف براكف ) (Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ ( )12يكضح ذلؾ.
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1

جدول رقم ()12

يوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

دد الفقرات الرتباط قبل التعديل

األبعاد
التفكير بالتمني واإليجاب
التخطيط لحل المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء

تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس

الرتباك واليروب
الدرجة الكمية لممقياس

معامل الثبات بعد التعديل

*7

0.697

0.725

6

0.548

0.708

*9

0.555

0.594

*5

0.660

0.681

*5

0.628

0.645

*7

0.498

0.514

*5

0.697

0.770

44

0.782

0.878

* تم استخدام معادلة جتمان لن النصفين غير متساويين
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات الكمػػي لممقيػػاس ( ،)0.878كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف
المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
-2طريقة ألفا كرونباخ:
اسػتخدمت الباحثػػة طريقػػة أخػرل مػػف طػػرؽ حسػاب الثبػػات كىػػي طريقػة ألفػػا كركنبػػاخ ،كذلػػؾ
إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس ،حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لكةةل بعةةد مةةن أبعةةاد المقيةةاس
وكذلك لممقياس ككل كالجدكؿ ( )13يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()13
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل
دد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

التفكير بالتمني واإليجاب
التخطيط لحل المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء

تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس

الرتباك واليروب
الدرجة الكمية لممقياس
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7

0.704

6

0.777

9

0.799

5

0.755

5

0.725

7

0.638

5

0.770

44

0.949

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمػي لممقيةاس ( ،)0.949ىػذا يػدؿ عمػى أف

المقياس تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ثالثا :مقياس الدافعية لل نجاز:
خطوات ا داد المقياس:

لقد قامت الباحثة بالعديد مف الخطكات إلعداد مقياس الدافعية لئلنجاز ،كتشمؿ ىذه الخطكات ما
يمي:

 -1تـ االطبلع عمى ما أمكف مف األفكار كاآراء كالنظريات كالدراسات حكؿ الدافعية لئلنجاز.
 -2كتـ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة.

 -3كتـ االطبلع عمػى العديػد مػف مقػاييس دافعيػة اإلنجػاز حيػث تػـ االسػتعانة بمقيػاس اسػتخبار
الدافعي ػػة لئلنجػ ػاز لم ارش ػػديف ت ػػأليؼ ح .ىرم ػػانس ،كمقي ػػاس الدافعي ػػة لئلنج ػػاز ؿ(أب ػػك دالخ)

كاسػتبانو الدافعيػة لئلنجػاز (أبػك شػعباف  )1998كمقيػاس الدافعيػة لئلنجػاز (شػحادة) 1998
كاسػػتطبلع رأم عينػػة مػػف المتخصصػػيف عػػف طريػػؽ المقػػاببلت الشخصػػية ذات الطػػابع غيػػر

-

الرسمي قامت الباحثة ببناء االستبانة كفؽ الخطكات اآتية:
تحديد المجاالت الرئيسية التي شمميا المقياس.

إعداد المقياس كالتي شمؿ ( )42فقرة كالممحؽ رقـ ( )1يكضح المقياس .

عرض المقياس عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدم مبلئمتيا لجمع البيانات.

تعديؿ المقياس بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

عػػرض المقيػػاس عمػػى ( )5مػػف المحكمػػيف التربػػكييف مػػف أسػػاتذة الصػػحة النفسػػية ،كالممحػػؽ

رقـ ( )5يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

كبعد إجراء التعديبلت التػي أكصػى بيػا المحكمػكف تػـ تعػديؿ كاعػادة صػياغة بعػض الفقػرات
كقد بمغ عػدد فقػرات المقيػاس بعػد صػياغتو النيائيػة ( )42فقػرة ،حيػث أعطػى لكػؿ فقػرة كزف

م ػػدرج كف ػػؽ س ػػمـ مت ػػدرج ثبلث ػػي (بدرج ػػة كبيػ ػرة  ،بدرج ػػة متكس ػػطة  ،بدرج ػػة قميم ػػة) أعطي ػػت
األكزاف التاليػػة ( )1 ،2 ،3لمعرفػػة مسةةتوا الدافعيةةة لل نجةةاز لةةدا مةةدربي مراكةةز التةةدريب

الميني بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الد ارسػة مػا بػيف ( )126 ،42درجػة ،كالممحػؽ رقػـ
( )1يبػػيف المقيػػاس فػػي صػػكرتو النيائيػػة  ،كتشػػير الدرجػػة المرتفعػػة إلػػى مسػػتكل عػػالي مػػف
الدافعية في حيف تشير الدرجة المنخفضة إلى مستكل منخفض مف الدافعية .
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صدق المقياس:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كضػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف الطػػرؽ

لحساب صدؽ األداة:

 -1صدق المحكمين:
تـ عرض المقياس عمى مجمكعػة مػف أسػاتذة جػامعييف مػف المتخصصػيف فػي عمػـ الػنفس كالصػحة

النفس ػػية مم ػػف يعمم ػػكف ف ػػي الجامعػ ػػات الفمس ػػطينية ف ػػي محافظ ػػات غ ػ ػزة حي ػػث ق ػػامكا بإب ػػداء آرائيػػػـ
كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات المقياس ،إذ قامػت الباحثػة بعػرض ( )42فقػرة عمػى المحكمػيف كتػـ

إجػراء بعػػض التعػػديبلت كاعػػادة صػػياغة لػػبعض الفق ػرات مػػف المقيػػاس كلػػـ يػػتـ حػػذؼ أم فق ػرة كبقػػي
العدد النيائي لمفقرات ( )42فقرة .

 -2صدق التساق الداخمي:

كيقصػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع الدرجػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه

الفقػرات كقػػد قامػػت الباحثػػة بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػتبانة ،فقامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ

المقياس عمى عينة استطبلعية مككنة مػف ( )30مػدربان كمدربػة ،كتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف

بػػيف فقػ ػرات المقي ػػاس مػػع الدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس ،كذلػػؾ باس ػػتخداـ البرن ػػامج اإلحص ػػائي ()SPSS

كالجدكؿ ( )14يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()14
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معامل الرتباط
**0.712
*0.429

**0.518
**0.736
**0.606
**0.678
**0.619
**0.834
**0.557
**0.758
**0.736
**0.577
**0.643
**0.623

م
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

معامل الرتباط
*0.375

**0.535
**0.540
*0.427

**0.568
**0.747
**0.611
**0.819
**0.689
**0.537
**0.676
**0.843
*0.460

**0.648

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05
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م
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42

معامل الرتباط
**0.718
*0.397

**0.610
**0.622
**0.535
*0.457

**0.508
*0.382

**0.683
**0.548
*0.448

**0.654

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة

لفق ارتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط مػػا بػػيف (-0.382
 ،)0.843كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة.
ثبات المقياس:
تـ تقدير ثبات المقياس عمى أفػراد العينػة االسػتطبلعية كذلػؾ باسػتخداـ طريقتػي معامػؿ ألفػا

كركنباخ كالتجزئة النصفية.

 -1طريقة التجزئة النصفية:
تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػفية،

حيث قامت الباحثة بتجزئػة االسػتبانة إلػى نصػفيف ،الفقػرات الفرديػة مقابػؿ الفقػرات الزكجيػة لكػؿ فقػرة
مف فقرات المقياس ،كذلؾ بحساب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ،ثػـ جػرل تعػديؿ الطػكؿ باسػتخداـ

معادلػػة سػػبيرماف ب ػراكف ،فكانػػت معػػامبلت الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية قبػػؿ التعػػديؿ ()0.882
ككػػاف بعػػد التعػػديؿ فػػكؽ ( ،)0.937كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات

تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ:
اس ػػتخدمت الباحث ػػة طريق ػػة أخ ػػرل م ػػف ط ػػرؽ حس ػػاب الثب ػػات ،كذل ػػؾ إليج ػػاد معام ػػؿ ثب ػػات
المقيػػاس ،حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ ( ،)0.956كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس
يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
بعد الت كد من صدق وثبات المقةاييس وصةالحيتيما لقيةاس مةا وضةعت ألجمةو وتعةديميا هواخراجيةا

في صورتيا النيائية ،قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 .1إعداد األدكات بصكرتيا النيائية.

 .2حصمت الباحثة عمػى كتػاب مكجػو مػف عمػادة كميػة الد ارسػات العميػا بجامعػة األزىػر لتسػييؿ
ميمػػة الباحثػػة فػػي تكزيػػع األدكات عمػػى مػػدربي م اركػػز التػػدريب المينػػي فػػي محافظػػات غ ػزة
كممحؽ رقـ ( ، )2كممحؽ رقـ ( ، )3كممحؽ رقـ ( )4يكضح ذلؾ.

 .3بعػػد حصػػكؿ الباحثػػة عمػػى التكجييػػات كالتسػػييبلت مػػف قبػػؿ الجامعػػة قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع
( )30مقياسان أكليان لمتأكد مف صدؽ األدكات كثباتيا.
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 .4بعػػد إج ػراء الصػػدؽ كالثبػػات قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع ( )194مقياس ػان عمػػى جميػػع أف ػراد مجتمػػع
الدراسة.

 .5بعد جمع األدكات مف أفراد مجتمع الدراسة ،تـ اسػتبعاد األداة التػي لػـ يػتـ اإلجابػة عػف أحػد
فقراتيا أك لـ يتـ استرجاعيا ،حيث تـ معالجة النتائج عمى ( )193مقياسان.

 .6تـ تػرقيـ كترميػز أداة الد ارسػة ،كمػا تػـ تكزيػع البيانػات حسػب األصػكؿ كمعالجتيػا إحصػائيان،
مف خبلؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 .1تـ استخداـ الباحثة البرنامج اإلحصائي )Stochastic Package for Social (SPSS
 ،Scienceلتحميؿ البيانات كمعالجتيا.
 .2تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لمتأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة:
 معامؿ ارتباط بيرسكف :التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ بإيجاد معامؿ
غارتباط بيرسكفغ بيف كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لبلستبانة.
 معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية ،كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية
غير المتساكية ،كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ :لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة.
 .3تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية:
 النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية.
 تحميؿ التبايف األحادم.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
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مقدمة:

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرض ػان لنتػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة

كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ إلى

(مكاجية الضغكط المينية كعبلقتيا بدافعيػة اإلنجػاز لػدل مػدربي م اركػز التػدريب المينػي) ،كالكقػكؼ
عمى متغيرات الدراسة ،كقد تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف مقػاييس الد ارسػة
باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ( )SPSSلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الد ارسػػة

التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ:

اإلجابة ن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

يػػنص السػؤاؿ األكؿ مػػف أسػػئمة الد ارسػػة عمػػى" :ىةةل توجةةد القةةة ارتبةةاط ذات دللةةة إحصةةائية بةةين
مواجية الضغوط المينية والدافعية لل نجاز لدا مجتمع الدراسة؟"

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تحققػػت الباحثػػة مػػف الفػػرض التػػالي :ل توجةةد القةةة ارتبةةاط ذات

دللة إحصائية بين مواجية الضغوط المينية والدافعية لل نجاز لدا مجتمع الدراسة.

كلمتحقػػؽ مػػف نتػػائج الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لمكشػػؼ عػػف

العبلقة بيف مواجية الضةغوط المينيةة والدافعيةة لل نجةاز لةدا مجتمةع الدراسةة ،لمكشػؼ عػف قيمػة
االرتباط بيف المتغيرات كما في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()15
يبين معامالت الرتباط بين مواجية الضغوط المينية والدافعية لل نجاز لدا مجتمع الدراسة

الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

التفكير
بالتمني
واليجاب

التخطيط
لحل
المشكالت

إ ادة التقييم

0.018

**0.338

**0.376

النتماء

تحمل
المسؤولية

التحكم
بالنفس

الرتباك
واليروب

*0.143

*0.170

0.132

*-0.144

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (0.181 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (0.138 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصػائيان مكجبػة بػيف أسػاليب مكاجيػة
الضػػغكط المينيػػة كالدرجػػة الكميػػة لمدافعيػػة لئلنجػػاز عػػدا بعػػد االرتبػػاؾ كاليػػركب فقػػد كانػػت العبلقػػة
سمبية.
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تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا مكجبػػة بػػيف أسػػاليب مكاجيػػة
الضغكط المينية كالدرجة الكميػة لمدافعيػة لئلنجػاز ،فالمػدرب يتعػرض لكثيػر مػف الضػغكط فػي مجػاؿ
عممػػو قػػد تكػػكف ضػػغكطان مػػف الػػزمبلء نتيجػػة الحقػػد الحسػػد المكجػػكدة لػػدييـ ،أك قػػد تكػػكف مػػف المػػدير
كاإلدارة إما بسبب سػكء التفػاىـ بػيف المػدرب كالمػدير أك بسػبب التػأخير المسػتمر أك الغيػاب المتكػرر
أك بسػػبب اإلىمػػاؿ كأمػػكر أخػػرل كثي ػرة كمتعػػددة ،ف ػإذا كػػاف المػػدرب لديػػو القػػدرة عم ػى مكاجيػػة ىػػذه
الضػػغكط كالتعامػػؿ معيػػا بطريقػػة صػػحيحة بيػػذا تػػزداد لديػػو الدافعيػػة لئلنجػػاز لمعمػػؿ كيصػػبح تفكي ػره
ايجابيا كتككف لديو القػدرة عمػى حػؿ المشػاكؿ التػي تكاجيػو فػي مجػاؿ عممػو دكف تطكيرىػا أك المجػكء
إلى اخريف لمساعدتو في حميا ،كيككف لديو انتمػاء لعممػو أم بمعنػى ال يكػكف مجػرد عنصػر مكجػكد
بػػالمركز دكف فائػػدة ،كلديػػو القػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكلية كاألعبػػاء الممقػػاة عمػػى عاتقػػو ،كلديػػو القػػدرة
عمى التحكـ بنفسو كتصرفاتو كأفعالو كانفعاالتو سكاء مع الطبلب أـ اإلدارة.
بينمػػا تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائية سػػالبة بػػيف أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط كالدافعيػػة
لئلنجاز في بعد االرتباؾ كاليركب ،حيث كمما زادت قػدرة المػدرب عمػى مكاجيػة الضػغكط قمػت لديػو
الدافعيػػة لئلنجػػاز فػػي بعػػد االرتبػػاؾ كاليػػركب بمعنػػى أف المػػدرب يكاجػػو المكاقػػؼ التػػي يتعػػرض ليػػا
كيتعامؿ معيا بحذر كال يتأثر بأمكر أخرل كال يتيرب مف األعماؿ التي تكجو إليو.

اإلجابة ن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
يػػنص السػؤاؿ الثػػاني مػػف أسػػئمة الد ارسػػة عمػػى" :ىةةل توجةةد القةةة ارتبةةاط ذات دللةةة إحصةةائية بةةين
مستوا الضغوط والدافعية لل نجاز لدا مجتمع الدراسة؟"
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تحققػػت الباحثػػة مػػف الفػػرض التػػالي :ل توجةةد القةةة ارتبةةاط ذات
دللة إحصائية بين مستوا الضغوط ودافعية اإلنجاز لدا مجتمع الدراسة.
كلمتحقػػؽ مػػف نتػػائج الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لمكشػػؼ عػػف
العبلقة بيف مستوا الضغوط والدافعية لل نجاز ،لمكشؼ عػف قيمػة االرتبػاط بػيف المتغيػرات كمػا فػي
الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ()16
يبين معامالت الرتباط بين مستوا الضغوط ودافعية اإلنجاز لدا مجتمع الدراسة
البعد األول ضغوط العمل
البعد الثاني ضغوط الزمالء
البعد الثالث ضغوط اإلدارة
البعد الرابع ضغوط البيئة

الدرجة الكمية لمدافع لل نجاز

الدرجة الكمية لمضغوط

**-0.469
**-0.475
**-0.339
*-0.171
**-0.498

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (0.181 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (0.138 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان سالبة بػيف مستوا الضةغوط

ودافعية اإلنجاز.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا سػػالبة بػػيف مسػػتكل الضػػغكط
كدافعيػػة اإلنجػػاز ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا زاد مسػػتكل الضػػغكط لػػدل المػػدربيف كممػػا قمػػت الدافعيػػة

لئلنجاز ،فإذا كاف لدل المدربيف المينييف ضغكط كثيرة يتعرضكف ليا داخؿ العمؿ سكاء أكانت ىذه

الضغكط في بعد ضػغط العمػؿ بمػا فييػا مػف كثػرة الميػاـ المكمفػيف بيػا ،أك طػكؿ سػاعات العمػؿ ،أـ

قمة الراتب بالنسبة لمعمؿ المبذكؿ ،كأيضػا ضػغكط الػزمبلء بمػا فييػا مػف غيػرة كحسػد أك عػدـ تفػاىـ،
فعنػػدىا تقػػؿ دافعيػػة المػػدرب لئلنجػػاز فػػي عممػػو  ،فيصػػبح إنسػػانان غيػػر مبػ و
ػاؿ كال يحػػاكؿ البحػػث عػػف

التطكير كالتجديد كاالبداع كيبقى كما ىك كؿ ىذا بسبب الضغكط كاألعباء الممقاة عمى المدرب.

اإلجابة ن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
يػنص السػؤاؿ الثالػػث مػػف أسػئمة الد ارسػػة عمػػى" :ىةةل يختمةةف مسةةتوا الدافعيةةة لل نجةةاز لةةدا مةةدربي
مراكز التدريب الميني باختالف مستوا الضغوط المينية( منخفض ،مرتفع)"؟

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تحققػػت الباحثػػة مػػف الفػػرض التػػالي :ل يختمةةف مسةةتوا الدافعيةةة

لل نجاز لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف مستوا الضغوط المينية( منخفض ،مرتفع)"
ذلؾ:

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبػار غT. testغ كالجػدكؿ ( )17يكضػح
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جدول رقم ()17
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير مستوا الضغوط المينية
(منخفض ،مرتفع)

الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

منخفضي
الضغكط

مرتفعي الضغكط

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

52

111.519

5.249

48

99.688

9.433

قيمة "ت" قيمة الدللة مستوا الدللة
7.829

0.000

دالة عند 0.01

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )98كعند مستكل داللة (1.98 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )98كعند مستكل داللة (2.63 = )0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غتغ المحسكبة أكبر مػف قيمػة غتغ الجدكليػة فػي الدرجػة

الكميػػة لمػػدافع لئلنجػػاز ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر الضةةةغوط
المينية (منخفض ،مرتفع) .ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي الضغوط المينية.

تب ػػيف م ػػف خ ػػبلؿ النت ػػائج كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مقي ػػاس الدافعي ػػة

لئلنجاز تعزل لمتغير الضغكط المينية كأبعاده (منخفض ،مرتفع) ككانػت الفػركؽ لصػالح منخفضػي
الضغكط المينية ،حيث كجد اف متكسط درجة دافعيػة اإلنجػاز لػدل منخفضػي الضػغكط 111.5أمػا
لدل مرتفعي الضغكط فقد بمغ  99.6أم أف ذكم الضغكط المنخفضة لدييـ دافعية إنجاز مرتفعة.
كالمدربكف الذيف تككف لػدييـ ضػغكط مينيػة مرتفعػة ككثيػرة نتيجػة لمعمػؿ كمػا بػو مػف أعبػاء كمشػاكؿ
كمشػػاحنات ككث ػرة الميػػاـ الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المػػدرب المينػػي كخطػػكرة العمػػؿ ،بيػػذا تكػػكف الدافعيػػة

لئلنجػػاز لػػدل المػػدربيف منخفضػػة ،بينمػػا المػػدربيف الػػذيف تكػػكف لػػدييـ ضػػغكط مينيػػة منخفضػػة تكػػكف
مشاكميـ قميمة ،كأعبائيـ قميمة ،كمشاحناتيـ قميمة ،كيستطيع ىذا الشخص التعامؿ مع المياـ المككمة
اليػػو بطريقػػة صػػحيحة كبالتػػالي تكػػكف الدافعيػػة لئلنجػػاز لػػدل المػػدربيف منخفضػػي الضػػغكط المينيػػة

مرتفعة فينا العبلقة عكسية سالبة.

اإلجابة ن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:

يػػنص السػؤاؿ ال اربػػع مػػف أسػػئمة الد ارسػػة عمػػى" :ىةةل تختمةةف مسةةتوا الضةةغوط المينيةةة لةةدا مةةدربي
مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر  ،انثى) ؟

كلئلجابة عف ىذا السػؤاؿ تحققػت الباحثػة مػف الفػرض التػالي" :ل يختمةف مسةتوا الضةغوط

المينية لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر ،أنثى)"
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كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبػار غT. testغ كالجػدكؿ ( )18يكضػح
ذلؾ:

جدول رقم ()18
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)

البعد األول ضغوط
العمل

البعد الثاني ضغوط
الزمالء

البعد الثالث ضغوط
اإلدارة
البعد الرابع ضغوط
البيئة المينية

الدرجة الكمية لمضغوط
المينية

ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

النحراف
المعياري

العدد

المتوسط

158

31.759

7.297

35

33.486

5.972

قيمة "ت" قيمة الدللة مستوا الدللة
1.305

0.193

158

26.259

6.303

35

29.457

6.976

2.663

0.008

158

20.551

5.047

35

21.543

3.860

1.094

0.276

158

21.835

5.665

35

23.086

4.572

1.220

0.224

158

100.405

18.194

35

107.571

16.589

2.141

0.034

غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.05
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.05

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غتغ المحسكبة اقػؿ مػف قيمػة غتغ الجدكليػة فػي ضػغكط

العمؿ كاإلدارة كالبيئة ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس.

كم ػػا يتضػ ػح أف قيم ػػة غتغ المحس ػػكبة أكب ػػر م ػػف قيم ػػة غتغ الجدكلي ػػة ف ػػي ض ػػغكط ال ػػزمبلء
كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس

(ذكر ،أنثى) ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث.

تبػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات مقيػػاس
الضػ ػػغكط المينيػ ػػة( :ضػ ػػغكط العمػ ػػؿ – ضػ ػػغكط اإلدارة – ضػ ػػغكط البيئػ ػػة المينيػ ػػة) لػ ػػدل المػ ػػدربيف

العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الجػػنس (ذكػػر– انثػػى) أم اف الػػذككر كاالنػػاث لػػدييـ

الػػدرجات ذاتيػػا مػػف الضػػغكط المينيػػة كأبعػػاده (ضػػغكط العمػػؿ – ضػػغكط اإلدارة – ضػػغكط البيئػػة
المينية).
أم أف الػػذككر كاإلنػػاث يتعرضػػكف لمضػػغكط المينيػػة أنيػػا ذاتيػػا فػػبل تختمػػؼ ىػػذه الضػػغكط

باختبلؼ الجنس ،حيث يتعرض كؿ مف الذككر كاالنػاث لػنفس ضػغكط العمػؿ حيػث يكمػؼ الطرفػاف
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بالمياـ نفسيا ،ككذلؾ عدـ كجكد فترات مف الراحة لدل المدربيف ،ككذلؾ قمة الراتب المدفكع بالنسبة
لمجيػػد المبػػذكؿ أك حتػػى كمػػا يحػػدث فػػي بعػػض األحيػػاف مػػف تػػأخير فػػي صػػرؼ الركاتػػب أك ص ػرفيا

غير كاممة ،فيذه المشكمة ال تقتصر عمى طػرؼ دكف اآخػر بػؿ تكػكف عمػى الجميػع كمػف الضػغكط

أيضا التي يتعرض ليا الطرفاف ىي طكؿ ساعات الدكاـ فيذا في حد ذاتو ضغط كبير عمى كؿ مف
الذككر كاإلناث.

كبالنسػػبة لضػػغكط اإلدارة يتعػػرض الطرف ػاف لػػنفس الضػػغكط كلػػنفس المسػػتكل مثػػؿ المعاممػػة

السيئة مف قبؿ اإلدارة ،كعدـ كجكد حكار مباشر بيف المدير كالمدربيف كعدـ إصغاء المدير إلى آراء
المدربيف ،أما بالنسػبة لضػغكط البيئػة المينيػة فيتعػرض كػبل الطػرفيف لػنفس الظػركؼ مػف حيػث عػدـ
تكفر كسائؿ اإلضاءة الجيدة كالتيكية الجيدة كعػدـ تػكفر كسػائؿ األمػف كالسػبلمة المينيػة فػي المكػاف
حيث يتعامؿ كبل الطرفيف مع أجيزة كأدكات كمعدات كيربائية ضخمة .

كبالنس ػػبة لبع ػػد ض ػػغكط ال ػػزمبلء :تب ػػيف أف ىن ػػاؾ فركقػ ػان جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي

درجات بعد ضغكط الزمبلء لدل العامميف في مراكز التدريب الميني بالنسبة لمتغير الجنس ،ككانت

الفػػركؽ لصػػالح االنػػاث حيػػث كجػػد أف متكسػػط درجػػة بعػػد ضػػغكط الػػزمبلء لػػدل اإلنػػاث 29,4بينمػػا
الذككر فقد بمغ المتكسط 26,2أم أف اإلناث أكثػر عرضػة لضػغكط الػزمبلء أكثػر مػف الػذككر بحكػـ

طبيعة المرأة ككثرة الضغكط الممقاة عمييا فيي أـ في المنزؿ تقكـ بمياـ كثيرة كمتعػددة ،كفػي الكقػت
نفسو مكظفة عمييا التزامات كعمييا كاجبات كبطبيعة المرأة ضعيفة ال تستطيع التعامؿ مػع المجتمػع

الذككرم بمشاكمو كأالعيبو كخاصة أف النسبة األكبر في المراكز ىي ذكػكر بالتػالي تكػكف ىنػا المػرأة
أكثر تعرضا لضغكط الزمبلء مف الذككر.

اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة المشػعاف فػي بعػد الضػغكط المينيػة بالنسػبة لمتغيػر الجػنس

(ذكػػر ،أنثػػى) حيػػث كجػػدت فػػركؽ جكىريػػة بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح اإلنػػاث فػػي
الضػغكط المينيػػة .ككػذلؾ د ارسػػة بريػؾ ( )2001كجػػدت فػػركؽ جكىريػة بػػيف الػذككر كاإلنػػاث ككانػػت
الفركؽ لصالح الذككر ،ككذلؾ في د ارسػة النجػار كجػدت فػركؽ جكىريػة ككانػت بػيف الػذككر كاإلنػاث
ككانت الفركؽ لصالح الذككر.
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اإلجابة ن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى :غىل تختمف مستوا الضغوط المينية لدا

مدربي مراكز التدريب الميني باختالف دد سنوات العمل (أقل من  3سنوات ،من  7-3سنوات،

من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)"؟

كلبلجابة عمى ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي ":ل يختمةف مسةتوا الضةغوط المينيةة
لدا مدربي مراكز التةدريب المينةي بةاختالف ةدد سةنوات العمةل (أقةل مةن  3سةنوات ،مةن 7-3

سنوات ،من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)".
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم One
.Way ANOVA
جدول رقم ()19
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير دد سنوات العمل
درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
األبعاد
الحرية
بيف المجمكعات
3
280.677
البعد األول
داخؿ المجمكعات 189 9376.307
ضغوط العمل
192 9656.984
المجمكع
بيف المجمكعات
3
384.235
البعد الثاني
داخؿ المجمكعات 189 7799.785
ضغوط الزمالء
192 8184.021
المجمكع
بيف المجمكعات
3
55.357
البعد الثالث
داخؿ المجمكعات 189 4478.633
ضغوط اإلدارة
192 4533.990
المجمكع
3
214.472
بيف المجمكعات
البعد الرابع
ضغوط البيئة داخؿ المجمكعات 189 5578.782
المينية
192 5793.254
المجمكع

بيف المجمكعات
الدرجة الكمية
داخؿ المجمكعات 61382.820
لمضغوط المينية
62796.166
المجمكع
1413.346

3

189
192

متوسط
المربعات

93.559
49.610

128.078
41.269
18.452
23.696
71.491
29.517
471.115
324.777

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

مستوا الدللة

 0.133 1.886غير دالة إحصائيان

0.028 3.104

دالة عند 0.05

 0.507 0.779غير دالة إحصائيان

 0.067 2.422غير دالة إحصائيان

 0.230 1.451غير دالة إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

داللة ( )0.05في ضغوط العمل واإلدارة والبيئة المينية والدرجة الكمية لممقيةاس ،أم أنػو ال تكجػد
فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ.
يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف قيم ػػة غؼغ المحس ػػكبة اكب ػػر م ػػف قيم ػػة غؼغ الجدكلي ػػة عن ػػد
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مستكل داللة ( )0.05فػي ضةغوط الةزمالء ،أم أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر
عدد سنكات العمؿ.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدول رقم ()20
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني ضغوط الزمالء تعزا لمتغير دد سنوات العمل

أقل من  3سنوات
27.822

من  7-3سنوات
27.699

من  10-8سنوات
22.941

 11سنة ف كثر
26.138

أقل من  3سنوات

من  7-3سنوات

من  10-8سنوات

27.822

27.699

22.941

0
0.124

0

*4.881

*4.757

0

1.684

1.561

3.197

*دالة عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف الخبرة األقؿ مف  3سنكات كمف  10-8سػنكات

لصالح األقؿ مف  3سنكات ،كبيف مف  7-3سنكات ك 10-8سنكات لصالح مف  7-3سنكات .كلػـ
يتضح فركؽ في المتغيرات األخرل.
تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أبعػػاد الضػػغكط

المينيػػة التاليػػة( :ضػػغكط العمػػؿ ،كضػػغكط االدراة ،كضػػغكط البيئػػة ،كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس) لػػدل
المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني بالنسبة لمتغير عدد سنكات العمؿ (أقؿ مف  3سػنكات،

مف  7-3سنكات ،مف  10-8سنكات 11 ،سنة فأكثر) أم اف المدربيف العامميف في مراكز التدريب
الميني بجميع فئات عدد سنكات العمؿ لػدييـ نفػس الػدرجات فػي الضػغكط المينيػة كأبعػاده (ضػغكط

العمػػؿ ،كضػػغكط اإلدراة ،كضػػغكط البيئػػة المينيػػة ،كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس) مػػا عػػدا بعػػد ضػػغكط
الػػزمبلء حيػػث إف جميػػع فئػػات عػػدد سػػنكات العمػػؿ يتعرضػػكف لػػنفس الضػػغكط المينيػػة س ػكاء أكانػػت
ض ػػغكط م ػػف اإلدارة كطػ ػرؽ التعام ػػؿ م ػػع اإلدارة كالم ػػدير ،أك ض ػػغكط عم ػػؿ م ػػف حي ػػث ط ػػكؿ ع ػػدد

سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي ككث ػرة الميػػاـ الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المػػدرب المينػػي كتعقيػػدىا كالتعػػب الشػػديد
كاإلجي ػػاد الش ػػديد أثن ػػاء ال ػػدكاـ ،كقم ػػة ال ارت ػػب ال ػػذم يتقاض ػػاه الم ػػدرب بالنس ػػبة لعمم ػػو فركات ػػب م ػػدربي

الحككمة متدنية بشكؿ كبير ،أما بالنسبة لضغكط البيئة المينية ،فجميع ىذه الفئات يتعرضكف لنفس
016

ى ػػذه الض ػػغكط م ػػف حي ػػث س ػػكء التيكي ػػة ،كس ػػكء اإلض ػػاءة ،كض ػػيؽ المك ػػاف بالنس ػػبة لع ػػدد الط ػػبلب

المسجؿ ،ككثرة الضكضاء مف األقساـ نفسيا.

اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة أبك مصطفى كاألشػقر فػي متغيػر عػدد سػنكات العمػؿ

حيػث تكجػػد فػركؽ فػػي الدرجػػة الكميػة لمقيػػاس الضػػغكط المينيػة لصػػالح الفئػػة مػف سػػنة –  5سػػنكات.

ككػػذلؾ فػػي د ارسػػة الحمػػك تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي الضػػغكط المينيػػة فػػي متغيػػر عػػدد

سػنكات العمػػؿ بػػيف الفئػػة (اقػػؿ مػػف  5سػنكات) كالفئػػة مػػف ( )10-5لصػػالح ذكم الخبػرة مػػف (10-5

سنة) ككػذلؾ بػيف الفئػة مػف ( 10-5سػنكات) ك(كثػر مػف  10سػنكات) لصػالح الفئػة االكثػر مػف 10
سنكات.
بالنسبة لضػغكط الػزمبلء تبػيف مػف خػبلؿ النتػائج كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية

في بعد ضغكط الزمبلء لدل المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني تعزل لمتغير عدد سنكات
العمؿ(أقػػؿ مػػف  3سػػنكات ،مػػف  7-3سػػنكات) ،ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الفئتػػيف حيػػث إنػػو ميمػػا قمػػت
عػػدد سػػنكات العمػػؿ يتعرضػػكف لضػػغكط مػػف الػػزمبلء أكثػػر كذلػػؾ بسػػبب عػػدـ فيميػػـ لطبيعػػة نفػػكس

الزمبلء كطريقة التعامؿ معيـ ،ككذلؾ عدـ فيميـ لطبيعة العمؿ بشكؿ صحيح مما يضطر الػزمبلء

األقدـ إلى تكضيح كيفية العمؿ كلكف بنكع مف التقميؿ مف قيمػة المػدرب الجديػد فبيػذا تكػكف ضػغكط
الزمبلء كثيرة عمى المدربيف الجدد ،ككذلؾ الجانب العممي يختمؼ تماما عف الجانب النظرم بالنسبة

لممػػدرب فعنػػد تعرضػػو لمتػػدريب بشػػكؿ مباشػػر يكاجػػو كثيػػر مػػف الصػػعاب كخاصػػة تعميقػػات الػػزمبلء

القدامى.

اتفقػت ىػذه الد ارسػػة مػع د ارسػة مرسػػي فػي مسػتكل الضػػغكط المينيػة فػي متغيػػر عػدد سػػنكات

العمؿ حيث إف المدربيف ذكم عدد السنكات األقؿ أكثر تأث ار بالعكامؿ المؤدية إلى الضغكط المينية.

اإلجابة ن السؤال السادس من أسئمة الدراسة :

ينص الفرض السادس مف أسئمة الدراسة عمى :غ ىل تختمف مستوا الضغوط المينية لدا مدربي

مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)"؟

كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي :غ ال تختمف مستوا الضغوط المينية

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار غT. testغ كالجدكؿ ( )21يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()21
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير المسمى الوظيفي
(مدرس ،مدرب)

البعد األول ضغوط العمل
البعد الثاني ضغوط الزمالء
البعد الثالث ضغوط اإلدارة
البعد الرابع ضغوط البيئة المينية
الدرجة الكمية لمضغوط المينية

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

44

30.773

6.643

149

32.456

7.196

44

25.636

7.231

149

27.195

6.289

44

21.795

5.424

149

20.416

4.653

44

22.045

4.513

149

22.067

5.764

44

100.250

19.502

149

102.134

17.691

قيمة "ت"
1.387
1.394
1.662
0.023
0.606

قيمة
الدللة

0.167
0.165
0.098
0.982
0.545

مستوا الدللة
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة غتغ المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة غتغ الجدكليػػة فػػي جميػػع

األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر
المسمى الوظيفي.

تبيف مف خبلؿ النتائج عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل الضػغكط
المينية لدل المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني بالنسبة لمتغير المسمى الػكظيفي (مػدرس،

مدرب) أم المدربيف بكافة مراكز التدريب الميني في قطاع غزة في قطاعي الككالة كالحككمة لػدييـ
نفػػس مسػػتكل الضػػغكط المينيػػة حيػػث ال فػػرؽ بػػيف مػػدرب كمػػدرس مػػف حيػػث الميػػاـ الكثيػرة كالمعقػػدة

المكمفػػيف فييػػا فجمػػيعيـ يقكمػػكف بػػنفس األعمػػاؿ كجمػػيعيـ يعػػانكف مػػف قمػػة فنػرات ال ارحػػة فػػي الػػدكاـ،
كيعػػانكف أيضػػا مػػف اإلجيػػاد الشػػديد كالتعػػب الشػػديد اثنػػاء العمػػؿ ،كيعػػانكف أيضػػا مػػف طػػكؿ سػػاعات

الػػدكاـ الرسػػمي ،كقمػػة ال ارتػػب الػػذم يتقاضػػكنو ،ككػػذلؾ يتعرضػػكف لػػنفس األج ػكاء التػػي تتسػػـ بػػالتكتر
كالشػػد العصػػبي ،ككجػػكد غي ػرة كحسػػد بػػيف الػػزمبلء ،مػػع كجػػكد خبلفػػات كثي ػرة فػػي العمػػؿ ،فكبلىمػػا

يع ػػانكف س ػػكء اإلدارة ،ككثػ ػرة الضكض ػػاء ف ػػي العم ػػؿ ،كع ػػدـ ت ػػكفر كس ػػائؿ األم ػػف كالس ػػبلمة الميني ػػة،

كضيؽ المكاف ،كعدـ تكفر اإلمكانيات البلزمة لمتدريب.
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اإلجابة ن السؤال السابع من أسئمة الدراسة:
ينص السؤاؿ السابع مف أسئمة الدراسة عمى :ىل تختمف مستوا الضغوط المينية لدا مدربي
مراكز التدريب الميني باختالف المؤىل العممي (أقل من دبموم ،دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير)"؟

كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثػة مػف الفػرض التػالي :غل يختمةف مسةتوا الضةغوط المينيةة
لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المؤىل العممي (أقةل مةن دبمةوم ،دبمةوم ،بكةالوريوس،

ماجستير)".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم

One Way

.ANOVA
جدول رقم ()22
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير المؤىل العممي
مصدر التباين

األبعاد

بيف المجمكعات
البعد األول ضغوط داخؿ المجمكعات
العمل
المجمكع
بيف المجمكعات
البعد الثاني ضغوط داخؿ المجمكعات
الزمالء
المجمكع
بيف المجمكعات
البعد الثالث ضغوط داخؿ المجمكعات
اإلدارة
المجمكع
البعد الرابع ضغوط بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
البيئة المينية
المجمكع
الدرجة الكمية
لمضغوط المينية

درجات
مجموع المربعات
الحرية
261.412

3

9395.573

189

9656.984

192

84.220

3

8099.801

189

8184.021

192

124.683

3

4409.306

189

4533.990

192

22.282

3

5770.972

189

5793.254

192

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات

1150.709

61645.456

3

189

المجمكع

62796.166

192

متوسط
المربعات

87.137
49.712
28.073
42.856
41.561
23.330
7.427

30.534
383.570
326.166

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

0.158 1.753

0.581 0.655

0.152 1.781

0.866 0.243

0.320 1.176

مستوا الدللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

دالل ػػة ( )0.05ف ػػي جميةةةع األبعةةةاد والدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
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إحصائية تعزل لمتغير المؤىل العممي.
تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات أبعػػاد الضػػغكط

الميني ػػة (ضػ ػػغكط العمػ ػػؿ – ضػ ػػغكط الػ ػػزمبلء – ض ػػغكط اإلدارة – ضػ ػػغكط البيئػػػة) لػ ػػدل المػػػدربيف
العامميف في مراكز التدريب الميني بالنسبة لممؤىؿ العممي (أقؿ مف دبمػكـ – دبمػكـ – بكػالكريكس –

ماجستير) أم أف المدربيف بكافة مػؤىبلتيـ العمميػة لػدييـ نفػس الػدرجات مػف ضػغكط العمػؿ المينيػة
كأبعػ ػػاده (ضػ ػػغكط العمػ ػػؿ – ضػ ػػغكط الػ ػػزمبلء – ضػ ػػغكط اإلدارة – ضػ ػػغكط البيئػػػة المينيػػػة) أم أف
المدربيف بكافة مؤىبلتيـ العممية لدييـ نفس الدرجات مف الضغكط المينية بجميع أبعػاده فمػف حيػث
ضػػغكط العمػػؿ يعػػاني جميػػع المػػدربيف بكافػػة مػػؤىبلتيـ العمميػػة مػػف كث ػرة الميػػاـ ،كتعقيػػدىا كطػػكؿ

ساعات العمؿ ،كقمة الركاتب ،كقمة فترات الراحة.
أمػػا مػػف حيػػث ضػػغكط الػػزمبلء فػػإف الجميػػع يعػػاني مػػف أجػكاء العمػػؿ التػػي تسػػـ بالمشػػاحنات

كالتػػكتر ككجػػكد غي ػرة كحسػػد بػػيف الػػزمبلء ،بينمػػا ضػػغكط اإلدارة فجميػػع المػػدربيف يعػػانكف مػػف نفػػس
المشاكؿ االدارية سكء معاممة ،كعدـ إتاحػة اإلدارة الفرصػة لممػدربيف بمناقشػة بعػض األمػكر ،كأيضػا

كػـ ىػػي معانػػاة المكظػؼ كبيػرة عنػػدما يطمػب إذنػان خاصػان مػف العمػػؿ لمخػػركج لقضػاء مصػػمحة لػػو ،أك

أخػػذ إجػػازة لسػػبب مػػا ،كالبيئػػة المينيػػة يعػػاني جميػػع المػػدربيف مػػف األمػػكر عػػدـ تػػكفر كسػػائؿ األمػػف
كالسبلمة المينية ،كعدـ تكفر اإلمكانيات كالتقنيات البلزمة إلنجاز العمؿ المطمكب.

اختمفت نتائج الد ارسة مع نتػائج د ارسػة أبػك مصػطفى كاألشػقر فػي مسػتكل الضػغكط المينيػة
في متغير المؤىؿ (أقؿ مف دبمكـ – دبمكـ – بكالكريكس – ماجستير) العممي حيػث تكجػد فػركؽ فػي

الدرجة الكمية لمقياس الضغكط المينية لصالح حممة الدبمكـ .كاختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
بريػػؾ ( )2001ف ػػي مس ػػتكيات الضػػغكط ب ػػيف معمم ػػي الم ػػدارس الخاصػػة تع ػػزل الخ ػػتبلؼ المس ػػتكل

التعميمي.

اإلجابة ن السؤال الثامن من أسئمة الدراسة :
ينص السؤاؿ الثامف مف أسئمة الد ارسػة عمػى " :ىةل تختمةف مسةتوا الضةغوط المينيةة لةدا مةدربي
مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)"؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي " :ل يختمف مستوا الضغوط المينيةة

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)".
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم
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جدول رقم ()23
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير الحالة الجتما ية
األبعاد
البعد األول ضغوط
العمل
البعد الثاني ضغوط
الزمالء
البعد الثالث ضغوط
اإلدارة
البعد الرابع ضغوط
البيئة المينية
الدرجة الكمية
لمضغوط المينية

درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
الحرية
بيف المجمكعات
2
123.141
190
داخؿ المجمكعات 9533.844
192
9656.984
المجمكع
بيف المجمكعات
2
493.813
190
داخؿ المجمكعات 7690.208
192
8184.021
المجمكع
بيف المجمكعات
2
83.613
190
داخؿ المجمكعات 4450.377
192
4533.990
المجمكع
بيف المجمكعات
2
6.807
190
داخؿ المجمكعات 5786.447
192
5793.254
المجمكع
بيف المجمكعات
2
1769.170
داخؿ المجمكعات 190 61026.996
192 62796.166
المجمكع

متوسط
المربعات

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

مستوا
الدللة

50.178

0.295 1.227

غير دالة
إحصائيان

61.570

246.906
40.475
41.806
23.423
3.403

30.455
884.585
321.195

0.003 6.100

0.171 1.785

0.894 0.112

0.066 2.754

دالة عند
0.01
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (4.71 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (3.04 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

داللة ( )0.05فػي ضةغوط العمةل واإلدارة والبيئةة والدرجةة الكميةة لممقيةاس ،أم أنػو ال تكجػد فػركؽ
ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف قيم ػػة غؼغ المحس ػػكبة اكب ػػر م ػػف قيم ػػة غؼغ الجدكلي ػػة عن ػػد

مستكل داللة ( )0.05فػي ضةغوط الةزمالء ،أم أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر
الحالة االجتماعية.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

000

جدول رقم ()24
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني ضغوط الزمالء تعزا لمتغير الحالة الجتما ية

أ زب
32.500
متزوج
26.356
مطمق
27.800

أ زب

متزوج

مطمق

32.500

26.356

27.800

0
*6.144

0

4.700

1.444

0

*دالة عند 0.01

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف غي ػػر المت ػػزكجيف كالمت ػػزكجيف لص ػػالح غي ػػر

المتزكجيف ،كلـ يتضح فركؽ في المتغيرات االخرل.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أبعػػاد الضػػغكط

المينية التالية( :ضغكط العمؿ ،كضغكط االدراة ،كضػغكط البيئػة المينيػة ،كالدرجػة الكميػة لممقيػاس)
لػػدل المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الحالػػة االجتماعيػػة (متػػزكج ،أعػػزب،

مطمؽ) أم اف المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني باختبلؼ الحالة االجتماعية لػدييـ نفػس

الػػدرجات فػػي الضػػغكط المينيػػة كأبعػػاده (ضػػغكط العمػػؿ ،كضػػغكط اإلدراة ،كضػػغكط البيئػػة المينيػػة،
كالدرجة الكمية لممقياس) ما عدا بعد ضغكط الزمبلء ،حيث نجد أف جميع المدربيف باختبلؼ حالتيـ
االجتماعي ػػة يتعرض ػػكف ل ػػنفس مس ػػتكل الض ػػغكط الميني ػػة م ػػف حي ػػث قم ػػة ال ارت ػػب ،كم ػػف حي ػػث ط ػػكؿ

سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي ككث ػرة الميػػاـ المكمػػؼ بيػػا المػػدرب أثنػػاء عممػػو ،كاإلرىػػاؽ الشػػديد مػػف العمػػؿ
كسػػكء األمػػكر االداريػػة ،كعػػدـ تػػكفر كسػػائؿ األمػػف كالسػػبلمة المينيػػة فػػي العمػػؿ كفػػي كػػؿ قسػػـ عمػػى

حدة.

بالنسبة لضػغكط الػزمبلء تبػيف مػف خػبلؿ النتػائج كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية
ف ػػي بع ػػد ض ػػغكط ال ػػزمبلء ل ػػدل الم ػػدربيف الع ػػامميف ف ػػي م ارك ػػز الت ػػدريب المين ػػي ب ػػاختبلؼ الحالػػػة
االجتماعيػػة (متػػزكج ،اعػػزب ،مطمػػؽ) فتبػػيف أف المػػدربيف بػػاختبلؼ الحالػػة االجتماعيػػة يعػػانكف مػػف
ضػػغكط الػػزمبلء أكثػػر مػػف الضػػغكط األخػػرل ،كتبػػيف كجػػكد فػػركؽ بػػيف المتػػزكجيف كغيػػر المتػػزكجيف
ككانت لصالح غير المتػزكجيف ،حيػث أف المتػزكجيف يجػدكف ضػغكطان مػف الػزمبلء أكثػر مػف غيػرىـ
حيث تككف مشاعر الغيرة كالحسد أكثر بالنسبة ليـ كذلػؾ بسػبب عػدـ إنجػازىـ كتفػكقيـ فػي أعمػاليـ
كذلػػؾ لكجػػكد مشػػاغؿ كأعبػػاء أس ػرية تشػػغميـ عػػف عمميػػـ ،فيػػـ غيػػر مفػػرغيف لعمميػػـ كلمعمػػؿ عمػػى
تطكيره.
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اإلجابة ن السؤال التاسع من أسئمة الدراسة:
ينص السؤاؿ التاسػع مػف أسػئمة الد ارسػة عمػى" :ىةل تختمةف أسةاليب مواجيةة الضةغوط لةدا مةدربي
مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر ،أنثى)" ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققػت الباحثػة مػف الفػرض التػالي  :غل يختمةف أسةاليب مواجيةة

الضغوط لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر ،أنثى)"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار غT. testغ كالجدكؿ ( )25يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()25
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)

التفكير بالتمني
واليجاب
التخطيط لحل
المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء
تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس

ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

الرتباك واليروب

ذكر

الدرجة الكمية ألساليب
مواجية الضغوط

ذكر

أنثى
أنثى

النحراف
المعياري

العدد

المتوسط

158

17.677

3.322

35

18.229

2.850

قيمة "ت" قيمة الدللة
0.910

0.364

158

17.291

3.316

35

17.886

3.075

0.972

0.332

158

26.911

5.247

35

27.200

4.946

0.297

0.766

158

13.494

2.864

35

13.371

2.016

0.240

0.811

158

14.032

2.427

35

13.800

2.564

0.506

0.614

158

19.867

4.152

35

20.743

2.548

1.198

0.233

158

11.968

2.104

35

11.829

1.505

0.372

0.710

158

121.241

18.267

35

123.057

15.452

0.546

0.585

مستوا
الدللة

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة غتغ المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة غتغ الجدكليػػة فػػي جميػػع

األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر

الجنس.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات أبعػػاد

مقياس مكاجية الضغكط (التفكير بالتمني كاإليجاب – التخطػيط لحػؿ المشػكبلت – إعػادة التقيػيـ –
002

االنتمػػاء – تحمػػؿ المسػػؤكلية – الػػتحكـ بػػالنفس – االرتبػػاؾ كاليػػركب) لػػدل مػػدربي م اركػػز التػػدريب

الميني بالنسبة لمتغير الجنس (ذكر – انثى) أم أف الذككر كاإلناث لػدييـ نفػس الػدرجات فػي أبعػاد

مقياس مكاجية الضغكط (التفكير بالتمني كااليجاب – التخطػيط لحػؿ المشػكبلت – إعػادة التقيػيـ –

االنتمػاء – تحمػؿ المسػؤكلية – الػتحكـ بػالنفس – االرتبػاؾ كاليػركب) فكػبل الطػرفيف يكاجػو الضػػغكط

نفسيا مف حيث كجكد مياـ معقدة ،كشئكف إدارية غير سميمة ،كتدني الكضع االقتصػادم لممػدربيف،
كعػػدـ تػػكفر كسػػائؿ األمػػف كالسػػبلمة المينيػػة ،فكػػؿ مػػف الػػذككر كاإلنػػاث لػػدي يـ أسػػاليب متشػػابية فػػي

مكاجية الضغكط المينية.

اختمفت نتائج ىذه الدراسة مف نتائج دراسة األسػطؿ ( )2010فػي مسػتكل أسػاليب مػكاجيػة
الضػػغكط المينيػػة تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الػػذككر ،كاختمفػػت مػػع نتػػائج د ارسػػة
بركات ( )2008حيث تكجد فركؽ دالػة إحصػائيا فػي مسػتكل اسػتخداـ العممػيف إلسػتراتيجية مكاجيػة
الضغكط تبعا لمتغير الجنس ؛ كذلؾ لصالح اإلناث في االستراتيجيات النفسية كاالجتماعية كلصالح

الذككر في اإلستراتيجية الجسمية.

اإلجابة ن السؤال العاشر من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال العبشز ن أسئلي الذراسةي للة : :هل تختمةف أسةاليب مواجيةة الضةغوط لةدا

مدربي مراكز التدريب الميني باختالف دد سنوات العمل (أقل من  3سنوات ،من  7-3سنوات،

من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)"؟

ولالضب ي لن هذا السؤال تحققت الببحثي ن الفزض التبلي :ل تختمف أساليب

مواجية الضغوط لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف دد سنوات العمل (أقل من

 3سنوات ،من  7-3سنوات ،من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم
.ANOVA
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جدول رقم ()26
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير دد سنوات العمل

التفكير بالتمني
واليجاب
التخطيط لحل
المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء

تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس
الرتباك واليروب

الدرجة الكمية

درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
الحرية
3
55.083
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 1962.337
192
2017.420
المجمكع
3
38.147
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 2020.133
192
2058.280
المجمكع
3
60.545
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 5096.202
192
5156.746
المجمكع
3
23.622
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 1402.471
192
1426.093
المجمكع
3
26.405
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 1123.575
192
1149.979
المجمكع
3
37.703
بيف المجمكعات
189
داخؿ المجمكعات 2911.167
192
2948.870
المجمكع
3
8.719
بيف المجمكعات
189
763.654
داخؿ المجمكعات
192
772.373
المجمكع
3
739.631
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات 189 59859.674
192 60599.306
المجمكع

18.361
10.383

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

مستوا
الدللة

متوسط
المربعات

0.155 1.768

غير دالة
إحصائيان

12.716
10.689

0.315 1.190

غير دالة
إحصائيان

20.182
26.964

0.524 0.748

غير دالة
إحصائيان

7.874
7.420

0.367 1.061

غير دالة
إحصائيان

8.802
5.945

0.221 1.481

غير دالة
إحصائيان

12.568
15.403

0.487 0.816

غير دالة
إحصائيان

2.906
4.040

0.542 0.719

غير دالة
إحصائيان

246.544
316.718

0.507 0.778

غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

دالل ػػة ( )0.05ف ػػي جميةةةع األبعةةةاد والدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية تعزل لمتغير عدد سنكات العمؿ.
تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أبعػػاد أسػػاليب مكاجيػػة
الضػػغكط المينيػػة كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس (التفكيػػر بػػالتمني كااليجػػاب ،التخطػػيط لحػػؿ المشػػكبلت،

إع ػػادة التقي ػػيـ ،كاالنتم ػػاء ،تحم ػػؿ المسػ ػؤكلية ،كال ػػتحكـ ب ػػالنفس ،االرتب ػػاؾ كالي ػػركب) ل ػػدل الم ػػدربيف
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العامميف في مراكز التدريب الميني بالنسبة لمتغير عدد سنكات العمؿ (أقػؿ مػف  3سػنكات ،مػف -3

 7سنكات ،مف  10-8سنكات 11 ،سنة فأكثر)أم أف المدربيف العامميف في مراكز التػدريب المينػي
بجميػػع فئػػات عػػدد سػنكات العمػػؿ لػػدييـ نفػػس الػػدرجات فػػي أبعػػاد أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط المينيػػة

كالدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس (التفكي ػػر ب ػػالتمني كااليج ػػاب ،التخط ػػيط لح ػػؿ المش ػػكبلت ،إع ػػادة التقي ػػيـ،

كاالنتمػػاء ،تحمػػؿ المس ػؤكلية ،كالػػتحكـ بػػالنفس ،االرتبػػاؾ كاليػػركب) أم أ جميػػع المػػدربيف يكاجيػػكف
نفػػس الضػػغكط كبػػنفس الدرجػػة ك تكػػكف لػػدييـ نفػػس األسػػاليب لمكاجيػػة ىػػذه الضػػغكط ،فػػإذا كانػػت

ضغكط إدارية تكػكف أسػاليبيـ مناسػبة لمتعامػؿ مػع اإلدارة كاذا كانػت مػع الػزمبلء تكػكف أسػاليبيـ إمػا
باالبتعاد أك العمؿ عمى استخداـ الطريقػة الحسػنى فػي التعامػؿ مػع الزميػؿ الػذم يثيػر المشػاكؿ ،كاذا

كانت مشاكؿ بيئة مينية فيعمؿ المدرب عمى حؿ ىذه المشػكمة كاف كػاف حػبل مؤقتػا ،فػدائما المػدرب
يحاكؿ البحث عف األسمكب األفضؿ لمكاجية ىذه الضغكط كالتغمب عمييا.

كقػػد اختمفػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة الض ػريبي ( )2010فػػي أسػػاليب مكاجيػػة

الضػػغكط المينيػػة بالنسػػبة لمتغيػػر عػػدد سػػنكات العمػػؿ ،حيػػث كجػػدت فػػركؽ فػػي اسػػتخداـ األسػػاليب
اإليجابية كفي الدرجة الكمية تعزل لمتغير الخبرة كذلؾ لصالح فئة الخبرة األكثر مف  10سنكات .

اإلجابة ن السؤال الحادي شر:
ينص السؤاؿ الحادم عشر مف أسئمة الدراسة عمى" :ىل تختمف أساليب مواجية الضغوط لدا

مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)غ؟

كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي :غل تختمف أساليب مواجية الضغوط

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)غ

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار غT. testغ كالجدكؿ ( )27يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()27
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير المسمى الوظيفي
(مدرس ،مدرب)

التفكير بالتمني
واليجاب
التخطيط لحل
المشكالت
إ ادة التقييم
النتماء
تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

مدرس
مدرب

الرتباك واليروب

مدرس

الدرجة الكمية ألساليب
مواجية الضغوط

مدرس

مدرب
مدرب

النحراف
المعياري

العدد

المتوسط

44

19.091

2.769

149

17.389

3.277

قيمة "ت" قيمة الدللة
3.129

0.002

44

17.455

2.619

149

17.383

3.452

0.128

0.898

44

27.682

3.489

149

26.752

5.577

1.046

0.297

44

13.386

2.394

149

13.497

2.823

-0.235

0.814

44

14.432

1.922

149

13.859

2.573

1.367

0.173

44

20.750

2.634

149

19.812

4.208

1.398

0.164

44

12.727

1.957

149

11.711

1.967

3.013

0.003

44

125.523

11.067

149

120.403

19.179

1.688

0.093

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

مستوا
الدللة

دالة عند
0.01

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
دالة عند
0.01

غير دالة
إحصائيان

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة غتغ المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة غتغ الجدكليػػة فػػي جميػػع

األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس ،عػدا التفكيػر بػالتمني كااليجػاب كاالرتبػاؾ كاليػركب ،كىػذا يػدؿ عمػى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المسمى الوظيفي.

كم ػػا يتض ػػح أف قيم ػػة غتغ المحس ػػكبة أكب ػػر م ػػف قيم ػػة غتغ الجدكلي ػػة ف ػػي التفكي ػػر ب ػػالتمني
كااليج ػػاب كاالرتب ػػاؾ كالي ػػركب ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تع ػػزل لمتغي ػػر

المسمى الوظيفي ولقد كانت الفروق لصالح المدرسين.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أبعػػاد أسػػاليب
مكاجي ػػة الض ػػغكط التالي ػػة( التخط ػػيط لح ػػؿ المش ػػكبلت ،إع ػػادة التقي ػػيـ ،االنتم ػػاء ،تحم ػػؿ المسػ ػؤكلية،

ال ػػتحكـ ب ػػالنفس) ل ػػدل الم ػػدربيف الع ػػامميف ف ػػي م ارك ػػز الت ػػدريب المين ػػي بقط ػػاع غػ ػزة بالنس ػػبة لمتغي ػػر

المسمى الكظيفي (مدرس ،مػدرب) أم أف المػدربيف العػامميف فػي م اركػز التػدريب المينػي لػدييـ نفػس
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درجػات أبعػػاد أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط التاليػػة (التخطػيط لحػػؿ المشػػكبلت ،إعػػادة التقيػػيـ ،االنتمػػاء،
تحمػػؿ المسػػؤكلية ،الػػتحكـ بػػالنفس) فجميػػع المػػدربيف بػػاختبلؼ مسػػماىـ الػػكظيفي يسػػتطيعكا التخطػػيط

لحؿ المشكمة االتي تعترضيـ في داخؿ العمؿ كيتعاممكف معيا بشكؿ صحيح كيحاكلكف حميا ،سػكاء
كانت ىذه المشاكؿ نتيجة لمشاكؿ طبلبيػة ،أـ مشػكمة فػي اإلمكانيػات ،أك حػادث يتعػرض لػو طالػب

مػػف الطػػبلب ،فكػػؿ مشػػكمة يتعامػػؿ معيػػا المػػدربكف بحسػػب طبيعيتػػا ،ككػػذلؾ بالنسػػبة إلعػػادة التقيػػيـ
فجميػػع المػػدربيف لػػدييـ نفػػس التقيػػيـ مػػف حيػػث العمػػؿ عمػػى عػػبلج المشػػكمة التػػي ت ػكاجيـ أك الرجػػكع

بالشكرل إلى اآخريف لبلستفادة منيـ في تقيػيـ كضػع المشػكمة كحميػا ،أمػا االنتمػاء فجميػع المػدربيف
بػػاختبلؼ مسػػماىـ الػػكظيفي ينتم ػكف لػػنفس العمػػؿ كجمػػيعيـ يتحممػػكف نفػػس المسػػؤكلية س ػكاءان كانػػت

مسػػئكلية الطػػبلب أـ مسػػئكلية الخامػػات أـ مسػػئكلية العػػدد ككيفيػػة المحافظػػة عمييػػا ،كجمػػيعيـ يػػتحكـ
بنفسو عند تعرضو لمكقؼ ضاغط سكاء مف داخؿ الصؼ أك خارجو.

بالنسبة لبعد التفكير بالتمني واليجاب:
تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػائج كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػي درجػػات بعػػد التفكيػػر

بػػالتمني كاإليجػػاب لػػدل المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بقطػػاع غ ػزة بالنسػػبة لمتغيػػر
المسػػمى الػػكظيفي (مػػدرس ،مػػدرب) ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح المدرسػػيف ،فتبػػيف أف المدرسػػيف العػػامميف

فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي درج ػاتيـ فػػي بعػػد التفكيػػر بػػالتمني كاإليجػػاب اعمػػى مػػف العػػامميف الػػذيف

مسػػماىـ الػػكظيفي (مػػدرب) كذلػػؾ بسػػبب االخػػتبلؼ فػػي نظ ػرة النػػاس إلػػى مسػػمى مػػدرس كمػػدرب،
فالبعض يعتقد أف المدرب أقؿ شأنا كأقػؿ مكانػة مػف المػدرس فػي المجتمػع ،لػذا بعػض المػدربيف عنػد

سػؤالو عػف طبيعػة عممػػو ال يخبػرىـ بأنػو مػػدرب بػؿ يقػكؿ إنػػو مػدرس ،كذلػؾ بسػػبب خكفػو مػف النظػرة
الدكنية لو مف قبؿ الناس.
بالنسبة لبعد الرتباك واليروب:
تبيف مف خػبلؿ النتػائج كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي درجػات بعػد االرتبػاؾ

كاليػػركب لػػدل المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بقطػػاع غ ػزة بالنس ػبة لمتغيػػر المسػػمى
الكظيفي (مدرس ،مدرب) ككانت الفركؽ لصالح المدرسيف ،فتبػيف أف المدرسػيف العػامميف فػي م اركػز

التػػدريب المينػػي درجػػاتيـ فػػي بعػػد االرتبػػاؾ كاليػػركب اعمػػى مػػف العػػامميف الػػذيف مسػػماىـ الػػكظيفي
اح اقتصادية كاجتماعية
(مدرب)حيث إف المسمى الكظيفي فيو اختبلؼ بيف المدرس كالمدرب مف نك و
كذلؾ اختبلؼ نظرة الناس إلى كؿ مف المدرب كالمدرس.
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اإلجابة ن السؤال الثاني شر من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الثاني عشر مف أسئمة الدراسة عمى" :ىل تختمف أساليب مواجية الضغوط لدا مدربي
مراكز التدريب الميني باختالف المؤىل العممي (أقل من دبموم ،دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير)"؟

كلبلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تحققػػت الباحثػػة مػػف الفػػرض التػػالي :غل تختمةةف أسةةاليب مواجيةةة الضةةغوط
لدا مدربي مراكز التةدريب المينةي بةاختالف المؤىةل العممةي (أقةل مةن دبمةوم ،دبمةوم ،بكةالوريوس،

ماجستير)".

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم One Way ANOVA

جدول رقم ()28
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير المؤىل العممي
مصدر التباين

التفكير بالتمني
واليجاب

التخطيط لحل
المشكالت

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

إ ادة التقييم

داخؿ المجمكعات
المجمكع

النتماء

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

بيف المجمكعات

تحمل المسؤولية داخؿ المجمكعات
المجمكع
التحكم بالنفس

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

الرتباك واليروب داخؿ المجمكعات
المجمكع
الدرجة الكمية

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

مجموع المربعات درجات الحرية
50.342
1967.077
2017.420
46.412
2011.868
2058.280
68.138
5088.608
5156.746
40.023
1386.070
1426.093
43.937
1106.042
1149.979
43.836
2905.034
2948.870
2.158
770.215
772.373

801.117
59798.188
60599.306

3
189
192
3
189
192
3
189
192
3
189
192
3
189
192
3
189
192
3
189
192
3
189
192

متوسط
المربعات

16.781
10.408

1.612

15.471
10.645

1.453

22.713
26.924

0.844

13.341
7.334

1.819

14.646
5.852

2.503

14.612
15.371

0.951

0.719
4.075

0.177

267.039
316.393

0.844

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05
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قيمة "ف" قيمة الدللة
0.188

0.229

0.472

0.145

0.061

0.417

0.912

0.471

مستوا
الدللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

دالل ػػة ( )0.05ف ػػي جميةةةع األبعةةةاد والدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية تعزل لمتغير المؤىل العممي.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات أبعػػاد
مقيػػاس مكاجيػػة الضػػغكط (التفكيػػر بػػالتمني كالتجنػػب – التخطػػيط لحػػؿ المشػػكبلت  -إعػػادة التقيػػيـ-

االنتماء – التحكـ بالنفس – تحمػؿ المسػؤكلية – االرتبػاؾ كاليػركب) لػدل المػدربيف العػامميف بم اركػز

التدريب الميني بالنسبة لمتغير المؤىػؿ العممػي (أقػؿ مػف دبمػكـ – دبمػكـ – بكػالكريكس – ماجسػتير)

أم أف المػػدربيف بكافػػة مػػؤىبلتيـ العمميػػة لػػدييـ نفػػس درجػػات مكاجيػػة الضػػغكط (ضػػغكط العمػػؿ –

ض ػػغكط ال ػػزمبلء – ض ػػغكط اإلدارة – ض ػػغكط البيئ ػػة الميني ػػة) فجمي ػػع الم ػػدربيف يتعرض ػػكف ل ػػنفس

الضػػغكط كجمػػيعيـ يسػػتطيعكف مكاجيػػة ىػػذه الضػػغكط كلكػػف بأسػػاليب مختمفػة فتكػػكف ىػػذه األسػػاليب

حسب شخصية كؿ مدرب كحسب خبرتو في مجاؿ عممو.

اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الضػريبي ( )2010فػي مسػتكل أسػاليب مكاجيػة
الض ػ ػػغكط الميني ػ ػػة بالنس ػ ػػبة لمتغي ػ ػػر المؤى ػ ػػؿ العمم ػ ػػي (أق ػ ػػؿ م ػ ػػف دبم ػ ػػكـ – دبم ػ ػػكـ – بك ػ ػػالكريكس –
ماجستير)حيث تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ أساليب مكاجية الضغكط المينية كفػي

الدرج ػػة الكمي ػػة لؤلس ػػاليب اإليجابيػ ػة تع ػػزل لمتغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي ،كل ػػـ تكج ػػد ف ػػركؽ ف ػػي اس ػػتخداـ
األساليب السمبية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة بركات ( )2008في مستكل أساليب مكاجية الضغكط المينية
بالنس ػ ػػبة لمتغي ػ ػػر المؤى ػ ػػؿ العمم ػ ػػي حي ػ ػػث ال تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػػائيا ف ػ ػػي اس ػ ػػتخداـ المعمم ػ ػػيف

لبلستراتيجيات التكيفية النفسية كاالجتماعية كالجسمية لمكاجية الضغكط المينية تبعا لمتغير المؤىؿ
العممي.

اإلجابة ن السؤال الثالث شر من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الثالث عشر مف أسئمة الدراسة عمى" :ىةل تختمةف أسةاليب مواجيةة الضةغوط

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)"؟

كلبلجابة عف ىػذا السػؤاؿ تحققػت الباحثػة مػف الفػرض التػالي :ل تختمةف أسةاليب مواجيةة الضةغوط

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم One Way
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جدول رقم ()29
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير الحالة الجتما ية
مصدر التباين
التفكير بالتمني
واإليجاب

التخطيط لحل
المشكالت

إ ادة التقييم
النتماء

تحمل المسؤولية
التحكم بالنفس
الرتباك واليروب

الدرجة الكمية

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع

مجموع
المربعات
5.090

قيمة
درجات
متوسط المربعات قيمة "ف"
الدللة
الحرية

مستوا
الدللة

0.787 0.240

غير دالة
إحصائيان

0.726 0.321

غير دالة
إحصائيان

0.102 2.311

غير دالة
إحصائيان

0.191 1.671

غير دالة
إحصائيان

0.277 1.294

غير دالة
إحصائيان

0.171 1.783

غير دالة
إحصائيان

0.282 1.273

غير دالة
إحصائيان

0.370 0.998

غير دالة
إحصائيان

2

2.545

2012.330
2017.420

190
192

10.591

6.933

2

3.466

2051.347
2058.280

190
192

5034.295
5156.746

190
192

1401.443
1426.093

190
192

1134.531
1149.979

190
192

5.971

54.322

2

27.161

122.451

24.650

15.449

2

2

2

2894.549
2948.870

190
192

762.163
772.373

190
192

10.210

630.221

2

2

190 59969.085
192 60599.306

10.797
61.225
26.496
12.325
7.376
7.724

15.234
5.105
4.011
315.110
315.627

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (4.71 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (3.04 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

دالل ػػة ( )0.05ف ػػي جميةةةع األبعةةةاد والدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أبعػػاد أسػػاليب مكاجيػػة

الضػػغكط المينيػػة كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس (التفكيػػر بػػالتمني كااليجػػاب ،التخطػػيط لحػػؿ المشػػكبلت،

إع ػػادة التقي ػػيـ ،كاالنتم ػػاء ،تحم ػػؿ المس ػػؤكلية ،كال ػػتحكـ ب ػػالنفس ،االرتب ػػاؾ كالي ػػركب) ل ػػدل الم ػػدربيف
080

العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بػػاختبلؼ الحالػػة االجتماعيػػة (متػػزكج ،اعػػزب ،مطمػػؽ) أم أف
المدربيف العامميف فػي م اركػز التػدريب المينػي بػاختبلؼ الحالػة االجتماعيػة لػدييـ نفػس الػدرجات فػي

أبعاد أساليب مكاجية الضغكط المينية كالدرجة الكمية لممقياس (التفكير بالتمني كااليجاب ،التخطيط

لحػػؿ المشػػكبلت ،إعػػادة التقيػػيـ ،كاالنتمػػاء ،تحمػػؿ المسػػؤكلية ،كالػػتحكـ بػػالنفس ،االرتبػػاؾ كاليػػركب)
حيػػث إف الحالػػة االجتماعيػػة ال تػػاثير ليػػا مقابػػؿ معرفػػة أسػػاليب مكاجيػػة الضػػغكط المينيػػة ،فجميػػع

المدربيف عند تعرضيـ ألم مكقؼ ضاغط سكاء كاف ضغكط عمؿ أـ ادارة أـ زمبلء أـ بيئة مينية،

فيتع ػػاممكف م ػػع ى ػػذا المكق ػػؼ كيس ػػتطيعكف مكاجيت ػػو ك ػػؿ حس ػػب قدرت ػػو كخبرت ػػو كيعممػ ػكا عم ػػى حم ػػو
كمكاجيتو.

اإلجابة ن السؤال الرابع شر من أسئمة الدراسة:
يةنص السةةؤال الزا ة ل ةةز ةةن أسةةئلي الذراسةةي :ىةل يختمةةف مسةةتوا الدافعيةة لل نجةةاز لةةدا
مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر ،أنثى)"؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي:
ينص الفرض األكؿ مػف فػركض الد ارسػة عمػى :غ ل يختمةف مسةتوا الدافعيةة لل نجةاز لةدا مةدربي
مراكز التدريب الميني باختالف الجنس (ذكر ،أنثى)"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار غT. testغ كالجدكؿ ( )30يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()30
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)

الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

ذكر

أنثى

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

158

106.633

8.976

35

103.114

9.311

قيمة "ت" قيمة الدللة
2.084

0.038

مستوا
الدللة

دالة عند
0.05

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غتغ المحسكبة اكبر مػف قيمػة غتغ الجدكليػة فػي الدرجػة

الكمية لممقياس ،كىذا يدؿ عمى كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر الجػنس(ذكةر ،أنثةى)

ولقد كانت الفروق لصالح الذكور.

تبيف مف خبلؿ النتائج كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في مقيػاس دافعيػة اإلنجػاز

لدل المدربيف العامميف بمراكز التدريب الميني بالنسبة لمتغير الجنس (ذكر – أنثى) ككانػت الفػركؽ

لصالح الذككر حيث كجد أف متكسط درجة الذككر  ،106.6بينما اإلناث فقد بمغ المتكسط 103.1
088

أم أف الذككر أكثر دافعية لئلنجػاز مػف اإلنػاث كذلػؾ أف الػذككر لػدييـ الكقػت الكػافي إلنيػاء الميػاـ

المكمفػػيف بيػػا كقمػػة الضػػغكط التػػي يتعرضػػكف ليػػا مقارنػػة باإلنػػاث ،ككػػذلؾ لػػدييـ القػػدرة عمػػى مكاجيػػة
الضغكط المينية كتككف ضػغكطيـ منخفضػة كبالتػالي تكػكف دافعيػة اإلنجػاز مرتفعػة ،كأيضػا الػذككر

أكثر قدرة عمى التحمؿ مف اإلناث كذلؾ بسبب الطبيعة الربانية التي أعطاىـ اهلل اياىا.

اختمفػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة األحمػػد فػػي دافعيػػة اإلنجػػاز فػػي متغيػػر الجػػنس
(ذكػػر ،أنثػػى) حيػػث ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي الدافعيػػة لئلنجػػاز.
ككذلؾ في دراسة مخيمر حيث اختمفت نتائجيا مع الدراسة الحالية في متغير الجػنس حيػث ال تكجػد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاالناث في دافعية اإلنجاز.
اتفقػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة إب ػراىيـ فػػي دافعيػػة اإلنجػػاز فػػي متغيػػر الجػػنس حيػػث

كجدت فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر ك اإلناث في الفقرات المكجبة لدافعية اإلنجاز .كأيضا اتفقت
مع دراسة عبده حيث تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي دافع إنجاز الطبلب كالطالبات ،ككاف

الفػػارؽ لصػػالح اإلنػػاث .كاتفقػػت أيضػػا مػػع د ارسػػة السػػنباطي كعمػػي كالعقبػػاكم حيػػث تكجػػد فػػركؽ ذات
داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في دافعية اإلنجاز لصالح اإلناث.

اإلجابة ن السؤال الخامس شر من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الخب س ل ز ن أسئلي الذراسةي عمػى" :ىةل يختمةف مسةتوا الدافعيةة لل نجةاز
لدا مدربي مراكز التةدريب المينةي بةاختالف ةدد سةنوات العمةل (أقةل مةن  3سةنوات ،مةن 7-3

سنوات ،من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)"؟

كلبلجابػة عػف ىػػذا السػؤاؿ تحققػػت الباحثػة مػػف الفػرض التػػالي :ل يختمةف مسةةتوا الدافعيةةة لل نجةةاز
لدا مدربي مراكز التةدريب المينةي بةاختالف ةدد سةنوات العمةل (أقةل مةن  3سةنوات ،مةن 7-3

سنوات ،من  10-8سنوات 11 ،سنة ف كثر)".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم
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جدول رقم ()31
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير دد سنوات العمل
األبعاد
الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
الحرية
بيف المجمكعات
3
33.084
داخؿ المجمكعات 189 15917.911
192 15950.995
المجمكع

متوسط
المربعات

11.028
84.222

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

مستوا
الدللة

0.942 0.131

غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

داللػػة ( )0.05فػػي الدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أنػػو ال تكج ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية تع ػػزل
لمتغير عدد سنكات العمؿ.
تبيف مف خبلؿ النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مسستكل الدافعية لئلنجػاز

لػػدل المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي بالنسػػبة لمتغيػػر عػػدد سػػنكات العمػػؿ (أقػػؿ مػػف 3
س ػػنكات ،م ػػف  7-3س ػػنكات ،م ػػف  10-8س ػػنكات 11 ،س ػػنة ف ػػأكثر) أم اف الم ػػدربيف الع ػػامميف ف ػػي

م اركػػز التػػدريب المينػػي بجميػػع فئػػات عػػدد سػػنكات العمػػؿ لػػدييـ نفػػس الػػدرجات فػػي مسػػتكل الدافعيػػة

لئلنجاز فعدد سنكات العمؿ ال تؤثر عمػى دافعيػة اإلنجػاز ،حيػث إنػو فػي كػؿ عػاـ أك عػاميف يتغييػر
الطمبة كيأػتي طمبة جدد كبالتالي يككنكا متحمسيف كدافعيتيـ مرتفعة لمتعمػيـ فيػذا يػؤثر عمػى المػدرب

كتكػػكف دافعيتػػو مرتفعػػة لتعمػػيـ الطػػبلب فػػبل تتػػأثر دافعيػػة اإلنجػػاز بعػػدد السػػنكات ،كأيضػػا إذا كجػػدت
معارض ػة مسػػتمرة فػػي العمػػؿ فيػػذا يػػؤدم إلػػى أف دافعيػػة المػػدربيف بجميػػع فئػػات عػػدد سػػنكات العمػػؿ
تككف دائما مرتفعة.

اإلجابة ن السؤال السادس شر من أسئمة الدراسة:

ينص السؤال السبدس ل ةز ةن أسةئلي الذراسةي عمػى ":ىةل يختمةف مسةتوا الدافعيةة لل نجةاز لةدا

مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)؟غ

كلبلجابة عػف ىػذا السػؤاؿ تحققػت الباحثػة مػف الفػرض التػالي :غل يختمةف مسةتوا الدافعيةة

لل نجاز لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المسمى الوظيفي (مدرس ،مدرب)؟غ

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار غT. testغ كالجدكؿ ( )32يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()32
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزا لمتغير المسمى الوظيفي (مدرس،
مدرب)

الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

مدرس
مدرب

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

44

105.205

9.013

149

106.228

9.162

قيمة "ت" قيمة الدللة
.6540

0.514

مستوا
الدللة
غير دالة
إحصائيان

قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة غتغ الجدكلية عند درجة حرية ( )191كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة غتغ المحسػكبة اقػؿ مػف قيمػة غتغ الجدكليػة فػي الدرجػة

الكمي ػػة لممقي ػػاس ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تع ػػزل لمتغي ػػر المسةةةمى

الوظيفي.

تبيف مف خبلؿ النتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل الدافعيػة

لئلنج ػػاز ل ػػدل الم ػػدربيف الع ػػامميف ف ػػي م ارك ػػز الت ػػدريب المين ػػي بالنس ػػبة لمتغي ػػر المس ػػمى ال ػػكظيفي
(مػػدرس ،م ػػدرب) أم الم ػػدربيف بكافػػة م ارك ػػز الت ػػدريب المينػػي ف ػػي قط ػػاع غ ػزة ف ػػي قط ػػاعي الككال ػػة
كالحككمػػة لػػدييـ نفػػس مسػػتكل الدافعيػػة لئلنجػػاز ،فجمػػيعيـ لػػدييـ نفػػس الميػػاـ كلػػدييـ نفػػس األدكات

كالخامات كلدييـ الطبلب.

اإلجابة ن السؤال السابع شر من أسئمة الدراسة:

يةنص السةةؤال السةةب ل ةز ةةن أسةةئلي الذراسةي عمػػى ":ىةل يختمةةف مسةةتوا الدافعيةة لل نجةةاز لةةدا

مةةدربي مراكةةز التةةدريب المينةةي بةةاختالف المؤىةةل العممةةي (أقةةل مةةن دبمةةوم ،دبمةةوم ،بكةةالوريوس،

ماجستير)غ؟
كلبلجابة عف ىذا السػؤاؿ تحققػت الباحثػة مػف الفػرض التػالي ":ل يختمةف مسةتوا الدافعيةة لل نجةاز

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف المؤىل العممي (أقةل مةن دبمةوم ،دبمةوم ،بكةالوريوس،

ماجستير)"

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم

.ANOVA
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One Way

جدول رقم ()33
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير المؤىل العممي

الدرجة الكمية
لمدافعية لل نجاز

درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
الحرية
3
بيف المجمكعات 592.356
داخؿ
189 15358.639
المجمكعات
192 15950.995
المجمكع

متوسط
المربعات

197.452
81.263

قيمة
قيمة "ف"
الدللة
0.067 2.430

مستوا الدللة
غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (3.88 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )3،192كعند مستكل داللة (2.65 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

داللػػة ( )0.05فػػي الدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أنػػو ال تكج ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية تع ػػزل
لمتغير المؤىل العممي.

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل دافعيػػة
اإلنجػػاز لػػدل المػػدربيف العػػامميف بم اركػػز التػػدريب المينػػي بالنسػػبة لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي (أقػػؿ مػػف

دبم ػػكـ – دبم ػػكـ – بك ػػالكريكس – ماجس ػػتير) أم أف الم ػػدربيف بكاف ػػة م ػػؤىبلتيـ العممي ػػة ل ػػدييـ نف ػػس
الدرجات في مستكل دافعية اإلنجاز.

اإلجابة ن السؤال الثامن شر من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الثػامف عشػر مػف أسػئمة الد ارسػة عمػى":ىةل يختمةف مسةتوا الدافعيةة لل نجةاز

لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)"؟

كلبلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التػالي " :ل يختمف مسةتوا الدافعيةة

لل نجاز لدا مدربي مراكز التدريب الميني باختالف الحالة الجتما ية (متزوج ،أ زب ،مطمق)".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم One
.Way ANOVA
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جدول رقم ()34
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوا الدللة
تعزا لمتغير الحالة الجتما ية
مصدر التباين
الدرجة الكمية لمدافعية
لل نجاز

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

درجات
مجموع المربعات
الحرية
2
285.928
190 15665.067
192 15950.995

متوسط
المربعات

قيمة
قيمة "ف"
الدللة

142.964
0.179 1.734 82.448

مستوا
الدللة
غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (4.71 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )2،192كعند مستكل داللة (3.04 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة غؼغ المحسكبة أقؿ مف قيمة غؼغ الجدكلية عنػد مسػتكل

داللػػة ( )0.05فػػي الدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس ،أم أنػػو ال تكج ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية تع ػػزل
لمتغير الحالة االجتماعية.

تبيف مف خبلؿ النتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل الدافعيػة

لئلنج ػػاز ل ػػدل الم ػػدربيف الع ػػامميف بم ارك ػػز الت ػػدريب المين ػػي ب ػػاختبلؼ الحال ػػة االجتماعي ػػة (مت ػػزكج،
اع ػػزب ،مطم ػػؽ) أم أف الم ػػدربيف ب ػػاختبلؼ الحال ػػة االجتماعي ػػة ل ػػدييـ نف ػػس ال ػػدرجات ف ػػي مس ػػتكل

الدافعية لئلنجاز.
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توصيات الدراسة:
مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يتب ػيف لمباحثػػة أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف اإلج ػراءات الكاجػػب المسػػارعة إلػػى

اتخاذىػا مػف أجػؿ التخفيػؼ مػػف الضػغكط المينيػة التػي يتعػرض ليػػا المػدربكف كالعمػؿ عمػى تحسػػينيا
كدعـ الكفاءة الذاتية لجميع المدربيف العامميف في مراكز التدريب الميني ،كذلؾ كما يمي:

 -1ضركرة كجكد برامج متابعة مف قبؿ أخصائييف نفسييف مف أجؿ تخفيؼ التكتر الناشئ مف بيئة
العمؿ.

 -2القياـ برحبلت ترفييية لممدربيف مف أجؿ التخفيؼ مف الضغكط كزيادة التكاصؿ االجتماعي.
 -3كضع نظاـ حكافز مجزم لمف يحصؿ مف المدربيف عمى مؤىؿ عممي مف أجؿ زيادة الثقة
بالنفس.
 -4التأكيد عمى مدل أىمية دكر المدربيف العامميف في المراكز المينية.
 -5مراعاة الجانب المادم (الراتب) لكافة المدربيف بما يتناسب مع عمميـ ،كيضمف شعكرىـ
باألماف كزيادة الدافعية لدييـ بما يتناسب مع مستكل غبلء المعيشة.
 -6ضركرة العمؿ عمى تحسيف ظركؼ العمؿ.
 -7االىتماـ بعقد الدكرات التدريبية اليادفة الفساح المجاؿ أماـ المدربيف لمتطكر كصقؿ الخبرات،
كاثابة المتميزيف منيـ بالحكافز المعنكية كشيادات الشكر كالتقدير كالجكائز التشجيعية.

 -8إفساح المجاؿ أماـ المدربيف لمحصكؿ عمى فرص التقدـ كالقياـ بالكظيفة كمما ازدادت سنكات
خبراتيـ أك حصمكا عمى شيادات عممية أعمى.

مقترحات الدراسة:
 -1اجػ ػراء مزي ػػد م ػػف الد ارس ػػات بحي ػػث تك ػػكف ممثم ػػة لكاف ػػة الم ػػدربييف العػ ػامميف ف ػػي م ارك ػػز الت ػػدريب
الميني عمى اختبلؼ مستكياتيـ كأماكف عمميـ ،كدراسة الظركؼ المحيطة بضغكط العمؿ .
 -2إج ػراء مقارنػػات بػػيف المػػدربيف العػػامميف فػػي م اركػػز التػػدريب المينػػي التابعػػة لمحككمػػة كالمػػدربيف
العامميف في مراكز التدريب الميني التابعة لمككالة .
 -3إجػ ػراء د ارس ػػة مش ػػابية تتن ػػاكؿ متغيػ ػرات كمج ػػاالت أخ ػػرل ل ػػـ تتناكلي ػػا الد ارس ػػة الحالي ػػة كمقارن ػػة
نتائجيا بالدراسة الحالية.
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املاصادر واملراج
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أول :المصادر
 القران الكريمثاني ا :المراجع العربية
 .1األحمػد ،أمػػؿ ( )1999غالعالقةةة الرتباطيةةة بةةين دافعيةةة اإلنجةةاز ومركةةز الضةةبط ،دراسةةة
ميدانية لةدا ينةة مةن طمبةة جامعةة دمشةق فةي كميتةي التربيةة والعمةومغ .مجمػة جامعػة

دمشؽ لآلداب كالعمكـ اإلنسانية كالتربكية ،المجمد  ،15العدد الثاني ،ص .121
 .2أبػػك العػػبل ،محمػػد صػػبلح الػػديف ()2009غضةةغوط العمةةل وأثرىةةا مةةى الةةولء التنظيمةةي،
دراسةةةة تطبيقيةةةة مةةةى المةةةدراء العةةةاممين فةةةي وزارة الداخميةةةة فةةةي قطةةةاع غةةةزةغ .رس ػػالة

ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .3أبػػك جػػادك ،صػػالح محمػػد عمػػي ( " )2008مةةةم الةةةنفس التربةةةوي" الطبعػػة السادسػػة ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 .4أبك حبيب ،نبيمة احمد (" )2010الضةغوط النفسةية واسةتراتيجيات مواجيتيةا و القتيةا
بالتحصةةيل الدراسةةي لةةدا أبنةةاء الشةيداء فةةي محافظةةات غةةزةغ .رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة

األزىر غزة.
 .5أبك رحمة ،محمد حسف خميس ( )2012غضغوط العمل و القتيا بالرضةا الةوظيفي لةدا
المشرفين التربويين بمحافظات غزةغ .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .6أبك سبلمة ،ماجد محمد خميػؿ ()2006غالتدين وقمق الموت و القتيما بدافعيةة اإلنجةاز
لةةةدا معممةةةي مةةةدارس الثانويةةةة فةةةي محافظةةةة شةةةمال غةةةزةغ .رسػػالة ماجسػػتير ،الجامعػػة
اإلسبلمية غزة.
 .7أبػػك شػػعباف ،إيمػػاف أنػػكر ارغػػب (" )1998دراسةةة لةةبعض العوامةةل المةةؤثرة مةةى الةةدافع
لل نجاز لدا طالبات الجامعة اإلسالمية بغزةغ رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .8أبك شقة ،سعدة (" )2007دافعية اإلنجاز" مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،مصر.
 .9أبػػك مصػػطفى ،نظمػػي ،ك األشػػقر ،ياسػػر حسػػف ( )2011غالضةةةغوط المينيةةةة و القتيةةةا
بالرضةةا الةةوظيفي لةةدا المعمةةم الفمسةةطينيغ .مجمػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية (سمسػػمة الد ارسػػات

اإلنسانية ) ،المجمد التاسع عشر ،العدد األكؿ ،ص.209
 .10األحمدم (" )2002ضةغوطات العمةل لططبةاء مةن ناحيةة األسةباب وال ةراضغ .الجامعػة
021

االسبلمية غزة
 .11األسطؿ ،مصطفى رشػاد مصػطفى (" )2010لةذكاء العةاطفي و القتةو بميةارات مواجيةة
الضغوط لدا طمبة كميات التربية بجامعات غزة" .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر غزة.

 .12األمػػارة ،سػػعد اشػػرؼ )1995( ،غ القةةة الضةةغوط والتعامةةل معيةةا بالخصةةائص العصةةابية
لدا طمبة الجامعة" ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،الجامعة المستنصرية ،بغداد.

 .13البػػدكر ،نجػػاة جميػػؿ نصػػر اهلل ( )2006غمسةةتوا الضةةغوط النفسةةية و القتةةو بمسةةتوا

الدافعيةةة لمةةديري مةةدارس األمانةةة العامةةة لممؤسس ةات التربويةةة المسةةيحية فةةي األردنغ.

رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة الد ارسػػات التربكيػػة العميػػا ،جامعػػة عمػػاف العربيػػة لمد ارسػػات العميػػا.
http://www.mansaf.org/amana/caroline.htm
 .14بدكم ،زينب عبد العمػيـ ( )2002غالنموذج السببي لمعالقات بين النبساطية –العصةابية
والمستوا الجتمةا ي – القتصةادي ودافعيةة اإلنجةاز والضةغوط األكاديميةة مةى طةالب

الجامعةةةة" .مجم ػػة كمي ػػة التربي ػػة (التربي ػػة كعم ػػـ ال ػػنفس) ،الع ػػدد الس ػػادس كالعش ػػركف ،الج ػػزء
الثالث ،ص.9
 .15بركات ،زياد ( )2008غالستراتيجيات التكيفية مع الضغوط المينية لدا معممي المداري
الحكوميةةة فةةي محافظةةة طةةولكرم بفمسةةطينغ ،مجمػػة جامعػػة الخميػػؿ لمبحػػكث – بػ ػ (العمػػكـ

اإلنسانية ) ،المجمد  ،5العدد  ،1ص .25
 .16بريؾ ،كسػاـ (" )2001مصادر الضغوط المينية و القتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية

والمينيةةة لةةدا المةةدارس الخاصةةة فةةي مةةان" .مجمػػة كميػػة التربيػػة (التربيػػة كعمػػـ الػػنفس)،

العدد الخامس كالعشركف ،الجزء األكؿ ،ص .89
 .17بني يكنس ،محمد محمكد(" )2012سيكولوجيا الدافعية والنفعالت " الطبعة الثالثػة ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .18جابر ،سػميح ( )2001غتةدريب هوا ةداد مةدربي التةدريب المينةيغ الطبعػة األكلػى ،المركػز
العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف.
 .19جراد.ىال ػػة ش ػػام (" )2010ضةةةغوط الحيةةةاة لةةةدا المعممةةةات فةةةي المةةةدارس الحكوميةةةة
و القتيا ببعض المتغيرات النفسية" .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر.

 .20جػػكدة (" )2003ضةةغوطات العمةةل لممرضةةات الفمسةةطينيات العةةامالت فةةي المستشةةفيات
الشمالية في منطقة الضفة الغربية" .جامعة النجاح ،نابمس.

 .21حسيف ،طو عبد العظيـ كحسيف،سبلمة عبد العظيـ ()2006غاسةتراتيجيات إدارة الضةغوط
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التربوية والنفسية"الطبعة األكلى،دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
 .22الحمك ،غسػاف حسػيف ( )2000غمصةادر الضةغوط المينيةة التةي تواجةو معممةي المةدارس
الثانوية الحكومية في فمسطينغ .مجمة دراسات ،ص .281

 .23خضر ،فايزة احمد محمػد ( )2005غالضغوط المينيةة لمةدربي الجةودو و القتيةا بمفيةوم
الذات .مجمة دراسات في التعميم العاليغ ،العدد التاسع ،ص .241

 .24خميفػػة ،عبػػد المطيػػؼ ()2000غالدافعيةةة لل نجةةاز غ،دار غريػػب لمطباعػػة كالنشػػر ،القػػاىرة،
مصر.

 .25ربيع،ىادم مشعاف ( " )2008مم النفس التربوي" الطبعة األكلى ،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع.
 .26الرشيدم ،ىاركف تكفيؽ ( " )1999الضغوط النفسية " مكتبة األنجمك المصرية :القاىرة.
 .27زايد ،نبيؿ محمد(" )2003الدافعية والتعممغالطبعة األكلى ،مكتبة النيضة المصرية.

 .28الزبيػػرم ،محمػػد جػػابر عمػػي كالعبيػػدم ناىػػد كمػػاؿ خميػػؿ" .)2001( ،الوسةةةائل والتقنيةةةات

التعميمية الحديثة فةي التةدريب المينةي والتقنةيغ .المركػز العربػي لمتػدريب المينػي كاعػداد

المدربيف
 .29الزغمػكؿ ،عمػػاد عبػػد الػػرحيـ (" )2010مبةةادئ مةةم الةةنفس التربةةوي " الطبعػػة الثانيػػة ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 .30الزكبعي،عبيد محمكد محسف كالجنابي،عماد حازـ محمد ()2003غ تطوير مناىج التعمةيم
التقني والتدريب الميني " الطبعة األكلى ،المركز العربي لتنمية المكارد البشرية.

 .31الس ػػكني ،من ػػاؿ ( )2013غضةةةغوط العمةةةل واسةةةتراتيجيات مواجيتيةةةا و القتيةةةا بةةةالتوافق
النفسةةي لةةدا العةةاممين وقةةت األزمةةات فةةي محةةافظتي غةةزة والشةةمال" .رسػػالة ماجسػػتير،

جامعة األزىر.
 .32السنباطي ،السيد محمد مصػطفى ،كعمػي ،عمػر إسػماعيؿ ،كالعقبػاكم ،أحػبلـ عبػد السػميع
(" )2010دافةةع اإلنجةةاز و القتةةو بمسةةتوا قمةةق الختبةةار ومسةةتوا الثقةةة بةةالنفس لةةدا
طةةالب المرحمةةة الثانويةةة" .مجمػػة د ارسػػات تربكيػػة كنفسػػية (مجمػػة كميػػة التربيػػة بالزق ػازيؽ)،

العدد  ،68ص .337
 .33ش ػػحادة ،أس ػػماء محم ػػد ( )2012غالغتةةةراب النفسةةةي و القتةةةو بالدافعيةةةة لل نجةةةاز لةةةدا
المعاقين بصريا في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
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 .34الضريبي ،عبد اهلل ()2010غأساليب مواجية الضغوط النفسية المينية و القتيةا بةبعض
المتغيرات-د ارسة ميدانية مى ينة من العاممين بمصنع زجةاج القةدم بدمشةق " .مجمػة
جامعة دمشؽ لمعمكـ التربكية كالنفسية  ،المجمد  ، 26العدد الرابع ص. 669

 .35الض ػريبي  ،عػػب.د اهلل محمػػد (")2010الضةةغوط النفسةةية وأسةةاليب مواجيتيةةا و القتيةةا
بالرضةةا الةةةوظيفي ودافعيةةة اإلنجةةةاز " رسػػالة ماجسػػتير  ،جامعػػة دمشػػؽ  ،كميػػة التربيػػة ،

سكريأ.

 .36الطريحي ،فاىـ حسيف ،كحمادم ،حسيف ربيع (" )2013مبادئ في مم النفس التربةوي"
الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع عماف.
 .37الطعاني،حسػ ػػف احم ػ ػػد()2002غالتةةةةةدريب مفيومةةةةةو وفعالياتةةةةةو،بناء البةةةةةرامج التدريبيةةةةةة
وتقويميا"الطبعة العربية األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 .38الطكيسي،أحمد(")2003أساسيات في التربية المينية"الطبعة العربية األكلػى،دار الشػركؽ
لمنشر كالتكزيع.
 .39الطيب ،عصاـ عمي ،كرشكاف ،ربيع عبػده(  " )2008مم النفس المعرفي الذاكرة وتشفير
المعمومات" الطبعة الثالثة.

 .40عبػد اهلل ،محمػد قاسػـ ()2001غ مةدخل إلةى الصةحة النفسةيةغ دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر
كالتكزيع ،الطبعة األكلى.
 .41عبػػده ،شػػحادة مصػػطفى ( )2007غاثةةر اسةةتخدام المخططةةات الخوارزميةةة فةةي التحصةةيل،
ودافع اإلنجاز ومفيوم الذات ،وقمق الختبةار ،والحتفةاظ لةدا طمبةة الصةف التاسةع فةي

الفيزيةةةاء بمحافظةةةة نةةةابمسغ .مجمػػة جامعػػة القػػدس المفتكحػػة لؤلبحػػاث كالد ارسػػات ،العػػدد
التاسع عشر ،ص .77
 .42العبيدم،محمد جاسـ ( " )2009مم النفس التربوي وتطبيقاتو" الطبعة األكلػى ،اإلصػدار
الثاني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 .43عثماف،فػػاركؽ الس ػػيد()2001غالقمةةةق هوادارة الضةةةغوط النفسةةةيةغالطبع ػػة األكل ػػى،دار الفك ػػر
العربي.
 .44عسكر،عمي كالقنطار ،فايز(" )2005مدخل إلى مم النفس التربوي ،التربية من منظور
نفسي"الطبعة األكلى ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.

 .45العمراف ،جيياف ابر ارشػد (" )1994دافعية اإلنجاز و القتو بالتحصةيل الدراسةي وبعةض
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المتغيرات الديمغرافية لةدا ينةة مةن الطمبةة فةي المةرحمتين البتدائيةة واإل داديةة بدولةة

البحرين".مجمة دراسات (السمسػمة أ:العمػكـ اإلنسػانية) ،المجمػد الثػاني كالعشػركف (أ) ،العػدد
السادس ،ص .2545
 .46عم ػراف ،محمػػد إسػػماعيؿ كالعجمي،حمػػد بميػػو حمػػد()2005غأسةةس مةةم الةةنفس التربةةوي،
رؤية تربوية إسالمية معاصرة"الطبعة األكلى ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.

 .47العنػػاني ،حنػػاف عبػػد الحميػػد( " )2008مةةم الةةنفس التربةةوي " الطبعػػة الرابعػػة ،دار صػػفاء
لمنشر كالتكزيع.
 .48العناني ،حناف( )2008غ مم النفس التربوي " دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .49عياصرة ،عمي احمد عبد الرحمف(" )2006القيادة والدافعيةة فةي اإلدارة التربويةة" الطبعػة
األكلى ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع.

 .50غػػانـ ،محمػػكد()2002غ مةةم الةةنفس التربةةويغالطبعػػة األكلػػى ،الػػدار العمميػػة الدكليػػة لمنشػػر
كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 .51غبػػارم ،ثػػائر احمػػد ،كأبػػك شػػعيرة ،خالػػد محمػػد ( " )2010سةةيكولوجيا الةةتعمم وتطبيقاتةةو
الصفية " الطبعة األكلى ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.

 .52الغرير ،أحمد ،كأبك أسعد ،أحمػد" )2009(،التعامل مع الضغوط النفسةية" الطبعػة العربيػة
األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 .53الكخف ،خالد)1997( ،غ الضغوط المينية التي تواجو معممي مؤسسات التربيةة الخاصةة
بالضفة الغربية" رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .54لندزم ،ىكؿ (")1987نظريات الشخصية " ترجمة د .فرج أحمد فرج ،كقدرم محمد حفني
 ،كلطفي محمد فطيـ  ،مراجعة  :د.لكيس كامؿ مميكة .
 .55مخيمر ،سمير كماؿ ( )2001غالتنشئة الجتما ية و القتيا بدافعية اإلنجاز والتحصةيل
الدراسةةةي لةةةدا طةةةالب المرحمةةةة الثانويةةةة بقطةةةاع غةةةزةغ .مجم ػػة التق ػػكيـ كالقي ػػاس النفس ػػي
كالتربكم ،العدد السادس عشر ،السنة  ،9ص .145
 .56مرسػػي ،اشػػرؼ محمػػكد ()2008غ الضةةةغوط النفسةةةية المينيةةةة والتجاىةةةات نحةةةو مينةةةة
التدريب لةدا مةدربي بعةض األلعةاب الفرديةة والجما يةة دراسةة تحميميةة-مقارنةةغ .مجمػة

كمية التربية (التربية كعمـ النفس ) ،العدد الثاني كالثبلثكف  ،الجزء الثاني  ،ص .385

 .57المش ػػعاف ،عكي ػػد ( )2000غمصةةةةادر الضةةةةغوط المينيةةةةة لةةةةدا المدرسةةةةين فةةةةي المرحمةةةةة
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المتوسةةةطة بدولةةةة الكويةةةت و القتيةةةا بالضةةةطرابات النفسةةةية والجسةةةميةغ .مجم ػػة العم ػػكـ
االجتماعية ،المجمد  ،28العدد  ،1ص .65
 .58مصطفى ،احمد(" )2001مخرجةات التةدريب المينةي وسةوق العمةل فةي األقطةار العربيةة
غالطبعة األكلى ،المركز العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف.
 .59مصػػطفى ،فاديػػو عبػػد الفتػػاح ()2003غ دراسةةة مقارنةةة لةةدا مةةال اإلنتةةاج فةةي دافعيةةة
اإلنجاز وبعض متغيرات الشخصية" .مجمة دراسات عربية في عمـ النفس ،المجمػد الثػاني،

العدد الرابع ،ص.259
 .60مصػػطفى،أحمد()2001غالمعةةةايير والختبةةةارات المينيةةةة مةةةى المسةةةتوا العربةةةيغالطبع ػػة
األكلى،المركز العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف.
 .61النجار ،أمؿ عبد الرحمف محمػد (" )2012ضغوط العمل لدا مديري المةدارس الحكوميةة
بمحافظات غزة و القتيا بالقيادة التحويميةغ رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .62النعػػاس،عمر مصػػطفى محمػػد(" )2008الضةةغوط المينيةةة و القتيةةا بالصةةحة النفسةةية"
الطبعة األكلى ،اإلدارة العامة لممكتبات –إدارة المطبكعات كالنشر.
 .63النمػػر ،فػػاتف زكريػػا ،ك فػػكزم ،آمػػاؿ محمػػد (.)2001غ دكر األلعػػاب التركيحيػػة فػػي تنميػػة
دافعية اإلنجاز الحركي لطفؿ مػا قبػؿ المدرسػة.غ مجمػة د ارسػات تربكيػة كاجتماعيػة ،المجمػد
العاشر ،العدد الرابع ص .119

 .64نكفؿ ،محمد بكر ،كأبك عكاد ،فلاير محمد ( " )2011مم النفس التربوي " الطبعة األكلى،
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 .65ىػػبلؿ ،محمػػد ( )2006غ ميةةةارات اداة الضةةةغوط غ ،الطبعػػة الثانيػػة ،مركػػز تطػػكير األداء
لمتنمية ،مصر الجديدة ،القاىرة.
 .66ى ػػبلؿ ،محم ػػد" )2006(،ميةةةارات إدارة الضةةةغوطغ ،الطبع ػػة الثاني ػػة ،مرك ػػز تط ػػكير األداء
لمتنمية ،مصر الجديدة ،القاىرة.

 .67كفائي،محمػػد كالحمػػك ،عػػبلكم سػػعيد()2006غ مةةم الةةنفس التربةةوي ،نظةةرة معاصةةرة"الطبعػػة
الثانية،مكتبة آفاؽ.

 .68ياركندم  ،ىانـ حامد ()2003غضغوط العمل و القتيا بالقيادة التربويةة ووجيةة الضةغط
لدا مديرات المدارس بمحافظات جدة غ مجمة رسالة الخميج  ،العدد ( ،)89مكتػب التربيػة

العربي لدكؿ الخميج .
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)غدافعيةةةةة اإلنجةةةاز لةةةدا الضةةةباط العةةةةاممين2006(  عب ػػد اهلل ب ػػف عب ػػد العزي ػػز، اليكس ػػؼ.69
 مجمػػة شػػؤكف.بالمؤسسةةات اإلصةةالحية – دراسةةة ميدانيةةة مطبقةةة مةةى منطقةةة الريةةاضغ
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ملحق رقم ()1
مقياس الضغىط المهنية ومقياس استراتيجيه مىاجهة الضغىط ومقياس دافعية اإلنجاز في
صىرته النهائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

األخوة /األخوات الكرام

السالم ميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة عممية بيدؼ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس لذا نأمؿ مػف
سيادتكـ التكرـ باالستجابة عمى المقاييس المرفقة ،حيث تتصؿ ىذه المقاييس بمكضكع

مواجية الضغوط المينية و القتيا بدافعية اإلنجاز لدا مدربي مراكز التدريب الميني.

شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ كثقتكـ.

الباحةثة

نجالء نبيل الدم
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عزيزم المدرب  /عزيزتي المدربة:
البيانات الشخصية:
 -1العمر

( ) اقؿ مف  30سنة ( ) مف  40-31سنة ( ) مف  50- 41سنة ( ) اكبر مف 50
 -2الجنس

( ) ذكر

( ) أنثى

( )متزكج/ة

( ) أعزب/ة

 -3الحالة االجتماعية
 -4المؤىؿ العممي

( ) اقؿ مف دبمكـ

( ) دبمكـ

( ) مطمؽ/ة
( ) بكالكريكس

( ) أرمؿ/ة
( ) ماجستير

 -5المسمى الكظيفي

( ) مدرس

 -6مكقع العمؿ

( ) الشماؿ
-7

( ) مدرب

( ) غزة

عدد سنكات العمؿ في المركز

( ) اقؿ مف 3سنكات ( ) مف 7-3
-8

عدد أياـ العمؿ في األسبكع

( ) 5أياـ

( ) الكسطى
( ) مف10-8

( )  6أياـ

 -9المستكل االقتصادم
( ) منخفض

( ) متكسط

( ) مرتفع

 -10عدد أفراد األسرة
( ) 3-1فرد

( ) 7- 4فرد

( )  8فأكثر

029

( ) خانيكنس

( ) رفح

( )  11فأكثر

استبيان الضغوط المينية
 -1ضغوط العمل
م

إعداد الدكتكر أسامة حمدكنو

دائما أحيانا

العبارات

-1

اشعر بكثرة المياـ المسندة إلي كتعقيدىا

-2

أخطئ في أداء عممي بسبب كثرة أعباء العمؿ

-3

اعجز عف إنجاز الكثير مف أعمالي خبلؿ ساعات الدكاـ

-4

أتضايؽ مف قمة فترات الراحة أثناء العمؿ

-5

أتضايؽ مف قمة الصبلحيات الممنكحة لػي لتنفيػذ المسػؤكليات كالميػاـ
المككمة إلي.

-6

اشعر بطغياف عممي عمى حياتي الخاصة

-7

اشعر بالتعب كاإلجياد الشديد أثناء فترة الدكاـ في العمؿ

-8

أعػػاني مػػف قمػػة كجػػكد مسػػاعديف مػػؤىميف يعينػػكنني فػػي تحمػػؿ أعبػػاء
العمؿ.

-9

أجد صعكبة في تطكير قدراتي بسبب حجـ العمؿ الذم أقكـ بو.

 -10عممي يحد مف مشاركتي االجتماعية
 -11طبيعة العمؿ تحد مف قدرتي عمى مكاصمة دراساتي العميا
 -12طبيعة عممي جعمتني عصبي المزاج
 -13اشعر بأنني في مينة ال تتناسب مع قدراتي
 -14ضغط العمؿ يضطرني لمتفكير في الغياب المتكرر
 -15أفكر في تغيير مينتي بسبب كثرة ضغكط العمؿ
 -16أتضايؽ مف قمة الراتب الذم أتقاضاه مقابؿ عممي
 -17اعتقػػد بػػأنني سػػأختار عممػػي ىػػذا لػػك أتيحػػت لػػي فػػرص االختي ػار م ػرة
أخرل

 -18ساعات العمؿ اإلجمالية أكثر مف البلزـ
 -19يضايقني حضكرم لمعمؿ في ساعات مبكرة

041

أبدا

 -2ضغوط الزمالء:
م

دائما أحيانا

العبارات

-1

األجكاء االجتماعية لمعمؿ تتسـ بالتكتر كالشد العصبي

-2

اشعر أف زمبلئي في العمؿ يضمركف لي مشاعر الغيرة كالحسد

-3

أتعامؿ مع زمبلئي في العمؿ بقسكة بسبب ضغكط العمؿ

-4

قمة صداقاتي مع زمبلئي في العمؿ بسبب كثرة األعباء في العمؿ

-5

العبلقة الشخصية ىي التي تحكـ رضا رؤسائي عني

-6

اشعر باف ىناؾ شيئا مف عدـ الثقة بيني كبيف زمبلئي في العمؿ

-7

ضعؼ التفاىـ كاالنسجاـ بيني كبيف زمبلئي في العمؿ أدل إلى زيادة
مشاكؿ العمؿ

-8

ال يكجد تفاىـ متبادؿ بيني كبيف إدارة العمؿ

-9

أعاني مف الخبلفات الدائمة بيني كبيف زمبلئي في العمؿ

 -10اشعر بأنني مراقب في كؿ تصرفاتي مف قبؿ الجيات العميا
 -11اضطر لمجاممة بعض زمبلئي في العمؿ حفاظا عمى سير العمؿ
 -12يزعجني البلمباالة الكبيرة مف قبؿ بعض الزمبلء تجاه العمؿ
 -13أشكك مف األخذ باقتراحاتي مف قبؿ رؤسائي في إدارة العمؿ
 -14اشعر باف زمبلئي ال يقدركف كفاءتي في العمؿ
 -15اشعر باف مديرم المباشر ال يقدر كفاءتي كالتزامي بالعمؿ
 -16اشعر باف عبلقات العمؿ بيف الزمبلء كدية كمتينة
 -17اشعر بأنني كزمبلء العمؿ نفيـ بعضنا البعض
 -18اشعر باف زمبلئي يقفكف إلى جانبي دائما في العمؿ

040

أبدا

 -3ضغوط اإلدارة
دائما أحيانا

م

العبارات

-1

اشػػعر بػػاف إدارة العمػػؿ تتػػيح لػػي كلزمبلئػػي الفرصػػة لمناقشػػة األمػػكر

-2

كثيػ ػ ار م ػػا تق ػػكـ إدارة العم ػػؿ بأخ ػػذ آراء الع ػػامميف قب ػػؿ القي ػػاـ باألعم ػػاؿ

-3

أجد آذانا صاغية القتراحاتي التي أقدميا خبلؿ العمؿ

-4

اشعر باف المدير يتيح لمعامميف الفرصة لبلبتكار كاإلبداع كالتجريب

-5

اشػػعر بػػاف المػػدير يعمػػؿ عمػػى تقكيػػة أكاصػػر الػػركابط االجتماعيػػة بينػػو

-6

اشعر باف إدارة العمؿ تؤمف بمبدأ إدارة ركح الفريؽ في مكاف العمؿ

-7

اشعر باف المدير يصػر عمػى اتخػاذ القػ اررات منفػردا كيتػرؾ لػي التنفيػذ

التي تيمنا
الميمة

كبيف العامميف

فقط
-8

اشعر باف المعمكمات كاإلرشػادات التػي يقػدميا لنػا المػدير كافيػة لنقػكـ
بأعمالنا

-9

اشعر باف المدير يقدـ لنا النصح كاإلرشاد إذا لزـ األمر

 -10اشعر باف المدير غالبا ما يستمع إلي خبلؿ حديثي معو
 -11اشعر باف إمكانية الحكار المباشر مع المدير متاحة دائما
 -12اش ػ ػػعر ب ػ ػػاف اإلدارة تق ػ ػػؼ بجان ػ ػػب الع ػ ػػامميف عن ػ ػػد تعرض ػ ػػيـ لمش ػ ػػاكؿ
اجتماعية ناتجة عف العمؿ أك بسببو

048

أبدا

 -4ضغوط البيئة المينية
م

دائما أحيانا

العبارات

-1

يزعجني كثرة الضكضاء في مكاف العمؿ

-2

عدـ مبلئمة المكتب تحد مف نشاطاتي في العمؿ

-3

أشكك مف ضيؽ مساحة المكتب الخاص بالعمؿ

-4

األمف كالسبلمة في مكتبي شبو معدكمة

-5

اإلضاءة في مكتبي غير كافية

-6

كسائؿ التيكية في مكتبي غير كافية

-7

أعاني مف عدـ تكفر التقنيات الحديثة في مكتبي

-8

يحد تصميـ مكاف العمؿ مف سيكلة أداء عممي

-9

التجيي ػ ػزات كاألثػ ػػاث مرتبطػ ػػة بطريقػ ػػة ال تسػ ػػاعدني عمػ ػػى أداء العمػ ػػؿ

أبدا

بسيكلة
 -10تصميـ مكاف العمؿ ال يحافظ عمى السرية في العمؿ
 -11يزعجني النقص في المرافؽ الصحية في مكاف العمؿ
 -12يتمتع مكاف العمؿ بالنظافة المناسبة كالترتيب
مقياس آليات التكيف لالزروس (مواجية الضغوط)

م

العبارة

-1

تحدثت لبعض األشػخاص كذلػؾ بغػرض معرفػة المزيػد مػف
المعمكمات عف المكقؼ الضاغط

-3

تمنيت أف ينتيي المكقؼ المزعج بأم طريقة

-2

انتقدت نفسي

-4

لقد عبرت عف ضيقي لؤلشخاص الذيف سببكا المشكمة

-5
-6

حاكلت أف انظر لمجانب المشرؽ لؤلمكر.

حاكلت االحتفاظ بمشاعرم لنفسي

042

لم افعل
ذلك
مطمقا
()1

فعمت
ذلك
ناد ار
()2

فعمت
ذلك
أحيانا
()3

فعمت
ذلك
كثي ار
()4

لم افعل
م

العبارة

-7

لقػ ػػد كنػ ػػت اع ػ ػػرؼ مػ ػػا ينبغػ ػػي أف افعم ػ ػػو كلػ ػػذلؾ ض ػ ػػاعفت
جيكدم كي تسير األمكر.

-9

تحػػدثت لػػبعض األشػػخاص الػػذيف يمكػػف أف يفعم ػكا شػػيئا مػػا
بشاف المشكمة.

-8

لقد تغيرت كنمكت كشخص يتصرؼ بشكؿ أفضؿ

 -10أدركت أنني جمبت لنفسي مشكمة.
 -11تمنيت حدكث معجزة.

 -12كقفت صمبا كناضمت مف اجؿ ما أريد.

 -13حاكلت أف أنسى كؿ األمكر السيئة أك المزعجة.
 -14حاكلت عدـ إخبار اآخريف عف األمكر السيئة
 -15لقد كضعت خطة عمؿ كاتبعتيا

 -16بػػدأت اشػػعر أف المكقػػؼ جعمنػػي أقػػكل ممػػا كنػػت عميػػو فػػي
السابؽ
 -17لقػد طمبػت النصػػيحة مػف بعػض األشػػخاص الػذيف أكػف ليػػـ
االحتراـ.
 -18كعدت نفسي أف تككف األمكر أفضؿ في المرة القادمة

 -19كػاف عنػدم بعػض التصػػكرات الخياليػة كاألمػاني عػف كيفيػػة
انتياء المكقؼ.
 -20انتظػ ػػرت حػ ػػدكث فرصػ ػػة ،حتػ ػػى لػ ػػك كانػ ػػت تنطػ ػػكم عمػ ػػى
مخاطرة لمكاجية المشكمة.
 -21حاكلت أف أنسى كؿ ما يتصؿ بالمكقؼ

 -22حاكلػػت عػػدـ قطػػع خػػط الرجعػػة كاف ابقػػي جميػػع الخيػػارات
مفتكحة
 -23لقد ركزت جيكدم بما ينبغي أف افعمو الحقا
 -24لقد تمقيت تعاطفا كتفيما مف شخص ما.

 -25لقد نمت ساعات طكيمة أكثر مف المعتاد.

 -26لقد اعتذرت أك فعمت شيئا ما لتصحيح الخطأ

 -27حاكلت أف أكػكف بكضػع أحسػف بكاسػطة األكػؿ أك التػدخيف
أك استخداـ األدكية.
044

ذلك
مطمقا
()1

فعمت
ذلك
ناد ار
()2

فعمت

ذلك
أحيانا
()3

فعمت
ذلك
كثي ار
()4

لم افعل
م

العبارة

 -28لقػػد حاكلػػت عمػػؿ شػػيء مػػا كاف لػـ يكػػف مجػػديا فػػإنني عمػػى
األقؿ حاكلت
 -29لقد استسممت لقدرم حيث يككف أحيانا حظي سيئا

 -30حاكلت أال أككف متيك ار كمتسرعا خبلؿ المكقؼ الضاغط

 -31لقػػد قمػػت بتغيػػر بعػػض األمػػكر كىكػػذا بػػدأت تسػػير األمػػكر
نحك األفضؿ.
 -32اكتشفت مف جديد ما ىك الشيء الميـ في الحياة.
 -33لقد طمبت المساعدة

 -34تجنبت الناس بشكؿ عاـ

 -35بدأت أفكر كيؼ يمكف لشخص احترمػو كأعجػب بػو ،كيػؼ
يتصرؼ في مثؿ ىذا المكقؼ كعممت مثمو
 -36رفضت أف أفكر في المكقؼ ككؿ

 -37حاكلػػت ضػػبط مشػػاعرم قػػدر اإلمكػػاف كعػػدـ تحكيميػػا إلػػى
تصرفات كأمكر أخرل
 -38اتجيت إلى الصبلة كالدعاء

 -39لـ أصدؽ أف المكقؼ أك المشكمة قد حدثت
 -40بدأت أفكر بما ينبغي أف افعمو أك أقكلو
 -41بدأت أغير بعض األشياء في نفسي
 -42ألقيت المكـ عمى اآخريف

 -43ب ػػدأت اس ػػترجاع خب ارت ػػي الس ػػابقة عن ػػدما كنػ ػت ف ػػي مكق ػػؼ
مشابو
 -44مضيت ككأف شيئا لـ يحدث

045

ذلك
مطمقا
()1

فعمت
ذلك
ناد ار
()2

فعمت

ذلك
أحيانا
()3

فعمت
ذلك
كثي ار
()4

مقياس الدافعية لل نجاز
تـ االطبلع عمى بعض المقاييس الخاصة بدافعية اإلنجاز ،كتـ االستعانة بيذه المقاييس كمنيا عمى

سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

استخبار الدافعية لئلنجاز لمراشديف تأليؼ ح.ىرمانس (أبك سبلمة )

مقياس الدافعية لئلنجاز (أبك دالخ )

مقياس الدافعية لئلنجاز (شحادة) إعداد إيماف أبك شعباف1998

استبانو الدافعية لئلنجاز (أبك شعباف )1998
أخي المدرب أختي المدربة:

بػػيف يػػديؾ اسػػتبانو لقيػػاس األمػػكر المتعمقػػة باإلنجػػازات ،كىػػك مكػػكف مػػف  42فقػرة ،فػػاف كنػػت تػػرل أف

العب ػػارة تنطب ػػؽ بش ػػكؿ كام ػػؿ عم ػػى مس ػػتكل اإلنج ػػاز ل ػػديؾ ض ػػع  /ض ػػعي عبلم ػػة (×) ف ػػي الخان ػػة
المخصصػػة لبنػػد غدرجػػة كبي ػرة غ ،كاف كانػػت العبػػارة تطػػابؽ مسػػتكل اإلنجػػاز لػػديؾ إلػػى حػػد مػػا ضػػع
عبلمػػة (×) فػػي الخانػػة المخصصػػة لبنػػد غدرجػػة متكسػػطةغ ،كاذا كانػػت العبػػارة ال تتػكافر إطبلقػػا لػػديؾ

مف حيث اإلنجاز ضع عبلمة (×) في الخانة المخصصة لبند غ درجة قميمةغ
م

بدرجة بدرجة بدرجة
كبيرة متوسطة قميمة

العبارة

-1

ارغب في التمييز في مجاؿ عممي

-3

اشعر بالضيؽ كالتكتر عند إنجاز اآخريف لميمات أصعب مني

-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اعتقد أف قدراتي ال تستطيع تحمؿ الميمات الصعبة المككمة لي.

ينتابني القمؽ لعدـ إنجازم لممياـ المككمة لي.

أحاكؿ دائما أف أككف في المقدمة كلي مركز مرمكؽ.
أتقبؿ المياـ المككمة إلي مف الجيات العميا

ابذؿ قصارل جيدم لتحقيؽ ىدفي

ال ارغب في العمؿ مع شريؾ

أضع لنفسي معايير إلنجاز عممي

 -10أحب العمؿ الذم يتطمب مسئكلية كبيرة
 -11أحاكؿ حؿ المشكبلت التي تكاجيني

 -12اعتقد أف العبلقات الطيبة مع المدير ميمة

 -13اعتقد أني في بعض األحياف أنجز العمؿ إلى نيايتو
 -14استمر في العمؿ الذم يكاجو عقبات في إنجازه

 -15أفضؿ االعتماد عمى نفسي عند قيامي باألمكر المطمكبة مني
 -16اشعر بضعؼ قيمتي بيف المجتمع لككني مدرب

046

م

بدرجة بدرجة بدرجة
كبيرة متوسطة قميمة

العبارة

 -17أثؽ بنفسي كقدراتي في مجاؿ عممي

 -18أبدأ دكامي في المكاعيد المحددة كدكف تأخير
 -19ال ألتزـ بالخطة الدراسية المقترحة

 -20ابذؿ جيدان إضافينا لتمبية مطالب اآخريف
 -21أشعر بالممؿ كالتعب بعد فترة قصيرة مف الدكاـ

 -22يراكدني شعكر بالفشؿ عندما تكاجيني مشكمة في العمؿ

 -23أشعر بالضيؽ مف ضياع الكقت دكف إنجاز العمؿ المطمكب

 -24أشعر باني تحت ضغط دائـ مف اجؿ إنجاز األعماؿ المطمكبة مني
 -25أنسى بسيكلة كؿ ما يتعمؽ بعممي باإلجازة

 -26أميؿ إلى تأجيؿ األشياء المطمكبة مني بدؿ مف إنجازىا فيس كقتيا
 -27اعتقد أف النجاح في الحياة مسالة حظ

 -28ابذؿ قصارل جيدم ألعطي انطباعا حسنا عف نفسي
 -29أميؿ إلى التخمي عف ىدفي إذا لـ استطع تحقيقو

 -30ال اعتقػػد بػػاني سػػأككف قػػاد ار عمػػى أداء العمػػؿ الػػذم يتطمػػب مسػػئكلية
كبيرة
 -31أميؿ إلى إنجاز المياـ المككمة لي ميما كمفني ذلؾ مف جيد
 -32أميؿ إلى النشاط في عممي

 -33ألجا إلى الغير لحؿ المشكبلت التي تكاجيني

 -34ال ارغب في األعماؿ التي تحتاج إلى مسئكلية كبيرة
 -35أشعر أف عممي اقؿ مف مستكام األكاديمي
 -36أميؿ إلى إقامة عبلقات ايجابية مع األقراف
 -37أتجنب منافسة اآخريف في العمؿ

 -38تفتر ىمتي عندما أعرؼ التقييمات السنكية

 -39أتعامؿ ايجابيا مع زمبلئي كالمدير في العمؿ

 -40اسػ ػػتمتع بكجػ ػػكدم ضػ ػػمف مجمكعػ ػػة مػ ػػف الػ ػػزمبلء ليػ ػػـ نفػ ػػس مسػ ػػتكل
التحصيؿ األكاديمي
 -41أفضؿ العمؿ لكحدم حتى أتحكـ بتنفيذ المسؤكليات عمى ىكام
 -42تفتر ىمتي عندما ال يشجعني اآخريف كال أجد استحسانيـ
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ممحق رقم ()2

تسييل ميمة لمدير التعميم – وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
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ممحق رقم ()3

تسييل ميمة لوكيل وزارة الشؤون الجتما ية
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ممحق رقم ()4

تسييل ميمة لوكيل وزارة العمل
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ممحق ()5

أسماء المحكمين
م

الجامعة

اسم الدكتور المحكم

.1

د .سميماف قديح

-

.2

د .فتحي مكي

ك ازرة الصحة

.3

د .عماد الكحمكت

جامعة األزىر – غير متفرغ

.4

د .محمد عسمية

جامعة األقصى

.5

د .أسامة حمدكنة

جامعة االزىر
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