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قال اهلل تعاىل :

ينِأوتهواِ ْالع ْل َِمِ َد َر َجاتِ﴾ِ
ينِآ َمنهواِمن هك ِْمِ َوالَذ َِ
ّللاهِالَذ َِ
﴿يَرْ فَعِِ َِ
صدق اهلل العظيم
اجملادلة77 :

ب

إلى من رحمتني صغي ار
وأرضعتني لبن الرجولة
وربتني على الجد واالجتهاد
إلى من وضعت الجنة تحت أقدامهـا
إلى أمي الحبيبة

أبلغ أبي وقد تولى اهلل صحبته ،،،أني وان كنت ال ألقاه ألقاه

وان طرفي موصول برؤيته  ،،،وان تباعدت عن سكناي سكناه
وان غاب غني فالروح مسكنه ،،،ومن يسكن الروح كيف القلب ينساه
إلى روح والدي الحبيب ادعوا اهلل الكريم أن يسكنه جنة عالية قطوفهـا
دانيـة وان يكون ممن يقال يه
ة" (الحاقة،آيه)42
" ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِي ًئا ِب َما أَسْ لَ ْف ُت ْم فِي ْاْلَي َِّام ْال َخالِ َي ِ
إلى من تحلو الحياة بنورهم
العيش إال بجوارهم
وال يستقيم
ُ
إلى من قاسموني الحياةَ بيسرها وعسرها
إلى سكني و ُك ِل مودتي
زوجتي الغالية وقرة عيني أبنائي وبناتي
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى من سندي بعد اهلل
أخوتي وأخواتي الكرام.
الباحث
ج

عز َّ
الحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة ،فلوال توفيقهُ َّ -
وجل-ما تحقق من ذلك شيء،
ِ
القائ ُل في ِ
يدَّن ُك ْم" ".إبراهيم7
منزل
كتابه الكريم" :ولَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َأل َِز َ
بداية أتوجه إلى ِ
ِ
ِ
بالصبر
فضله وعطائه  ،الذي أمدني
اهلل العلي القدير بالحمد والشكر على جزيل
ُ
وير ُشدني
نير دربي ُ
والتصميم إلنجاز هذا العمل العلمي المتواضع  ،وسخر لي من أهل العلم من ُي ُ
ٍ
ٍ
غامر
وبشعور
الفضل ألهله ،
أنسب
سع ْني بعد هذا اإلنجاز اإال أن
َ
َ
لطريق الحق والصواب  ،فال َي ُ
بالتقدير والوفاء أتقدم بخالص الشكر العميق  ،مقرونا بجزيل العرفان واالمتنان إلى ُك ِل من

ٍ
ٍ
نصيحة أو ساهم في هذا العمل ولو بجزء
توجيه أو
تفضَّل وأثرى جوانب هذا البحث سواء برأي أو

تعجز
يسير  ،وفي مقدمة هؤالء أُستاذي المشرف الفاضل الدكتور :أسامة سعيد حمدونة والذي
ُ
ِ
االهتمام
الوقت والجهد  ،و
الوفاء بحقه  -فهو الذي منحني
ات الثناء عن
َ
كلمات الشكر وعبار ُ
ُ
َ

بأحسن صورة ممكنة ؛ فنعم المشرف  ،ونعم المعلم  ،وأرجو
البحث
طيلة مرحلة البحث  ،كما أحاط
َ
َ
أتشرف
وفقت في تقديم ما يرضيه  ،وما يليق بمكانته العلمية والعملية ؛ لذلك فإنني
أن أكون قد
ُ
ُ
ِ
اسمه على أطروحتي العلمية.
برسم

كما ُيسعدني أن أتقدم بالشكر لجامعة األزهر التي احتضنتني طالبا فيها طوال دراستي في الدبلوم
الت تقدم لنا الكثير من العطاء  ،فهي منارةُ ِ
العلم والعلماء.
العام و الماجستير والتي ماز ْ

ِ
بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة األفاضل ،الدكتور الفاضل :محمد محمد
وأتقدم

عليان مناقشا داخليا  ،والدكتور :جميل حسن الطهراوي مناقشا خارجيا  ،واللذين كان لمالحظاتهما
ِ
جودة هذه الرسالة.
األثر الكبير في إثراء و

كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان للزمالء في و ازرة التربية والتعليم متمثلة بالعاملين في أقسام
اإلرشاد والتربية الخاصة في جميع المدارس الحكومية بمحافظات غزة  ،الذين َّ
مدوا لي يد
ِ
جناحيه إلى ِ
كل شخص َّ
قدم لي يد
الشكر
المساعدة والعون في تطبيق استبانه الدراسة ، ،كما َيبسط
ُ
العون والمساعدة والنصيحة ،
النفس األبية ..و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأخي ار كلمةُ ٍ
الهمة
صاحب
الطيب  ..إلى
صاحب
شكر وامتنان  ..إلى
ا
القلب ا

العاليـة  ..إلى من ساندي دومـا أخي وخليلي عدنان أبو خضير أبو محمد
يضيع لهم أج ار
عز وج ال أن ال
وأخي ار أعتذر لمن فاتني؛ ِذكرهُ ولم
أتمكن من شكرِه  ،سائال المولى ا
ْ
َ
ِ
الدعاء .
مجيب
َ
وأن يجعله في ميزان حسناتهم  ،إنه سميعٌ

د

م خص يا

الضــغوط المهنيــة وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي والتكيــف النفســي لــدى المرشــدين التربــويين بــو ازرة

التربية والتعليم في محافظات غزة.

هــدفت هــذه الد ارســة إل ـى :محاول ـة ألقــاء الضــوء علــى الفــروق فــي الضــغوط المهنــة وعالقته ـا

بالرضا الوظيفي والتكيف النفسي لدي المرشدين التربويين تبعـا للمتغيـ ارت التصـنيفية المسـتخدمة فـي

هذه الدراسة.

ولتحقيق أهداف الد ارسـة اسـتخدم الباحـث المـنهو الوصـفي التحليلـي ،وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن

جمي ــع المرش ــدين الع ــاملين ف ــي الم ــدارس الحكومي ــة والب ــالغ ع ــددهم( )410مرش ــدا ومرش ــدة ، ،للع ــام

الدراسي ) 2016 – 2015م ).

وقــد اســتخدم الباحــث لجمــع البيانــات المتعلقــة بالد ارســة األدوات الثالثــة التاليــة :مقيــاس الضــغوط

المهنيــة ( :إعــداد عــور حربــي ) ،ومقيــاس الرضــا الــوظيفي ( :إعــداد مقبــول  ،) 5002ومقيــاس
التكي ــف النفس ــي ( :إع ــداد الباحـــث ) ولتحلي ــل البيان ــات ومعالجته ــا إحصـ ــائيا ت ــم اس ــتخدام برنـــامو
SPSSاإلحصائية
وقا وص

يا

إيى ي ائج ي اي :

 وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة ذات داللــة إحصــائية بــين الضــغوط المهنيــة وكــال مــن والرضــا
الوظيفي والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في محافظات غزة.

 وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة الضـغوط المهنيـة المنخفضـين والمـرتفعين علـى
مقياس الرضا الوظيفي ومقياس التكيف النفسي لقد كانت الفروق لصالح المنخفضين.

 وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي الض ــغوط المهني ــة تع ــزى لمتغي ــر الج ــنس ( ذك ــر ،
أنثى) .ولقد كانت الفروق لصالح الذكور .

 بينــت النتــائو عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة مقيــاس الرضــا الــوظيفي و
مقياس التكيف النفسـي فـي ( البعـد الشخصـي_ البعـد والمدرسـي) و(بعـد الحـوافز والترقيـات
 -بعــد الصــحي تعــزى لمتغيــر الجــنس (ذكــور ،إنــاث)وكانــت الفــروق لصــالح اإلنــاث) علــى

التوالي .

 بينت النتائو وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة مقيـاس الضـغوط المهنيـة والتكيـف
النفسي و عدم وجود فروق في مقياس الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 بينت النتائو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد والدرجة الكلية لمقياس
التكي ــف النفس ــي والرض ــا ال ــوظيفي تع ــزى لمتغي ــر ع ــدد س ــنوات الخبــرة ع ــدا البع ــد الس ــادس
المردود المادي و بعد الحوافز و الترقيات على التوالي .

ه

Abstract
Professional pressures and their relationship to job satisfaction and
psychological adjustment to the counselors at the Ministry of Education in
the regions of Gaza.
This study : an attempt to shed light on the differences in occupational
stress and its relationship to job satisfaction and psychological adjustment
at councilors through the taxonomic of the variables used in this study.
To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive and
analytical approach, the study sample consisted of all workers employed in
the public schools totaling 410 counselors, for the academic year
(2016-2015)
The researcher used to collect data related to the study the following three
tools: professional stresses gauge: (preparation away harpy), and a measure
of job satisfaction: (preparation of an acceptable 2005), and the measure of
psychological adjustment: (researcher) and to analyze and manipulate the
data statistically been using statistical program SPSS
The study found the following results:
• There is a negative correlation statistically significant differences between
occupational stresses and both job satisfaction and psychological
adjustment among counselors in the Gaza Strip.
• There are significant differences in the degree of and stresses stresses and
decreasing's and increasing's on job satisfaction scale differences and
measure psychological adjustment have been differences in favor of
decreasing.
• There were statistically significant differences in the professional stresses
due to the variable sex (male, female). The differences were in favor of
males.
• The results showed that there were no statistically significant differences
in the degree of job satisfaction scale differences and psychological
adjustment scale in (personal_ dimension and school dimension) and (after
incentives and promotions - after health due to the variable sex (male,
female) and the differences in his favor females), respectively.
• The results showed the existence of significant differences in the degree
of occupational stresses and psychological adjustment Alnevsao
Admujodefroq in job satisfaction scale attributed to the educational
qualification
variable
scale
differences.
• The results showed that there were no statistically significant
differences in all dimensions of the total score for the measure of
psychological adjustment and job satisfaction due to the years of
experience except the sixth dimension material yield and after
incentives and promotions respectively.
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مقام :
تتبــاين المجتمع ــات فــي الثقاف ــة ومــا تتض ــمنه مــن ق ــيم وعــادات وتقالي ــد ومي ـراث اجتم ــاعي،

ويرج ــع ه ــذا التب ــاين إل ــى طبيع ــة األنظم ــة القائم ــة وم ــا يميزه ــا م ــن س ــمات وخص ــائص ،وم ــا يمي ــز
المجتمعات اإلسالمية هو تلك الصبغة الدينية التي عالجت جميع مناحي الحياة ،ولقد أنعم اهلل على

اإلنسان نعما كثيرة ال يستطيع حصرها مهما حاول ،ومن هذه النعم نعمـة الصـحة والعافيـة ،وال شـك
أن صحة النفس ال تقل أهميـة عـن صـحة الجسـد أو العقـل ولكـن فـي ظـل التطـورات والتغيـرات التـي
يعيشها االنسان في مختلف مجاالت الحيـاة ومـا يواجهـه مـن ضـغوط مختلفـة أثـر ذلـك علـى طبيعتـه

المستقرة وحياته الهادئة .

فالحياة من حولنا مليئة بالمشكالت والضغوط النفسية والحروب واألزمات وغيرها التي تؤثر

على حياة االنسان وال يوجد فرد تخلو حياته من االضطرابات .

لذا يحتاج األفراد في كافة المجتمعات وخاصة المجتمع الفلسطيني إلـى مـؤازرة ودعـم ذويـه

ومؤسســاته فــي ظــل الظــروف القاســية واألليمــة والمتقلبــة التــي يمــر بهــا ،والتــي أســفرت عــن وقوعــه
فريســه تحــت الضــغوط النفســية واالجتماعيــة وخاصــة تلــك الضــغوط الناجمــة عــن البيئــة المجتمعيــة
والحروب اإلسرائيلية المتتالية على الشعب الفلسطيني .
وفي حقل اإلرشاد النفسي  ،و كون المرشد دائما هو المستمع  ،و هـو مـن يقـع علـى عاتقـه
مهمــة انتشــال النــاس مــن األزمــات  ،ممــا يزيــد الضــغط عليــه لــذلك كــان البــد مــن الوقــوف بجانــب
المرشدين  ،و التعرف على الضغوط المهنية التي يتعرضون لهـا  ،بهـدف معرفـة كيفيـة مواجهتهـا و

التقليــل مــن أســباب حــدوثها ،كــان البــد مــن التوصــل إلــى أطــر نظريــة ووســائل قيــاس نوعيــة تناســب
البيئة الفلسطينية بحيث يمكن من خاللها تحديد مستوياتها ،وايجاد المعلومات والمقترحات ،وبالتـالي
وضــع الحلــول المناســبة لهــا حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف المرجــوة ،ومــن هنــا تبــرز مشــكلة الد ارســة

الحالية .
وفي ضـوء ت ازيـد تلـك الضـغوط ،ونظـ ار لقلـة الد ارسـات واألطـر النظريـة المهتمـة بهـا ،وافتقـار

البيئة المحلية إلى وسائل قياس تتيح التعرف عليهـا ،واألسـباب التـي تقـف ورائهـا ،تـزداد الحاجـة إلـى
دراستها ألهميتها الكبيرة كونها أحدى أهـم العوامـل المـؤثرة علـى العمليـة اإلرشـادية المتوخـاة فـي دور

المرشد التربوي ( فيضي واخرون. )550 :"5002 ،
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ومادام ـ ــت المدرس ـ ــة منظم ـ ــة اجتماعي ـ ــة وج ـ ــدت لتحقي ـ ــق أه ـ ــداف معين ـ ــة إلش ـ ــباع بعــ ــر

االحتياجات في المجتمع ،تقوم بتحقيق هذه األهداف من خالل مجموعة من األفراد المرشدين الـذين
يعملون بها ،لذلك فقد يتعرر هؤالء األفراد إلى مجموعة مـن الضـغوط التـي قـد تعيـق المدرسـة عـن

تحقيــق أهــدافها.

إن المرشــد هــو صــمام العمليــة التربويــة وذلــك ألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه فــي

العملية اإلرشادية ،ومكانته السامية في المدرسة  ،وتتعدد وتتـداخل أدوار المرشـد بـين الـدور النسـائي
والوقائي والعالجي ،ويتأثر أداء ذلك الدور بالعوامل الشخصية للمرشد والبناء االجتماعي والتنظيمي

لمهنــة المرشــد كمهنــة تتطلــب مســتويات عاليــة لاللتحــاق بهــا .وكثي ـ ار مــا يواجــه المرشــدون فــي البيئــة
المدرسـ ــية مواقـ ــف وظـ ــروف عديـ ــدة يتعرضـ ــون خاللهـ ــا لحـ ــاالت مـ ــن االضـ ــطراب والقلـ ــق والخـ ــوف
واإلحبــاط والغضــب ممــا يــؤثر ســلبا علــى حــالتهم الصــحية والنفســية ،ويــنعكس بــدوره علــى مســتويات

أدائهم في العمل ،ومن ثم القدرة على تحقيق األهداف التنظيمية.

وتأتي معظم الضغوط والتوترات من مصادر مرتبطة بالعمل وطبيعته ،كما تأتي من البيئة

الخارجية التي تؤثر على األفراد والمنظمات ( .خضر)29:1888،

إن وجــود الطاقــات اإلبداعيــة بــين العــاملين فــي أي مؤسســة مــن أهــم العوامــل الرئيســة فــي

الحكـــم علـ ــى نجـ ــاح مؤسسـ ــاتهم وفعاليتهـ ــا وكفاءتهـ ــا ،إذ أن فعاليـ ــة األف ـ ـراد ال تعتمـ ــد علـ ــى اإلعـ ــداد
والتدريب والتطوير فحسب ،بل تعتمد بقدر أكبر علـى درجـة ودرجـة انتمـاء هـؤالء األفـراد للمؤسسـات

التي يعملون فيها ( .العمري)118: 2004،
ويعتب ــر الرض ـ ـا ال ــوظيفي األسـ ــاس األول ف ــي تحقي ــق األم ــن النفســـي وال ــوظيفي للمـــوظفين
وينعكس إيجابيا على اإلنتاج في العمل من الناحيتين الكمية والنوعية (المشعان. )5003 ،
ـكل ع ــام والض ــغوط المهني ــة بش ـ ٍ
وي ــرى الباح ــث أن الض ــغوط بش ـ ٍ
ـكل خ ــاص المفت ــاح األول
ـكل عـام والرضـا الـوظيفي بش ٍ
واألساسي للرضا بش ٍ
ـكل خـاص  ،كمـا ويعتبـر التكيـف النفسـي مـن أهـم
العوامــل المســببة للشــعور بــالتوافق واالنســجام والســعادة فــي تأديــة مهمتــه اإلرشــادية فــي بيئــة العمــل

المدرسية.

ونظـ ار ألهميــة دور المرشــد التربــوي فــي الميــدان التربــوي والنفســي ومــا يقدمــه مــن خــدمات وخطــط

وبرامو تساعد على إنجاح العملية التربوية فـي ظـل الظـروف القاسـية التـي يمـر بهـا أبنـاء شـعبنا فـي
قطــاع غـزة مــن حصــار وحــروب متتاليــة ومــا ينــتو عنهــا مــن مشــكالت وضــغوط نفســية ،فــال بــد مــن
االهتمام بالمرشد التربوي وتوفير المناخ المناسـب لـه لكـي يـزداد ارتباطـه بعملـه ومهنتـه والعمـل علـى

توفير سبل الراحة والرضا الوظيفي له حتى يتمكن من التكيف النفسي في عمله (شومان )7: 5002،
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ولــذلك فــإن حاجــة المرشــدين التربــويين العــاملين فــي مجــال خــدمات التوجيــه واإلرشــاد تعــد مــن أكثــر

الحاجات الضرورية والخاصة بتلك الفئة؛ نظ ار للظروف الخاصة التي يعيشونها ،والتـي أسـفرت عـن
وقــوعهم فريســة للضــغوط المهنيــة ،إضــافة إلــي الضــغوط الناجمــة عــن الحــروب اإلس ـرائيلية المتتاليــة
على الشعب الفلسطيني؛ والتي أثرت على األداء المهني والتكيف النفسي لديهم.

ولقــد أصــبح موضــوع الرضــا الــوظيفي وعــدم الرضــا الــوظيفي مــن الموضــوعات التــي تحظــى
باهتمام علماء النفس والسلوكيين واإلداريين وذلك من خالل بحث أسـباب ومصـادر الرضـا الـوظيفي

وعدم الرضا للموظفين لما لهذا الموضوع من أثـر فعـال فـي نجـاح العمليـة التربويـة والتعليميـة بصـفة
عامة  ،ونجاح العمل اإلرشادي بصفة خاصة ( .فلمبان)3 :5002 ،
وان مفهوم التوافق – التكيف النفسي هو األكثر شيوعا في علم النفس ،وذلك أن علم النفس

إنما هو علم سلوك اإلنسان وتوافقه مع البيئة لذلك كانت دراسة علم الـنفس ال تنصـب علـى السـلوك
ذاتــه أو علــى التكيــف نفســه بــل تــدور حــول كيفيــة الوصــول إلــى التكيــف وطبيعــة العمليــات التــي يــتم

بواسطتهـا التكيف او عدم التكيف ( .الدهاوري)93:5002،

إن الشعور بعدم الرضا الوظيفي الناجم عن عدم التكيف النفسـي قـد أثـر فـي أداء المرشـدين

التربـويين فــي المؤسســة التعليمـة وأصــبح هــذا الشــعور يسـيطر علــى الكثيــر مـن مظــاهر ســلوكهم الــى
حد أنـه صـار المحـور الـذي تـدور حولـه األبحـاث المختلفـة فـي تعليـل مـا يعانيـه الكثيـر مـنهم  ،وكـل

هذه دالالت على سوء التكيف النفسي ومن هنا تبدو أهمية هذه الدراسة .
وم ــن خ ــالل ه ــذا البح ــث يس ــعي الباح ــث لمعرف ــة العالق ــة ب ــين الض ــغوط المهني ــة وعالقتهـ ــا
بالرضا الوظيفي والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكوميـة  ،حيـث لـم يتطـرق

الباحثين من قبل لهذا الموضـوع لعـدة أسـباب أولهـا  :أن األبحـاث التـي تناولـت الضـغوط المهنيـة لـم
تربطهـا بشكل مباشر مع الرضا الوظيفي والتكيف النفسي ،ووجد أن بعر الدراسات اقتصرت علـى

تنـ ــاول د ارسـ ــة االنتمـ ــاء الـ ــوظيفي وعالقتـ ــه بالرضـ ــا الـ ــوظيفي مثـ ــل د ارسـ ــة (عيـ ــاد )5010،ود ارسـ ــة

(خليفــات ،المالحمــة  )5008 ،ود ارســة (مقبــول )5003،وبعــر الد ارســات تناولــت الرضــا الــوظيفي
وعالقتــه بدافعيــة اإلنجــاز مثــل د ارســة (الخيــري )5002،ود ارســة (أبــو غمجــة ( )5002 ،أبــو ج ـراد

. ) 5012،

مشك

يا

و

اؤال ها

بدأ شعور الباحث بأهمية موضـوع الد ارسـة مـن خـالل معايشـته للواقـع المهنـي و الـوظيفي و
النفســي للمرشــدين التربــويين فــي ميــدان العمــل االرشــادي فــي المــدارس الحكوميــة  ،و كــون الباحــث
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يعم ــل ف ــي قس ــم االرش ــاد و التربي ــة الخاص ــة و يش ــارك المرش ــدين الترب ــويين الكثي ــر م ــن االنش ــطة و

الفعاليات الخاصة بالعملية االرشادية في المدارس  ،ومناقشتهم لبعر المشـكالت اتـي تـواجههم مـن
ضــغوط العمــل و عالقتهــا بالرض ــا الــوظيفي  ،و تأثيريــه علــى تك ــيفهم النفســي  ،ممــا دفــع الباح ــث

لتناول هذا الموضـوع ألهميتـه  ،و أهميـة فئـة المرشـدين فـي سـير العمليـة االرشـادية التـي تمثـل ركنـا
أساسيا في منظومة التربية و التعليم .

و لهذه االسباب وجد الباحث أنه من الضرورة أن يبحث في مشكلة الدراسة التي تبلورة في التساؤل
الرئيس التالي - :
ما يعالق

ن يضغوط يمه

ي و ن يعام ن في يما
و

وكل من ي ضا يوظ ي و ي ك ف ي

ي ياي يم شا ن

يحكوم يمحافظا غ .

ع عن ذ ي اؤل يعا يعا ا من ي اؤال

ع ض يها ع ى ي جو ي ايي :

ي اؤل الول  :هـل توجـد عالقـة بـين الضـغوط المهنيـة والرضـا الـوظيفي لـدى المرشـدين التربـويين
في محافظات غزة .
ي اؤل يثا ي  :هـل توجـد عالقـة بـين الضـغوط المهنيـة والتكيـف النفسـي لـدى المرشـدين التربـويين
في محافظات غزة .
ي اؤل يثايث  :هل توجد عالقة بين الرضا الوظيفي والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في
محافظات غزة .
ي اؤل ي ع  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجـات المرشـدين التربـويين علـى
مقياس الرضا الوظيفي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية .
ي ةةاؤل يخةةام

 :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط درجــات المرشــدين التربــويين

على مقياس التكيف النفسي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية .
ي ةةةاؤل ي ةةةاا

 :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الضــغوط المهنيــة لــدى المرشــدين

التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
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ي اؤل ي ا ع  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين
في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
ي اؤل يثامن  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التكيف النفسي لـدى المرشـدين التربـويين
في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
ي ةةةاؤل ي ا ةةةع  :ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي الض ــغوط المهني ــة ل ــدى المرش ــدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
ي اؤل يعاش  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين
في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
ي اؤل يحةااي عشة  :هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي التكيـف النفسـي لـدى المرشـدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
ي اؤل يثا ي عش  :هل ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي التكيـف النفسـي لـدى المرشـدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في اإلرشاد (أقل من  2سـنوات  ،مـن -2
 10سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
ي اؤل يثايث عشة  :هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي الرضـا الـوظيفي لـدى المرشـدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في اإلرشاد (أقل من  2سـنوات  ،مـن -2
 10سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
ي ةةاؤل ي ةةع عش ة  :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التكيــف النفســي لــدى المرشــدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في اإلرشاد (أقل من  2سـنوات  ،مـن -2
 10سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
ي ةاؤل يخةةام

عشة  :هـل يوجــد تفاعـل دال إحصــائيا للضـغوط المهنيــة والرضـا الــوظيفي علــى

التكيف النفسي .

أ ا ف يا
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 التع ــرف عل ــى العالق ــة ب ــين الض ــغوط المهني ــة والرض ــا ال ــوظيفي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظات غزة .
 التع ــرف عل ــى العالق ــة ب ــين الض ــغوط المهني ــة والتكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظات غزة .
 التعـ ــرف علـ ــى العالقـ ــة بـ ــين الرضـ ــا الـ ــوظيفي والتكيـ ــف النفسـ ــي لـ ــدى المرشـ ــدين التربـ ــويين فـ ــي
محافظات غزة .
 التعـرف علـى الفـروق ذات داللــة إحصـائية فــي متوسـط درجــات المرشـدين التربــويين علـى مقيــاس
الرضا الوظيفي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية .
 التعـرف علــى الفـروق ذات داللــة إحصـائية فــي متوسـط درجــات المرشـدين التربــويين علـى مقيــاس
التكيف النفسي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية .
 التعــرف علــى الفــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الضــغوط المهنيــة لــدى المرشــدين التربــويين فــي
محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
 التع ــرف عل ــى الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي الرض ــا ال ــوظيفي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
 التع ــرف عل ــى الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي التكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) .
 التعــرف علــى الفــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الضــغوط المهنيــة لــدى المرشــدين التربــويين فــي
محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
 التع ــرف عل ــى الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي الرض ــا ال ــوظيفي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
 التعرف على الفروق فروق ذات داللة إحصائية في التكيف النفسي لـدى المرشـدين التربـويين فـي
محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) .
 التع ــرف عل ــى الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي التكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظ ــات غـ ـزة تع ــزى لمتغي ــر س ــنوات الخدم ــة ف ــي اإلرش ــاد (أق ــل م ــن  2س ــنوات  ،م ــن 10-2
سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
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 التعــرف علــى الفــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الرضــا الــوظيفي لــدى المرشــدين التربــويين فــي
محافظ ــات غـ ـزة تع ــزى لمتغي ــر س ــنوات الخدم ــة ف ــي اإلرش ــاد (أق ــل م ــن  2س ــنوات  ،م ــن 10-2
سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
 التع ــرف عل ــى الف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي التكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ف ــي
محافظ ــات غـ ـزة تع ــزى لمتغي ــر س ــنوات الخدم ــة ف ــي اإلرش ــاد (أق ــل م ــن  2س ــنوات  ،م ــن 10-2
سنوات 10 ،سنوات فأكثر) .
 التعرف على التفاعل دال إحصائيا للضغوط المهنية والرضا الوظيفي على التكيف النفسي .

أ م

يا

:

تكمــن أهميــة الد ارس ــة فــي أهمي ــة الموضــوع الــذي تتناول ــه وهــو ض ــغوط المهنيــة وعالقته ــا

بالرضـ ــا الـ ــوظيفي و التكيـ ــف النفسـ ــي لـــدى المرشـ ــدين الترب ــويين العـ ــاملين فـــي المـ ــدارس الحكوميـ ــة
بمحافظات غزة  ،حيث تتمثل أهميتها النظرية و التطبيقية فيما يلي :
م ي ظ  ،فإن الدراسة الحالية تُلقي الضوء علـى الضـغوط المهنيـة وعالقتهـا
 فمن ح ث
بك ــل م ــن الرض ــا ال ــوظيفي و التكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين الع ــاملين ف ــي الم ــدارس
الحكومي ــة بمحافظ ــات غـ ـزة  ،حي ــث أن هن ــاك ن ــدرة ف ــي الد ارس ــات الخاص ــة به ــذا الموض ــوع  ،و
خاصــة تلــك التــي تناولــت المرشــدين التربــويين العــاملين فــي المــدارس  ،ومــن هنــا جــاءت الحاجــة

الماس ــة إلجـ ـراء المزي ــد م ــن البح ــوث والد ارس ــات الت ــي تتن ــاول متغيــرات الد ارس ــة الحالي ــة  ،به ــدف
التعــرف الضــغوط المهنيــة وعالقتهــا بكــل مــن الرضــا الــوظيفي و التكيــف النفســي لــدى المرشــدين

التربويين العاملين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة.

 أمةةا مةةن اح ة

مة يط قة

فــتكمن أهميــة الد ارســة الحاليــة فــي النتــائو التــي قــد تســفر

الد ارسـة الحاليــة عنهــا  ،ويمكـن أن توظفهــا فــي تحسـين و تطــوير العمليــة اإلرشـادية  ،و مــا ينــتو
عنــه مــن تخفيــف فــي الضــغوط و األعبــاء المهنيــة التــي تنــتو مــن جـراء العمــل اإلرشــادي و التــي

ي ــنعكس ب ــدوره عل ــى الرض ــا ال ــوظيفي و التكي ــف النفس ــي ،و العم ــل عل ــى وض ــع بـ ـرامو ارش ــادية

للتخفيــف مــن ضــغوط العمــل لــدى المرشــدين التربــويين  ،و كمــا قــد تســهم فــي تبصــير المرشــدين
الترب ــويين بأس ــاليب جدي ــده لمواجه ــة ض ــغوط العم ــل للوص ــول ال ــى الح ــد المطل ــوب م ــن الرض ــا

الوظيفي و التكيف النفسي  ،و زيادة النمو المهني لديهم .
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 -1حاوا يا

 :وتتحدد الد ارسـة بمتغيراتهـا :الضـغوط المهينـة – الرضـا الـوظيفي _ التكيـف

النفســي وبالعينــة مــن المرشــدين التربــويين العــاملين بالمــدارس الحكوميــة بمحافظــات قطــاع

غزة.



الحد المكاني :جميع المدراس الحكومية في محافظات غزة .
الحد الزماني :أجريت الدراسة في عام 5019-5012

مصط حا

يا

:

 .7يضةةغوط يمه ة  :يعرفهــا  :Caplenأنهــا أي خصــائص موجــودة فــي بيئــة العمــل تخلــق تهديــد
للفــرد ووفقــا لتعريــف  Cooper & Marshalالــذي يقصــد بالضــغوط الوظيفيــة مجموعــة مــن
العوامل البيئية السلبية مثل غمور الـدور ،صـراع الـدور ،أحـوال العمـل السـيئة ،واألعبـاء ال ازئـدة

التي لهـا عالقة بإداء عمل معين ( العمليان. )190:5004،
ويعرفهـ ـا ( الحرب ــي:)9:5010،المص ــادر الت ــي توج ــد ف ــي مج ــال العم ــل وتف ــرر حم ــال ازئ ــدا عل ــى
العاملين ،ويترتب عليها نتائو جسمية أو نفسية أو سلوكية تؤثر بدورها على أدائه في العمل .

 .6ي ضا يوظ ي  :ويعرفه (منصور المعمر )18 : 1883 ،اصطالحيا  :بأنه الحالة التي يحقق
الفرد من خاللها ذاته ويشبع رغباته مما يجعله مقبال على عمله بحماس ورغبة ويحرص على

زيادة كفاءته اإلنتاجية .

ويتبنــى ي احةةث فــي هــذه الد ارســة تعريــف (مقبــول )11 :5003 ،حيــث يعــرر الرضــا الــوظيفي:
بأنــه مجموعــة مــن المشــاعر الوجدانيــة التــي يشــعر بهــا الفــرد نحــو العمــل الــذي يشــغله حاليــا ،وهــذه
المشاعر قد تكون سلبية أو إيجابية ،وهي تعبر عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أن يحققـه مـن
عمل ــه باإليجابي ــة أي ك ــان ارض ــيا ع ــن عمل ــه .ولك ــن كلم ــا تص ــور الف ــرد أن عمل ــه يحرم ــه م ــن ه ــذا
اإلشباع ،كانت مشاعره نحو هذا العمل سلبية ،أي كان غير رار عن عمله .
و ع ف ي احث ي ضا يوظ ي ج ئ ةاً أ ه  :هي الدرجة التي يحصل عليهـا المفحـوص _ المرشـد

التربوي _ على مقياس الرضا الوظيفي.

 .4ي ك ف ي

ي  :ويتبني الباحث تعريف ( صالح  ) 78 : 5002 ،بأنها  :عملية

ديناميكية كلية مستمرة يحاول بها الفرد تغير سلوكه لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه وبين

البيئة المحيطة به بغية الوصول إلى حالة االستقرار النفسي والتكيف االجتماعي .
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و ع ف ي احث ي ك ف ي

ي إج ئ ا أ ه  :هي الدرجة التي يحصل عليهـا المفحوص

_ المرشد التربوي _ على مقياس التكيف النفسي .

 .4يم شا ي وي  : Educational counselorهو شخص متخصص حاصل

على الشهادة الجامعية األولى في فرع من فروع العلوم اإلنسانية التالية  :علم نفس إرشاد
نفسي وتوجيه تربوي ،خدمة اجتماعيه وهو مدرب تدريبا مهنيا عاليا للتعامل مع المشكالت

واالضطرابات السلوكية التي يعاني منها الطلبة .
(اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة)15 :5014 ،

 .5محافظا

غ

 :عرفتها و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية ( )4:1887بأنها

جزء من السهل الساحلي وتبلغ مساحتها  392كيلو متر مربع ،مع قيام السلطة الفلسطينية

تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلى خمس محافظات هي محافظة الشمال ،محافظة غزة،

محافظة الوسطى ،محافظة خان يونس ،محافظة رفح .
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ي صل يثا ي  :إلطا ي ظ ي
يمقام :
إن شخصـية اإلنسـان وصـحته النفسـية تتـأثر بالعديـد مـن المواقـف والظـروف التـي يتعـرر
لها ،ومن ذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة ،وشـتى ظـروف االنضـغاط التـي تصـاحب

تلـك المواقـف  ،ولعـل أصـعبها وأبرزهـا بـل أخطرهـا مـا يـنجم عـن العـدوان والحـروب ،وتتجلـى هـذه

المواقـف فـي الشـعب الفلسـطيني  ،وذلـك لوجـود االحـتالل اإلسـرائيلي وممارسـاته التـي جعلـت الحيـاة

اإلنسانية الفلسطينية عرضة بشكل دائم للتهديـدات والمخـاطر المتوقعـة  -أو غيـر المتوقعـة  -سـواء

كانت باألسر من سلطات االحتالل أو االعتداءات والتعذيب ومنع التجـوال ورؤيـة األشـالء والـدماء

وآالت الحرب وغير ذلك ،فما من بيت إال وقد تزين بشهيد أو جريح أو معتقل أو مصاب ،فالشعب

الفلسطيني تعرر لكثير مـن األحـداث الصـادمة والضـاغطة علـى مـدى السـنوات العجـاف ،بـدأ مـن

مرور بانتفاضة عام  1987م  ،فانتفاضة األقصى المباركة عام  5001م ،
ا
نكبة عام  1948م ،
وصوال إلى الحرب اإلسرائيلية على غزة صيف عام  2014م  ،لتكن الضربة الموجعـة فـوق الـرأس

المحمي بقوة اهلل تعالى .

تعتبر الضغوط ظاهرة إنسانية قديمة ،منـذ أن خلـق اهلل اإلنسـان لقـول اهلل سـبحانه وتعـالى}:
لقـد َخل ْقنـا اإلَنسـان ِفـي كب ٍـد {)سـورة البلـد :اآليـة  ، )4إال أن االهتمـام بهـا كونهـا مجـاال للد ارسـة هـو
الـذي يمكـن أن يطلـق عليـه الحداثـة ،لتغيـر سـمات المجتمعـات فـي العصـر الحـديث مـن خـالل ثـورة
المعلومـات وظهـور العولمـة ومـا نـتو عـن ذلـك مـن تعقيـد فـي منـاحي الحيـاة المختلفـة ،والكشـف عـن
وجـود تغيـرات فسـيولوجية مرتبطـة بـردود أفعـال الجسـم تجـاه الضـغوط  ،وهـذه التغيـرات لهـا عالقـة

سلبية وثيقة بصحة اإلنسان وما يصيبه من أمرار عضوية ونفسية.
ونظـ ار لاثــار الســلبية الناجمــة عــن ضــغوط العمــل ،أصــبحت هــذه الظــاهرة شــبحا يهــدد أمــن
العمال واستقرارهم ،مما جعلها من المواضـيع التـي اسـتقطبت فكـر العديـد مـن البـاحثين  ،ولقـد مسـت

ظــاهرة الضــغوط مهن ـا عديــدة مــن بينهــا مهنــة التعلــيم وخاصــة اإلرشــاد التربــوي فــي مختلــف الم ارحــل
التعليميـة فمصــادر الضــغوط عديـدة ناجمــة عــن اضــطراب المنـاخ التنظيمــي فــي العمـل ومــا تتســم بــه
هــذه المهنــة مــن أعبــاء ومــا تتميــز بــه مــن كث ـرة الواجبــات واألدوار ،ونقــل المســئولية ممــا تجعلنــا ال

نجدها في المهن األخرى  ،وفهي مسؤولية إعداد الفرد للحياة .
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هــذه المســؤولية التــي تســتدعي التوافــق المهنــي وال ارحــة النفســية للمرشــد بقصــد تبليــغ رســالته

النبيلــة علــى أحســن وجــه  ،وال شــك أن معايشــته للضــغوط يعتبــر مــن المعيقــات األساســية التــي تقــف
حائال دون أداء مهامه على الوجه األفضل .
ويعتبر البحث في مصادر الضغوط المهنية لدى المرشدين إحدى النقاط التي يجب التركيز

عليها ،بقصد تشـخيص أهـم الصـعوبات التـي تسـبب للمرشـدين المعانـاة النفسـية ،قصـد تفـادي اآلثـار
الناجمة عنها سواء بالنسبة للمرشدين أو بالنسبة للمجتمع.
يبقــى اضــطراب بيئــة العمــل مــن المصــادر الرئيس ـة للضــغوط المهنيــة للعامــل ،لــذلك نالحــظ
تحول اهتمام الباحثين والعلماء من دراسة الضغوط النفسية بصفة عامة إلى دراسة الضغوط المهنية

بصـفة خاصــة  ،وهــذا لكــون الصـحة النفســية للفــرد مبنيــة علــى جوانـب عديــدة وتتــأثر بعوامــل مختلفــة
من بينها الجانب الوظيفي أو المهني و التكيف النفسي .

وتطـور االهتمـام بعـد ذلـك مـن د ارسـة الضـغوط بصـفة عامـة إلـى د ارسـة الضـغوط المهنيـة

علـى وجـه الخصـوص حيـث أثبتـت العديـد مـن الد ارسـات المتخصصـة أن مـا يتعـرر لـه العـاملون
غالبا من ضغوط في بيئات العمل ال يؤثر فقط على حالتهم الصحية والنفسية مـن اضـطراب وقلـق

واحباط وتوتر ،بـل يـنعكس أيضـا بالسـلب علـى مسـتويات أدائهـم لعملهـم  ،بالتـالي يعيـق المنظمـات
والمؤسسات في تحقيق أهدافها (حريم. )19:2004،

لهذا بدأت الدراسات في هذا المجال تتجـه نحـو التعـرف إلـى اتجاهـات العـاملين ومشـاعرهم،

والكشـف عـن آثـار تلـك المشـاعر اإليجابيـة والسـلبية ،ومقـدرتهم علـى تحقيـق أهـداف المؤسسـة التـي
يعملون بها ،ومواقفهم تجاه وظائفهم ومنشآتهم ،للرفع من جودة إنتاج أية مؤسسة من المؤسسات.
ولعـل مـن أسـباب كثـرة البحـوث والد ارسـات فـي موضـوع الضـغوط المهنيـة والرضـا الـوظيفي

والتكيـف النفسـي هـو االعتقـاد السـائد بأنـه كلمـا زادت درجـة الرضـا الـوظيفي ،فـإن ذلـك يـؤثر إيجابـا
ـر محوريـا إذا مـا
على إنتاجيـة الفـرد كمـا ونوعـا ،ولـذلك فـإن االهتمـام بالمرشـدين التربـويين يعتبـر أم ا

أردنا النهور بمستوى العمل من حيث الكفاءة واإلنتاجية ،مع العلم بأن الرضا الوظيفي هو وسيلة
وليس هدفا في حد ذاته ألنه يعمل على حل الكثير مـن المتاعـب والمشـاكل التـي تواجـه األفـراد فـي
عملهم (محيسن . (53:2004 ،

فـالتكيف يسـاعد اإلنسـان فـي المحافظـة علـى التـوازن بـين مختلـف حاجاتـه ،أو مواجهـة
العوائق التي تقف في وجهها ،وتبرز األهميـة الكبـرى للتكيـف النفسـي لإلنسـان مـن خـالل الحاجـات
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االجتماعية التي يتعامل معها األنسان في الوسـط الثقـافي الـذي يعـيش فيـه وينمـو ،و يعدلـه اإلنسـان

ويطوره على األقل .

بالرغم من أن عملية التكيف واحدة – من حيث كونها عملية تفسير  -عند كل الناس فان

نتائجها تختلف باختالف األفعال واألساليب التي يستخدمها األفراد أو الجماعات في عملية التكيف
فهناك العديد مـن األسـاليب التـي يلجـأ إليهـا األفـراد إلشـباع حاجـاتهم  ،ولمجابهـة الضـغوط
وخفر التوتر ،فقـد تكـون هـذه األسـاليب واألفعـال تكيفيـه إيجابيـة وبنـاءة فتـؤدي إلـى خفـر التـوتر
والشعور بالرضا وتطوير الذات و تحقيقها ،وقد تكـون وسـيلة سـلبية وغيـر بنـاءة فتـؤدي إلـى خفـر

مؤقت للتوتر إال أنها قد تقود إلى المزيد من التوتر والسـلبية فـي المسـتقبل ،ومـن ثـم زيـادة االعتمـاد
على األساليب السلبية (أبـو نجيله. (81 :2001 ،

لذا تعد هذه الدراسة محاولة ترمي إلى تفهـم الضـغوط المهنيـة والرضـا الـوظيفي و التكيـف
النفسي لدى المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات غـزة محـل الد ارسـة ،الناتجـة

عن ظروف عملهم ،رغبة في تحفيزهم وحثهم على أداء الوظائف الموكلة إليهم بنجاح ،بشكل يحقق

أهداف المؤسسات التي يعملون بها.
ســيتم التطــرق فــي هــذا الفصــل لموضــوع ضــغط العمــل وتوضــيح تعريفــه وأهميــة د ارســة هــذا

الموضــوع ،والعناصــر التــي يتكــون منهــا هــذا المفهــوم ،وم ارحــل ضــغط العمــل ومصــادره ومؤش ـراته
واآلثار التي يتركها  ،كما سيتم التطرق إلى طرق العالج ،حيث يرجو الباحث أن يتمكن من تغطيـة
هذا الموضوع من كل الجوانب إلبراز أهميته.

ونظـ ـ ار ألهمي ــة ضـ ــغط العم ــل فق ــد أصـــبح ه ــذا الموض ــوع أح ــد المج ــاالت األساس ــية التـــي

استحوذت على االهتمام في العقدين األخيـرين ،ولكـن يالحـظ أن الكتابـات فـي هـذا المجـال مـا ازلـت

في معظمها على مستوى التحليـل النظـري ،ولـم تنـل الد ارسـات التطبيقيـة منـه إال نصـيبا محـدودا مـن

االهتمام ،ويمكن إرجاع ذلـك إلـى سـببين رئيسـين  ،األول :تنـوع العوامـل المسـببة للضـغوط وتـداخلها

ممــا يثيــر مشــكلة فصــل كــل منهــا لد ارســة تــأثيره  ،والثــاني :عــدم اتفــاق البــاحثين علــى مفهــوم محــدد
ودقيق لضغوط العمل مما يوقـع الباحـث الـذي يحـاول الخـور فـي هـذا المجـال فـي حيـره تجعلـه فـي

النهاية إما أن يبتعد عنه كليا أو يحاول تبني المفهوم الذي يتفق مع قناعته الشخصية .

(العميان)128 :5002 ،
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يم حث

ول  :يضغوط يمه

يمقام :
أصبح موضوع ضغط العمل يحظى بعناية متزايدة من قبل الباحثين المتخصصين في
مختلف ميادين علم النفس عامة وعلم نفس المهنة والسلوك التنظيمي بصفة خاصة ،ويرجع هذا

االهتمام إلى ما ينجم عن الضغوط المهنية آثار سلبية في سلوك المهنيين وموقفهم تجاه عملهم.
وال تكاد توجد مهنة تقريبا ال تتوافر فيهـا سـمات وآثـار مترتبـة عـن ضـغط العمـل  ،بـل إن لكـل مهنـة
خصائصها التي قد تؤدي إلى الشعور بدرجات متفاوتة من الضغوط الواقعة على العاملين فيها.
ولذلك تستدعي اآلثار السـلبية المترتبـة علـى الضـغوط المهنيـة التعـرف إلـى مسـبباتها ومصـادرها فـي
بيئــة العمــل مــن أجــل الكشــف عــن الوســائل والمهــارات المناســبة التــي تمكــن المهنيــين مــن مواجهــة

الضغوط النفسية لديهم بصورة إيجابية ( .مجلة جامعة دمشق ) 5 : 54 : 5002 ،

ويعيش اإلنسان خالل فترة حياتـه داخـل دائـرة مـن المتطلبـات لحاجاتـه الماديـة والنفسـية واالجتماعيـة
التي يحتاج إلى إشباعها في محيطه .
ويواجــه الفــرد فــي حياتــه اليوميــة ضــغوطا مختلفــة التــي أصــبحت جــزء مــن حياتــه اليوميــة وتــنعكس
آثارهــا علــى كــل مــن صــحته الجســمية والنفســية  ،فيصــبح الفــرد فــي حالــه مــن عــدم االتـزان الجســمي
والنفسي ،وتنشأ هذه الضغوط عادة من البيئة المحيطة به لكون أن الضغوط والحياة أصبحا يسيران

جنبــا إلــى جنــب وذلــك نتيجــة التعــرر إلــى درجــات متفاوتــة مــن الضــغوط  ،فغالبــا مــا يتعــرر الفــرد
لمواقف وظروف تكون متطلباتها فوق طاقته .
فالفرد عندما يدرك عدم قدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة وقدرته على االستجابة لهـا،
فإنه يشعر بالضغوط  .في حين الشخص استطاع التكيف معها ،فـإن الضـغوط تكـون مقبولـة ،وهـذا
ال يعن ــي أن التع ــرر المتك ــرر لموق ــف الض ــغط يك ــون ل ــه ت ــأثيرات إيجابي ــة ب ــل إن تكـ ـرار المواق ــف

الضــاغطة تجعــل الفــرد عــاج از عــن اتخــاذ الق ـ اررات ،وتضــعف تفاعلــه مــع اآلخ ـرين وتســبب ظهــور
أعرار جسمية ونفسية لديه.
فــي البيئــة المدرســية تنشــأ ضــغوط العمــل بســبب مــا يقــوم بــه المرشــد مــن مهــام ومــا يتعــرر لــه مــن
ضــغوط ،وعــدم الرضــا عــن المركــز الــوظيفي (ال ارتــب ،الترقيــة) ،والتمييــز غيــر المبــرر مــن الرؤســاء
والجمهور ،ولكونه يعد ضمن أعلى البيئات الضاغطة في المجتمع ،ومن هنـا زاد االهتمـام بضـغوط
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مهنة اإلرشاد ،ألن المرشـد عنـدما يتعـرر للضـغوط داخـل المدرسـة فـإن ذلـك يـؤثر فـي روح العمليـة

اإلرشادية.

كمــا أن المرشــد التربــوي يعــد صــمام األمــان والمحــور األساســي للعمليــة التعليميــة لــذلك فــإن تكيفــه
المهنــي ضــروري جــدا ليســتطيع القيــام بمهامــه علــى أفضــل وأكمــل وجــه وأنجــح صــورة ،وعليــه فــإن

اخــتالف أي مكــون مــن مكونــات تكيفــه المهنــي يعرضــه للشــعور بــالعجز عــن العمــل وعــدم القيــام بــه
بشكل مرضي.
وكذلك فإن عدم تكيفه مع العمل يؤثر سلبا على شعوره مما يؤدي إلى خلل في أـدائه المهنـي ،لـذلك
ال بد من تخفيف الضغط المهنـي عـن المرشـدين ليتجـدد لـديهم الرضـا عـن المهنـة و التوافـق مـا بـين

كل من قيم العمل ونتائو العمل الذي يقوم به .

ي

ل ي ا خي يم هو يضغوط:

ابتكــرت هــذه الكلمــة التــي تعنــي الضــغط " "stressفــي القــرن التاســع عشــر مهندســون انكلوســكوينون
لإلشارة إلى القوة التي تحث على التوتر وهي تمارس على الجسم ( شيخاني.) 105:2003،
إن أول اهتمــام تــاريخي بهــذا المصــطلح كــان فــي بدايــة القــرن العش ـرين علــى يــد العــالم الفســيولوجي

والتر كانون حـين اسـتخدم مصـطلح التـوازن الجسـمي  Homeostasis Walter Cannonللتـدليل
عــن نزعــة الكــائن باالســتعانة علــى مصــادرها للمحافظــة علــى حالــة االت ـزان  ،فالكــائن الحــي يــدرك

الخطر في البيئة ،واالستجابة تكون إما الدفاع أو الهرب (الغري ،وأبو أسعد.)21:2009،

وفــي ســنة 1936اســتخدم طبيــب كنــدي اللفظــة بمعنــى طبــي  ،ألن الضــغط النفســي يشــير إلــى عمــل
عــدواني علــى الجســم البشــري كالضــجة والخطــر والقلــق والمعاكســة و رد فعــل الجســم لمواجهــة هــذا

العــدوان  ،وأساســا أطلــق عليــه سلســلة مــن اإلف ـ ارزات الهرمونيــة أو االدرتيــايين والوصــالت العصــبية
ليتعودها الدماغ أو المهاد (شيخاني.)106:2003،
إن مفهــوم الضــغط فــي أبســط معانيــه يشــير إلــى أي شــيء فــي شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتجابة انفعاليــة
حــادة ومســتمرة ،ألن مصــطلح الضــغوط يســتخدم لإلشــارة إلـى الموقــف الــذي يكــون فيــه الفــرد محمــال

فوق طاقته بطريقة ما (حسين وحسين. )22: 2006 ،

وبذلك يندرج تحت مفهوم الضغط عدة مكونات مختلفة هي :
 .1مثير موضوعي أو يدرك بسببه ويحدث استجابته للضغوط.
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 .5عوامل معرفية إدراكية تؤثر على استجابة الفرد لمثير معين.

 .3فروق فردية ثابتة نسبيا تؤثر على مدى تجاوب الفرد مع الضغوط.
 .4استجابة فسيولوجية للضغوط.

 .2تغيرات صريحة في السلوك ( .عور)43-42 :2001 ،
ويشــير مفهــوم الضــغط فــي أبســط معاينــة إلــى أنــه تغيــر داخلــي أو خــارجي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى
استجابة انفعالية حادة ومستمرة (إبراهيم. )118 :1998 ،
وأما يضغوط اي غ إل ج

فقا و ا في ثالث مصط حا :

 يضةةغوط  :stressorفهـي تشــير إلـى تلــك القــوى والمـؤثرات التــي توجــد فـي المجــال البيئــي
(فيزيقية  -اجتماعية  -نفسية) .
 ال ضةةغاط  :strainفهــي تشــير إلــى حالــة االنضــغاط التــي يعانيهــا ويــئن منهــا الفــرد التــي
تعبر عن ذاتها في الشعور باألعباء واإلنهاك واالحتراق الذاتي (الرشيدي)15: 1999 ،
 مصةط

يضةغوط  : stressesأي أن مفهـوم الضـغوط هـو مفهـوم ينتسـب فـي أهلـه إلـى

عل ــوم الفيزي ــاء حي ــث إن ــه يش ــير إل ــى مفه ــوم االجه ــاد أو الض ــغوط أو الق ــوة الت ــي تم ــارس عل ــى

األجسام مثلما تصطدم سيارة بسور فتحطمه وكذلك تتأثر السيارة بهذا االصطدام

(كفاني  ،وعالء الدين )862: 2006

ع ف يضغوط:
 .7ع ف يضغوط يغ ً  :الضـغط :الضـغط والضـغطة ،عصـر الشـيء أو ضـغطه ضـغطا أو ازحـه

إلــى حــائط ونحــوه  ،وفــي الحــديث " لتضــغطن علــى بــاب الجنــة " أي تزحمــون  ،يقــال ضــغطه إذا
عصره وضيق عليه وقهره (ابن منظور. )128:1997،

 .6يضغط أو ضغط يا في يطب :هو ضغط يحدثه تيـار الـدم علـى جـدار األوعيـة وفـي الهندسـة
والميكانيكا هو القوة الدافعة على وحدة المساحات فـي االتجـاه العمـودي عليهـا .والضـغط الجـوي أو
الضغط الطبيعي هو الذي يتركز على نقطـة معينـة بفعـل الثقـل الـذي يحدثـه عمـود الهـواء علـى هـذه

النقطة (أنيس وآخرون. )541 :1972 :
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ع ف يضغوط صطالحاً:
يعــرف (هــالل )209 :2006 ،الضــغوط  : What is stressبأنهــا "تغيـرات جســمانية طبيعيــة
تهي ــل الف ــرد للتواف ــق م ــع الف ــروق الس ــيئة الت ــي تمث ــل تهدي ــدا ل ــه وه ــي ظـ ـواهر س ــلوكية وثيق ــة الص ــلة

ببعضها.

ويعرف (عثمـان )96 :2001 ،الضـغوط  :بأنهـا تلـك "الظـروف المرتبطـة بالضـغط والتـوتر والشـدة

الناتجــة عــن المتطلبــات التــي تســتلزم نوعــا مــن إعــادة توافــق عنــد الفــرد ومــا ينــتو عــن ذلــك مــن آثــار
جسمية ونفسية وقد تنتو الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط والحرمان والقلق.
يعــرف (حســين  )37 :2003 ،الضــغوط  : stressبأنهــا حالــة مــن التــوتر الجســمي النفســي التــي
تعتري الفرد عنـدما تقتصـر علـى أحـداث ومواقـف تسـلتزم منـه مطالـب تكيفيـة قـد تكـون فـوق احتمالـه

وامكاناته ،وان الضغط للحدث الواحد يختلف من شخص آلخر ويتوقف ذلك علـى مـدى إدراك الفـرد
لقدرته على السـيطرة والـتحكم علـى الموقـف وذلـك فـي ضـوء إمكانياتـه الشخصـية وخب ارتـه ومـا يتـوفر

لديه من مصادر المساندة االجتماعية عن اآلخرين".
يعرف (إسماعيل )26 :2004 ،ضغوط الحياة  : Life sressبأنها "ظروف ومواقـف الحيـاة التـي
تواجه الفرد في البيـت أو العمـل وتجلـب لـه المخـاوف والتحـذير وتجبـره علـى مقاومتهـا والتصـدي لهـا

مما يؤدي إلى توتره الجسمي والنفسي أو المهني .
يعرف (الغريـر وأبـو أسـعد )22 :2009 ،الضـغوط بأنهـا :تلـك الصـعوبات التـي يتعـرر لهـا الكـائن
البشري بحكم الخبرة والتي تنجم عن إدراكه للتهديدات التي تواجه .
يعرف (كفافي ،وعـالء الـدين )161 :2006 ،الضـغط أو اإلجهـاد  :بأنـه حالـة مـن اإلجهـاد النفسـي
والمشقة التي تلقى على الفرد بمطالب وأعباء عليه أن يتوافق معها .

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن تعريفــات يعــرف الباحــث أن الضــغط هــو حالــة تزيــد لــدى الفــرد فــي درجــة
التــوتر النفســي الشــديد والقلــق واإلحبــاط واالكتئــاب وعــدم االســتقرار والتوافــق مــع الحيــاة اليوميــة التــي

يعيشها داخل المجتمع .

ع ف يضغوط يمه :
مما ال شك فيه أننا نعيش في بيئة تسـودها المثيـرات والمنبهـات المتنوعـة بغـر النظـر عـن

أسـبابها سـواء ماديـة أو سـيكولوجية  ،وان ضـغوط العمـل قضـية الزمـت اإلنسـان منـذ وجـوده علـى
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ـزل مصـدر شـقاء وذلـك مصـداقا لقولـه تعـالى}:لقـد
األرر فقـد وجـد ليعمـل ،وكـان هـذا العمـل وال ي ا
َخل ْقنـا اإلَنسـان ِفـي كب ٍـد { )البلـد ، )4 :ولقـد ترتـب علـى هـذا العمـل ومـا صـاحبه مـن شـقاء مواجهـة

اإلنســان للعديــد مــن المخــاطر والتحــديات فــي حياتــه ،تلــك التــي جلبــت لــه الضــغوط .

(العميان)159:2005،

ولقد تعددت مفاهيم ضغوط العمل واختلفت وفقا التجاهات الباحثين والكتاب و مدارسهم  ،فال يوجد
هناك تعريف محدد ودقيق يتفق عليه الجميع ،وذلك بحكم تباين التخصصات وتنوع األفكار واآلراء
واخـتالف طريقـة تنـاولهم ود ارسـتهم لموضـوع ضـغوط العمـل؛ فمـنهم مـن عرفهـا علـى أسـاس البيئـة

الخارجيـة المحيطـة بـالفرد ،ومـنهم مـن عرفهـا علـى أسـاس مـدى اسـتجابة الفـرد للمـؤثرات والقـوى

الخارجية المسببة للضغوط ،و رأى آخرون أن الضغوط هي نتاج التفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة
به

(السعد ،ودرويش. )71:2008،

ويـرى (عبــدالجواد،5005،ص )12أن ضــغوط العمــل عبــارة عــن :مجموعــة المثيـرات التــي توجــد فــي
بيئــة عمــل األف ـراد والتــي ينــتو عنهــا مجموعــة مــن ردود األفعــال التــي تظهــر فــي ســلوك األف ـراد فــي

العمــل ،أو فــي حــالتهم النفســية والجســمانية ،أو فــي أدائهــم ألعمــالهم نتيجــة تفاعــل األف ـراد فــي بيئــة

عملهم التي تحوي الضغوط.

ويرى (جاد الرب ،5002،ص )202ان ضغوط العمل :وهـي مجموعـة العوامـل البيئيـة السـلبية(مثـل
غمــور الــدور  ،وص ـراع الــدور ،وظــروف العمــل الســيئة  ،واألعبــاء ال ازئــدة والتــي لهــا عالقــة بــأداء

عمل معين.

وعرفها )عبد الباقي )282:2000 ،بأنها  :مجموعة من المثيرات التي تتواجد في بيئة عمل األفراد
والتي ينتو عنها مجموعة من ردود األفعال التي تظهر في سلوك األفراد في العمل ،أو في حـالتهم

النفسـية والجسـمانية ،أو فـي أدائهـم ألعمـالهم نتيجـة تفاعـل األفـراد مـع بيئـة عملهـم التـي تحـوي
الضغوط .
وقد عرفهـا (حـريم (284:2004،بأنهـا :اسـتجابة متكيفـة تعـدلها الفـروق الفرديـة والعمليـات النفسـية،
والتي تنشأ نتيجة عمل أو موقف أو حدث يفرر على الفرد مطالب نفسية وجسدية عالية .
ويرى حسن( )2004أن مفهوم ضغوط العمل يتضمن ثالثة معاني على النحو التالي:
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 -7يم هو يذ ي ي ضةغوط  :يعنـي اسـتجابة الجسـم لمجموعـة مـن المواقـف والمتغيـرات البيئيـة
والتي يترتـب عليهـا العديـد مـن االنح ارفـات واآلثـار السـلوكية والفسـيولوجية والنفسـية للعـاملين فـي

المنظمة.

 -6يم هو يم كامل ي ضغوط  :وينظـر إلـى ضـغوط العمـل مـن هـذا المنظـور علـى أنـه يحـدث
نتيجة لتفاعل الخصائص الذاتية للفرد مع الظروف البيئية الخارجية المحيطة به وبالتالي تعرف

ضـغوط العمـل علـى أنـه عبـارة عـن حالـة تنـتو مـن التفاعـل بـين الظـروف الموجـودة فـي العمـل
وخصائص العامل ويترتب عليها خلل في االتزان الفسيولوجي السيكولوجي لذلك الفرد.

 -4يم هةو ي ئةي ي ضةغوط :حيـث ينظـر إلـى الضـغوط مـن خـالل هـذا التعريـف علـى أنهـا
مجموعة من العناصـر والمثيـرات والقـوى وبالتـالي فالضـغوط مـن خـالل هـذا المفهـوم يعبـر عنهـا

بأنهـا مجموعـة مـن العوامـل البيئيـة السـلبية مثـل غمـور الـدور ،صـراع الـدور ،ظـروف العمـل،

عبء العمل الزائد والتي لها عالقة بأداء عمل معين( .حسن (400- 399: 2004،

من خالل يع ض ي ا ق يم هو يضغوط و طو ا من يقا إيى يحا ث ض ي احث أ ها:
 .1تحدث نتيجة استجابات لضغوط بيئة العمل على الفرد.

 .5تعتبر كاستجابات فسيولوجية للتكيف مع الظروف الخارجية.
 .3ينتو عنها شعور بالحزن و الضيق  ،مما يؤثر سلبا على مستوي أداء العمل .
 .4يدرك الفرد من خاللها تهديدا محتمال ال يستطيع التعامل معه بصورة فاعلة .

أ م

ا

ضغوط يعمل ياى يم شا ن ي و ن

إن ضـغوط العمـل سـمة مـن سـمات العصـر الحـديث ،حيـث يطلـق عليهـا بعـر البـاحثين

( القاتـل الصـامت ) THE SILENT KILLERوأصـبحت العديـد مـن المنظمـات والمؤسسـات فـي

الوقـت الـراهن علـى اخـتالف أنشـطتها تعـاني مـن ازديـاد ضـغوط العمـل وانتشـارها بشـكل واسـع بـين

العاملين فيها ،وثبت أن استمرارها يترك آثا ار سلبية على صحتهم البدنية والنفسية ومن ثم على أدائه

الوظيفي( .فائق)153:1997،

والجدير بالـذكر أن ضـغوط العمـل ال تعـد خلـال فـي األسـلوب الـذي تـدار بـه المديريـة أو فـي طريقـة

تنظـيم العمـل وأدائـه فيهـا ،ألنهـا عنصـر الزم ينشـأ مـع أي تنظـيم إداري ،حيـث يصـعب أن توجـد

مديرية ال يشـعر المشـرفون فيهـا بمسـتويات مختلفـة ومتنوعـة مـن ضـغوط العمـل ،مهمـا وضـعت مـن
خطط وبذل من جهد في أساليب إعدادها وتنفيذها (الهنداوي. (125:1994،

50

ويقا ذك

( يخث

 )88:1997أن أ م

ضغوط يعمل عوا إيى أم ن ما:

ا

-1قيمـة العمـل ذاتـه وأثـره فـي حيـاة المشـرفين وعالقـاتهم االجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية

وانعكاس تلك العالقات على المجتمع بصفة عامة ،فضال عن أثره على نفسية اإلنسـان واتـزان

مشاعره .
-5مـا تسـببه اآلثـار السـلبية لضـغط العمـل مـن شـعور بـالتوتر واإلجهـاد المتصـلَ ْين بـاألمرار
الجسمية والنفسية والعقلية التي تـؤثر علـى اإلنجـاز واإلتقـان واإلنتـاج بشـكل عـام وهـذا مـا يـؤدي
في النهاية إلى ضرورة دراسة ضـغوط العمـل والوسـائل الممكنـة للحـد مـن ذلـك التـوتر واإلجهـاد،
فضـغوط العـاملين ينبغـي أن ينظـر إليهـا بصـفتها علمـا البـد مـن تطـوير أسسـه النظريـة وتقويـة
األبحاث التطبيقية حوله.
و ض ف ي احث يهذه
ي و ن ما ي:

اب و ي ي افع يال ما ا

ظا

ضغوط يعمل يةاى يم شةا ن

 .7يعتبـر المرشـد التربـوي ممـثال لإلرشـاد التربـوي الجهـة الرقابيـة المسـؤولة عـن متابعـة تنفيـذ

السياسـات وتحقيـق األهـداف داخـل المدرسـة وبالتـالي فـإن تعـرر المرشـد التربـوي لهـذه الضـغوط
يعني الحكم بالفشل على متابعة تحقيق األهداف.

 .6يحتاج المرشد التربوي المتالك مهارات التواصـل والتعامـل مـع اآلخـرين واكتسـاب األصـدقاء

ال سـيما ضـمن عالقتـه بالعـدد الكبيـر مـن المرشـدين خـارج المدرسـة ولكـن ضـغوط العمـل سـتكون
عائقا أمامه .

 .4المرش ــد الترب ــوي ه ــو الي ــد الحاني ــة للط ــالب ف ــي الم ــدارس  ،و ه ــو الش ــخص المس ــئول ع ــن

االستماع لمشاكلهم  ،و مساعدتهم على عليهـا  ،و فـي تعـرر المرشـد لضـغوط العمـل  ،فـإن هـذا
يقلل من قدرته علـي اسـتيعاب الطلبـة و سـماعه لمشـاكلهم  ،و يحـد مـن قدرتـه فـي التفكيـر بوسـائل

تربوية و أساليب إرشادية تساعد الطلبة على تخطي العقبات و حل مشاكلهم .

ع اص ضغوط يعمل:
إن الحديث عن عناصر ضغوط العمل يتناول العوامل التي تتفاعل مع بعضها الـبعر وينـتو

عنها ضغط العمل  ،فلكـل فعـل رد فعـل ولكـل مثيـر اسـتجابة لـذا فإنـه يمكـن تحديـد ثالثـة عناصـر

رئيسة للضغوط في المديرية التي يعمل فيها المرشد التربوي وهي:
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 .1ع ص يمث

 :يحتوي هذا العنصر على المؤثرات التي تنتو عن المرشد نفسه أو المديرية

أو البيئة ،وينتو عنها شعور المرشد بالضغط (الشرم. )136:2005:
 .5ع ص ال جا

 :وهي ردة الفعل التي تنتو عن المرشد التربوي نتيجة تعرضه للمثيـرات

الضـاغطة وتتمثـل فـي الـردود النفسـية أو الجسـمانية أو السـلوكية تجـاه الضـغط وقـد تكـون علـى
شكل إحباط لالسـتجابة ينـتو عـن وجـود عـائق بـين السـلوك والهـدف الموجـه لـه ،وقـد يكـون فـي

شكل قلق وعدم االستعداد لإلجابة بصورة مناسبة للمواقف ( .الريس)17:1989،
 .4ع ص ي اعل  :وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة.

(العميان)161:2002،
ويرى ي احث أن هذه العوامل ال بد وأن تكون مجتمعة حتى تحدث ضغوط العمل فإن عدم
وجود مثير لن يولد رد فعـل وان عـدم وجـود تفاعـل مـا بـين المثيـر واالسـتجابة يبقـي كـال منهـا علـى

حاله.

م حل ضغوط يعمل
إن ضغوط العمل ال تتكون بين ليلة وضحاها وانما هناك مراحل عدة ال بد أن يمر بها المرشد
التربوي حتى يظهر أثر تلك الضغوط عليه.
ولضغوط العمل أربع مراحل بينها )الهاللي )2009 ،على النحو التالي:
 .1م ح

ي ع ض ي ضغوط  :وهي مرحلة اإلحساس بوجود الخطـر وذلـك عنـد تعـرر المرشـد

لمثيـر داخلـي أو خـارجي ،حيـث أدى هـذا المثيـر إلـى حـدوث ضـغوط معينـة يترتـب عليهـا بعـر
المظاهر  ،والتي من خاللها يمكننا معرفة تعـرر الفـرد للضـغوط ،وأهـم هـذه المظـاهر هـي زيـادة
ضربات القلب ،واألرق ،وتوتر األعصاب ،وسوء استغالل الوقت ،والحساسية للنقد.
 .5م ح

ا ي عل ( ي عامل مع يضغوط)  :وتبدأ هذه المرحلة بعد حـدوث التغيـرات السـابقة،

ويأخذ رد الفعل أحد االتجاهين إما المواجهة لمحاولة التغلب عليها أو الهروب ومحاولـة الـتخلص

منهـا وبـذلك يعـود المرشـد إلـى حالـة التـوازن  ،واذا لـم يـنجح ينتقـل للمرحلـة الثانيـة حيـث يكـون قـد

أصيب بالضغوط .
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 .3م ح ة

يمقاومة ومحاوية

ي ك ةف :فـي هـذه المرحلـة يحـاول المرشـد عـالج اآلثـار التـي

حـدثت ومقاومـة أي تطـورات إضـافية ومحاولـة التكيـف مـع مـا حـدث فعـال  ،واذا نجـح قـد يسـتقر

األمر ويصبح هناك أمل في الرجوع لحالة التوازن ،أما في حالة الفشل ينتقل الفرد للمرحلة التالية.
 .4م ح

ي عب و إل هاك  :يصل الفرد لهذه المرحلـة بعـد تعرضـه للضـغوط لمـدة طويلـة حيـث

يصـاب باإلجهـاد بسـبب محاوالتـه المتكـررة للمقاومـة والتكيـف حيـث يمكـن أن نسـتدل علـى هـذه

المرحلة من خالل بعر اآلثار أهمها االستياء من جو العمل وانخفار معدالت اإلنجاز والتفكير

في ترك الوظيفة واإلصابة باألمرار النفسية مثل النسيان المتكرر ،والسلبية ،واالكتئاب واإلصابة
باألمرار العضوية كالقرحة في المعدة ،وضغط الدم( .الهالل)45:2009،

ويري ي احةث أن م ارحـل ضـغوط العمـل متتاليـة  ،كـل مرحلـة تـؤدي إلـى المرحلـة التاليـة ،ال
يمكن الوصول إلى أدناها إال بالمرور على ما سبقها من م ارحـل  ،وهـذا التقسـيم يسـاعد فـي التعـرف
على المرحلة التي يعيش بها المرشد من ثم ووضع الخطة العالجية المناسبة لها.

مصاا ضغوط يعمل:
يسـتعرر ي احةث فيمـا يلـي أهـم المصـادر المحتملـة لضـغوط العمـل إذ أن محاولـة كشـف
األسباب الكامنة وراء تلك الضغوط هو الشغل الشـاغل للبـاحثين فـي هـذا المجـال وقـد حلـل الكثيـر

من هؤالء الباحثين أسبابا مختلفة لضغوط العمل .إال أن تركيز الباحث هنا سينصب على مسببات
ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين.

ولقـد أشـار ( العبـدلي  )37 :2012،إلـى وجـود سـبعة مصـادر رئيسـة للضـغوط سـتة منهـا

خارجية ومصدر واحد فقط داخلي وهي:
.1

العمل.

.3

مراحل النمو.

.5

تنظيمات الدور.

.4

التنظيمات البيئية والمناخ.

.9

المصادر والتنظيمات العليا.

.2
.7

العالقات الداخلية في التنظيمات البيئية.
المكونات الشخصية للفرد.
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مؤش

ضغوط يعمل
إن تعرر المرشـد التربـوي لضـغوط العمـل بـاختالف مسـبباتها وأنواعهـا ومراحلهـا البـد وأن

تظهـر علـى سـلوك المرشـد التربـوي حيـث يسـتدل بمجموعـة مـن المؤشـرات علـى أن وجـود الضـغوط

لدى المرشد التربوي.

ويذكر ) القريوتي  )572-574 :5000 ،على وجود ضغوط العمل عند األفراد ومنها:
.1

التأخر في الحضور للعمل.

.5

الغياب وعدم المواظبة.

.4

ارتكاب أخطاء في العمل.

.3

اإلهمال.

.2

اتخاذ ق اررات غير سليمة.

.7

عدم التعاون مع اآلخرين.

.8

عالقات عدائية وسيئة مع اآلخرين.

.9
.2

االكتئاب.

مقاومة التغيير .

 .10تبرير األخطاء واتخاذ مواقف دفاعية غير عقالنية.
و ض ف )ش

 )73:2009مجموع أخ ى من يمؤش

.1

ارتفاع معدل دوران العمل.

.5

إنتاجية العمل أقل كما وكيفا.

.4

نسبة الحوادث مرتفعة.

.9

ضياع الوقت.

.3
.2
.7
.2

م ها:

معدل الشكاوي مرتفع.
سوء استخدام الموارد.

انخفار الروح المعنوية.

سوء االتصاالت (غمور الدور ،بطء االتصال ،تشويه المعلومات(.
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ج ي احةث أن هـذه المؤشـرات تسـاعد الرؤسـاء فـي العمـل علـى تالفـي العديـد مـن المشـكالت

و

التي قد تحدث دون معرفة مسبباتها ،وتساعدهم على وضع الخطط العالجية لها ،وتحسين ظروف

العمل وزيادة اإلنتاجية.

آلثا يم

عن ضغوط يعمل

األشـخاص الـذين يتعرضـون لضـغوط عمـل شـديدة عرضـة لكثيـر مـن النتـائو السـلبية التـي
تتركهـا تلـك الضـغوط ،عنـدما ال يسـتطيعون تحمـل تلـك الضـغوط العاليـة أو التعامـل معهـا بطريقـة

ألن أي نـوع مـن التـوتر أو االنفعـال ال بـد أن
إيجابيـة وان تباينـت االسـتجابة مـن فـرد آلخـر.وذلـك ا
يصاحبه نوع من التغيرات البدنية الظاهرة والتغيرات الفسيولوجية الداخلية ،هذه التغيرات يتم الـتحكم
فيها من خالل الجهـاز العصـبي الـذي يـنظم الجسـم مـن خـالل السـيطرة علـى أجهـزة الجسـم األخـرى
بروابط عصبية خاصة تنقل له المثيرات المختلفة الداخلية والخارجية ويستجيب لهـا بشـكل تعليمـات
توجه إلى أعضاء الجسم ،تؤدي إلى تكييف نشاط الجسم ومواءمته لوظائفه المختلفة للحياة بانتظام
وتكامل ،وبالتالي يستطيع الجسم أن يتفاعل مع بيئته الداخلية والخارجية ( .هيجان(217:1998،

لقد أصبحت الضغوط جزءا من الحياة اليومية للفرد ،وأصبحت لها انعكاساتها على الصحة البدنيـة
والنفسـية لـه ،وتؤكـد اإلحصـائيات أن اآلثـار المترتبـة علـى الضـغوط تكلـف الواليـات المتحـدة

حوالي %10من إجمالي الناتو القومي ،وتذهب معظم هذه التكلفة لعالج األمـرار البدنيـة الناتجـة
عن الضغوط ،وهناك دالئل قوية على أن الضغوط تـؤثر أيضـا علـى الصـحة النفسـية للفـرد ،وعلـى

مستوى أداءه في العمل (جرينبرج ،بارون. (264:2004،
ي و وأث ه ع ى يعمل :

إن التـوتر لـه تـأثير علـى الصـحة العامـة سـواء البدنيـة ،أو النفسـية و بالتـالي علـى األداء فـي العمـل
بشكل سلبي وذلك لألسباب التالية( :سلطان(226:2004،
.1

الشخص المتوتر يفكر ال إراديا في ما يحس به من ضغط وتوتر أكثر من تركيزه في أداء

المهمة ،لذلك ال يقوم بأدائها كما ينبغي.
.5

التعـرر الـدائم لضـغوط الحيـاة يـؤثر علـى الصـحة العامـة للشـخص ممـا يحـول دون أداء

المهمة بنجاح.
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وبالرغم من هذه الحقائق إال أنه يجب مراعاة وجود حاالت ال يتأثر فيها األداء بحالة التوتر أو
خبير واعتاد على أداء هذه المهمة وبذلك ال يتأثر أداؤه
ا
يحدث ذلك عندما يكون الشخص المتوتر

تحت ضغط التوتر ،والواقع أن الدارسين في هذا المجال قد ركزوا على دراسة عالقة الضغوط

باألمرار النفسية والجسمانية التي يصاب بها األفراد إال أنه من الممكن أن تكون هذه األمرار

ناتجة عن أسباب أخرى بخالف الضغوط ،ومن المهم تحديد الدور الذي تساهم به الضغوط في

تسبب هذه األمرار من ناحية ،والتعرف على المثيرات التي تسبب األمرار الجسمانية وتلك التي
تسبب األمرار النفسية من ناحية أخرى ،إال أن هذا األمر يسبب مشكلة كبيرة للباحثين في هذا
المجال لصعوبة القياس باإلضافة إلى تباين الحالة الصحية النفسية والجسمانية لألفراد من وقت
آلخر (عبد الباقي. )165:2004،

لقد بينت بعر الدراسات أن الضغوط المهنية ليست سلبية بالمطلق ،وانمـا يوجـد للضـغوط المهنيـة

آثار ايجابية عند حد مالئم ،ولكن إذا زادت الضغوط عن الحد المالئم يصبح لها آثار سلبية ،لذلك
ا
سنبين أهم اآلثار االيجابية واآلثار السلبية لضغوط العمل .
 .7آلثا ال جا

يضغوط يعمل :

أ -تحفز على العمل.

ب -تجعل الفرد يفكر ويركز في العمل.
ت -ينظر الفرد إلى عمله بتميز.
ث -التركيز على نتائو العمل.

ج -النوم بشكل مريح والنظر للمستقبل بتفاؤل (العميان. (165:2004،
 .5آلثا ي

يضغوط يعمل :

وهي تصنف إلى ما يلي:

أ -آلثةا يج ةم

 : Physiological effectsوهـي تشـمل فقـدان الهيئـة وارتفـاع ضـغط الـدم

وتعرقات الجهاز الهضمي واإلنهاك الجسمي.

ب -آلثا ي

 : Physiologicalوهي تشمل التعب واإلرهاق والملل وانخفار الميل للعمـل

واالكتئاب واألرق.

ت -آلثةا الج ماع ة  : Social – effectsوهــي تشـمل إنهـاء العالقـات االجتماعيـة والعزلــة
واالنسحاب وانعدام القدرة على قبول وتحمل المسؤولية والفشل في أداء الواجبات اليومية الحضارية.

ث -آلثةةا ي ة وك

 : Behavioral effectsوهــي تشـمل مــا أشــار إليــه الزاروس Lazarus

بأنها زيادة في التقلصات العقلية واللعثمة في الكالم وتغيرات في تعبيرات الوجه واإلقدام واإلحجام.
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ج-

آلثا

يمع ف

 : Cognitive effectsوهي تشمل اضطراب وتدهور في االنتباه والتركيز

والذاكرة وصعوبة التنبؤ وزيادة األخطاء وسوء التنظيم والتخطيط.

(الغرير وأبو أسعد)53-52:2009 ،

ويـرى ي احةةث أن التــوتر وأثـره علـى األداء يسـاعد الفــرد علــى معرفــة الضــغوط التــي تواجهــه لكــي
يفهمهــا وتكــون لديــه المقــدرة علــى الســيطرة علــى الضــغوط والتعامــل معهــا بكــل إيجابيــة ونجــاح فــي

جميع المجاالت.

ضغوط يعمل

قا

يرى ي احث أنه يمكن قياس ضغوط العمل من خالل المؤشرات التالية:
 .1مقارنـة الوظـائف واألعمـال والمهـام بمـؤهالت شـاغليها وخبـراتهم ،ألن الـنقص قـد يمثـل فـي

مصدر من مصادر الضغوط.
ا
المقارنة

 .5التقارير اليومية أو األسبوعية التي يرفعها العاملون عن سير أدائهم.

 .3تقييم األداء الوظيفي السنوي للعاملين الذي يتتبع الكفاءة ونواحي الضعف في األداء.

 .4التقرير السنوي الشامل للمؤسسة بجميع بنوده من إنجاز؛ وصيانة؛ ومصروفات وعوائد...الخ.
 .2مقارنة اإلنتاج باألهداف المطلوب تحقيقها.

 .9فـتح المجـال للمناقشـات والشـكاوى والتعبيـر عـن الـنفس للكشـف عـن ضـغوط العمـل مـع تـوفير
الضمانات الكافية لسرية المعلومات كتخصيص صندوق للشكاوى مثال.

 .7تحديـد ضـغوط العمـل عبـر اسـتطالع آراء العـاملين بتوزيـع اسـتبيانات تستقصـي مصـادر تلـك

الضغوط في بيئة العمل ،وتساعد المسئولين على الخروج برؤية شاملة عن سلبيات العمل .

يـري ي احةث أن أسـاليب الكشـف عـن مصـادر ضـغوط العمـل مـا هـي إال وسـائل لتحسـين األداء
وزيادته في المؤسسات التعليمية أو أي مؤسسة ،حيث أن زيادة األداء أو تحسينه سيحدث تلقائيا إذا

ما درست مصادر تلك الضغوط على أسـاس مـن التخطـيط الجيـد والتنظـيم السـليم للطاقـات البشـرية
المتاحة في المؤسسة ،وتوفير الظروف التنظيمية والطبيعية التي تحفز على األداء واإلبداع فيها .

إا

ضغوط يعمل

بعـد االتفـاق علـى أن الضـغوط سـمة مـن سـمات العصـر الحـديث ،ونتيجـة إلفـ ارزات تفـاعالت

العناصر المدنية المعقدة التي ال يمكن تجاهلها أو تجنبها تماما بأية حال من األحوال ،ولكـن يمكـن
إدارتها بالسيطرة عليها من خالل تحسين قدرات األفراد على التكيف ،وتنمية القيم اإلدارية المالئمة
لـديهم ،والسـيطرة علـى العوامـل المـؤثرة فـي المنـاخ العـام للمؤسسـة للتصـدي لهـا قبـل وقوعهـا أو

االستفادة منها وتوجيهها التوجيه السليم ،ومـن أبـرز تلـك االسـتراتيجيات للتعامـل مـع ضـغوط العمـل

اآلتي:
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 .1يو ائل ي ظ م

 :تحليل األدوار وتوضيحها  :بحيث يدرك كل فرد مسئولياته بشكل محـدد

وواضح ،ومـا هـو مطلـوب منـه ،ومـا يتوقعـه اآلخـرون منـه ،ومـا يتوقعـه هـو مـن غيـره ،ربمـا يسـاعد
على تجنب التنازع وتعارر األدوار.

 .5إعاا ي ظ فةي صةم

عمةال  :بمـا يسـاعد فـي إثـراء األعمـال ،مـن خـالل تحسـين جوانـب

العمل الذاتية مثل توفير مزيد من المسئولية واالستقاللية واالعتراف وفرص التقدم...الخ.
 .3إ جاا م اخ ظ مي مؤ

يألف ا  :من خـالل إعـادة تصـميم الهيكـل التنظيمـي والعمليـات بمـا

ـدر أكبـر مـن االنفتـاح ،واالتصـاالت ،والمشـاركة  ،والالمركزيـة ،وتفـوير السـلطة،
يتـيح لألفـراد ق ا

والالرسمية ،والمرونة.

 .4يمؤ

الج ماع

 :من خالل توفير عالقات اجتماعية بين األفـراد ،بحيـث يشـعر الفـرد بـان

زمالءه ورئيسه يساندونه ويقـدمون لـه العـون والمسـاعدة ويقدرونـه ،ويشـعر انـه مقبـول مـنهم ،وأنهـم
يساعدونه في حل مشكالته ،ويشاركونه في أنشطته مما يبدد شعور الفرد بالعزلة واالغتراب .

 .2خطة ط و طةو

يم ةا

يوظ ة يألفة ا :بحيـث يكـون الفـرد علـى علـم ود اريـة بتدرجـه

الوظيفي ،وفي أي اتجاه هو سائر في مجاله الوظيفي( .حريم(295 : 2004 ،

 .9ة مج م ةاعا يعةام ن :وتشـتمل علـى بـرامو تعليميـة وتدريبيـة وارشـادية لمسـاعدة األفـراد
واقناعهم بوجوب معالجة ضغوط العمل التي يتعرضون لها ،ومن ضمنها برامو مساعدة العـاملين

في توفير الخـدمات اإلكلينيكيـة ،وهـذه ترتكـز علـى األسـلوب الطبـي التقليـدي فـي العـالج ،ويتضـمن
التشخيص والعالج والتصفية و تتمثل في إجراء مراجعة دورية لألشخاص ذوي األعمال التي تسبب

ضغوطا للكشف مسبقا عن أي مؤشرات على وجود مشكالت واتخاذ اإلجراءات الوقائية.

 .7إل شاا  :يهدف إرشاد الموظفين إلى تحسين صحة وسالمة الموظف عقليا بحيث يشعر الفرد
بارتياح تجاه نفسه ،وبشكل صحيح نحو اآلخرين ،وبأنه قادر على مواجهة متطلبات الحياة ،ويمكن

أن يتم اإلرشاد بوساطة أشخاص متخصصين وغير متخصصين ،مثل أخصائي شؤون العاملين أو
الرئيس المباشر للموظف ،على أنه ينبغي أن يتم بصورة سرية ومكتومة بحيث يشعر الفرد بالحرية

في التحدث واإلفصاح عن مشكلته وظروفـه الشخصـية والخاصـة ،الن اإلرشـاد لـيس مقصـو ار علـى
مشكالت العمـل فقـط بـل قـد يشـمل أيضـا مشـكالت تتعلـق بشـؤون الفـرد الخاصـة لكونهـا تـؤثر علـى

أدائه ومشكالت العمل أيضا تؤثر على حياته الشخصية ،يهدف اإلرشاد بصورة عامة إلى مساعدة
األفراد على تطوير حالة ذهنية وعقلية أفضل ،بحيث تنمو لديهم الثقة بالنفس وتزداد سيطرتهم على
أنفسهم ومقدرتهم على العمل ( .حريم(295: 2004 ،
 .2ظة ي مشةا ك فةي خةاذ يقة

 :يـؤدي عـدم المشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات ،أو البعـد عـن

م اركـز اتخـاذ القـ اررات إلـى الشـعور بالغربـة وضـغوط العمـل ومـن المفيـد أن يمـارس المـديرون نظـم

المشاركة في اتخـاذ القـ اررات ،ومـن أمثلـة نظـم المشـاركة تشـكيل اللجـان ،وبـرامو الشـكاوى  ،وبـرامو
52

المشـاركة فـي األربـاح ،والملكيـة المشـتركة ،وتشـجيع الرؤسـاء فـي تفـوير جـزء مـن سـلطاتهم
لمرؤوسيهم

 .8ا شط يعالج

في م اخ يعمل :تسعى المنظمات التـي تعتـرف بتـأثير ضـغوط العمـل علـى

سـلوك عامليهـا فـي إنشـاء أنظمـة عالجيـة لتخفـير هـذه الضـغوط عـن كاهـل العـاملين ،ومـن هـذه

األنظمة تعيين مستشار نفسي واجتماعي للعمل ،تخصيص حجـرات لممارسـة التمرينـات الرياضـية،
وحجرات للتركيـز واالسـترخاء ،هـذا ولقـد ارتـادت بعـر المصـانع اليابانيـة تجربـة جديـدة وغريبـة فـي

هـذا المجـال ،فقـد صـمموا حجـرة تسـمى (حجـرة السـلوك العـدواني تحتـوى علـى أكيـاس منفوخـة تمثـل

شخصـيات( إشـارة إلـى األشـخاص مصـدر الضـغوط وعلـى الشـخص الـذي يـدخل هـذه الحجـرة أن
يضرب بيده أو بمضرب بعر هذه األكياس لكي يفرغ مشاعره النفسية السيئة
.10

او ئ أو ح قا

(ماهر . (421:2002 ،

يجةوا :وتمثـل دوائـر الجـودة اجتماعـات لمجموعـات العمـل لتحديـد طـرق

تحسين اإلنتاجية أو لتحسين الظروف والبيئة وتختار كل مجموعة عمل مناقشة الموضوع الذي ترى
أهميته ،مثل ابتكار طرق جديدة للمنظمة لتعريف األفراد بمدى التقدم في العمل ،ويشـارك كـل أفـراد

العمل في هذه االجتماعات ،ثم يتم اختيـار ممثلـين عـن كـل مجموعـة لالجتمـاع فـي مجموعـة أكبـر
لمناقشـة أمـور أكثـر أهميـة ثـم يتقابـل هـؤالء الممثلـين مـع مجموعـات محليـة للمشـاركة فـي هـذه

االهتمامات ،وهكذا يكون لكل فرد دور في المشاركة وابداء الرأي ،وفرصة للحصول والتعرف علـى

المعلومـات المختلفـة التـي تهمـه ،والمـديرون يمكـنهم تخفـير الضـغوط المهنيـة لزيـادة فاعليـة الفـرد
المهنية عند إتباع إرشادات وتوجيهات معينة على سبيل المثال:

أ -زيـادة المثـابرة واإلصـرار المهنـي للفـرد مـن خـالل مكافـأة العامـل الجيـد ،وتقـديم فـرص إلنجـاز
العمل ،وتحمل المخاطر دون التعرر لمخاطر الفشل.

ب -زيادة الرؤية المهنية ،من خالل تشجيع تحديد األهداف ،وتقديم معلومات مرتدة عن األداء.
ت -زيادة الهوية المهينة من خالل تقديم عمل به تحدى ومعايشه للفرد بدرجة أكبر.

)حسن(419:2001،

يط ق ي ا

 .7ي ح و ال

إلا

خاء :

ضغوط يعمل

يعتمد االسترخاء على الجلوس مستريحا وهادئا ،ثم التفكير في كلمة ) واحدة ) أو )شخص

معين ( ،أو الدعاء هلل مـع كـل نفـس يلتقطـه الفـرد ،ويـؤدي هـذا إلـى النتـائو نفسـها التـي تـؤدي إليهـا
طريقة التأمل حيث أن استرخاء العقل ال يتم إال من خالل االسترخاء العـام للجسـم ،ويعنـي هـذا أن
ينتبه الفرد إلى أن الراحة العقلية هي شل يتبع راحة الجسم ،وبعر طرق االسترخاء قـد تصـل إلـى

أخذ وضع بسيط من االستلقاء على األرر مع شد الرأس واغمار العينين ،ثم أخـذ شـهيق وزفيـر
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فـي هـدوء تـام مـع ارتخـاء العضـالت ،ويصـل الـبعر إلـى حالـة االسـترخاء مـن خـالل التسـبيح
(باستخدام المسبحة) ،ومن خالل قراءة القرآن ،ومن خالل الصالة ( .ماهر(415:2002

االسترخاء يؤدي إلى انخفار توتر العضالت ،وانخفار ضربات القلب وضغط الـدم ،وتبـاطؤ

في عملية التنفس ويتم باتخاذ وضع مريح واقفال العينين ،ووسيلة عقلية متكررة في مكان هادئ .

(ماهر(298:2002

 .6ي أمل :

وفيهـا يـتم اسـترخاء العضـالت والجهـاز العصـبي الـالإرادي ،وتفريـغ الـذهن و اسـترخاء الحالـة

الذهنية واالبتعاد عن التفكير بالعالم الخارجي الذي يتسبب في الضغوط ،ويردد الفرد عبارة أو كلمة
مسالمة أو يركز علـى صـورة ذهنيـة ،فـي موقـع هـادئ وهنالـك عـدة طـرق للتأمـل منهـا" اليوجـا "وفيهـا
يجلس الفرد في مكان هادئ في وضع مستريح ،مغلقا عينيه مرددا لفظا معين ،ونظ ار ألهمية التأمل

في تخفيف الضغوط وعالجها قامت بعر المنظمات بتخصيص غرف لموظفيها لغايات التأمل.
 .4إعاا ي اء يمع في :

وهـي تشـجيع الفـرد علـى تبنـي االعتقـاد بـأن إخفاقـه المتقطـع ال يجـب أن يعنـي لـه بأنـه إنسـان

فاشل أو سيء.
 .4ي غذ

ي ويوج

ي جع :

تتضـمن هـذه الطريقـة اسـتخدام األجهـزة االلكترونيـة لتـدريب الفـرد وزيـادة إد اركـه ألي تغييـر فـي

الجسم ،وفي ضوء ذلك يتصرف الفرد بطريقة معينة محاوال من خاللها السيطرة على هذه التغيـرات

فمـثال إذا مـا أشـار الجهـاز إلـى أعـرار للتـوتر مثـل ارتفـاع ضـغط الـدم وزيـادة ضـربات القلـب،

يستطيع الشخص أن يسيطر على ذلك جزئيـا مـن خـالل إبطـاء سـرعة ومعـدل تنفسـه وابطـاء معـدل

شهيقه وزفيره ،وجعلها عميقة ومـن سـلبيات هـذه الطريقـة أن األجهـزة عاليـة التكـاليف ،وهـي متنوعـة
وعديدة وليست جميعها تتمتع بدرجة عالية من الدقة والمصداقية.

 .5ض ط ي وك ذ ا :

بموجب هذه الطريقة يقوم الفرد بالسيطرة على األشياء واألمور التي تسبق األشياء والتي تعقبه،

مستمر من شكاوى العمالء
ا
ومن ثم يستطيع السيطرة على سلوكه ،فمثال مدير المبيعات يواجه سيال
طيلة اليوم ،يمكنـه تغييـر تـدفق هـذه عليـه بتعيـين مسـاعد لـه يقـوم بـالنظر فـي هـذه الشـكاوى ويحيـل

للمـدير الحـاالت االسـتثنائية فقـط ،كمـا يمكـن للمـدير تغييـر النتـائو مـن خـالل إعطـاء نفسـه فتـرة

استراحة وهدوء بعد مواجهـة عميـل غاضـب ،وتهـدف هـذه الطريقـة أساسـا إلـى مسـاعدة النـاس علـى

المواءمة مع البيئة و الظروف التي يعيشون فيها.
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 .2ي كا

:

حيث تشير بعر الدراسات واألبحـاث إلـى أن الضـحك يسـاعد علـى تجنـب وتخفيـف الضـغوط

التـي يواجههـا النـاس ،كمـا تشـير إلـى أن بعـر الممثلـين الهـزليين المشـهورين ينتمـون إلـى عـائالت
كانت تواجه حاالت قلق وضغوط متزايدة (حريم(298 : 2004 ،

 .1ي ك

:

إن قيام الفرد بالتركيز فـي أداء نشـاط ذي معنـى وأهميـة ولمـدة  30دقيقـة يمكنـه أن يسـاعد فـي

تخفيف حدة الضغوط النفسية للعمل ،فقيام مدير أحـد أقسـام الحسـابات بتقـديم تحلـيالت ماليـة لبنـود
إحدى المسـاهمات الهامـة لهـذا المـدير ،فـذلك يمكـن أن يـؤدي إلـى تخفـير حـدة التـوتر والضـغوط

النفسية التي يعانيها هذا المدير ،ويعتمد التركيز من حيث المبدأ على الفكرة نفسها تقريبا التي تعتمد
عليها الطرق األخرى لالسترخاء ،فعضالت الفرد وحواسه ومخه يتم شحذها وتنشيطها وتركيزها في

شل محدد بعيد تماما عن موضوعات التوتر والضغوط النفسية ،فالتركيز يصرف الفرد عن التفكير

في مصـادر الضـغوط ،ويـريح العضـالت والحـواس والمـخ بعـد انشـغالها فـي مواجهـة هـذه الضـغوط،
ويؤدي بالفرد إلى قيامه بعمـل خـالق وانجـاز يسـاعد الفـرد علـى الشـعور بالتقـدير واالحتـرام وتحقيـق

الذات ،والنصائح التالية تساعد على التركيز:

 .1حدد أفضل مهام العمل التي تحب إن تؤديها.

 .5اختر تلك المهام التي تحتاج لوقت قصير ،والتي تعودت إن تنجزها جيدا ،والتي تتميز بصعوبة

متوسطة ،وقم بأدائها وتنفيذها.

 .3تعود أن تمارس هوايتك بالمنزل كأن تقـوم بإصـالح حنفيـة أو كرسـي أو القـراءة فـي كتـاب ممتـع
أو ٍ
مسل أو غيره.
 .8مما

ي اض

:

يمكن القول أنه من الثابت أن الكفاءة البدنية للفرد لها دور فـي مواجهـة اآلثـار الجانبيـة السـيئة

لضـغوط العمـل ،فعلـى سـبيل المثـال الشـخص المصـاب بـداء القلـب والمتعـود علـى أداء تمرينـات

رياضية مستمرة لهذا الغرر ،قد يكون من الصـعب أن يتعـرر ألزمـة قلبيـة مـن الضـغوط النفسـية
للعمـل ،بينمـا يتعـرر لهـا شـخص معـافى تعـب قلبـه مـن عـدم قيامـه بـأي تمرينـات ،لهـذا أصـبح

االهتمام بالتمرينات الرياضية موضة العصر ،لدرجة أنه أصبح من العادي أن تجد بعر الشركات

التـي تهـتم بـالبرامو الرياضـية ،وأن تنشـل ناديـا أو حجـرة للتمرينـات الرياضـية داخـل مبـاني العمـل،

وتؤدي ممارسة التمرينات الرياضية إلى رفع فعالية أعضاء الجسم بالشكل الذي يؤدي إلى مقاومتها

لإلجهاد ،فمن المعروف أن الشخص الذي يمارس التمرينات ال يرهق بسرعة مثل الشخص الذي ال
يمارس أي تمرينات ،كما أنه من المعروف أن الشخص المصاب بإرهاق تكون قدرته منخفضة في

تحمل أي أعباء جسمانية أو نفسية  ،وباإلضافة إلى ما سبق فإن التمرينات الرياضية تعتبر وسيلة
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للتركيز واالسترخاء وصرف العقل عن أي متاعب أو توتر ،كما أن التمرين يمكن أن يعتبر وسـيلة
لالستمتاع بالطبيعة كما في (التمرينات الخلوية ،أو تركيز حـواس الجسـم فـي الخـور فـي تجـارب

ممتعة) .

 .9ي ظا يغذ ئي :
ويقصـد بـذلك أنـواع و الغـذاء و كمياتـه التـي تـدخل علـى الجسـم ،فالغـذاء المتكامـل ضـروري

لوظـائف أعضـاء الجسـم ،وإلعطـاء الطاقـة والحيويـة الالزمـة ألداء العمـل ،والنظـام الغـذائي السـليم
يتضمن بعر الجوانب التالية:

أ .كمية الطعام ال هي كبيرة وال هي صغيرة في أي وجبة.
ب .نـوع الطعـام يضـمن تغطيـة كاملـة لكـل المكونـات الغذائيـة مـن بـروتين ،ونشـويات ،وفيتامينـات،
وأمالح ،معادن ،وغيرها من المكونان الالزمة للفرد.

ت .اتباع عادات حسنة في تناول الطعام  ،مثل األكل ببطء ،ومضغ الطعام جيدا.
وعنـدما يتفاعـل نظـام الغـذاء الجيـد مـع التمرينـات الرياضـية تكـون لكـل منهـا آثـار حسـنة علـي

الجانب اآلخر ،والنتيجة في النهاية في صالح الفـرد فـي مقاومتـه لاثـار السـيئة للضـغوط النفسـية .
فمـثال الغـذاء الجيـد يمكـن للفـرد مـن أداء التمرينـات الرياضـية بكفـاءة ،كمـا أن التمرينـات الرياضـية

يمكنها أن تحـرق السـعرات الح ارريـة ال ازئـدة فـي الجسـم ،وتزيـد مـن قـدرة الجسـم فـي التمثيـل الغـذائي،
وتزيد من قدرة الجسم علـى أداء أنشـطته الحيويـة البنائيـة ،والغـذاء والتمرينـات الرياضـية معـا يـؤثران

على رفع كفاءة الفرد في االسترخاء والتركيز (ماهر. (416 : 2002 ،

.71

ط ب يم اعا من يم خصص ن :

يلجأ الفرد إلى هذا األسلوب عندما ال تجدي المحاوالت السابقة في إعادة بناء الشخصية ،حيث
إن الضغوط قد تكون من الحدة بحيث يعجز الشـخص عـن مواجهتهـا باألسـاليب السـابقة ممـا يحـتم
طلـب المسـاعدة مـن األشـخاص المتخصصـين فـي معالجـة الضـغوط مـن أطبـاء علـم الـنفس ،ومـن
أعرار الضغوط التي يقرر الفرد بعدها اللجوء إلى مختص اآلتي:

أ .شـعور الفـرد بـاألعرار العضـوية والنفسـية الشـديدة كـأمرار القلـب والتهـاب المفاصـل وآالم

الظهر واالضطرابات الهضمية واالضطرابات الجلدية واالكتئاب.

ب .طول المدة التي يتعرر لها الفرد لالضطرابات الصـحية أو النفسـية مـن جـراء ضـغوط العمـل،
الشعور العام بعدم القدرة على األداء بشكل سليم.

ت .عـدم القـدرة علـى الـتخلص مـن المشـكالت المسـببة للضـغوط أو اإلخفـاق فـي العمـل أو الحيـاة
بصفة عامة بسبب الضغوط.

ث .صعوبة االنسجام مع أشخاص محددين في العمل مثل الرؤساء ،أو مع أشخاص آخرين بشكل
عام.
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ج .الشـعور بالفشـل واإلخفـاق فـي تحقيـق األهـداف الشخصـية أو العمليـة ،أو القنـوط مـن الحيـاة

والرغبة في الموت مما يترتب عليه انسحاب الفرد من كثير من أنشطة الحياة التي كان يمارسها من

قبل وقوعه في دوامة الضغط .فإذا كان الشخص يعاني مثل هذه األعرار فالواجب استشارة خبير
نفسي للنصيحة وطلب العون (هيجان(355،1998 ،

والـى جانـب كـل المحـاوالت الفرديـة السـابقة لتقلـيص ضـغوط العمـل يبقـى علـى المؤسسـات

والمنظمات الوظيفية دور مهم جدا يقع في نطاق مسؤولياتها بشكل مباشر لتحفيز العاملين وحملهم

على أداء الوظائف الموكلة إليهم بنجـاح ،حيـث إن الحـد مـن مشـكالت العمـل وضـغوطه وتقليصـها
فـي مسـاحة محـدودة منطقيـا يرجـع بالدرجـة األولـى إلـى دور المشـرفين فـي بيئـة العمـل ،ومسـتوى

خبرتهم ،وفهمهم ألبعاد هذه القضية ،وعدم االعتماد على قدرات الموظفين الذاتيـة فقـط للتكيـف مـع

ما يواجهونه من صعوبات وظيفية (هيجان. (365،1998 ،

إا

يضغوط في إل ال

الـدين اإلسـالمي هـو ديـن شـامل لـم يغفـل عـن أي قضـية مـن القضـايا التـي تواجـه األفـراد

والجماعات ،وال يفوتنا فـي هـذا المقـام أن نسـتلهم بعـر النقـاط التـي أهـتم بهـا اإلسـالم ،والتـي يمكـن

أن نعتبرها مرشدا لألفراد في إدارة الضغوط التي يواجهونها وأهم تلك النقاط ما يلي:
 .7ي جوع إيى يا ن :

للدعم الروحـي واالنفعـالي والرضـا والهـدوء ،وتجـاوز المواقـف الضـاغطة باإلكثـار مـن العبـادات

والدعاء المتصل هلل سبحانه وتعالى الذي يضفي على النفس الهدوء والسكينة ،ويزيد الفرد قوة على
طمئِن ْالُُقلوب { ( الرعد  } ، ) 52 :إانما أشـكو بثيـي
تحمل الضغوط وقوله تعالى } أَال بِِذ ْك ِر اللَّ ِه تَ ْ
َّ ِ
َعلـم ِمـن اللَّ ِـه{ ) يوسـف ، ( 86 :جميـع الحلـول يمكـن أن تسـتمد مـن الـدين
وحزنِـي إِلـى اللـه وأ َ
اإلسـالمي الحنيـف ،ألن اإليمـان أعظـم دواء ،وفـي هـذا الصـدد يكشـف ابـن الجوزيـة فـي كتابـه -

مدارك السالكين  -وبعرر منطقي استداللي ومشوق في الوقـت نفسـه للحلـول التـي تحقـق السـعادة

لإلنسـان فـي الـدارين الـدنيا واآلخـرة أن تبـدأ بالتسـليم لحكـم اهلل تعـالى الكـوني القـدري وقولـه تعـالى} :
يجدوا ِفـي أ َْن ِ
ي
وك ِفيما َش َجر َب ْي َنهم ثَُّم ال ِ
يك ال ُي ْؤ ِمُن َ َّ
فسـ ِهم حرجـا ِم َّمـا قضـيت ويسـليموا
َوَرب َ
ُ
َ
ون َحتى ُي َحك ُم َ َ
تسلِيما{)النساء ، ) 92 :كما قال النبي  -صلى اهلل عليه و سلم  " -والـذي نفسـي بيـده ،ال يقضـي

خير له ،إن أصابته سراء شكر ،فكان خي ار له ،وان أصابته ضراء صبر
اهلل للمؤمن قضاء إال كان ا
فكان خي ار له ،وليس ذلك إال للمؤمن  ،وفي ذلك مالءمة لمقتضى الطبيعة ،ويجد العبد من خاللها

حالوة اإليمان ،وسرور النفس ،وقرة العين ،وحياة القلوب والتخلص من الشر الذي ينبعث من عـدم
التسليم هلل وأحكامه ومفعوالته ،فال يأسى على ما فاته وال يخاف على ما آتاه.
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إل جا ي :

 .6إعاا ي

وهي تفسير الموقف الضاغط في إطار إيجابي يقتضي تغييـر أهـداف الفـرد وتعـديلها ،ويسـاعد

هـذا علـى تحويـل المواقـف الضـاغطة السـلبية إلـى مواقـف إيجابيـة تسـاعد الفـرد علـى اسـترداد أفعـال
نشـطة توجـه نحـو مصـدر المشـكلة وقولـه تعـالى{ :فَ َع َسـى اهلل أَن َيـأْتِ َى بـالفتح أ َْو أ َْم ٍـر ام ْـن ِعن ِـد ِه}
(المائدة  )25:فرب ضارة نافعـة ،مـن خـالل تفسـير المواقـف الصـعبة أو المصـائب حتـى عـن فائـدة
ورزق للفرد ال يتضح له إال بعد انجالئها (هيجان. ( 297 : 1998 ،

 .3ي ك

ي غ ي و ي اؤل :

باالنشـغال بالمسـتقبل ،وتخفيـف حـدة التفكيـر فـي زوال المشـكلة ومـا تسـببه مـن تـوترات ،وأفضـل مـا

يمكـن أن يقـام بـه هـو عـدم اسـتباق األحـداث مـع التفـاؤل بـأن الغـد سـيكون أفضـل ممـا سـبق وقولـه

وهـو َش لـر لَ ُك ْـم َواهللُ َيعل ُـم وأَنـتُم ال
وعسى أن تُحبوا َش ْيئا ُ
خير لَ ُك ْم َ
تعالىَ }:و َ
كرُهوا َش ْيئا َو ُهو ٌ
عسى أن تَ َ
َّ ِ
تَعلَ َ
مون{ () فدوام الحال من المحال ،ولكن ينبغي االنتظار ،قال تعالى }:أَتَ ٰى أ َْم ُر الله فَ َال تَ ْستَ ْع ِجلُوهُ
{ (النحل )1:
يغضب :

 .3ي ث وك

محاولة إجبار الذات على عدم االنفعال واالنتظـار للوقـت المناسـب وعـدم التسـرع ،وبـالرغم مـن

أن هـذه النظـرة تبـدو سـلبية إال أنهـا تجعـل سـلوك الفـرد موجهـا نحـو التعامـل بفاعليـة مـع الموقـف

الضاغط ،وتحقق له االسترخاء والتأمل في مصادر الضغوط ومسبباتها والعمل على التقييم الهادئ

الموضـوعي لهـا ،ومراجعـة الـنفس دون انفعـال ،ممـا يكشـف عـن األخطـاء الحقيقيـة للضـغوط أو

حجمها الحقيقي الذي يريح الفرد في النهاية في التعامل مع الضغوط ،وتفيد هذه الطريقة أيضا فـي
مساعدة الفرد على تحقيق أهدافه في العمل والمحافظة على عالقاته الشخصية.

 .5يق ول و ال

ال :

وهو قبول الواقع ومعايشته كما هـو واالعتـراف بـه ،وان كانـت هـذه االسـتراتيجية تتضـمن موقفـا
سلبيا من الفرد تغيب فيها فاعلية حل الموقف إال أنها تساعد على التخلص مـن تخفيـف الضـغوط،

فمـا مضـى فـات وتـذكر الماضـي والتفاعـل معـه واستحضـاره والحـزن علـى مـا جـرى بـه قتـل لـإلرادة
لقولـ ـه

وتبديــد للحيــاة ،ويول ــد العجــز عل ــى العمــل ويب ــدد الجهــد،
ص ٍ ِ
ِ
أَص ِ
ر وَال ِفـي أَنفُ ِسـ ُكم إِ َّال ِفـي ِكتَ ٍ
ِ
َهـا{  ،كمـا أن علـى
ـاب يمـن قَْب ِـل أَن َّن ْب َأر َ
ـاب مـن م َ
َ َ
ْ
ـيبة فـي ْاأل َْر َ
المؤمن اإليمان بقضاء اهلل والقدر ،وكتبت المقادير ،وقضي األمر (القبالن)131 ، 2004 ،

مقوما

ذ

تعــالى}

َم ــا

ج ا ضغوط يعمل

يرى ي احث أنه لضمان نجاح تنفيذ استراتيجيات ضغوط العمل البد من مراعاة ما يلي:

 .1وضـوح العناصـر التـي تسـبب ضـغوط العمـل لـدى المـدراء والمرشـدين المعنيـين و د ارسـتهم
لألزمــات التــي تعيــق العمــل و بحــث ســبل الــتخلص منهــا و تطــوير األداء والمــامهم الجيــد بهــا،
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ومعرفتهم لألدوار المرتقبة منهم إذ ليس من المعقول أن يقودوا اآلخرين وهم أنفسهم ال يعلمون إلى

أين يتجهون.

 .5وضـع أهـداف واضـحة ومحـددة مـن عمليـة د ارسـة ضـغوط العمـل فـي المؤسسـة مثـل رفـع جـودة

أداء العاملين أو تطويرهم وتنمية خبراتهم.

 .3التأكـد مـن دقـة المعلومـات الـواردة عـن العـاملين وأدائهـم التـي سـيتم االسـتناد عليهـا فـي اتخـاذ

الق اررات المختلفة.

 .4وضـع خطـة متدرجـة وتفصـيلية لتقلـيص ضـغوط العمـل ذات مسـارات معقولـة يمكـن تحقيقهـا

لتقلـيص ضـغوط العمـل  ،علـى يقتنـع العـاملين بفاعليتهـا ودورهـا فـي اإلصـالح و يتعـاونوا فـي

إنجاحها.

ي ظ ا و ي ماذج يم

ي ضغوط :

لقد احتل موضـوع الضـغوط جـل اهتمـام البـاحثين  ،والمهتمـين بد ارسـة الضـغوط ممـا جعلهـم
يقدموا بعر النظريات والنماذج الكثيرة التي حـاولوا بهـا تفسـير الضـغوط  ،التـي كانـت نتـاج التعمـق

في دراستها والى التحليـل العلمـي الشـامل والـدقيق لمعرفـة مكونـات وأجـزاء وعناصـر هـذه الضـغوط ،
وفيما يلي يستعرر الباحث بعضا من هذه النظريات والنماذج :

ظ ا

 -7وجه

يضغوط

ظ ف وا ( ي ح ل ي

ي ):

ي ـ ــرى فروي ـ ــد ان الن ـ ــاس يلجئ ـ ــون إل ـ ــى الي ـ ــات ال ـ ــدفاع أو الحي ـ ــل الدفاعي ـ ــة لحماي ـ ــة أنفس ـ ــهم

،وتس ــاعدهم عل ــى معالج ــة الصـ ـراعات واإلحباط ــات ،وه ــي اس ــاليب عقلي ــة الش ــعورية تق ــوم بتش ــوية

الخبرات وتزييف األفكار والصراعات ،التي تمثل تهديدا وهي تساعد الناس على خفر القلق حينما

يواجهون معلومات تثير التهديد.

وتعد هذه االليات عملية عقلية ال شعورية ،يلجأ إليها الفرد للتخلص من شعوره بالقلق والضيق الذي

يعانيه  ،بسبب ورود عوامل متضاربة األهداف في نفسة.

استعمال هذا المكينزم ( اآللية ) في اإلنسان يحرر نفسـه ولـو مؤقتـا مـن الضـغوط المتسـلطة عليـه ،
وتشكل عبئا ال يطيقه فيهرب من الموقف الضاغط بكبته ومحاولة تحييده على األقل  ،لكي يحصل

على توازنه النفسي  .ورغم االختالفات من فرد آلخـر فـي إدراك الضـغوط  ،اال أنـه لـيس كـل النـاس
يلجئـون إلــى الكبــت حــين يتعرضـون لموقــف ضــاغط أو محاولــة الهـرب منــه  ،بــاللجوء إلــى اســتعمال

اآلليات الدفاعية فبعر الناس لهم القدرة على المواجهة وتحمل الموقف  ،وايجاد الحل المنسجم مع
هذه الصراعات والضغوط الداخلية والخارجية وهو أمـر يتعلـق بشخصـية كـل فـرد وأسـلوبه الشخصـي

المميز في مواجهة الضغوط ( أبو دلو  ، 5002 ،ص . ) 501
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وترى هورني إن الصراع ال يمكن أن يقتصـر تفسـيره علـى الناحيـة الغريزيـة ،بـل انـه مـرتبط بالحاجـة

إلــى األمــن .وينشــأ الص ـراع بســبب تعــارر رغبــات الفــرد واتجاهاتــه .وتــرى إن الص ـراع بــين الــدوافع
األولية وبين النواحي االجتماعية صراع ثانوي وليس صراع أساسي ( زهران  ، 1877 ،ص)552
 -6ظ

ي و فق ي ئي :

مــن نظريــات الضــغط الشــهيرة  ،نظريــة التوافــق البيئــي التــي توصــل غليهــا معهــد األبحــاث

االجتماعية وبؤرة هذه النظريـة هـي العالقـة بـين اإلدراك الفـرد إلحـدى المهـام ،و إد اركـه لقد ارتـه علـى
إكمال هذه المهمة ومـا لديـه مـن حـافز علـى إكمالهـا وتفتـرر النظريـة أن مشـاعر الضـغط ال بـد أن
تزداد عندما تتسع الفجوة بين الفرد والبيئة ( جربر 1888 ،م  ،ص) 2
وللتوافق بين الفرد والبيئة التي يعمل بها نوعان هما :
ي وع

ول :ويتمثل في المدى الذي تواكب فيه إمكانات الفرد ومهاراته أعباء العمل ومتطلباته.

ي وع يثا ي :ويتمثل في المدى الذي تعمل فيه بيئة الفدر على إشباع حاجات الفرد .

( الروقي .) 57 : 5003 ،

ويشير هاريزون  Harrisonإلى أن سوء التوافـق بـين الفـرد والبيئـة ينـتو عنـه العديـد مـن األعـرار
واالض ــطرابات مث ــل :ع ــدم الرض ــا ال ــوظيفي ،القل ــق ،و االكتئ ــاب والمش ــكالت النفس ــية واالجتماعي ــة

(الهويش  1450 ،هـ  ،ص ) 1
 -4ظ

اي ( ي ح ل ي

ي):

اعتقــد ادلــر بــأن شــعور الــنقص العــام موجــود دائمــا ومهــم كقــوة مــؤثرة فــي الســلوك  ،يــرى ادلــر إن

الشــعور بــالنقص هــو مصــدر كــل كفــاح اإلنســان  ،وكلمــا تقــدم الفــرد ونمــا يحــاول تعــوير نقائصــه ،
سـواء كانــت تلـك النقــائص حقيقيـة أو خياليــة يكــون الفـرد خــالل سـني حياتــه مـدفوعا بالحاجــة للتغلــب
على هذا الشعور بالنقص والكفاح من أجل تحقيق مستويات أعلى من التطور.

علــى حــين يــرى فرويــد بــأن مشــاعر الــنقص ال يمكــن تجنبهــا  ،وهــي ضــرورية وتــوفر الــدافع ال ـرئيس
للكفاح والنمو والتقدم والنجاح ( شلتز  ، 1823 ،ص)72

كل حركات التقـدم والصـمود تنـتو مـن محاولـة تعـوير مشـاعر الـنقص هـذه  ،فهـي مسـاعدة ومفيـدة

تدفعنا لحل مشكالت التكيف والنمو .

أعطى ادلر أهمية كبيرة لمشكالت الحياة  ،التي يجـب أن يحلهـا كـل فـرد  ،وجمـع هـذه المشـاكل فـي
ثالثة أصناف .

مشـاكل تتضــمن ســلوكا نحــو اآلخـرين  ،ومشــكالت المهنــة  ،ومشــكالت الحــب  ،افتــرر ادلــر وجــود
أربعة أساليب لحياة  ،يتبناها الناس للتعامل مع هذه المشكالت :
ي وع

ول  :يظهر تجاه السيطرة  ،أو التحكم مع القليل إن وجد من الحس واالهتمام االجتماعي .

إن شخصا كهذا يسلك في الغالب دون اعتبـار لاخـرين  ،فالشـخص األكثـر قسـوة يهـاجم اآلخـرين ،
39

ويصــبح مؤذيــا أو جانحــا أو طاغيــة والشــخص األقــل قســوة يصــبح مــدمنا علــى الكحــول والمخــدرات

ويلجأ إلى االنتحار.

ي وع يثا ي  :النوع اآلخذ  ،والذي أعده ادلر األكثر شيوعا  ،يتوقع أن يحصل على كـل شـيء

من اآلخرين ويصبح معتمد عليهم .

ي ةةوع يثايةةث  :هــو الــنمط المتجنــب  ،ال يقــوم بــأي محاولــة لمواجهــة ومكافحــة مشــكالت الحيــاة

ويتجنب المشكالت أو أي احتمال أو إمكانية لإلخفاق ( شلتز –  – 1823ص ) 72

ي ةةوع ي ةةع  :هــو الــنمط االجتمــاعي  ،لديــه اهتمامــات اجتماعيــة ونشــاط عــال  ،وهــو ناضــو

ويحقــق الفرديــة بشــكل فعلــي ويســاعد اآلخ ـرين ويعمــل لتحقيــق التغيــر السياســي واالجتمــاعي ،
ويراعي الزمالء ويمتلك مستوى معتدل من النشاط.

 -3ظ

ي ق ي ظ ي:

ج

 Spielbergerعا : 7916

تعد نظرية سبيلبرجر في القلق مقدمة ضرورية لبيـان الضـغوط عنـده  ،وقـد أقـام نظريتـه فـي
القلق على أساس التمييز بين القلق كسمة والقلق كحالة ،ويشير إلى أن للق شقين  :القلق العصابي

أ والمــزمن وهــو اســتعداد طبيعــي إو اتج ــاه ســلوكي يجــل القلــق يعتم ــد بصــورة اساســية علــى الخبــرة
الماضية وقلق الحالة وهو قلق موضوعي يعتمد على الظروف الضغطة  ،وعلى هذه األساس يربط

ســبيليبرجر بــين الضــغط وقلــق الحالــة  ،ويعتــر الغــط النــاتو عــن ضــغط معــين مســببا لحاجــة القلــق ،
وفي اإلطار المرجعي للنظرية اهتم سبيليبرجر بتحديد طبيعة البيئيـة المحيطـة والتـي تكـون ضـاغطة

 ،ويميز بين حاالت القلق الناتجـة عنهـا ويفسـر العالقـات بينهـا وبـين مكنيزمـات الـدفاع التـي تسـاعد

على تجنب تلك النواحي الضاغطة ( كبت ،إنكار ،إسقاط ) وتستدعي سلوك التجنب
 -5ظ

( عثمان  1451 ،هـ  ،ص )88

ي  Seleyعا : 7942

قدم هانز سيلي  Hans Seleyنظرية لتفسير ضغوط العمل عام  1839م وأطلق عليها

اسم  :زملة التوافق العام تنطلق هذه النظرية من مسلامة ترى أن الضغط متغير غير مستقل  ،وانمـا
هو استجابة للبيئة الضاغطة  ،وان هناك استجابة أو أنماط معينة من االستجابات يمكن االستدالل
منها على أن الشخص يعد تحت تأثير بيئي مزعو ويعتبر سيلي أن أعرار االستجابة الفسيولوجية

للض ــغط عالي ــة وه ــدفها المحافظ ــة عل ــى الكي ــان والحي ــاة  ،ومح ــدد س ــيلي ث ــالث م ارح ــل لل ــدفاع ض ــد
الضغط ويرى أن هذه المراحل تمثل مراحل التكيف العام وهي :
-

ي ع  :وفيه يظهر الجسم تغيرات درجة التعرر الميداني للضاغط  ،ونتيجة لهذه التغيرات تقـل

مقاومة الجسم وقد تحدث الوفاة عندما تنهار مقاومة الجسم ويكون الضغط شديدا .
-

يمقاوم  :وتحدث عندما التعرر للضغط متالزما مع التكيـف وتـنخفر التغيـرات التـي ظهـرت

على الجسم في الرحلة األولى وتظهر تغيرات أخرى تدل على التكيف .
37

إلجهاا  :مرحلة تلي مرحلة المقاومـة  ،ويكـون الجسـم فيهـا قـد تكيـف غيـر أن الطاقـة الضـرورية

-

قد استنفذت  ،واذا كانت االستجابة الدفاعية شـديدة ومسـتمرة لفتـرة طويلـة فقـد ينـتو عنهـا أمـرار

التكيف ( عثمان  1451 ،هـ .)88-82 :

ويــذكر ســيلي أنــه تحــدد شــدة االســتجابة للضــغوط عــن طريــق العوامــل الوســيطة كمــا تعتمــد

نوعية االستجابة على نوع عملية التكيف  ،ويضيف أن التهديد والتغلب على المشكالت يعتمد على

النشاط المعرفي للتقييم ولك تقييم نمط معين لالستجابة ( الرشيدي  1888 ،م  ،ص.)23
 -2ي ظ

يمع ف

:

تعــد النظريــة المعرفيــة إحــدى النظريــات التــي ركــزت علــى أهميــة التفكيــر والعوامــل المعرفيــة
والتفســيرات التــي تضــفيها هــذه النظريــة علــى خب ـرات الفــرد فــي تحديــد اســتجابته للضــغوط  ،وتســتند

النظرية المعرفية في تفسيرها للضغوط إلى ثالثة افتراضات وهي :

أ -االفت ـرار األول  :يتمثــل فــي أن االنفعــاالت التــي تصــيب الفــرد تمثــل انعكاســا ألف ـراد الفــرد
حول ذاته والعالم المحيط به

ب -يتمثــل االفت ـرار الثــاني فــي مــدى إمكانيــة الفــرد فــي ضــبط أفكــاه التــي قــد تكــون ســببا فــي
االنفعاالت السلوكية

ت -أمــا االفت ـرار الثالــث فيتمثــل فــي كــون الس ــلوك مــا هــو إال نتــاج لتقيــيم الموقــف الض ــاغط
واالستجابة األولية له في التعامل مع ذلك الموقف  ( .الروقي  5003 ،م  ،ص ) 52

-1

ي مو ي Murrayعا : 7918

ظ

يعتبــر مــوراي أن مفهــوم الحاجــة ومفهــوم الضــغط مفهومــان أساســيان علــى أســاس أن مفهــوم
الحاجــة يمث ــل المحــددات الجوهري ــة للس ــلوك  ،ومفهــوم الض ــغط يمث ــل المحــددات الم ــؤثرة والجوهري ــة
للسلوك في البيئة  ،ويمثل موراي بين نوعين من الضغوط هما ضـغط بيتـا  Beta Stressويشـير
إلــى داللــة الموضــوعات البيئيــة واألشــخاص كمــا يــدركها الفــدر  ،وضــغوط ألفــا

Alpha Stress

ويشير إلى خصائص الموضوعات وداللتها كما هي  ،ويوضح موراي أن سـلوك الفـرد يـرتبط بـالنوع
األول  ،ويؤكـد علـى أن الفـرد وخبرتـه يصــل إلـى ربـط موضـوعات معينــة بحاجـة معـين ويطلـق الفــرد
علــى ذلــك مفهــوم تكامــل الحاجــة أمــا عنــدما يحــدث التفاعــل بــين الموقــف الحــافز والضــغوط والحاجــة
الناشطة فهذا ما يعبر عنه بمفهوم الحاجة  ( .عثمان  1451 ،هـ  ،ص ) 100
ظ

ماط:
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يعد نمط شخصية الفرد مؤشـ ار علـى مـدى قابليتـه للتعـرر للضـغوط النفسـية وبخاصـة نمـط
الشخصية (أ)،فهذا النمط يسبب في شعور العامل بالضغوط النفسية في بعر االوقات وخاصة في
عالقته مع زمالئه الذين يشعرون بانهم ال ينجزون كمـا يسـاء فهمـه مـن قبـل رؤسـائه الـذين يعتقـدون
ان له اغراضا شخصية من وراء هذا الجهد(ريجو.)85 :1888 ،
ويعــود شــيوع هــذا الــنمط الــي الطبيبــين فريــدمان وروزنمــان،1884الــذين ربطــا نمــط الشخصــية ( أ)
باإلصــابة بــأمرار القلــب  ،وارتفــاع ضــغط الــدم  ،وزيــادة نســبة الكــرو ســترول  ،وأم ـرار الش ـريان
التاجي.
ويتســم هــذا الــنمط بالتنــافس  ،واإلقــدام ،و الســرعة فــي اإلنجــاز  ،والشــعور بضــيق الوقــت ،
وعدم الصبر ،فـي المقابـل هنـاك نمـط الشخصـية (ب) وهـو يتصـف بعكـس السـمات السـابقة تمامـا ،
ففــي د ارســة أج ارهــا ديمبروكســي ومكــدوجل تبــين أن األف ـراد ذوو الشخصــية ( أ ) يظهــرون اســتجابة
أشد قوة اتجاه مثيـرات الضـغوط النفسـية فـي مواقـف عـدة وتكـون اسـتجابتهم مصـحوبة بمجموعـة مـن
التغيرات الفسيولوجية الضارة بالجسم موازنة باألشخاص ذوي الشخصية (ب )
( الشخبانة  ،5010 ،ص )31
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يم حث يثا ي :ي ضا يوظ ي
مقام :
يعد الرضا الوظيفي أحد فروع الرضا العام  ،ويعتبـر الرضـا بشـكل عـام والرضـا الـوظيفي بشـكل

خــاص مــن الموضــوعات الهامــة فــي حياتنــا اليوميــة والمهنيــة  ،لمــا لــه مــن أثــر بــالغ األهميــة علــى
الشعور بالراحة والسعادة والتوافق وزيادة األداء ورفع الـروح المعنويـة للعـاملين وزيـادة دافعيـة اإلنجـاز

للعاملين.

ويعــد الرضــا الــوظيفي مــن الموضــوعات المهمــة لألف ـراد والمجتمعــات فهــو األســاس الــذي يحقــق
التواف ــق النفس ــي واالجتم ــاعي للع ــاملين ويس ــاعد علـ ـى تحسـ ـين األداء الرتباط ــه بالنج ــاح ف ــي مج ــال

العمــل ،كمــا ويعــد المعيــار الموضــوعي لنجــاح الفــرد فــي مختلــف جوانــب حياتــه والــذي يــنعكس علــى
سلوكه من خالل اتجاهاته الكامنة وعلى قوة المشاعر لديه ودرجة تراكمها واذا مـا زادت قـوة اسـتيائه
من العمل فان ذلك يظهر على سلوكه ،فإما أن يترك العمل ويبحث عن عمـل آخـر أو تـزداد نسـبة
غيابه أو تسربه من العمل (الشرايدة. )13 :2010 ،

إن الرضا الوظيفي ولد مع نشأة الثورة الصناعية في القرن الثامن عشـر المـيالدي ،حيـث كانـت

البدايات الهتمام اإلدارة بالعـاملين بهـدف ضـمان والئهـم وتأييـدهم ألهـداف العمـل الـذي يعملـون فيـه،
إال أن تدخل بعر العوامل قد تضـعف مـن سـلطة اإلدارة وقـدرتها فـي السـيطرة علـى القـوى العاملـة

مم ــا جعله ــا تواج ــه مش ــكلة أساس ــية تتمث ــل ف ــي كيفي ــة ض ــمان التع ــاون اإليج ــابي والـ ـوالء م ــن جان ــب

العاملين لتحقيق أهداف المنظمة (السالم)58-53 :1997 ،

.

ع ف ي ضا يوظ ي :

يعرر ي احث عدد من التعريفات اللغوية التي تتعلق بمفهوم الرضا وذلك على النحو التالي:

ي ضا يغ  :هو ضد الضغط  ،وارتضاه  :رآه له أهال ،ورضي عنه :أحبه وأقبل عليه
لقد جاء في معجم متن اللغة أن الرضا ضد السخط فهو ر ٍ
ار

(ابن منظور)323: 1956 ،

( رضا ،معجم متن اللغة )601: 1556،

ورد فــي ي ةةان يع ة ب ال ةةن م ظةةو "الرضــا "ضــد الســخط ورضــي عــن الشــيء ارتضــاه ورآه لــه
أهال ،وسخط الشيء سخطا كرهه والرضا والسخط من صفات القلب.
وفي يمعج يو ط :الرضا والرضي والمرضى والمطيع والمحبة .
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أمــا فــي معجــم " يصةةةحاي فةةي ي غةةة و يع ةةةو "فــذكر أن الرضــا الرض ـوان :الرضــا وكــذلك الرض ـوان
والمراضاة مثل ،ورضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي (محمد. )110: 2010 ،
مما سبق يـرى ي احث بـأن هنـاك اتفاقـا علـى أن الرضـا ضـد السـخط ،وأن الرضـا هـو شـعور داخلـي
يشغر بع الفرد عندما يكون مسرو ار و راضيا .
ي ضا يوظ ي في الصطالي :
لقد تعددت المصطلحات التي انتشر استخدامها للتعبير عن الرضا الوظيفي والمشاعر النفسية

التي يشعر بها الفرد تجاه عمله ،ومن هذه المصطلحات :الرضا الوظيفي ()Job Satisfaction

والروح المعنوية ( ، )Moraleواالتجاه النفسي نحو العمل

(.)Attitude toward the job

حيــث يعــرف (إســليم )47:2013 ،الرضــا الــوظيفي :شــعور العــاملين بالســعادة واالرتيــاح نحــو

وظيفتهم نتيجة إشباع العمل لحاجاتهم اإلنسانية.

ويعرف (السحباني )76: 2012 ،الرضا الوظيفي :هو درجة التوافق واالنسجام التي يشعر بهـا

مدرس المدرسة الثانوية بمحافظات غزة مع كافة مكونات عمله في المدرسة ممـا يدفعـه إلـى الشـعور
بالرضا واالرتياح.

ويعــرف (أبــو رحمــة )35: 2012 ،الرضــا الــوظيفي :بأنــه عبــارة عــن شــعور الفــرد باالرتيــاح
النفسـي تجــاه العمــل والعــاملين ،يظهــر مــن خــالل ســلوكه الخــارجي فــي حرصــه علــى حســن التعامــل
وزيــادة اإلنتاجيــة؛ وذلــك نتيجــة مــا يحصــل عليــه مــن ح ـوافز ماديــة ومعنويــة مــن هــذه المؤسســة أو

المنظمة التي يعمل بها.
ووفق ــا لم ــا ي ــذكره (الحس ــن؛ محي ــي )198:2011،ف ــان ف ــروم ( )Vroom,1964يع ــرف الرض ــا

الوظيفي :أنه شعور الفرد بالتكافؤ مع عمله من خالل ما يحققه له العمل من نتائو إيجابية.

ويع ــرف (الشـ ـرايدة )65:2010،الرض ــا ال ــوظيفي :بأن ــه الدرج ــة الت ــي يش ــعر فيه ــا الف ــرد بإش ــباع
حاجاته النفسية ،حيث يكون مثال لقدراته وميوله لما يؤدي إلى احترام الفرد لذاتـه ولغيـره ويـؤدي إلـى
عقد عالقات اجتماعية متينة مع الزمالء والرؤساء وينـتو عنـه انبثـاق الحمـاس فـي نفسـه ويبعـد عنـه

التهديد الذي قد يؤدي إلى مشكالت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.

ويعرف (اللـوح )7: 2008 ،الرضـا الـوظيفي :بأنـه عبـارة عـن المشـاعر التـي يكنهـا الفـرد داخلـه

اتجاه العمل والناتجة عن إدراكه لمثيرات تلك المشاعر ،وتفاعله معها سلبيا أو إيجابيا.
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ويعرف (الخيري )43: 2008 ،الرضا الوظيفي :بأنه شعور الفرد باالرتياح النفسي تجاه العمـل

والعاملين يظهر من خالل سلوكه الخارجي وحسن التعامل وزيادة اإلنتاجية ،وذلك نتيجة ما يحصل
عليه من حوافز مادية ومعنوية من المؤسسة أو المنظمة التي يعمل بها.
ويعـرف (حمـامي )76: 2005 ،الرضـا الـوظيفي :بأنـه شـعور داخلـي يكـون إيجابيـا نحـو العمـل

فيزيد من اإلنتاجية ،أو سلبيا فيؤدي إلى التقاعس عن العمل.

ويعـرف (حـريم )27: 2004 ،الرضـا الـوظيفي :بأنـه حالـة عاطفيـة انفعاليـة إيجابيـة ناشـئة عـن

عمل الفرد أو خبرته العملية ،وينتو الرضا الوظيفي عن مدى إدراك الفرد إلى أي مـدى يـوفر العمـل
تلك األشياء التي يراها مهمة.
ويعــرف (مقبــول )11 :2003 ،الرضــا الــوظيفي :بأنــه مجموعــة مــن المشــاعر الوجدانيــة التــي

يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا ،وهذه المشاعر قـد تكـون سـلبية أو إيجابيـة وهـي تعبـر
عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أن يحققه من عمله إيجابية أي كان راضيا عـن عملـه .ولكـن

كلمـا تصــور الفــرد أن عملــه يحرمــه مـن هــذا اإلشــباع كانــت مشــاعره نحـو هــذا العمــل ســلبية أي كــان
غير رار عن عمله.
ويــرى ي احةةث أن الرضــا الــوظيفي هــو شــعور واحســاس نــابع مــن داخــل الفــرد نتيجــة إحساســه
بال ارحــة والســعادة فــي العمــل المـرتبط باالنتمــاء للمهنــة مــع فريــق العمــل ممــا يــؤدي إلــى زيــادة إنتاجيـة

العمل وزيادة دافعية اإلنجاز.

أ م

ي ضا يوظ ي :
يعد الرضا الوظيفي أحد الموضوعات التي حظيـت باهتمـام الكثيـر مـن علمـاء الـنفس ،ذلـك ألن

معظم األفراد يقضون جزءا كبيـ ار مـن حيـاتهم فـي العمـل وبالتـالي مـن األهميـة بمكـان أن يبحثـوا عـن
الرضا الـوظيفي ودوره فـي حيـاتهم الشخصـية والمهنيـة وبالتـالي كثـرت البحـوث والد ارسـات فـي مجـال

علــم الــنفس اإلداري حــول موضــوع الرضــا الــوظيفي وكش ـفت بعــر نتــائو البحــوث النقــاب عــن أن
األف ـراد ال ارضــين وظيفيــا يعيشــون حيــاة أطــول مــن األف ـراد غيــر ال ارضــين وهــم األقــل عرضــة للقلــق

النفسي وأكثر تقدي ار للذات وأكبر قدرة على التكييف االجتماعي (المرسى. )21: 2003 ،

و ة ى ي احةةث أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــين الرضــا عــن الحيــاة والرضــا الــوظيفي ،أي بمعنــى أن
االشخاص الراضين وظيفيا هم أشخاص راضون عن حياتهم والعكس صحيح.
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وقــد أشــارت (الحنيطــي )57:2000،إلــى توضــيح أهميــة الرضــا الــوظيفي حيــث تــذكر عــددا مــن

األسباب التي تدعو إلى االهتمام بالرضا الوظيفي وهي على النحو التالي:

 .1أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إلى انخفار نسبة غياب الموظفين.

 .5أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إلى ارتفاع درجة الطمـوح لـدى المـوظفين فـي المؤسسـات

المختلفة.

 .3أن األفـراد ذوي درجــات الرضــا الــوظيفي المرتفــع يكونــون أكثــر رضــا عــن وقــت فـراغهم وخاصــة
مع عائالتهم ،وكذلك أكثر رضا عن الحياة بصفة عامة.

 .4أن الموظفين األكثر رضا عن عملهم يكونون أقل عرضة لحوادث العمل.

 .2هنــاك عالقــة مــا بــين الرضــا الــوظيفي واإلنتــاج فــي العمــل ،فكلمــا كــان هنــاك درجــة عاليــة مــن

الرضا أدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج.

و ى ي احةث أن الرضـا الـوظيفي يلعـب دو ار بـار از فـي تحقيـق السـعادة واألمـن النفسـي للعـاملين
وكــذلك يلعــب دو ار هامــا فــي زيــادة إنتاجيــة العمــل ودافعيــة اإلنجــاز ،فعنــدما تتــوفر درجــة كافيــة مــن
الرضا الوظيفي لدى العامل سيزيد انتماءه للعمل و سيزيد إنتاجه فـي حـال تـوافر رضـا ك ٍ
ـاف للعامـل
فإن ذلك سيزيد من انتماء الفرد نحو وظيفته.

يظ ا

يم

ي ضا يوظ ي

ة ى ي احةةث أن هنــاك اختالف ـا فــي تفســير العلمــاء للرضــا الــوظيفي ،ومــن البــديهي أن يلج ـأ الباحــث
لعـرر النظريــات المفسـرة للرضــا الـوظيفي بغــر النظــر عــن اخـتالف نظريــاتهم ومدارســهم النفســية
بهــدف تــدعيم نتــائو د ارســته التــي سيتوصــل إليهــا حيــث إن النظريــات هــي ثم ـره جهــود العلمــاء وهــي

الهدف االسمي من البحث.

ويهــدف الباحــث فــي هــذه الد ارســة ومــن خــالل عــرر بعــر النظريــات المفسـرة للرضــا الــوظيفي إلــى
تفسير نتائو دراسته حول درجة رضا المرشدين أو عـدم رضـاهم عـن عملهـم وفيمـا يلـي عرضـا لهـذه

النظريات على النحو التالي:
.7

ظ

ي وقع ي و :

فســر فــروم ) )Vroomالرضــا الــوظيفي علــى أســاس أن عمليــة الرضــا أو عــدم الرضــا تحــدث نتيجــة
للمقارن ــة الت ــي يجريه ــا الف ــرد ب ــين م ــا ك ــان يتوقع ــه م ــن عوائ ــد الس ــلوك ال ــذي يتبع ــه ،وب ــين المنفع ــة
الشخصية التي يحققها بالفعل أو من ثم فإن هذه المقارنة تؤدي للفـرد إلـى المفاضـلة بـين عـدة بـدائل
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مختلفــة الختيــار نشــاط معــين يحقــق العائــد المتوقــع بحيــث تتطــابق مــع المنفعــة التــي يجنيهــا بالفعــل،

وه ــذه المنفع ــة تض ــم الج ــانبين الم ــادي والمعن ــوي مع ــا ،وتقتض ــي نظري ــة التوق ــع ف ــي تفس ــيرها للرض ــا
الوظيفي أن الفرد يحاول الحصول على العائد أثناء قيامة بعمل ما ،ويتوقف رضاه على مدى اتفاق

العائد الذي يحصل عليه من عمله مع ما يعتقد أنه يستحقه.

(الشيخ خليل؛ شرير)686: 2007،

جهد الفرد

إنجاز الفرد

العالقة بين الجهد واإلنجاز

 .6ظ

تشجيعية

العالقة بين اإلنجاز والمكافأة

شكل ق ( )1وض
و

ترقية أو مكافأة

ظ

ي وقع ي و

ويوي :

ط اـور بـورتر ولـولر ( )Porter and Lawerعـام ( )1968نمـوذج فـروم وقـد ربطـا الرضـا بكـل مـن
اإلنجاز والعائد ،فهما يصفان حلقة وسيطة بين اإلنجاز والرضا وهي العوائد ،وبموجب هذا النموذج
يتحدد رضا الفرد بمدى تقارب العوائد الفعلية مع الفوائـد التـي يعتقـد الفـرد بأنهـا عادلـة ومنسـجمة مـع

اإلنجاز أو الجهد المبذول ،فإذا كانـت العوائـد الفعليـة لقـاء اإلنجـاز تعـادل أو تزيـد علـى العوائـد التـي

يعتقد الفرد أنهـا عادلـة فـإن الرضـا المتحقـق سـيدفع الفـرد إلـى تكـرار الجهـد ،أمـا إذا قلاـت هـذه العوائـد
عما يعتقد الفرد أنه يستحقه ،فستحدث حالة عدم رضا ،و تتوقف الدافعية لالستمرار في المهنة.

وأضــاف (بــورتر ولــولر( عامــل اإلنجــاز إلــى الرضــا وربطــاه مــع العائــد بنوعيــه العائــد الــذاتي والعائــد

الخارجي .
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ويالحظ ي احث أن للعوائد تأثي ار كبي ار على الرضا مما يؤدي إلى زيادة الدافعيـة واإلنجـاز لـدى الفـرد
 ،وعلــى المهتمــين بموضــوع الرضــا الــوظيفي ضــرورة تحديــد العوائــد المتوقعــة للعــاملين والعمــل علــى
تحقيقها.

وقا ن كل من و
 .1عو ئا ذ

ويوي أن

اك وع ن من يعو ئا ما :

 :وهي التي يشعر بها الفرد عندما يحقق اإلنجاز المرتفع وهذه تشبع الحاجات العليا

عند الفرد.

 .5عو ئةةا خا ج ة  :وهــي التــي يحصــل عليهــا الفــرد مــن المنظمــة إلشــباع حاجاتــه الــدنيا ،كالترقيــة،
واألجور ،واألمن الوظيفي (فلمبان. )54 –53: 2008 ،

عدالة العوائد كما

االنجاز

يدركها الفرد

االنجاز
عوائد خارجية

وشكل ق ( )2وض

 .4ظ

إلا

يعم

موذج و

ويوي

( ا و و فا ول ):

حيث وضعت على يد روادها تايلور( )Taylorوفايول ( )Fayoواهتمت بـالحوافز الماديـة باعتبارهـا

الحافز الوحيد المحقق للرضا عن العمل ،فحاولت هذه النظرية توفير كافة السبل المادية التي ترفع
قيم كفاية العامل لتجعله يؤدي عمله بإتقان وبسرعة قصـوى ،ورغـم ذلـك لـم تسـتطع اإلدارة أن تصـل
للرضا المطلوب ،ويؤخذ على هذه النظرية إهمالها للجوانب اإلنسـانية ،فهـي اهتمـت بالـدوافع الماديـة

فقط (الشمري. )12: 2009 ،
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 .3ظ

يعا ي و يم او (آلام ):

يــرى (بــدر )91 : 1823 ،هــذه النظريــة تفتــرر أن الفــرد مــدفوع ألن يخلــق توازنــا بــين مــا يعطيــه
للمنظمة من وقت وجهد وخبرة ،وبين ما يحصل عليه على شكل نفوذ واعتراف وعالقة مع اآلخـرين

 ،وهذا التوازن أو العدالة يتحقق إذا شعر الفرد أن مدخالته تعادل مدخالت الشـخص أو األشـخاص
اللذين بشعر انه ينبغي أن يتعادل معهم .

كمــا تــذهب هــذه النظريــة إلــى أن الرضــا الــوظيفي يتحقــق إذا كــان هنــاك ت ـوازن بــين مــا يقدمــه الفــرد
للعمل وبين ما يحصل عليه الفرد من العمـل ،أي بمعنـى إيجـاد تـوازن بـين المـدخالت (مـا يبذلـه مـن

مجهود) والعوائد (النتائو التي يحققها العامـل مـن العمـل) فـإذا تحقـق التـوازن فـإن ذلـك يحـدث شـعو ار
بالرضا بين العاملين ،أما إذا لم يحدث التوازن فإن ذلك يخلق حالة من عدم الرضا
(المشعان)23 :1994 ،
و ذيك فان ي ظ

قو ع ى أ ع ع اص

ي كاي ايي:

 .1الشخص الذي يشعر بعدم المساواة.
 .5مجموعة المقارنة.

 .3المدخالت و تتمثل في الدرجة العلمية والخبرات والمهارات والمجهود الجسمي والفكري.
 .4المخرجــات أو العوائــد التــي يحصــل عليهــا الفــرد فــي عملــه كالترقيــة والــدخل الشــهري والح ـوافز

(المالكي. )15 :2007 ،

ويلخص (الموسوي )53 : 5004 ،هذه النظرية في مدى شعور الفرد بالعدالة والمساواة فـي معاملـة
المنظمة له مقارنة مع معاملتها لألفراد اآلخرين بها ،وخاصة في مجموعة العمل نفسها .

عق ب ع ى ي ظ ا

يم

ي ضا يوظ ي:

ى ي احةث إن كـل نظريـة فسـرت الرضـا الـوظيفي وفقـا للعوامـل المحيطـة بهـا فالعامـل المـادي كـان

عامال أساسيا في تفسير الرضا الوظيفي وكما يرى ي احث أنه ال توجد نظرية شـاملة تفسـر وتغطـي

جميــع جوانــب الرضــا الــوظيفي ألن كــل نظريــة مــن النظريــات ركــزت علــى جوانــب وأهملــت جوانــب
أخــرى ألن هنــاك عوامــل عديــدة تتــدخل فــي الرضــا الــوظيفي منهــا طبيعــة العمــل والبيئــة المحيط ــة
والدخل الشهري وغيرها من العوامل األخرى.
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يعو مل ي ي ؤث و حقق ي ضا يوظ ي:
لقد حظي موضوع الرضا الوظيفي باهتمام كبير من الباحثين  ،وبعد الرجوع والبحث في العديـد مـن

الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة علـى الرضـا الـوظيفي وجـد الباحـث العديـد مـن الد ارسـات التـي
تناول ــت ه ــذا الموض ــوع ومنه ــا د ارس ــة (العتيب ــي )2011،ود ارس ــة (هاش ــم )2009،ود ارس ــة (م ــاهر،

 )2003ودراسة (الوليدي )2002،ودراسة (المجالي )1999 ،ودراسة (العديلي.)1986 ،
ويرى (المجالي )1999:أن هناك ثالثة أنواع مختلفة مؤثرة على الرضا عن العمل وهي:
 .1عو مةةةل ي ضةةةا يا خ ةةة  :وت ــأتي م ــن مص ــدرين هم ــا :الس ــعادة وح ــب نش ــاط العم ــل (الس ــعادة

الوظيفية) واإلحسـاس باإلنجـاز الـذي يعيشـه الفـرد مـن مقابلـة درجـات اجتماعيـة للنجـاح ومـن تحقيـق
الشخص لقدراته أثناء عملية اإلنجاز.
 .5يم ضةةة ا

يمصةةةاح  :التــي تـ ـرتبط بــالظروف الطبيعي ــة والنفســية لعم ــل الفــرد ،مث ــل الص ــحبة

الطيبة وصحبة مكان العمل.

 .3عو مل خا ج  :كالمكافآت واألجور والعالقات الحسنة (المجالي. )67 :1999 ،
و خص كث ()Keeth

عو مل ي ضا يوظ ي:

 .1كفاءة اإلشراف المباشر.
 .5الرضا عن العمل نفسه.

 .3االندماج مع الزمالء في العمل.
 .4توفير الهادفية واألهداف في العمل.

 .2عدالة المكافآت االقتصادية وغيرها.
 .9الحالة الصحية والبدنية والذهنية (الوليدي. )53 :2002 ،
و ةةة ى ي احةةةث أن هن ــاك العدي ــد م ــن العوام ــل الشخص ــية والت ــي ت ــؤثر عل ــى درج ــة الرض ــا ال ــوظيفي
للعاملين في المؤسسة ،والتي ترجع إلى الشخص نفسه ،ومن هذه العوامل:
أوال :يخصائص ي وغ ف :
وتشــمل المتغي ـرات التــي يمكــن تعريفهــا والحصــول عليهــا ببســاطة مــن ســجالت األف ـراد مثــل العمــر
والجنس والحالة االجتماعية ومدة الخبرة والقدرة والتي سيتم توضيحها على النحو التالي:
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.1

يعم  :دلت األبحـاث علـى وجـود عالقـة ارتباطيـه بـين السـن ودرجـة الرضـا الـوظيفي ،فكلمـا زاد

عمر الفرد كلما زادت درجة رضاه عن العمل ،ويـرى الـبعر أن السـبب فـي ذلـك ربمـا يكـون فـي أن

طموحــات الموظــف فــي بدايــة عمـره تكــون مرتفعــة ،وبالتــالي ال يقابلهــا فــي أغلــب الحــاالت الحاجــات
التــي يســبقها الواقــع الفعلــي للوظيفــة ويتســبب ذلــك فــي عــدم الرضــا الــوظيفي ،ولكــن مــع تقــدم العمــر
يصبح الفرد أكثر واقعيـة وتـنخفر درجـة طموحاتـه ويرضـى بـالواقع الفعلـي ويترتـب علـى ذلـك زيـادة

الرضا الوظيفي(عبد الباقي)174 :2004 ،
.6

يج ة

.

 :مــن أكثــر القضــايا المثي ـرة للجــدل فيمــا إذا كــان درجــة أداء النســاء هــو فــي درجــة أداء

الرجــال نفســها  ،حيــث تشــير الد ارســات إلــى أن هنالــك القليــل مــن االختالفــات الفرديــة بــين النســاء
والرجال والمؤثرة على أداء العمل ،حيث توصلت االفتراضات إلي عدم وجـود اختالفـات أساسـية فـي
إنتاجية العمل بين الرجـال والنسـاء وبـنفس األسـلوب فإنـه ال توجـد دالئـل تشـير إلـى أن الجـنس يـؤثر
على الرضا عن العمل ،حيث أن األمهات العامالت يفضلن العمل الجزئي وجدول عمل مرنة وذلك

للقيام بواجباتهن العائلية(العطية)44 :2003 ،

.

 .3يحاي الج ماع  :بالرغم من قلة الدراسات واالسـتنتاجات حـول تـأثير الحالـة االجتماعيـة علـى
الرضــا الــوظيفي ،فقــد أكــدت بعضــها بــأن المــوظفين المتــزوجين هــم أكثــر رضــا عــن العمــل مقارنــة
ب ــزمالئهم غي ــر المت ــزوجين ،باإلض ــافة إل ــى ع ــدد األبن ــاء فكلم ــا زاد ع ــدد األبن ــاء كلم ــا زادت ل ــديهم
المســؤوليات األسـرية ممــا يزيــد مــن أهميــة العمــل بالنســبة لهــم وبالتــالي زيــادة الرضــا الــوظيفي لــديهم،

وهنـاك عامــل آخـر يـرتبط بهـذا الموضــوع هـو أن الد ارســات لـم تتطــرق فيمـا يتعلــق بالحـاالت األخــرى
إلى جانب العزوبية والزواج فهل أن المطلقين واألرامل يختلف أداؤهم للعمـل وتختلـف درجـة رضـاهم

الوظيفي(العطية.)44 :2003 ،

 .4ما يخامة  :تعـرف مـدة الخدمـة بأنهـا" :القتـرة الزمنيـة للبقـاء فـي عمـل معـين"  ،وتشـير الـدالئل

أن مــدة الخدمــة للموظــف تعتبــر العامــل األكثــر ثباتــا فــي توقــع الرضــا عــن العمــل مقارنــة بــالعمر ،
وهنــاك دالئــل واضــحة تشــير إلــى وجــود عالقــة قويــة موجبــة بــين الرضــا الــوظيفي وســنوات الخدمــة

بحيث كلما زاد عدد سنوات الخدمة زاد الرضا الوظيفي عند الموظف (. )Robbins,1998: 45

 .2يقا  :لكل فرد نقاط قوة ونقاط ضعف فيما يتعلق بقدرتـه علـى العمـل ،وهـذا يعنـي عـدم تسـاوي
األفراد في قدراتهم ،ويقصد بالقدرة هي" :طاقة الفرد إلنجاز مهام مختلفة فـي العمـل" ،وتشـتمل القـدرة
على نوعين من القدرات وهي:

أ.

يقا

يذ

 :وهي قدرات تـرتبط بالقـدرة علـى أداء مختلـف المهـام الذهنيـة ،وتتفـأوت الحاجـة

إلــى هــذه القــدرات بــاختالف الوظــائف  ،خاصــة بالنســبة لــدرجات اإلدارة العليــا التــي تتطلــب اتخــاذ
ق اررات تستند علـى تحليـل المعلومـات والتفكيـر بعنايـة ،ومـن هـذه القـدرات (الـذكاء – القـدرات اللفظيـة
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والتعبيريــة – القــدرة علــى االســتنتاج والقــدرة علــى االســتقراء – الســرعة اإلدراكيــة – قابليــة الحســاب –

الذاكرة).

ب .يقا

ي ا  :وتشير إلى القـدرة علـى أداء المهـام البدنيـة المختلفـة ومـن أهـم تلـك القـدرات فـي

مجــال األداء فــي العمــل مــا يـرتبط بــالقوة أي القــدرة علــى بــذل قــوة عضــلية فــي المهــام المختلفــة ،ومــا
يرتبط بالمرونة وهي القدرة على االنهماك في المهام البدنية مثل( :قوة التحمل – التـوازن – التنسـيق

البــدني – المرونــة) وتلعــب هــذه القــدرات دو ار رئيســيا فــي كثيــر مــن الوظــائف  ،لــذا يجــب أخــذها فــي
عين اعتبار األفراد والمنظمات( .سلطان)109 :2004 ،

 .9يشخص  :يمكن فهم الشخصية اإلنسانية على أنها مجموعة الخصائص التي يتميز بها
الشخص ،وهي تحدد عالقة الفرد بكافة األفراد المتعاملين معه ،وهي تحدد استجابته في المواقف
التي تواجهه ،فكلما كانت استجابته لهذه المواقف عالية ،كلما كانت درجة رضاه الوظيفي كبيرة

(عبد الباقي. )49 :2004 ،

وتعتبر الشخصية من المتغيرات الذاتية المتعلقة بـالفرد ذاتـه والتـي تـؤثر فـي سـلوك الفـرد وتصـرفاته،
وي ــرى العلم ــاء الس ــلوكيون ب ــأن فه ــم الشخص ــية اآلدمي ــة أم ــر ض ــروري وحي ــوي لتفس ــير س ــلوك الف ــرد
والمساعدة على التنبؤ بهذا السـلوك ،ومـن هنـا ال بـد أن يتـوافر لـدى المـدير تفهـم واضـح لشخصـيات
األفراد الذين يعملون معه ليتمكن من توجيههم وتحفيزهم وتشـجيعهم واالسـتفادة مـنهم بكفـاءة وفاعليـة

في تحقيق أهداف المنظمة (حريم. )49 :2004 ،

 .7ي ع  :يعتبر التعلم أي تغيير نسبي في السلوك الذي يظهر نتيجة الخبـرة  ،وبـذلك يمكـن القـول
بــأن التغي ـرات فــي الســلوك تشــير إلــى الــتعلم ،وهنــاك تعريــف آخــر للــتعلم علــى أنــه اكتســاب المعرفــة
وتكوين المفاهيم مـن أجـل اسـتخدامها فـي حـل المشـكالت العمليـة التـي تعتـرر اإلنسـان فـي حياتـه،

والــتعلم عمليــة علــى عكــس التعلــيم ،حيــث أن الــتعلم هــو عمليــة مســتمرة مــدى حيــاة اإلنســان ،فــالفرد
يتغير بصفة مستمرة ،ويكتسب مهارات ومعارف جديدة ومهارات متجددة أثناء العمل وهـذا مـن شـأنه

أن يؤثر على رضا الفرد عن عمله ( .السلمي)174 :1998 ،

 .2يقة  :تلعـب القـيم دو ار أساسـيا فـي توجيـه وتحديـد السـلوك اإلنسـاني ،ويختلـف األفـراد فـي القـيم
التي يؤمنون بها وفق العديد من المتغيرات ،فـالبعر يعتقـد بقـيم المـال ،والـبعر يعتقـد بقـيم المكانـة

االجتماعية ،والبعر اآلخر يعتقد بقيم خدمة المجتمع واآلخرين ،وهـذا بطبيعـة الحـال يـؤثر إلـى حـد
كبير على رضا الفرد عن العمل ( .حمود)85 :2002 ،
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 .8ال جا ةةةةا  :يمكـ ــن تحديـــد مفهـ ــوم االتجاهـ ــات بأنه ــا مشـ ــاعر الفـ ــرد نحـــو األشـ ــياء والح ـ ـوادث
واألشــخاص ،ويمكــن أن تكــون تلــك المشــاعر ذات أبعــاد ســلبية أو أبعــاد إيجابيــة نتيجــة خبـرات الفــرد

المتراكمة وحياته السابقة.

وتلعــب االتجاهــات دو ار أساســيا فــي بن ـاء الســلوك التنظيمــي للفــرد والتــأثير عليــه مــن أبعــاده وصــوره
المختلفة ،ولعل الرضا عن العمل هو أحد صور اتجاهات الفرد نحـو عملـه فـي المنظمـة التـي يعمـل

فيها (حمود. )20 :5005 ،
.10

يا فع ةةة  :ال تـ ـزال الدافعي ــة مح ــور اهتم ــام الم ــدراء ف ــي المنظم ــات المختلف ــة وال ــذين يس ــعون

باستمرار لتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين درجة األداء وتقليص معدل الدوران الوظيفي ومعدل التغيب

عن العمل.

فكما هو معروف بأن الدافعية عبارة عن قوة داخلية تسـتثير حمـاس الفـرد وتشـكل سـلوكه باتجـاه

مع ــين لتحقي ــق ه ــدف أو إلش ــباع حاج ــة معين ــة فس ــيولوجية أو نفس ــية ،فهك ــذا الدافعي ــة تمث ــل نقطـ ـة

االنطــالق فــي الشــعور بــنقص أو حاجــة معينــة ،وهــذا يســبب حالــة مــن التــوتر والقلــق وعــدم االرتيــاح
لدى الفرد مما يحثه على اإلقدام على سلوك معين لتخفيف حالة التوتر هـذه ،فـإذا مـا نجـح فـي ذلـك

زالت حالة التوتر ،واذا ما وقف عائق أمام تحقيـق ذلـك  ،فـإن الفـرد يصـاب باإلحبـاط وخيبـة األمـل
ـأثير علـى درجـة
وبالتالي ال يتحقق الرضا الوظيفي ،لذلك تعتبـر الدافعيـة مـن أكثـر العوامـل الفرديـة ت ا

الرضا الوظيفي للفرد (حريم. )110 :2004 ،

وبصــفة عامــة يالحــظ أنــه مــن الصــعب الــتحكم فــي العوامــل الشخصــية واســتخدامها لتحســين درجــة
الرضا الوظيفي للفرد ،وانما قد تكون ذات فائدة عند اختيار الفرد للوظيفة .
(عبد الباقي)80 :2004،
ثا ا :عو مل ظ م

(مؤ

ا ):

وتش ــمل مجموع ــة العوام ــل المرتبط ــة بظ ــروف العم ــل داخ ــل المنظم ــة  ،و ك ــذلك العوام ــل المرتبط ــة
بالمناخ التنظيمي داخل التنظيم ،وفيما يلي توضيح لهذه العوامل :

 .1يشير المناخ التنظيمي إلى البيئة الداخلية للتنظيم التي يعمل بها الفرد في إطارها ،أي أنه عبارة
عن البيئة االجتماعية أو النظام االجتماعي الكلي لمجموعة العاملين في التنظيم الواحد

(العميان. )305 :2002 ،
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وفـ ــي تعريـــف آخـ ــر للمنـ ــاخ التنظيمـ ــي فـ ــإن (حمـــود )16 :2002 ،يـ ــرى أن ــه  :مجموعـــة الســـمات
والخص ــائص الت ــي تتس ــم به ــا بيئ ــة المنظم ــة والت ــي ت ــؤثر ف ــي األط ــر الس ــلوكية لألفـ ـراد والجماع ــات
والمنظمات على حد سواء والتي يتحدد بمقتضى تأثيرها تحقيق سبل التحفيز أو يعكسه على إمكانية

المنظمة في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية .

هـذا ويأمـل العـاملون بـأن يكـون المنـاخ داعمـا لهـم ويسـهل لهـم إشـباع حاجـاتهم النفسـية واالجتماعيـة
واالقتصــادية ،فهــو يــؤثر علــى العــاملين فــي المنظمــة ويــؤدي إلــى التحفيــز أو اإلحبــاط ألنــه يعمــل

كوسيط بين متطلبات الوظيفة وحاجات الفرد (العميان. )305 :2002 ،

ويلخص ي احث أهم العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي وتحقيقه ومنها:
 .7مةةط إلشةة ف :فالمشــرف الــذي ُيشــعر مرؤوســيه بــأنهم ضــمن محــور اهتمامــه الشخصــي فإنــه
يكسبه والءهم ويحقق رضا عال عن العمل لديهم (العتيبي. )36: 2011 ،
.6

ظا يعو ئا :الحوافز والمكافآت والترقيات ،حيـث يشـعر الفـرد بالرضـا إذا تـم توزيـع العوائـد وفقـا

لنظام محدد يضمن توافرها بالقدر المناسب والشكل العادل (ماهر. )203: 2003 ،

 .4ف ص ي ق  :فإذا كان توقع الفرد للترقية عاليا أو حصل على ترقية لم يتوقعها ،فإن ذلك يدفع
باتجاه تحقيق الرضا الوظيفي لديه (العتيبي. )36: 2011 ،

.3

ا ةة يم ظمةة  :حيــث إن المنظمــة التــي يعمــل بهــا الفــرد تعــد مــن العوامــل المهمــة ،وتعتمــد

المنظم ــة ف ــي فاعليته ــا ونجاحه ــا عل ــى المزاوج ــة ب ــين متطلب ــات أدواره ــا الت ــي ح ــددتها ورس ــمتها م ــع

حاجات وتوقعات األفراد العاملين (العديلي. )44: 1986 ،
.5

ةةة يعمةةةل :ويقصــد بهــا بنيــة العمــل الداخليــة والمشــتملة علــى (مســاحة مكــان العمــل ،درجــة

النظاف ــة ،اإلض ــاءة ،التهوي ــة ،التكيي ــف ،ص ــالحية األلي ــات للعم ــل ،وج ــود وس ــائل للترفي ــه يس ــتخدمها

العامل خارج الدوام) (هاشم)92: 2009 ،
.2

.

مهةةا يوظ ة  :يتوقــع أن يكــون لهــا تــأثير علــى الرضــا الــوظيفي ،فمضــمون الوظيفــة وطبيعتهــا

وظروفها يختلف بين شخص آلخر ،فهناك وظائف إشرافية ،ووظائف كتابية ،ووظائف فنية ،وأخرى
ميدانيــة غيــر مســتقرة ،وقــد ال تناســب طبيعــة العمــل قــدرات الشــخص فيصــبح غيــر رار عــن عملــه،

وقد يحدث العكس فتكون االستجابة إيجابية( .هاشم)40: 2009 ،

 .1يضمان يوظ ي ( مةن) :مـن األسـئلة التـي تشـغل بـال العامـل :مـاذا بعـد الوظيفـة ا مـاذا بعـد
الوصــول إلــى المعــاش أو التقاعــد ا حيــث إن بعــر المنظمــات تــوفر لعامليهــا راتبــا تقاعــديا مريحــا
وض ــمانا اجتماعي ــا ف ــي ح ــال العج ــز أو الوف ــاة أو الم ــرر وبالت ــالي يطم ــئن العام ــل إل ــى مس ــتقبله
ومستقبل عائلته ،فيؤثر ذلك لديه إيجابيا فيصبح راضيا عن وظيفته( .أبو مسامح)36: 2013 ،
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يرى ي احث أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر علـى الرضـا الـوظيفي وتسـاعد فـي تحقيقـه  ،لهـا
تــأثير علــى درجــة الرضــا الــوظيفي أهــم هــذه العوامــل التــي تــؤثر علــى الرضــا الــوظيفي للعامــل هــي
العوامل الداخلية وهي العوامل األساسية والتي تتمثل في شعور العامـل بالسـعادة و ارتياحـه لطبيعـة

العمل والمؤسسة التي يعمل بها وهـذا يتحـدد مسـبقا بالرغبـة وحـب العمـل والـذي يطلـق عليـه االنتمـاء

الوظيفي.

أ و ع ي ضا يوظ ي:
بما أن الرضا الوظيفي يمثل محصلة الشعور الذي يشعر به الموظف خالل عمله بالمؤسسـة والـذي

يتــأثر بعوامــل عديــدة تــؤدي الخ ـتالف درجــة الرضــا الــوظيفي لديــه ،فإنــه مــن الممكــن تقســيم الرضــا
الوظيفي إلى عدة أنواع وفقا العتبارات معينة كالتالي:
 أ و ع ي ضا يوظ ي اع ا شموي ه :

 .1ي ضةةةةا يةةةةوظ ي يةةةةا خ ي :ويتعل ــق بالجوان ــب الذاتي ــة للموظ ــف ،و الت ــي يس ــاهم ف ــي ص ــنعها
االعتراف والتقدير والقبول والشعور بالتمكن واإلنجاز والتعبير عن الذات.

 .5ي ضا يوظ ي يخا جي :وتتعلق بالجوانب الخارجية (البيئية) للموظف في محـيط العمـل مثـل:
المدير وزمالء العمل وطبيعة ونمط العمل.

 .3ي ضا يك ي يعةا  :وهـو مجمـل الشـعور بالرضـا الـوظيفي تجـاه األبعـاد الداخليـة والخارجيـة معـا
(العديلي. )43 :1821 ،
 أ و ع ي ضا يوظ ي اع ا

مه:

 .1ي ضةةا يةةوظ ي يم وقةةع  :ويشــعر الموظــف بهــذا النــوع مــن خــالل عمليــة األداء الــوظيفي إذا
كان متوقعا أن ما يبذله من جهد يتناسب مع هدف المهمة.

 .5ي ضةةا يةةوظ ي ي ع ةةي :يشــعر الموظــف بهــذا النــوع مــن الرضــا بعــد مرحلــة الرضــا الــوظيفي
المتوقع عندما يحقق الهدف فيشعر حينها بالرضا الوظيفي( .فلمبان)65: 2008 ،

 .3ي ضةةا يك ةةي :يتمثــل فــي رضــا الموظــف عــن جميــع جوانــب ومكونــات العمــل ،وفــي هــذه الحالــة
يكون الموظف قد وصل ألقصى درجـة مـن الرضـا عـن عملـه ،ولكـن لـيس مـن الضـروري أن تتـوافر
في هذا العمل كل عناصر الرضا ،ألن هذا يتوقف على طبيعـة الموظـف نفسـه ،فهـو ربمـا ال يعتبـر

جميــع العناصــر مهمــة  ،وبالتــالي فــإن الموظــف نفســه مــن يســتطيع أن يحــدد العناصــر التــي تتوافــق
معه

(كامل ،والبكري)91-87 :1990 ،
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قا

ي ضا يوظ ي:

بما أن الرضا الوظيفي يمثل مشاعر وأحاسـيس غيـر محسـومة  ،فـإن القـدرة علـى التعـرف والوصـول
إليهــا تعتبــر عمليــة ليســت ســهلة ،ولقــد اســتفادت مقــاييس الرضــا الــوظيفي مــن التقــدم الــذي حــدث فــي
مجــال علــم الــنفس مــن حيــث أســاليبه لد ارســة الشخصــية واالتجاهــات وغيرهــا مــن الجوانــب النفســية،
وهنــاك طــرق ومقــاييس مختلفــة لقيــاس درجــة الرضــا الــوظيفي وتحديــد أســبابه حيــث يختلــف فــي مــدى
فاعليتها على ما توفره تلك المقاييس من الدقة والشمول بالنسبة للبيانات( .الرويلي)22: 2003 ،
وتعتبــر عمليــة قيــاس الرضــا الــوظيفي صــعبة نوعــا مــا ،ألن رضــا األف ـراد ومشــاعرهم هــي ظ ـواهر
ضمنية ،وقياس هذا النوع من المتغيرات قياسا دقيقا وصادقا كان يعتبر مستحيال حتى سنة 1929
م  ،وأكد ) (Thurstoneاستحالة قياس أي ظاهرة ،حيث أ اكـد أنـه مـن المهـم وجـود قياسـات للرضـا
الــوظيفي تســتمر لفت ـرات طويلــة ،فمــن المســتحيل د ارســة شــيء إذا لــم تســتطع قياســه ،هــذا مــن جهــة،
وم ــن جه ــة أخ ــرى يتوق ــف القي ــاس عل ــى دق ــة اختي ــار األداة وتكوينه ــا ،وص ــحة تحلي ــل النت ــائو حت ــى
يتوصل إلى النتيجة المرغوب فيها.
وترجع هذه الصعوبة ألسباب عديدة منها ما يتعلق بخصائص نوع البيانات التي يسعى الباحث
إلى الحصول عليها والتي تعكس درجة القياس ،ومنها ما يتعلق ببناء المقاييس ،ومنها ما يتعلق
أيضا بدرجة الثقة والمصداقية في المقاييس المستخدمة لتقليل أخطاء القياس .إن العديد من قياسات
الرضا الوظيفي تعتبر ذات بناء صادق إلى حد كبير ،لكن هي ليست ذات بناء صادق على وجه
اإلطالق )(Steve M, 2002: 121

و طالقاً مما

ق فقا

خام

ي ضا يوظ ي شكل و ع م ذ يقةا

عض مقا

م ها ما ي :
أوال :يمقا

يموضوع :
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و ةذك

.

تعتمد هذه المقاييس على وحدات قياس موضوعية ،تقيس الرضـا الـوظيفي باآلثـار السـلوكية لـه ،أي

بد ارس ــة س ــلوكيات العم ــال الص ــادرة ع ــن ع ــدم الرض ــا كالغي ــاب ،الـ ـدوران ال ــوظيفي ،االس ــتقالة وت ــرك
العمل ،الحوادث واإلصابات... ،الخ .وقد أثبتت الدراسات وجود عالقة عكسية بين الرضـا الـوظيفي
وهذه المتغيرات .

ثا ا :يمقا

يذ

:

تعــرف هــذه المقــاييس كــذلك بالطريقــة المباش ـرة ،وتهــدف للحصــول علــى تقــارير مــن طــرف العــاملين
حول درجة رضاهم الوظيفي ،وهي تقوم على تصميم قائمـة تتضـمن أسـئلة توجـه إلـى العـاملين .وقـد

ميز الباحثون بين طريقتين همـا تقسـيم الحاجـات وتقيـيم الحـوافز؛ فبالنسـبة للطريقـة األولـى ففيهـا يـتم
ا
تصــميم األســئلة التــي تحتويهــا قائمــة االستقصــاء مــن خــالل اتبــاع تقســيم عــام للحاجــات اإلنســانية

كتقسيم ( )Maslowمثال من أجل معرفة مـدى مـا يتيحـه العمـل مـن إشـباع لهـا ،أمـا الطريقـة الثانيـة
فيتم فيها تقييم الحوافز من خـالل قائمـة تتبـع تقسـيما للحـوافز التـي يتيحهـا العمـل أو التـي تعتبـر مـن

العوامل المؤثرة على الرضا  ،ومن أهم المقاييس الذاتية لقياس الرضا الوظيفي ما يلي :
 .1مق ا

ط ق ي ا ج ي جم عي ية (:)Likert

بــدأ فــي شــرح مقياســه ســنة  1932عنــد نشـره لمقــال فــي مجلــة '' أرشــيف علــم الــنفس'' تحــت عنـوان:
تقنية لقياس االتجاهات ،واقترح فيه أسلوبا جديدا يعتمد على مقياس الفئات المتساوية .وتتطلب هـذه

الطريقة جهدا ووقتا أقـل ممـا تتطلبـه طريقـة ) (Thurstoneوتـؤدي إلـى نتـائو مماثلـة ،وتعتمـد علـى

القياس الترتيبي لالتجاهات (عالم)539 :2006 ،

ويحتــوي مقيــاس ( )Likertعلــى عــدد مــن العبــارات التــي لهــا عالقــة باالتجــاه نحــو الموضــوع الم ـراد
دراسته ،وكل عنصر أو عبارة تقيس أحد الجوانب لعامـل أو لشـيء واحـد ،بمعنـى القيـاس النـاتو هـو

ذو بعــد واحــد ،ويجــب أن يحتــوي المقيــاس علــى عبــارات بصــيغة اإليجــاب وأخــرى بصــيغة الســلب،
ويطلب من الفرد إبداء موافقته أو عدم موافقته بدرجات متفاوتة تعكس شدة اتجاهه على تدرج يشمل

خمســة ( )05اســتجابات ،وعليــه اختيــار اســتجابة واحــدة مــن أصــل خمــس اســتجابات التــي تتماشــى
واتجاهه ،وهـي -1( :أوافـق بشـدة) -2( ،أوافـق)-3( ،غيـر متأكـد) -4( ،ال أوافـق) -5( ،ال أوافـق

بشــدة) .ولقــد شــاع اســتخدام هــذا المقيــاس فــي مجــال الد ارســات اإلداريــة والتنظيميــة ،ويتضــمن عــادة
عددا كبي ار من العبارات موضوع الدراسة ،ويطبق على عينة كبيرة قد يصل عدد أفرادها إلى 1000
أو أكثــر وتكمــن صــعوبة الحصــول علــى الدرجــة النهائيــة لكــل فــرد علــى انف ـ ارد بــل يــتم يتعامــل مــع

البيانات بصورة إجمالية
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(عاشور. )421 :1983 ،
ط ق

 .5مق ا

ان م

و ا (:)Minnesota Satisfaction Questionnaire

ويرمـ ــز لـ ــه باختصـ ــار ( )MSQوتعـ ــرف بقائمـ ــة استقصـ ــاء جامعـ ــة) (Minnesotaلقيـ ــاس الرضـ ــا
الـوظيفي والتـي تـم تصـميمها مـن طـرف ( (Weissو) (Dawisو( (Englو( (Lofquistفـي الفتـرة

 1977-1967ويه ــدف إل ــى قي ــاس اتجاه ــات ومي ــول الع ــاملين نح ــو الرض ــا ال ــوظيفي .ويع ــد م ــن
المقاييس األكثر استعماال في األبحاث العالمية لنوعية صدقه الداخلي والخارجي.

ويحتــوي علــى عــدد مــن البنــود ال يتعــدى عش ـرين ( )20بنــدا  ،وكــل منهــا يمثــل مظه ـ ار مــن مظــاهر

العم ــل .فه ــو يأخ ــذ أكب ــر ع ــدد م ــن األبع ــاد المهني ــة (جوان ــب العم ــل) .وق ــد لق ــي ه ــذا المقي ــاس قبـ ـوال
واستخداما واسعين في مجال علم النفس التنظيمي (Spector, 1997: 7) .
وتتكون الصيغة المطلوبة من هذا االستبيان من مائة ( )100عبارة ،وهناك أيضا الصيغة المصغرة

الستبيان  Minnesotaتتكون من ) (20عبارة  ،ومع ذلك فالشكل المصـغر لـيس مصـمما إلعطـاء
نتائو عن وجوه الرضا الوظيفي.
وتتكـون عبــارات هـذا االســتبيان مـن عبــارات حـول أوجــه متعـددة مــن العمـل ،ويطلــب مـن المســتجوب
اإلشـ ــارة إلـ ــى درجـ ــة رضـ ــاه بخصـ ــوص كـ ــل منهـ ــا .وبالمقارنـ ــة مـ ــع مؤشـ ــر وصـ ــف الخدمـ ــة يعتبـ ــر
اســتبيان ) (Minnesotaقياســا مبنيــا بصــفة كبي ـرة علــى العاطفــة ،لــذلك فاإلجابــات تشــير إلــى حــب

الشيء أو كرهه أكثر من كونها عملية وصف له ). (Steve M, 2002: 124

ورغــم الخصوصــية الكبيــرة ألوجــه هــذا االســتبيان ،فالعديــد مــن محت ـواه موجــود فــي مقــاييس أخــرى ،
ويــوفر االســتبيان معلومــات عــن مــدى رضــا العامــل حــول األوجــه المختلفــة للوظيفــة ومحــيط العمــل،

وتكون ذات فائـدة كبيـرة خاصـة إذا كانـت المؤسسـات فـي إطـار إجـراء استقصـاءات داخليـة عـن آراء

العمــال -علــى ســبيل المثــال -إذا تــم إيجــاد أن الرضــا عــن وجــه محــدد أقــل بكثيــر مقارنــة باألوجــه
األخــرى ،فهــذا يــدل علــى أن المؤسســة قــد تحتــاج إلج ـراء تغيي ـرات فــي هــذه النقطــة1997:15( .

(Specter,
 .3م

ي ضا يوظ ي ):)Job Satisfaction Survey

ويرمز له باختصار ) )JSSيتمتع هذا القياس بدليل معتبر يـدعم خصائصـه السـيكومترية ،حيـث تـم
تطــويره مــن طــرف ) )Specterفــي  1985كــأداة لقيــاس درجــات الرضــا الــوظيفي ،فهــو يتكــون مــن

( )36عبـ ــارة مصـ ــممة لقيـ ــاس تسـ ــعة أوجـ ــه للوظيفـ ــة ومحـ ــيط العمـ ــل .ومقارنـ ــة بالقياسـ ــات األخـ ــرى
22

الموصوفة سابقا ،يعتبر هذا المقياس نموذجيا ،حيـث أن مكوناتـه تمثـل عبـارات حـول عمـل الفـرد أو

وضــعية العمــل .ونظـ ار لطبيعــة القيــاس ،فهــذا القيــاس يعتبــر أكثــر شــبها بمؤشــر وصــف الخدمــة ألنــه
أكثــر وصــفا فــي طبيعتــه مــن اســتبيان مينســوتا  ،وعلــى عكــس مؤشــر وصــف الخدمــة يمكــن تخ ـزين
نتيجة الرضا الوظيفي اإلجمالي لمسح الرضا الوظيفي في الحاسوب عن طريق جمع نتائو األوجه،

وبمــا أن كــل وجــه مــن األوجــه التســعة يتكــون مــن أربــع عبــارات ،فإنــه يمكــن الحصــول علــى نتيجــة
الرضا اإلجمالي عن طريق جمع نتائو كل عبارة

.

)(Specter, 1997: 8

ويتضــح ي احةةث ممــا ســبق أن لكــل طريقــة مــن ط ـرق قيــاس الرضــا الــوظيفي لهــا مزاياهــا وعيوبهــا ،

ويمكــن ي احةةث اســتخدام أكثــر مــن طريقــة حتــى يصــل إلــى نــوٍع مــن الموضــوعية وحتــى يــتم تالفــي
عيوب هذه الطرق ويحقق في الوقت ذاته مزايا الطرق األخرى.

ويرى ي احث انه بالرغم مـن اخـتالف اسـتخدام الطريقـة التـي يقـاس بهـا الرضـا الـوظيفي فـان الهـدف
واحــد وهــو التع ــرف إلــى درج ــة الرضــا ال ــوظيفي عــن العمــل وتحدي ــد الحالــة الوظيفي ــة التــي يعيش ــها

الموظف  ،وعلى أي حال فإن الباحث البد لـه مـن المفاضـلة بـين هـذه الطـرق بمـا يـتالءم و مجتمـع
الد ارس ــة و عينته ــا  ،و يك ــون مناس ــبا م ــن ناحي ــة التكلف ــة المادي ــة والوق ــت والجه ــد وم ــدى مالءمته ــا
لمجتمع وعينة الدراسة  ،وقد عمد الباحث إلـى اسـتخدام طريقـة االستقصـاء (االسـتبانة) ألنهـا تـتالءم
مع حجـم العينـة المسـتخدمة فـي الد ارسـة الحاليـة وألنهـا الطريقـة التـي تـوفر المعلومـات الكافيـة القابلـة
للتصنيف والمعالجة اإلحصائية وعليه قام الباحث باسـتخدام االسـتبانة كـأداة لجمـع البيانـات مسـتفيدا

من األدب التربوي الخاص بالرضا الوظيفي وهو ما سيتم يرد ذكره بالتفصيل فيما بعد عند الحديث
عن أدوات الدراسة .

يم حث يثايث :ي ك ف ي
ما

يكف ي

ي:
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ي

فـ ــي حضـ ــارتنا المعاص ـ ـرة نجـ ــد أن حاجاتنـ ــا إلـ ــى الحـ ــب ،و المسـ ــاواة ،واالسـ ــتقالل ،والحاج ـ ــة إل ـ ــى
المش ـ ــاركة ،وتحقي ـ ــق ال ـ ــذات ،والتف ـ ــوق ،وحف ـ ــظ ال ـ ــذات ،واالنج ـ ــاز ،والتواف ـ ــق ،والـ ـ ــسيطرة ،والحريـ ـ ــة،
واالعتراف بوجود اإلنسان ،والحاجات الجنسية ،إن كل هذه الحاجـات مـن بـين الحاجـات االجتماعية

الشــديدة القــوة  ،وجميــع الحاجــات القويــة تبقــى متواصــلة ومســتمرة  ،وعن ــدما ت ــستثار فســوف تواصــل

العمــل حتــى تخفــر التــوتر عــن طريــق بعــر األفعــال واألس ــاليب التكيفيـ ـة ( .أب ــو نجيلــه،

(81

:2001
يعتبر التكيف النفسي عملية ديناميكية مستمرة يستهدف بها الشخص ليغير سلوكه ،ليحـدث عالقة
أكثــر توافقــا بينــه وبــين البيئــة ،و بنــاءا علــى ذلــك الفهــم نســتطيع أن نعــرف هــذه الظــاهرة بأنهــا القــدرة
على تكوين العالقات المرضية بين المرء وبيئته (فهمي ،د ت(11:

ويعرفـه هارتمـان ) (Hartmanبأنـه تهيـؤ الحاجـات الغريزيـة مـع ظـروف ومتطلبـات العــالم الخـارجي
واالن ـ ــا األعل ـ ــى ،وه ـ ــو عم ـ ــل ين ـ ــاط باألن ـ ــا و ب ـ ــالتعلم وبمقتض ـ ــى اختب ـ ــار الواق ـ ــع ،ويؤك ـ ــد هارتمـ ـ ــان
)(Hartman,1958على االستعدادات المسبقة لألنا الفطريـة بـأن تقـوم بهـذا التكيـف ،فـالتكيف مـن

األعمــال المنوطــة باألنــا الفطريــة  ،وقــد اكتســبت ذلــك مــن خــالل عمليــة التطــور والمجاه ــدات الت ــي
أدخلها من أجل البقاء ،وكان له بها هذا االستعداد ،كما له اإلدراك ،والتذكر  ،والتفكير الخ،

وقال هارتمان ) (Hartman,1964أن مبدأ الواقع يتضمن العلـم بـالواقع والعمـل علـى مقتــضى هــذا
العلم ،وهو مضمون عملية التكيف (الحفني. (169 :1995،

ويعرف ـه (أبــو نجيلــه  : ) 21 : 5001 ،بأنــه مفهــوم مركــب وشــامل ومتعــدد الجوانــب بحيــث يمك ــن
النظــر إليــه والتعامــل معــه كخاصــية ،وكعمليــة ،وكنتيجــة كمــا يمكــن الحــديث عــن التكيــف مــن خــالل
األســاليب أو الطــرق المســتخدمة فــي التكيــف ،حيــث توجــد طــرق مباش ـرة أو أســاليب ايجابيــة وأخــرى

سلبية.

ع ا

يكف ي

ي:

التكي ــف ،ول ــذلك يتوج ــب علين ــا الم ــرور عل ــى اأول
ال ب ـ اـد لن ــا م ــن تحدي ــد ص ــيغة واض ــحة لمص ــطلح ا
ثم في المجاالت المتعددة التي اسـتخدم فيهـا ،والبـدايات الواضـحة
استخدامات هذا المصطلح ،ومن ا
التكيف ( )Adaptationمفهوم مستمد أساسا من علم البيولوجيا على نحو
كانت في علوم األحياء “ ا
ما حددتـه نظريـة تشـارلز دارون المعروفـة بنظريـة “النشـوء واالرتقـاء”( ، )1859ويشـير هـذا المفهـوم
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الحي يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعي الذي يعـيش فيـه ،محاولـة منـه ألجـل
إلى أن الكائن
ا
البقاء
(فهمي(2:1995،
وتعرفها نظرية التحليل النفسي  :بأنها حال توفيقيا وسطيا  ،أو تسوية بـين الكبـت وقـوى الكبـت كمـا

أنها أشبه ببديل تعويضي عن فشل الكبت وما يترتب عليه من قلق.

أمـا (اإلمـارة )1:2002،فعرفهـا بأنهـا  :المحاولـة التـي يبـذلها الفـرد إلعـادة ات ازنـه النفسـي والتكيـف
لألحداث التي أدرك تهديداتها اآلنية والمستقبلية

.

ويعرفهـا ديـو) (Deouبأنهـا :الجهـود المعرفيـة والسـلوكية التـي يقـوم بهـا الفـرد بهـدف السـيطرة أو

التعامـل مـع مطالـب الموقـف الـذي تـم إد اركـه وتقييمـه باعتبـاره يفـوق طاقـة الفـرد  ،ويرهـق مصـادره
وقدراته ويمثل موقفا ضاغطا (القماح (150:2002،

.

ويعرفهـا (هريـدي  (283:1996،بأنهـا :كافـة جهـود الفـرد المعرفيـة واالنفعاليـة والنفسـحركية

والبينشخصـية التـي يسـعى الفـرد مـن خاللهـا إلـى التصـدي للمواقـف الضـاغطة للـتخلص منهـا أو

لتجنـب آثارهـا السـلبية (ماديـة ومعنويـة) أو التقليـل منهـا بهـدف المحافظـة قـدر اإلمكـان علـى توازنـه
االنفعالي وتكيفه النفسي

واالجتماعي.

يستمد من هذه الرؤية :التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات
فمفهوم التكيف من “جهة التعلم”
ا
وخصــائص المحــيط المــادي واالجتم ــاعي عــن طريــق اســتدماجها ف ــي مق ـوالت وتحــويالت وظيفي ــة،
والتكيــف هــو غايــة عمليــة الموازنــة بــين الجهــاز العضــوي ومختلــف حــاالت االضــطراب والالانتظــام

الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية أو المتوقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل آليت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالؤم

(بالفرنسية )l’accommodation :واالستيعاب (بالفرنسية:)l’assimilation :

 .1الــتالؤم :هــو تغييــر فــي اســتجابات الــذات بعــد اســتيعاب معطيــات الموقــف أو الموضــوع باتجــاه
تحقيق التوازن.
 .5االستيعاب :هو إدماج للموضوع في بنيات الذات ،والمالئمة هي تالؤم الذات مع المعطيات.
التكيــف  ،لكـن الجميــع يتفقــون علــى أنـه الحالــة الســليمة لإلنسـان الســليم ،هكــذا وبكـ ال
تتعـدد تعريفــات ا
البنائيــة( le
بســاطة فــي التعبيــر ،وبــدون تعقيــد  ،و يعــد ومفهــوم التكيــف مــن وجهــة نظــر المدرســة
ا
 ، )structuralismيعتبر غاية التطور النمائي  ،وهو أيضا عمليـة الموازنـة بـين المحـيط والجهـاز
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العضوي ،الذي يهدف للقضـاء علـى حـاالت الالاضـطراب والالانتظـام ،وتعتبـر نظريـة الـتعلم البنائيـة
و التكوينيــة مــن أهــم النظريــات التــي أحــدثت ثــورة عميقــة فــي األدبيــات التربويــة الحديثــة خصوصــا

مع جان بياجي (البنيوية(87:1985،
ممــا ســبق يــرى ي احةةث أن ســلوك اإلنســان بكونــه ردود أفعــال للعديــد مــن المطالــب والضــغوط البيئيــة
ومتغي ـرات البيئــة االجتماعيــة التــي
التــي يعــيش فيهــا ،كالمنــاخ وغيرهــا مــن عناصــر البيئــة الطبيعيــة،
ا
يعيش فيها اإلنسان من أفراد وجماعات.

خصائص ي ك ف ي

ي:

ذاتيــة”،
عمليــة نفســية "بــين ا
التكيــف هــو ســلوك أيضــا ،والســلوك هــو ا
التكيــف هــو ســلوك ،وعــدم ا
إن ا
ذاتية وغيراية في آن واحد ،تتفاعل في موقف محدد أو بيئة
وكذلك األمر هي” آخر ذاتية” ،أي أتها ا

للتكي ـ ـ ــف م ـ ـ ــع البيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي يتفاع ـ ـ ــل معه ـ ـ ــا”.
معين ـ ـ ــة ”إن الس ـ ـ ــلوك ه ـ ـ ــو نش ـ ـ ــاط يق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ــه الف ـ ـ ــرد ا
ا
(فهمي)6:1995،
تغير يحدث فـي بنيـة الكـائن الحـي أو
التكيف على الصعيد البيولوجي هو كل ا
فإن ا
وكما ذكرنا سابقا ا
وظائفه ،يجعله أقدر على االحتفاظ بحياته ومن األمثلة على هذا التكيف دفاع الجسـم عـن نفسـه إن
اقتحمه جسم غريب ،وازدياد عدد كريات الدم عند من يسكنون قمم الجبال وقيام بعر مناطق المخ

الســليمة بوظــائف منــاطق أخــرى أصــابها التلــف ،وقيــام الكليــة الصــحيحة بوظيفــة الكليــة المريضــة.
وظاهر من هذا أن التكيف البيولوجي آلي يحدث على غير علم من الفرد أو إرادة منه.
التكيف النفسي فهو" محاولة الفرد إحداث نـوع مـن التـوازن بينـه وبـين البيئـة الماديـة واالجتماعيـة
أما ا
ا
التي ينتمي إليها  ،ويكـون ذلـك عـن طريـق الخضـوع واالمتثـال للبيئـة أو الـتحكم فيهـا  .فـالتكيف هـو
قدرة الفرد على تغيير سلوكه لما يناسب الظروف والمواقف الجديدة " .
التكيف النفسي لها خاصيتان رئيستان هما :
أن ا
يرى علماء النفس ا
.7
.5

أنها عملية مستمرة باستمرار الحياة .
أنها عملية

نسبية.

بمعنى أنه قد يكون الفرد متوافق في فترة من حياته وغير متوافق في فترة أخرى ،وقـد يكـون متوافقـا

في مجال من مجاالت الحياة ،وغير متوافق في مجال آخر وهكذا( .العامري)98 ،1974،
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ويضيف ( الطحان  ) 501 : 1885 ،أن هناك بعر السمات الشخصية التـي تـدل علـى التوافـق

” التكيف السوي " مؤكدا أنه يعتذر على الفرد تحقيق التكيف بدونها وأهم هذه السمات ما يلي :
 .1اتجاهات سوية نحو الذات.

 .5إدراك الواقع بشكل واقعي( .أي بعيدا عن الجنوح الخيالي).

 .3أن يتوفر لدى الفرد كفاءات جسمية وعقلية واجتماعية وانفعاليـة تجعـل الفـرد قـاد ار علـى مواجهـة
مشكالت الحياة.

 .4تحقيق الذات بمعنى أن يسعى الفرد إلى تنمية إمكاناته إلى أقصى حد.
 .2االستقاللية ،والثقة في الذات وتحمل المسؤولية.

ي ظ ا و ي ماذج يم

ي:

ي كف ي

يختلــف تفســير التكيــف بــاختالف المــدارس النفســية ونظ ـرة كــل منهــا إلــى اإلنســان والحيــاة وطبيعــة

العالقات اإلنسانية .وفي القرن العشرين ظهرت ثالث نظريات رئيسة درست التكيف اإلنساني وذلـك
من خالل ثالث مدارس نفسية وهي مدرسة التحليل النفسي ،والمدرسة السلوكية ،والمدرسة اإلنسـانية

وذلك على النحو التالي:

 .7ي ك ف من م ظو ما

يح ل ي

ي:

يــرى فرويــد – مؤســس هــذه المدرســة – أن الفــرد يولــد مــزودا بغ ارئــز ودوافــع ،وأن الحيــاة عبــارة عــن
سلسلة من الصراعات يعقبها إشباع للحاجات أو احباطات ،وعليه فـإن الفـرد فـي صـراع بـين دوافعـه

الشخصية التـي ال يقبلهـا المجتمـع مـن جهـة ،والمطالـب االجتماعيـة مـن جهـة أخـرى ،وعليـه فـال يـتم
التكيف إال إذا استطاعت األنا التـي تعمـل وفـق مبـدأ الواقـع علـى تحقيـق التـوازن بـين متطلبـات الهـو

وتحذيرات األنا األعلى ومقتضيات الواقع .أي حل الصراع بين الهو واألنا األعلى.
 .6ي ك ف من م ظو يما

ي وك :

ينظ ــر االتج ــاه الس ــلوكي لمفه ــوم التواف ــق – التكي ــف – م ــن خ ــالل ارتباط ــات ب ــين متغيـ ـرات حس ــية
واستجابات جسمية وعقلية وانفعاليـة واجتماعيـة ،واالتجـاه السـلوكي ينظـر إلـى شخصـية الفـرد وكأنهـا

آلة ذاتية الحركة توجهها ضغوط بيئية وحوافز متغيرة واستجابات توافقية ،ويمثل مفهوم العـادة مركـ از

أساسيا في النظرية السلوكية باعتبار أن العادة مفهوم يعبـر عـن رابطـة بـين مثيـر واسـتجابة وبمـا أن
العادات متعلمة ومكتسبة لهذا يمكن استبدال العادات غيـر التكيفيـة بعـادات تكيفيـة ( دسـوقي(33-،

18:1997

 .4ي ك ف من م ظو يما

إل ا :
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يعـد مفهــوم الـذات مفهومــا محوريـا فــي بنــاء الشخصـية وكــذا فـي التكيــف النفسـي ،ومفهــوم الــذات

اإليجــابي يعبــر عــن صــحته النفســية والتكيــف النفســي ،وأن تقبــل الــذات ي ـرتبط موجبــا بتقبــل وقبــول
اآلخرين ،ويعد تقبل الذات عامال أساسيا في تحقيق التكيف في حـين أن مفهـوم الـذات السـلبي يعبـر
عــن عــدم التكيــف لــدى الفــرد ،كمــا أن تطــابق مفهــوم الــذات الواقعيــة مــع مفهــوم الــذات المثاليــة لــدى

الفــرد يــؤدي إلــى التكيــف والصــحة النفســية ،وعــدم التطــابق يــؤدي إلــى القلــق والتــوتر وســوء التوافــق
النفسي ((Spencer & Jeffrey, 1980, P. 186

أ عاا ي ك ف ومجاال ه:
يمكن النظر إلى التكيف من حيث أبعاده ومجاالته المتنوعة  ،كما يلي:
 .1ي ك ةةف يشخصةةي ( ال عةةايي)  :ويشــمل الســعادة مــع الــنفس والرضــا عنهــا  ،واشــباع الــدوافع
األولي ــة (الج ــوع والعط ــش والج ــنس وال ارح ــة واألموم ــة) والثانوي ــة المكتس ــبة (األم ــن والح ــب والتق ــدير
واالستقالل) وانسجامها وحل صراعاتها  ،وتناسب قدرات الفرد وامكاناته مع مستوى طموحه وأهدافه
 .5ي ك ةةف الج مةةاعي  :ويشــمل الســعادة مــع اآلخ ـرين وااللت ـزام بق ـوانين المجتمــع وقيمــه والتفاعــل
االجتمــاعي الســوي  ،والعمــل للخيــر والســعادة الزوجيــة  ،وال ارحــة المهنيــة  ،ويظهــر هــذا النــوع مــن

التكيف في المجاالت التالية :
أ .فةةةي يا

ةةة  :ويطلــق عليــه اســم التكيــف الد ارســي ،أي نجــاح الفــرد فــي المؤسســات التعليميــة

والنمــو الســوي معرفيــا واجتماعيــا  ،وكــذلك التحصــيل المناســب  ،وحــل المشــكالت الد ارســية مثــل :

ضعف التحصيل الدراسي .
ب .في

 :ويطلق عليه اسم التكيف األسري  ،وهو أن يسود الوفاق بين الزوجين  ،وأن تكون

العالقات قائمة على المودة والمحبة والتعاون  ،ويتضمن هذا التكيف منذ البدايـة مـا يسـمى بـالتكيف

الزواجي  Marriage Adjustmentالمتعلقة أساسا باختيار الشريك  ،وتجـانس مسـتوياتهما الفكريـة
والثقافية واالجتماعية والعمرية .

ت .فةي يعمةل  :ويطلـق عليـه اسـم التكيـف المهنـي  Voacational Adjustment :ويتضـمن
اختي ــار الش ــخص للمهن ــة أو العم ــل ال ــذي يناس ــب قد ارت ــه واس ــتعداداته  ،وتقبله ــا  ،ورض ــاه عنه ــا ،

ومحاوالته المستمرة لتطويرها واإلبـداع فيهـا وشـعوره بالسـعادة والرضـا أيضـا (الطحـان)208:1992،

.
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يصح ي

و ي ك ّف ي

ي:

التكيـف
يعد التكيف من أهم المؤشرات الدالة علـى الصـحة النفسـية ،فـإذا لـم يـتمكن الفـرد مـن تحقيـق ا

النفسية هي نتاج عملية
صحة
ا
مع شروط وظروف بيئته ،تسوء صحته النفسية ،والعكس صحيح .فال ا
التكيـف النفسـي الـذي يهـدف إلـى تماسـك الشخصـية
إن علم الصحة النفسـية هـو علـم ا
تكيف ناجحة ،ا
ووحدتها وتقبل الفرد لذاته ،وتقبل اآلخـرين لـه بحيـث يترتـب علـى ذلـك كلـه الشـعور بال ارحـة النفسـية

ويـ ـربط مغ ــاريوس الص ــحة النفس ــية بدرج ــة نج ــاح الف ــرد ف ــي التواف ــق ال ــداخلي ب ــين دوافع ــه ونوازع ــه

المختلفــة ،إضــافة إلــى درجــة نجاحــه فــي التوافــق الخــارجي بمــا تتضــمن عالقاتــه ببيئتــه المحيطــة بمــا

فيها من موضوعات وأشخاص (مغاريوس. )71:1989،

ي ــري ي احةةةث أن ــه كلم ــا زادت درج ــة التكي ــف النفس ــي للف ــرد كلم ــا زاد مس ــتوى الص ــحة النفس ــية ،وأن
الشخص الذي يوازن بين دوافعه وحاجاته ومتطلبات بيئته ومحيطه االجتماعي يوصف بأنـه متوافـق
–متكيف -وأن ذلك يعني أنه يتمتع بصحة نفسية عالية.

ي ك ّف الج ماعي و ي ك ّف ي

ي

فإن التكيف على الصعيد البيولـوجي هـو كـل تغيـر يحـدث فـي بنيـة الكـائن الحـي أو
كما ذكرنا سابقا ا
وظائفه ،يجعله أقدر على االحتفاظ بحياته .ومن األمثلة على هذا التكيف دفاع الجسم عن نفسه إن
اقتحمــه جســم غريــب  ،وازديــاد عــدد كريــات الــدم عنــد مــن يســكنون قمــم الجبــال وقيــام بعــر منــاطق

المخ السليمة بوظائف مناطق أخرى أصابها التلف ،وقيام الكلية الصحيحة بوظيفة الكلية المريضـة.
وظاهر أن التكيف البيولوجي آلي يحدث على غير علم من الفرد أو إرادة منه.

أما التك ايف النفسي فهـو محاولـة الفـرد إحـداث نـوع مـن التـوازن بينـه وبـين البيئـة الماديـة واالجتماعيـة
التي ينتمي إليها ،ويكون ذلك عن طريق الخضوع واالمتثال للبيئة أو التحكم فيهـا .التكيـف هـو قـدرة
الفرد على تغيير سلوكه أو بيئته بما يناسب الظروف والمواقف الجديدة .
تركــز غالبيــة نظريــات علــم الــنفس االجتمــاعي علــى أهميــة التجــارب االجتماعيــة فــي بنــاء األنــا ،وقــد

أظهـر علــم نفــس الطفـل بشــكل واســع م ارحـل النمــو النفســي والفكـري والفســيولوجي مــن جهــة دور األم
والوســط العــائلي ،ومــن جهــة أخــرى فــي تنميــة شخصــية الطفــل يركــز الــبعر علــى تنميــة القــدرات

واالس ــتعدادات بم ــا يتناس ــب م ــع التغيي ــر التكنول ــوجي وأس ــاليب الت ــدريب ونظ ــام الق ــيم والمع ــايير .

(فهمي)98:1995،

أ اي ب ي ك ف ي

ي:
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لتحقيــق التكيــف يقــوم الفــرد بانتهــاج مجموعــة مــن الطــرق واألســاليب فــي مواجهــة الضــغوط النفســية

واالجتماعية والبيئية التي يتعرر لها ،وقد صنف كاميرون أنماط هذه األساليب التي يمارسها الفـرد
لتحقيق التكيف على النحو التالي (الطحان:)205-203:1992،

 .1السيطرة على الموقف والوصول إلي الحل .
 .5تجنب الموقف .

 .3تطويع الموقف أو المراوغة.

 .4الهروب من الموقف أو تجاهله.
 .2الشعور بالتهديد والمعاناة من الخوف.

ويضيف الطحان أن كال من شايفر وشوين قد حددا مجموعة مـن اآلليـات المهمـة التـي تسـتخدم فـي

عملية التكيف كعادات بديلة  -أو غير مباشرة  -ينتهجها كثير من األفراد ،وهي:

.7
.6

اي ب يافاع

 :ويطلق عليها التحرك ضد اآلخرين.

ةةاي ب يه و ة  :التــي تتجنــب الموقــف وتــؤدي فــي الغالــب إلــى العزلــة حيــث يتحــرك الفــرد

بعيدا عن الناس.

.4

ةة وب يخ فةةةي  :ويشــكل كافــة أشــكاله التــي تتســم بــالخوف والقلــق والشــعور بالتهديــد ،مثــل

المخاوف المرضية.
 .3الاعةةةاء

يم ضةةة

 :حيــث يشــتكي بعــر األف ـراد الــذين ال يحققــون توافقــا طيبــا مــن بعــر

األمرار الجسمية.

 .5حاي يق ق  :حيث يبدي كثير من األفراد غير المتوافقين الشعور بـالقلق ويعتقـد كـل مـن شـافير
وشوين أن هذا األسلوب ال يعبر عن التوافق وال يؤدي إلى خفر توتر القلق.

يـري ي احث بـأن التكيـف النفسـي يكشـف لنـا عمـل الشخصـية فـي مختلـف الوظـائف واألدوار ،ونمـط
عالقــات التفاعــل مــع األشــخاص ،لــذا يجــب أن تســبق د ارســة المحــيط الثقــافي االجتمــاعي وتغي ارتــه
د ارســة الجوانــب االجتماعيــة للشخصــية ،ولكــن الفــرد يتكيـف مــع ثقافــة مجتمــع مــا مــن خــالل أســاليب
التنشئة والتعليم ،إن مواقف األفراد واتجاهاتهم النفسية والفكرية تختلف باختالف النماذج الثقافية.
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اي ب ي ك ف ي

ي ماذج يم

ي:

أوالً  :نمووج التعوممال التقويميوة  :قـدم الزروس ) (Lazarus, 1960نظريتـه عـن الضـغوط

وعمليات التقييم ،وقد اعتمد على فكـرة أن المواجهـة ناتجـة عـن تفاعـل الفـرد مـع بيئتـه ،لـذلك عـرف

الموجهة بأنها الجهود المعرفية والسلوكية التي يقوم بها الفرد لتدبر مطالب البيئة الداخلية والخارجية
.وقد أشار إلى العمليات التالية في

المواجهة:

يحاث يضاغط  :وقا ص ه إيى:

أ.

 أحداث ضاغطة خارجية  :وهي األحداث المحيطة بالفرد في البيئة الخارجية.

 أحـداث ضـاغطة داخليـة  :وهـي نابعـة مـن داخـل الشـخص  ،وتتكـون مـن خـالل إدراكاتـه للعـالم
الخارجي.

ب .عم ا
هما:

 عم
 عم

يق
ق
ق

 :عندما يتعرر الفرد لحدث ضاغط ،فإنه يقيم هذا الحدث من خالل عمليتـين
أويي  :وفيها يقدر الفرد كون الحدث الضاغط مهددا ،وغير ذلك.
ثا وي  :وفيها يفكر الفرد في ما يستطيع فعله.

 .ط ق يمو جه :وص ها ال و

في وع ن): (Lazarus

 مو جهة م كة ع ةى يمشةك  :وهـي اإلجـراءات السـلوكية والمعرفيـة التـي يسـتخدمها الفـرد
لمواجهة الحدث الضاغط  ،من خالل التغلب على المشكلة  .وتتضمن عددا من األساليب وهي:
 -المواجهة.

 طلب اإلسناد. -التخطيط لحل المشكلة.

 قمع النشاطات المتعارضة. -كبح مصدر المشقة.

 مو جهة م كة ع ةى ال عةال  :وهـي اإلجـراءات السـلوكية والمعرفيـة التـي تسـتهدف تنظـيم
انفعاالتنا تجاه الموقف الضاغط ،وتتضمن عددا من األساليب منها:
 التحكم الذاتي. -االبتعاد.

 إعادة التأويل االيجابي )(Lazarus.2000: 665- 673يالحظ أن الزروس ) (Lazarusركز على التقدير الشخصي للحدث الضاغط ،حيث يعد ذا تأثير
علـى عمليـة المواجهـة ،وأشـار إلـى دور المشـاعر اإليجابيـة والسـلبية ،وأهميتهـا فـي التـأثير علـى
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األحداث الضاغطة ،فافترر أن المشاعر السلبية تزيد الحدث الضاغط سـوءا ،أمـا اإليجابيـة فإنهـا

تزيد الفرد باالسترخاء وال ارحـة النفسـية التـي تـدعم مجهـودات المواجهـة تمكنـه مـن إشـباع المصـادر
التي استنفذت أثناء الضغوط )(Folkman & Judith .2000:647-654
وتتميـز نظريـة الزروس بأنهـا تعتمـد علـى المنحنـى التفـاعلي ،الـذي ينظـر إلـى المواجهـة علـى أنهـا

ناتجة عن تفاعل المتغيرات الشخصية ،والظـروف النفسـية للفـرد مـع بيئتـه الفيزيقيـة ،كمـا أشـار إلـى

عمليات التقييم(األولي والثانوي) ودورهما في المواجهة ،وصـنف المواجهـة إلـى مواجهـة مركـزة علـى

المشكلة ،وأخرى مركزة على االنفعال.
ثا اً  :موذج إ

(: )1994

اعتمـادا علـى نظريـة الزروس ) (Lazarusبنـى إبـراهيم نموذجـه وتصـوره حـول عمليـة المواجهـة و
التي يري فيها أن عملية المواجهة عبارة عن عملية دينامية يلعب فيها التقدير المعرفي دو ار أساسيا،

فهو يعتمد على النظرية المعرفية ؛ وخاصة وجهة نظر الزروس) (Lazarusحول عمليات التقدير
المعرفي التي صنفها إلى:
 .1عم

.عم

قا

قا

مع في أويي  :من خاللها يقدر الفـرد معنـى أو داللـة الحـدث" الموقـف الضـاغط "

مع في ثا وي  :يتم خاللها استحضار العقل؛ الستجابة ما محتملة ،حيث يفكر الفرد

في ماذا يستطيع أن يفعلا
 .5عم ة

الضاغط.

ع ف عم

يمو جهة و

ةذ ال ة جا

 :وهـي العمليـة التـي يقـوم بهـا الفـرد؛ لمواجهـة الموقـف

يمو جه :

هي مجموعة من النشاطات أو االستراتيجيات الدينامية – سـلوكية أو معرفيـة – يسـعى مـن خاللهـا

الفرد إلى مواجهة الموقف الضاغط ،أو لحل المشكلة ،أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليها.
وصف عم

يمو جه :

تـتم عمليـة المواجهـة مـن خـالل تفاعـل الفـرد مـع البيئـة ،فعنـدما يحـدث التفاعـل المسـتمر بـين الفـرد
والبيئة نوعا من العالقات غير المالئمة؛ فان استجابة الفرد تسعى لمواجهتها عن طريق ما يلي:

 .1إما بحل المشكلة ،أو التغلب عليها.

 .5أو من خالل التخفيف من االنفعاالت المترتبة عليها (إبراهيم. (127-95 :1994،
حيـث تبـدأ عمليـة المواجهـة عنـدما يسـأل الفـرد نفسـه :هـل مـا أتعـرر لـه يهـدد ذاتـيا فـإن كانـت
اإلجابة بنعم ؛ بدأ في البحث عن استجابة يتغلب بها على الموقف الضاغط ،فـإذا كانـت االسـتجابة
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مالئمة تبع تنفيـذها مواجهـة الموقـف الضـاغط ،وهنـا يصـل الفـرد إلـى االتـزان االنفعـالي  ،واذا حـدث
عكـس ذلـك؛ فإمـا أن يبحـث عـن أسـلوب مواجهـه آخـر؛ أو يعيـد تقـدير الموقـف نفسـه ،أو يفشـل فـي

الوصول الستجابة مناسبة وتنتهي مرحلة البحث والمقاومة ،ويصل لمخرجات سالبة.
إما إذا كانت االستجابة ال  :أي أن الموقف ال يمثل تهديدا له؛ لكنه نوع من التحدي فانه يبحث
عن أسلوب مالئم ليصل إلى حالة االتزان  ،واذا كـان غيـر ذلـك ،يبحـث الفـرد عـن أسـلوب مواجهـة
آخـر أو يعيـد تقـدير الموقـف ،أو يسـتنفذ أسـاليب المواجهـة  ،وتنتهـي مرحلـة المقاومـة بمخرجـات
سالبة.

ص ف عم ا

يمو جه .

ص ف عم ا

يمو جه إيى خم

 .1يعم ةا

ي ة وك

يموجهة

فئا و ي:
حةو مصةا

يمشةك

 :مثـل المبـادأة بالفعـل النشـط ،وكـف

االستجابة المتنافسة ،والتريث.
 .5يعم ا

ي وك

يموجه

حو ال عال  :مثل السلبية ،وعزل الذات  ،والتنفيس االنفعالي.

 .3يعم ا

يمع ف

يموجهة

حةو مصةا يمشةك  :مثـل إعـادة التفسـير االيجـابي  ،والتحليـل

المنطقي ،والتفكير.
 .4يعم ةا

يمع ف ة يموجهة

حةو ال عةال  :مثـل القبـول ،واالستسـالم ،واالنسـحاب المعرفـي،

واإلنكار.
 .2يعم ةا

ي ة وك

يمع ف ة

يمخ طة  :مثـل البحـث عـن المعلومـات ،والتأييـد االجتمـاعي

والرجوع للدين (إبراهيم. (127-95 :1994،
ثايثاً  :ي موذج يم عاا

عاا يج

فو )(Gransfourt,1998

يشـير هـذا النمـوذج إلـى أن عمليـة المواجهـة ذات طبيعـة معقـدة ،وال بـد أن تفهـم مـن خـالل نمـوذج

متعدد األبعاد.
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ياعائ

ا

 .7و

ي ي قو ع ها ي موذج.
ي ا :إحساس الفرد باالستم اررية وتفرده في التفاعل مع السياق االجتماعي ،وتشـمل

:الخصائص الشخصية ،والشعور بالكفاية الشخصية ،واتجاهات النوع ،وتعد الهوية الفردية

متغير مستقال يؤثر في عملية المواجهة ،كما يعـاد تشـكيلها علـى نحـو متواصـل فـي تفاعـل
ا
مستمر مع المواجهة والسياق االجتماعي.
 .6يمو جهة  :تتـأثر المواجهـة بالسـياق االجتمـاعي ،الـذي يقـع فيـه تفاعـل كـل مـن الهويـة
والمواجهة  ،ويتم تحديد استراتيجيات المواجهة من خالل القيم الثقافية والمعتقدات.
 .4ي اق الج ماعي :متغير ال يتسم بالثبـات ،وهـو يتغيـر علـى نحـو متواصـل ،ويتـأثر بكـل
المتغيرات االقتصادية واالجتماعية واألسرية.
 .3يق

يثقاف

و يمع قا  :ولها دورها في تشكيل فهم الفرد للضغوط ،وتحديد اسـتراتيجيات

المواجهة.
 .5كمـا اهـتم النمـوذج بالعالقـات االجتماعيـة ،حيـث اختيـار الفـرد ألسـاليب مواجهـة معينـة ؛

يمكن أن يجعله مغتربا عن السـياق االجتمـاعي ،الـذي يعـيش فيـه ،أي أن عمليـة المواجهـة
تتأثر بالوسط االجتماعي (القماح(152-151:2002،

عض

اي ب ي عاي :

من خالل النماذج المفسـرة السـابقة فإننـا نـرى بـأن التعامـل مـع الضـغوط عبـارة عـن أسـاليب تختلـف
باختالف األفراد أنفسهم .وبناء على ذلك فسنستعرر بعر هذه األساليب بشكل مفصل:

أوال :

اي ب ي عاي :

 .7ي صاي ي مشك :
وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط ،يلجأ إليه بعر الناس وفقا لنمط الشخصية .ويهدف

هذا األسلوب إلى تخفيف العقبات التي تحول بينه وبين التكيف واالتزان أو تحقيق األهداف اآلنية،
ويكون واضحا جدا في حاالت األزمات أو الكوارث .فعندما يواجه بعر الناس
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الضغوط المستمرة ،طويلة األمد ،ويعمل البعر ما يقـارب العشـرين سـاعة يوميـا بهـدف جمـع ثـروة

أو لتحقيـق مركـز اجتمـاعي أو سياسـي أو لتحسـين المسـتوى المـادي للعائلـة ..فـال بـد مـن أن يلجـأ
اإلنسان إلى هذا النوع من األساليب ،ويقوم هذا األسلوب على ثالث عمليات هي:
أ .التعامل النشط.
ب .كف األنشطة المتنافسة.
 .الكبح.
وبينـت الد ارسـات النفسـية أن هـذا األسـلوب مـن أسـاليب التعامـل يلجـأ لـه المثقفـون كاسـتجابة آلليـة

التعامل مع الضغط ،إضافة إلى المعرفة المسبقة لمصدر الضـغط لـدى الفـرد ويعتمـد هـذا األسـلوب

أساسـا علـى قـوة الشخصـية والشـجاعة فـي مواجهـة المواقـف النفسـية والتـوترات الناجمـة عـن مصـدر

الضغط وشدته ( .اإلمارة)1:2004،
 .6ض ط ي

:

وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط ،يلجأ إليـه بعـر النـاس عنـدما يتعـاملون مـع مواقـف

من شأنها أن تؤثر على التحكم والسيطرة ،ولكن تتولد لديهم مشاعر قوية نابعة من العقل ،و بمعنى
آخـر فـإنهم يعـالجون الموقـف بخبـرات وقـوة إرادة رغـم التـوتر واإلثـارة ،إال أن الـتحكم وتقليـل وطـأة

األحداث التي تبعث على الضيق تظل مفتاح حل المشـكلة لـديهم مـن خـالل السـيطرة والقـدرة علـى

ضبط االستجابة االنفعالية .وتكون  -عادة  -أنمـاط الشخصـيات التـي تلجـأ إلـى هـذا األسـلوب هـم
من الذين يعملون في مجاالت الطب ،أو العمل الصحي ،كاألطباء والممرضين ،والمساعدين لهـم،
حيـث يكـون الـتحكم فـي أعلـى حاالتـه أثنـاء التعامـل مـع المرضـى المصـابين بـأمرار خطيـرة ،أو

إصابات من جراء الحوادث الطارئة .ويرى (ستيرلي) أن أسلوب ضبط النفس يريح الفرد في حينـه،
وقد يكون لذلك فائدته في الصـحة النفسـية والجسـمية ،أمـا إذا فشـل فإنـه يـؤدي إلـى حـاالت مرضـية

خطيرة( .اإلمارة)6:2004،

 .4ط ب إل اا الج ماعي و ال عايي:
وهو محاولة البعر للحصول على مساعدة اآلخرين اجتماعيا أو نفسيا ،طبيا ،ماديا ،تبعا لتقديرات

المعنيـين أنفسـهم ،إذ يلجـأ الـبعر إلـى األهـل أو األقربـاء ،أو حتـى العشـيرة فـي بعـر المجتمعـات

للحصول على الدعم األمنـي عنـد الشـعور بالتهديـد لسـبب معـين .وقـد يتجـه الـبعر إلـى أصـدقائهم

لغرر الحصول منهم علـى اطمئنـان مسـتقبلهم الـوظيفي أو السياسـي أو التجـاري إثـر الخـور فـي
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مجازفة معينة ،ويسعى البعر إلى طلب اإلسناد االنفعالي (وخاصة المكتئبين) سـواء مـن القـريبين

أو األطبـاء النفسـيين ،ويتجـه الـبعر إلـى الـدين لمـا فـي الـدين مـن أمـان وسـكينة وطمأنينـة طلبـا

لإلسناد في التعامل مع الضغوط ،ويتم ذلك على شكل استشارات لرجال الدين وطلب مباركتهم ،أو
علـى شـكل زيـارات للم ارقـد الدينيـة أو األضـرحة ،أو اإلكثـار مـن الصـلوات وقـراءات األدعيـة التـي

تضفي الراحة النفسية بتقوية العزيمة ،واإلرادة ،ويتعارف عند الناس ،أنـه إذا أصـيب شـخص بعزي ٍـز

له أو بمال أو بآفة ،أمروه بالبكاء أوالشكاية ببث األشجان .
وتشـير الد ارسـات العلميـة إلـى أن اإلسـناد االجتمـاعي مخفـف للضـغط ويقلـل مـن تـأثيره السـلبي فـي
الصحة النفسية والجسمية.
 .3أ وب حل يمشكال :
إن كافة المشكالت بوصفها مـن الكفايـات الراقيـة التـي تتطلـب اسـتخدام مهـارات التفكيـر العليـا التـي
يحتاج إليها إنسان هذا العصر الذي يتسم بسرعة التغيير والتبديل لما يعزوه مـن مثيـرات ومعطيـات

جديدة كي يتمكن من تحقيق التوافق والتكيف والنماء السوي دون احباطات( .الشيرازي)12:1992،
ثا ًا :

اي ب غ

.7

اي ب يشعو

ي عاي :
:

أ .ي م ي :يلجأ بعر الناس عندما ال يستطيعون المواجهة ،إلى الهروب مـن األحـداث المحيطـة
بهم والمثيـرة للقلـق والتـوتر ،متـوهمين الحـل ،فـبعر النـاس تنتـابهم أحـالم يقظـة كثيـرة ،وبالتـالي
ينسحبون من الحياة الفعلية ويعني هـذا األسـلوب أيضـا رغبـة الفـرد علـى مسـتوى المتخيـل فقـط
بأن يبتعد عند تعرضه لموقف ضاغط عن واقع هـذا الموقـف وظروفـه ،مثـل تخيـل العـيش فـي

مكان أو زمان غير الذي هو فيه ،أو حدوث معجزة تخلصه مما هو فيه من ظروف .

(اإلمارة(51:2001،
ب .يهة وب و ي ج ةب :عنـدما ال يجـد الفـرد اإلمكانـات المتـوفرة لديـه والكافيـة للتعامـل مـع الضـغط
السائد ،فبإمكانه وفي بعر األحيان تجنـب التعامـل لحـين اسـتجماع قـواه ثانيـة ،أو التهيـؤ لـه،
ويحـدث هـذا علـى مسـتوى األفـراد .أمـا إذا فشـل فـي تجنـب الموقـف الضـاغط ولـم يسـتطع

مقاومتـه ،فإنـه يلجـأ إلـى العقـاقير والكثيـر مـن الـذين يتعـاطون العقـاقير ،يجـدون فيهـا وسـيلة

للهـروب مـن المواجهـة ،لـذا يعتبـر االنسـحاب اسـتجابة شـائعة للتهديـد عنـد بعـر النـاس ،فقـد
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يختار البعر هذا األسلوب على وفق نمط شخصيته ،فهم ال يفعلون شيئا ،وغالبا ما يصاحب

هذا السلوك شعور باالكتئاب وعدم االهتمام.

ـر مـا يؤديـان إلـى الغضـب والعـدوان ،وسـلوك العدوانيـة هـو
ت .يعاو ن :إن اإلحبـاط والضـغوط كثي ا
استجابة لموقف لم يحقق صاحبه نتـائو مثمـرة متوقعـة ،يشـعر الفـرد عـادة بمشـاعر عدوانيـة ال
يفجرها إال في أوضاع معينة  ،كرد فعل غير متحكم به فمعظم الناس حينما يواجهـون تحـديا

قويا يصبون نار غضبهم في غير مكانه ،ويهجمون بدون سيطرة على أهداف أو ممتلكات أو
أشخاص آخرين يكونون كبش الفداء ،وربما هم أبرياء ،فقد يسلك الفرد سلوكا عدوانيا بعـد يـوم

كامـل مـن اإلذالل والتحقيـر ،أو الشـعور بالدونيـة تجـاه مواقـف الحيـاة المختلفـة ،ولـم يسـتطع أن
يحقق فيها أي نتيجة مريحة(.مجذوب ،د ت(63:

ث .إل ةا ل :الضـغوط حالـة نفسـية تـؤثر فـي اإلنسـان سـلبيا ،خاصـة مـع اسـتمرارها لحقبـة طويلـة،
وبهـدف التكيـف معهـا أو تخفيـف شـدتها علـى أقـل تقـدير ،يمكـن الـتحكم باالسـتجابات الناتجـة

عنها عن طريق اإلبدال ،فالضغوط وازدياد التـوتر يجـد مصـرفا لـه علـى مسـتوى الجسـد ،وثمـة
ظواهر للتدليل على ذلك مثل :التبول ،واإلفراط في األكل ،أو األكل بـنهم ،وكثـرة التـدخين ،أو

اإلفـراط فـي النشـاط الجنسـي ،كـل تلـك األفعـال يمكـن اعتبارهـا تفريغـات جسـدية يتفـاوت وعـي
الناس لها ولكنهم يمارسونها يوميا) .شتورا(65 :1997،
اي ب يالشعو

.6
أ .يك

} مكا ما

يافاع{

 :هو اصطالح في التحليل النفسي يشير إلـى عمليـة دفاعيـة الشـعورية يقـوم بهـا الجانـب

الالشـعوري مـن األنـا  ،أي إنـه عمليـة عقليـة الشـعورية يلجـأ إليهـا الفـرد للـتخلص مـن الشـعور

بالقلق والضيق الذي يعانيـه بسـبب ورود عوامـل متضـاربة األهـداف فـي نفسـه ،ويهـدف الكبـت

إلى استبعاد تلك النزعة الغريزية التي يؤدي إشباعها إلى الشعور باإلثم بدال من الشعور باللذة

وسـبب هـذا الشـعور بـاإلثم مـا يمكـن أن يـؤدي إليـه تحقيـق هـذه الرغبـة مـن أخطـار مثـل فقـدان

الحب أو التعرر للعقاب وخير مثال على ذلك الرغبات االوديبية ( .أبونجيلة (85:2001،
والكبت عملية مالزمة لنمو الشخصية السوية ،كما أن كل واحد من الناس يستخدمه إلى درجة مـا،

إال أن هناك من الناس من يعتمد عليه كلية دون االلتجاء إلى الوسائل األخرى التـي يمكـن التوافـق
بها مع األخطار المهددة .
أمثال هؤالء الناس يقال علـيهم أنهـم مكبوتـون ،وانـك لتجـد أن اتصـالهم بالعـالم محـدود وأنهـم ليبـدو
عليهم أنهـم انسـحابيون ومتـوترون ومتزمتـون وحـذرون ،وان شـفاههم مطبقـة متيبسـة متخشـبة  ،وهـم
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يسـتخدمون جانبـا باهظـا مـن طاقـاتهم فـي السـيطرة علـى مكبوتـاتهم وال يتبقـى لـديهم إال القليـل مـن

الطاقة ينفقونها في التفاعالت الممتعة المثمرة مع بيئتهم ومع غيـرهم مـن النـاس .وبـذلك تـؤدي هـذه
الحيلـة – وغيرهـا مـن الحيـل أيضـا – إلـى إضـعاف األنـا .وعلـى أن الكبـت قـد يعطـل بعـر أجـزاء

الجسم ويحول بينها وبين أداء وظائفها السوية ،من ذلك أن الشـخص المكبـوت قـد يصـبح عنيفـا أو
مصابا بالبرود الجنسي ،ألن ه يخشى النازع الجنسي ،وقد يصاب بما يعرف بالعمى الهستيري أو

الشلل الهستيري .كذلك نقول أن عملية الكبت قد تساهم في ظهور كثير من االضطرابات الجسمية
وعلى رأسها تلك االضطرابات المعروفة باسم االضطرابات السكوسوماتية .

(هول(102_101: 1988،
وباستخدام هذا الميكانيزم)اآللية) فإن اإلنسان يحرر نفسه ،ولو مؤقتا ،من الضغوط المتسلطة عليه

وتشكل عبئا ال يطيقه ،فيهرب من الموقف الضاغط بكبته ومحاولة تحييده على األقل لكي يحصل
على توازنه النفسي ،ورغم االختالفات من فرد آلخـر فـي إدراك الضـغوط واسـتخدام هـذا الميكـانيزم .

إال أنه ليس كل الناس يلجأون إلى الكبت عندما يتعرضون لموقف ضاغط ،أو محاولة الهروب منه
باللجوء إلى استخدام اآلليات الدفاعية ،فبعر الناس لهم قـدرة المواجهـة وتحمـل المـوق ف ،وايجـاد

الحل المنسجم مع هذه الصراعات والضغوط الداخلية والخارجية ،وهو أمر يتعلق بشخصية كل فرد
وأسلوبه الشخصي الميز في مواجهة اإلحباط أو الضغوط.

ويـرى علمـاء الـنفس والصـحة النفسـية بـأن الكبـت النـاجح هـو الـذي يـؤدي إلـى حـل الصـراع وتـوازن

المتطلبات والرغبات اللـذين يحققـان الصـحة النفسـية .أمـا الكبـت الفاشـل فهـو الـذي يـؤدي إلـى حالـة
االختالل ثم المرر النفسي ) .دوتشين ،د.ت)69:

ب .ي وحا :عملية الشعورية بعيدة المدى ،نتائجها ثابتة ،ويكتسب بها الشخص خصائص شخص
آخر ويختلف التوحد عـن المحاكـاة أو التقليـد : ،تربطـه بـه روابـط انفعاليـه قويـة.

)فرويـد،

 ،(62:1980حيث يكون األول التوحد )عملية الشعورية ( في حين الثاني المحاكاة أو التقليد )

عملية شعورية واعية )
ويـرى (كمـال (65:1988،أن اإلنسـان فـي هـذا الميكـانيزم انـدفاعي يسـعى ألن يجعـل نفسـه علـى
صـورة غيـره ،وهـذا يتطلـب ضـما غيـر واع لخصـائص شخصـية اآلخـر إلـى نفسـه وتشـمل هـذه
الخصائص

السلوك ،واألفكار ،واالنفعاالت العاطفية وأول محاولة يقوم بها الفرد للتوحد ،تبدأ في الطفولة عندما
يسعى إلى التوحد بشخصية أحد والديه إن عملية التوحد تخدم أغراضا كثيرة وتعتبر وسـيلة لتحقيـق
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الرغبات التي ال يستطيعها الفرد نفسه .فيقتنع بتحقيقها في حياة الغير ويرضاها لنفسه كأنه قام بها .
والكثير من مظاهر التوحد وتعلق الفرد بغيـره ،مـا هـي إال حـاالت تـدل علـى بعـر نزعـات العطـف

االجتماعي والتحسس بمشاكل اآلخرين التي ترد إلى توحد الفرد بغيره ،ومقدرته على أن يضع نفسه

مكان ويكثر استخدام هذا الميكانيزم (الحيلة الدفاعية) لدى  :اآلخرين في ظروفهم.

الشخصـيات التـي تتسـم باألنمـاط العقليـة )كالشخصـية الفصـامية ،أوالبرانويـة( هـذاءات العظمـة
واالضطهاد )أوالشخصية المهووسة( الهوس وهي أنماط من الشخصيات ليسـت مرضـية وانمـا نمـط

سلوكها وتكوينها الشخصي بهذا النوع إن هذا النمط من الشخصيات يرى نفسه في اآلخر ،كما أنه
يـرى اآلخـر فـي وعنـدما تت ازيـد الضـغوط الحياتيـة وال تجـد لهـا منفـذا للتصـريف أو  :نفسـه التحويـل،

فإنها ستؤدي إلى اضطرابات في العقل لدى هذه الفئة من البشر( .زيور(44 1986،

 .أحال ي قظ  :وهو جزء مهم من الحياة العقلية لإلنسان ،ويصدر الخيـال مـن العمليـات العقليـة
المعرفية المتمثلة في اإلدراك ،التفكيـر ،التـذكر ،االنتبـاه ،النسـيان ...الـخ وهـو ينتمـي إلـى مجـال
ـر .ففـي الخيـال يسـتطيع الفـرد أن يتجنـب الشـد والضـغط الواقـع عليـه مـن البيئـة
التفكيـر حص ا

الخارجيـة ،ويـؤدي إلـى تخفـير تـوتر بعـر الـدوافع مـن خـالل تبديـدها إن الخيـال يخفـف عـن
اإلنسان الكثير من الضغوط الواقعة عليه ،فيـرى )مصـطفى زيـور)أن األخاييـل يمكـن أن تصـاغ
بها العديد من السيناريوهات ،وهي تظل قابعة داخل عقل اإلنسـان وبهـا يجـد العديـد مـن الحلـول

إذا ما استخدمت استخداما أمثل في الوصول إلى نتائو تحقق الراحة النفسية ،ولكن تصبح حالة
مرضية باستمرارها وتحويل الواقع إلى أحالم يقظة وأخاييل ،فلذلك ال بد وأن تخضع إلى ضوابط
ومحـددات لعملهـا ،السـيما أنهـا أي األخاييـل مكـون أساسـي فـي حيـاة اإلنسـان طفـال أو ارشـدا،

سـليما كـان أو مريضـا ،مسـتيقظا كـان أو حالمـا أثنـاء نومـه .وتخـدم هـذه العمليـة عمليـات عقليـة

أخرى في إعانة الفرد على تحمـل صـراعاته النفسـية واإلبقـاء عليهـا مقيـدة بحيـث ال تطغـى علـى
الوعي ،وال تؤدي إلى أن خيار التوازن النفسي الداخلي للفرد(.كمال (68 :1988،

ث .4 .ي كةوص :وهـو االرتـداد أو التقهقـر إلـى مرحلـة سـابقة مـن م ارحـل العمـر الممثلـة فـي النمـو
النفسي ويتميز بعدد من الظواهر النفسية المتمثلة ف ي النشاط النفسي ،ويكـون النكـوص عـادة

إلـى الم ارحـل السـابقة ،وهـو مـا يحـدث دائمـا لـدى المرضـى الـذهانيين  -مرضـى العقـل -إن

النكوص كحيلة دفاعية تحقق للفـرد ،ولـو لفتـرة ،مهربـا مـن الضـغوط المحيطـة بـه وذلـك بـالرجوع

إلى مرحلة سـابقة تتمثـل فيهـا السـعادة وال ارحـة النفسـية ،يلجـأ إليهـا اإلنسـان للتخفيـف عمـا يعانيـه
اآلن من نكسات وانكسارات نفسـية ،فيتـذكر ماضـيه الملـل باألمـان والرخـاء والرفـاه الـذي عاشـه،
ويـذهب بتفكيـره بعيـدا إليـه وكأنـه حلـم مـر سـريعا .وقـد أثبتـت الد ارسـات النفسـية بـأن النكـوص

استجابة شائعة لإلحباط ( .دافيدوف(622:1983،
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ج .إلعالء أو ي امي :آلية دفاعية يلجـأ إليهـا اإلنسـان عنـدما تضـيق عليـه األمـور ويـزداد التـوتر
بـأعلى درجـات الشـدة ،وهـذه الحيلـة الدفاعيـة مـن أهـم الحيـل وأفضـلها ،واألكثـر انتشـارا ،ويـدل

استخدامها على الصحة النفسية العالية .فبواسطتها يستطيع اإلنسان أن يرتفع بالسلوك العدواني
المكبـوت إلـى فعـل آخـر مقبـول اجتماعيـا وشخصـيا ،فمـثال النتاجـات الفكريـة واألدبيـة والشـعرية

والفنية ،ما هي إال مظاهر ألفعال تم التسـامي بهـا واعالءهـا مـن دوافـع ورغبـات داخليـة مكبوتـة

فـي الـنفس إلـى أعمـال مقبولـة وتجـد الرضـا مـن أفـراد المجتمـع ويمثـل الـدين أعلـى درجـة مـن
اإلعـالء والتسـامي بالنسـبة لإلنسـان فـي ظـروف التـوتر والضـغوط الشـديدة واألزمـات ،فحالـة

الوساوس واألفعال الحوازية التسـلطية المسـيطرة علـى اإلنسـان ،ال يمكـن مواجهتهـا إال بالتسـامي
من خالل التمسك بالدين الذي يعني بالنسبة لتلـك الحـاالت اإلعـالء النـاجح ،وهـو يتـيح الطريـق

للـتخلص مـن أحاسـيس ومشـاعر اإلثـم مـن خـالل أداء الصـالة والتكفيـر عـن الـذنوب بـدال مـن
الطقـوس الحوازيـة عديمـة المعنـى إن هـذه اآلليـة)الحيلـة) الدفاعيـة تخفـف مـن شـدة الصـراعات

والتـوتر الـداخلي لـدى اإلنسـان مـن خـالل تحويـل تلـك األفكـار والصـراعات إلـى مجـاالت مفيـدة

وسليمة ومقبولة اجتماعيا ،كما أنها تمكن الفرد من اإلبقاء على هـذه الصـراعات مكبوتـة وبعيـدة
عن الوعي) .اإلمارة (11:2001،

ي .ي كةو ن يعك ةي :وهـو إخفـاء الـدافع الحقيقـي عـن الـنفس إمـا بـالقمع أو بكبتـه ،ويسـاعد هـذا
ـر فـي تجنـب القلـق واالبتعـاد عـن مصـادر الضـغط فضـال عـن االبتعـاد عـن
الميكـانيزم الفـرد كثي ا

المواجهـة الفعليـة ،فإنـه قـد يظهـر سـلوكا لكنـه يخفـي السـلوك الحقيقـي ،فإظهـار سـلوك المـودة

والمحبة المبالغ فيهما ،قد يكون تكوينا عكسيا لحالة العدوان الكامن الذي يمتلكه الفرد في داخله،

وعادة يتشكل هذا المفهوم ضمن سمات الشخصية ومكوناتها.

خ .ي حو ل :التحويل أو البـدل أو اإل ازحـة أو النقـل مصـطلحات تشـير إلـى تلـك العمليـة الالشـعورية
التي تقوم بها األنا ويتم بواسطتها الفصل بين الشحنة الوجدانية وموضوعها األصـلي  ،وتحويـل
هذه الشحنة إلى موضوع بديل أو فرعي فـي الغالـب ،أي نقـل االسـتجابة سـلوكا كـان أو مشـاعر
عاطفيـة أو وجدانيـة مـن موضـوعها األصـلي إلـى موضـوع بـديل  ،وهـي عمليـة نفسـية واسـعة

االستخدام في جميع جوانب الحياة النفسية مرضية كانت أو سوية).أبو نجيله(93: 2001،

وهي آلية دفاعية تستخدم للداللة على نقـل نمـط مـن السـلوك ،مـن عمـل إلـى آخـر ،بمعنـى اكتسـاب
خبـرة معينـة تـؤدي إلـى رفـع مسـتوى اإلنجـاز للفـرد فـي عمـل مماثـل أو إلـى خفـر مسـتواه إن كـان

ـاير للعمـل األصـلي كـل المغـايرة وفـي التحليـل النفسـي يـدل هـذا الميكـانيزم علـى
العمـل الجديـد مغ ا
موقف انفعالي معقد.

( فرويد(56: 1980،
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د .ي

 :التبرير كأسلوب دفاعي من أكثر األساليب التي نستخدمها في حياتنا اليومية  ،وقد قدم

هذا المصطلح" ارنست جونز"  ،ويقصد به تلك العملية التي نستطيع عن طريقهـا أن نجـد أسـبابا

منطقية لسلوكنا  ،ذلك السلوك الذي غالبا ما يكون نتيجة لعوامل ودوافع الشـعورية  ،إذ أن الفـرد
يميل إلى أن يعتقد بان سلوكه يحـدث نتيجـة لعمليـة تفكيـر واعيـة أدت بـه إلـى اختيـار يعتقـد انـه

هـو االختيـار المناسـب  ،وهـو يميـل أيضـا إلـى أن يـراه اآلخـرون علـى هـذه الصـورة  ،وهكـذا إن

سلك الفرد مدفوعا في سلوكه بأسباب ال يعلمها  ،فانه ال شعوريا يبرز هذا السلوك  ،أي يجد له
أسبابا تبدو له منطقية (أبو نجيله  ، (107-106:2001،وهو إعطاء أسباب مقبولة اجتماعيـا

للسـلوك بغـرر إخفـاء الحقيقـة عـن الـذات ،ويعـد وسـيلة دفاعيـة ترمـي إلـى محافظـة الفـرد علـى

احترامه لنفسه وتجنبه للشـعور بـاإلثم ،وتعطيـه الشـعور بـأن مـا قـام بـه قـد جـاء بنـاء علـى تفكيـر
منطقي معقول ،ويختلف التبرير عن الكذب ،بأن األول التبرير )يكذب فيه اإلنسان علـى نفسـه،

في حين يكون الثاني( الكذب بأن يكذب اإلنسان على الناس .وهـذه اآلليـة الدفاعيـة تقـدم أسـبابا
مقبولة اجتماعيا لما يصدر عن اإلنسان مـن سـلوك وهـو يخفـي وراءه حقيقـة الـذات .مثـال ذلـك :

اعتقاد الفقير بأن الفقر نعمة ،وأن الثروة والغنى يجلبان له ،والتبرير بالنسبة للتفكيـر كـالتعوير
بالنسبة للسلوك . :المشاكل والهموم )األمارة(9:2001،

ذ .ي عو ض :من المعروف فسيولوجيا عن الجهاز العصـبي انـه فـي حالـة إصـابة احـد أجـزاء المـخ
بضرر أو عطب فان األجزاء األخرى تحاول القيام بما كان يقوم به هذا الجزء من عمل أي أن

أنسجة أخرى تقوم بتأدية وظائفه وان دل هذا على شيء فانه يـدل علـى مـا يحـدث مـن تعـوير
على المستوى العضوي  .وكما أن التعـوير يحـدث علـى المسـتوى العضـوي  ،فانـه يحـدث علـى

المسـتوى النفسـي أيضـا .فـالتعوير يعـد حيلـة أخـرى تلجـأ إليهـا األنـا الشـعوريا حيـث يشـعر الفـرد
بنقص معين في جانب من جوانب شخصيته  ،سواء كان هذا النقص عضويا أو عقليـا  ،وسـواء

كان حقيقيا أو متخيال بهدف إعادة االتزان وهو أيضا حيلة دفاعية الشعورية يلجأ إليها اإلنسان
شعور بـالنقص ،و قـد يكـون هـذا الشـعور وهميـا أو حقيقيـا سـواء
ا
حينما يبتغي سلوكا يعور فيه

كان جسميا أو نفسيا أو ماديا .والتعوير محاولة الشعورية تهـدف لالرتقـاء إلـى المسـتوى الـذي
وضعه اإلنسان لنفسه ،أو الذي فرر عليه من عالقته باآلخرين( .كمال ، (66: 1988،وقـد
توسع فرويد في تناوله لهذا المصطلح بشكل كبير حيث اعتبره احد ميكانزمات الدفاع األساسية

التي يلجأ إليها الفرد ليعور عن نقص معين لديه أو للتغطية على عيوبه الشخصية المصاحبة
لهــذا الــنقص ،وبالتــالي منــع تلــك العيــوب مــن الوصــول إلــى مســتوى الــوعي أو

الشـعور ) ، )Reber1995:162وقـد يهـدف اإلنسـان إلـى تغطيـة الشـعور بـالنقص أو تحقيـق
مكاسـب ذاتيـة مثـل :لفـت االنتبـاه ،والعطـف ،واالحتـرام ،أو إثـارة اآلخـرين ،أو ربمـا لكـي يعـزز

موقعه في المجتمع الذي يعيش فيه.
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ويرى (اولز)أن أهم ما في الحياة العقلية هو الشعور بالنقص و العمل الدائم على تعويضه  ،وان

كل فرد يقوم في هذا التعوير وفقا ألسلوب معين يتحدد شخصيته تبعا له ويمكن للفرد أن يتبع
واحدة من ثالثة طرق لمواجهة الشعور بالنقص:

أ .أن يحاول التعوير عن النواحي التي يشعر بالنقص فيها ،وينجح في ذلك مما يجعلـه يرضـى
عن نفسه ويظهرها بين الناس بالمظهر الذي يعوضه ما فقده.

ب .أن يفشـل الفـرد فـي القيـام فـي تعـوير نـاجح  ،فيلجـأ إلـى عمليـة تعـوير تخرجـه عـن الحـدود
المألوفة أو المقبولة في المجتمع.

ت .أن يفشل في تعوير وينتو عن ذلك وصول الفرد إلى صورة أخرى من صور االنحراف مثل
تكون مرر عصابي يخلص الفرد من عملية الكفاح ،ويعفيه من لوم نفسه أو لوم اآلخرين له

)الخطيب (509:2000،

فإدراك الفرد بنواحي النقص لديه مقارنة باآلخرين في بعر المجاالت قد يترك مشاعر سلبية أليمة

عليه وفي التعوير يهدف الفرد إلى أن يتقوى على اآلخرين حتى يعادل تفوقهم عليه في الجوانب

التـي تنقصـه  ،أو إلـى أن يحقـق تفوقـا عامـا علـيهم قـد يمكنـه مـن السـيطرة علـيهم ،يغطـي أحاسـيس
األلم أو الكدر التي تسببه له مشاعر الـنقص وكـأن لسـان حالـه يقـول " إننـي لسـت اقـل مـنهم  ،وان
كنت انقص ع نهم في بعر الجوانب  ،فقد تفوقت علي هم في بعضها األخر.

( كفافي (383-382:1990،

ث .إل قاط :إذا ازداد ضغط ألهو أو ضغط األنا العليا على األنا لدرجة يشعر معها المرء بالقلق ،
فانه يحاول التخفف من هذا القلق بان ينسب هذا القلق إلى مصـدر فـي العـالم الخـارجي واذا بـه
ال يقـول ":أنـا اكرهـه "وانمـا يقـول":هـو يكـرهن ي "وال يقـول":أن ضـميري يضـايقن ي "وانمـا يقـو

ل":هو يضايقني ".أما في الحالة األولى فان المرء ينكر فيها أن العداوة والكراهية تنبع من ألهـو
وينسبها إلى شخص أخر وأما في الحالـة الثانيـة فـان المـرء ينكـر مصـدر الشـعور باالضـطهاد ،

وينسبه إلى شخص أخـر وهـذا اللـون مـن الحيـل الدفاعيـة التـي تقـوم بهـا األنـا فـي مواجهـة القلـق

العصابي والقلق الخلقي وهو ما يعرف باإلسقاط) ,أبونجيلة (90: 2001،

وهـو أسـلوب دفـاعي الشـعوري يلجـأ إليـه الفـرد ليـتخلص مـن المشـاعر و المثيـرات التـي تؤلمـه بـأن

ينسب صدورها إلى غيره من األفراد أو األشياء ،ويمكن ظاهرة اإلسقاط في ثورة الشـخص بشـخص

أخـر والميـل إلـى العـدوان عليـه  ،وتلعـب عمليـة اإلسـقاط دو ار مهمـا فـي بعـر األمـرار النفسـية
وبعـر األمـرار العقليـة وعلـى األخـص مـا هـو معـروف مـن هـذيان االضـطهاد عنـد المصـابين

بالبارانويا  ،وهو اضطهاد ليس له في العـال م الخـارجي مـا يبـرره وانمـا يقـوم علـى مـا تنطـوي عليـه

نفس المرير من ميل إلى األذى ورغبة في العدوان وينسبها إلى غيره دون أن يفطن إلـى وجودهـا

في أعماق نفسه
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(فرويد(58: 1980،

واإلسقاط حيلة دفاعية كثيرة االستخدام والشيوع بسبب أن المرء يزين لـه– منـذ سـن مبكـرة جـدا -أن
يبحـث فـي العـالم الخـارجي عـن أسـباب تصـرفاته ،ويحـال بينـه وبـين أن يـتفحص ويحلـل دوافعـه

الخاصة .وأضف إلى ذلك ،أن اإلنسان يتعلم خالل حياته أن يستطيع تجنب العقاب وتأثيمه لنفسه

إذا هو اختلق المعقول من المعاذير والتعليالت يبرر بها سوء تصرفاته .فكأنه في الواقع يثاب على
انه يشوه الحقيقة ويزيفها (أبونجيلة (92: 2001،

ثم إن هناك نوعا اخرمن اإلسقاط قد يبدو ألول وهلة انه إسقاط دفاعي .وهو أن يشرك المرء العالم

في مشاعره وأفكاره  ،بمعنى انه إذا شعر بالسعادة ظن أن سائر الناس سعداء  ،واذا شـعر بـالبؤس
والشقاء ظن أن العالم يزخر الشقاوة والتعاسة  .ونحن إذا أمعنا النظر وأمعنا في التحليل يتضح لنا

كيـف أن هـذه اإلسـقاطات المشـتركة ذات طبيعـة دفاعيـة كـذلك .ذلـك انـه إذا لـم يكـن سـائر النـاس

سعداء ،فان سعادة المرء تصبح في خطر ،ألنه قد يستشعر الحرج ويتأثم من انه سعيد ،على حين

أن غيـره شـقي بـائس .ولهـذا فـان المـرء يعمـل مـن اجـل الـتخلص مـن الخطـر– إلـى نسـبة السـعادة

لاخرين أيضا – ولو أن المرء استطاع أن يقنع نفسه أن أكثر الناس غير أمناء ،لكان من األيسـر
عليـه أن يكـون خائنـا دون أن يسـتعر اإلثـم .السـنا نجـد الطالـب الـذي اعتـاد الغـش فـي االمتحانـات

يعـذر نفسـه بقولـه أن كـل الطـالب تقريبـا يمارسـون الغـش .كـذلك لـو المـرء اعتقـد أن الـدعارة شـائعة
لوجد في هذا االعتقاد ما يعدل به نفسه حين تسعى وراء تحصيل اللذة الجنسية من كل سبيل .على

أن هـذا اللـون مـن اللـون اإلسـقاط ال يتضـمن كبـت الـدافع الحقيقـي واسـتبدال دافـع أخـر مكانـه .فـان
الشخص يكون على وعي وادراك بما عنده من دوافع  ،ولكنـه يتخفـى ممـا عنـده مـن قلـق خفـي بـان
يسقط هذا الدافع على اآلخر .
ائج

جا

ي عامل مع ي ك ف و يضغوظ :

(هول(108-104: 1988،

يتعرر الناس كلهم للضغوط بشكل أو بآخر ولكنهم ال يتعرضون جميعا لمخاطرها بالدرجة نفسها،

ألن تأثير الضغوط يختلف من فرد إلى آخر وان التهديد ومستواه يختلفان أبضا من فرد إلى آخـر،
لذا فإن استجابة الفرد إليهـا تختلـف تبعـا لـنمط الشخصـية وتكوينـه ،ونـوع البيئـة والوسـط االجتمـاعي
الـذي يتحـرك فيـه ،ويـؤثر فـي تشـكيل شخصـيته ونموهـا وتحديـد أسـلوب التعامـل مـع الحـدث أو

الضـغط ،وكـذلك الحيلـة الدفاعيـة النفسـية ومطالبـة الشخصـية فـي الـرد إلحـداث التـوازن الـداخل ي .
فالناس يضطربون ليس بسبب األشياء ولكن بسبب وجهات نظرهم التي يكونوها عن هـذه األشـياء،
وأسلوب معالجتها بغية التخفيف منها لكـي ال تتحـول إلـى أعـرار مرضـية تقعـد الفـرد عـن ممارسـة

حياتـه العامـة .فـإذا حصـلت الموازنـة الصـحيحة بـين المعنويـات لـم تتـدهور حالـة الفـرد الصـحية
والنفسية واالجتماعية و المادية
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(الشيرازي(261:1992،

يتـرد المجتمـع ،ويسـتطيع الفـرد أن يخفـف مـن تلـك الهمـوم والضـغوط .فأسـاليب التعامـل واآلليـات
كثير على خفر القلق وخاصة عندما يواجهون الكثير من المشاكل والهموم،
الدفاعية تساعد الناس ا
فاسـتخدام هـذه ا ألسـاليب أو اآلليـات الدفاعيـة إنمـا هـو منـاورة مناسـبة لتحقيـق التـوازن الـداخلي

لإلنسان .وقديما قال)أبيكتموس - 135ق.م( :ال يفزع الناس من األشياء ذاتها ،ولكـن مـن األفكـار
التي ينسجونها حولها) ،فاختالف األشـخاص ينـتو  -بالتأكيـد  -عنـه اخـتالف فـي رد الفعـل النـاتو
عن الضغوط التي حدث ت ،وذلك يقود إلـى أسـلوب التعامـل مـع هـذه الضـغوط ونوعيتهـا والطريقـة

التي يواجه بها كل فـرد وبأسـلوبه الخـاص تلـك الضـغوط لحلهـا .ومـن األمـور المغريـة التظـاهر بـأن
مخاوفنـا ومشـاكلنا ال تصـاحبنا علـى الـدوام ،والقيـام بـإغالق أعيننـا عنهـا ونحـن نأمـل أن تبتعـد عنـا

المشاكل والضغوط وتتركنا في حالنا من تلقـاء نفسـها ،غيـر أن المشـكلة هـي أنهـا لـن تـدعنا وشـأننا
في هـدوء ...إنهـا تحتـاج إلـى المعالجـة والحـل .وهـذه المعالجـة والحلـول مـا هـي إال مواجهـة تتطلـب
اللجـوء إلـى أسـلوب مناسـب أو طريقـة مناسـبة للتخفيـف مـن هـذه المشـاكل ،لـذا فأسـلوب المعالجـة

للضغط هي محاولة يبذلها الفرد إلعـادة ات ازنـه النفسـي ،والتكيـف مـع األحـداث التـي أدرك تهديـداتها
اآلنية والمستقبلية.

يري ي احث أن عجز اإلنسان عن المواجهة وتجنب التصدي للمشاكل أو إيجاد الوسـائل واألسـاليب

المناسـبة لحلهـا ،وفضـل اإلبقـاء عليهـا بـدون حـل ،فإنهـا سـتزداد صـعوبة و سـوءا وبالتـالي تصـعب
مواجهتهـا ،وكلمـا كـان تحديـد المشـكلة بأسـرع مـا يمكـن ،بـات مـن الممكـن حلهـا وايجـاد الوسـيلة

للتخفيف عنها على األقل ،حيث يعدل اإلنسان طريقته إلـى مـا يـراه مناسـبا للحـل لـذلك فـإن اإلنسـان
السوي هـو مـن اسـتطاع بحنكتـه أن يسـتظل بـالوعي دون االنـزالق فـي شـقاء المـرر لـذا فـإن تفريـغ
الهموم والمشاكل باستخدام أسـاليب التعامـل معهـا يمنحنـا دفعـة قويـة للمواجهـة عنـدما نجـد مـا يالئـم
تلك المشاكل والضغوط.
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يم حث ي ع  :يم شا ي وي
إن حيـاة المرشـد التربـوي ال تقتصـر علـى عمليـة الـتعلم والتعلـيم التـي تجـري داخـل الصـفوف بهـدف
تحقيـق الغايـات واألغـرار األكاديميـة ،إنمـا تمتـد لتشـمل جوانـب أخـرى لهـا مـن األهميـة والضـرورة

قسط كبير ،وذلك بهدف بناء شخصية متكاملـة األبعـاد فـي جوانبهـا الجسـمية والنفسـية واالجتماعيـة
والثقافية والدينية والتربوية والعقلية ،فالمرشـد التربـوي بخلفيتـه العلميـة وخبرتـه الميدانيـة يقـدم خـدمات

تربوية وارشادية لجميع العاملين والمتواجدين في المؤسسة التربوية من طالب ومعلمين واداريين بل
جميـع المشـاركين بالعمليـة التعليميـة فـدور المرشـد التربـوي فـي المدرسـة دور حيـوي ،هدفـه تحقيـق

التوافـق النفسـي والتربـوي واالجتمـاعي والمهنـي لبنـاء شخصـية سـوية يـنعم بهـا طـالب المـدارس
ويساعدهم على التكيف مع المشكالت المدرسية ( .الزبادي(23:2001،

أوال :ع ف إل شاا :
نشـرت الجمعيـة األمريكيـة لعلــم الـنفس تعريفـا لإلرشــاد النفسـي عـام  1981بأنــه عبـارة عـن الخــدمات
التــي يقــدمها اختصاصــيون فــي علــم الــنفس اإلرشــادي لمسترشــد وفــق مبــادئ وأســاليب د ارســة الســلوك

اإلنساني خالل مراحل العمر المختلفة لمساعدته علي تحقيق التوافق النفسي واكسابه مهارات جديدة
واتخاذ القرار( .أبوعيطة)16: 2002 ،
وعرف جالنز العملية اإلرشادية بأنها :عملية تفاعلية تنشأ عن عالقة بين فردين أحدهما متخصص
وهو المرشد واآلخر المسترشد حيث يقوم المرشـد بمسـاعدة المسترشـد علـي مواجهـة مشـكلة تغييـر أو

تطوير سلوكه وأساليبه في التعامل مع الظروف التي يواجهها .
(معروف )21:2005،
أمــا (ملحــم )37:2001،فيعــرف اإلرشــاد بأنهــا :عمليــة تقــوم مباش ـرة بــين شــخص وآخــر فيمــا يســاعد
أحد الطرفين اآلخر علي زيادة فهمه لمشكالته وقدرته علي حلها.

وك ــذلك عرف ــه(ملح ــم (51:2007،بأنه ــا :عملي ــة ال تزي ــد ع ــن كونه ــا مناقش ــة جدي ــة ب ــين شخص ــين
تربطهما عالقة أخالص وثقة .
أو محاولــة واعيــة ومنظمــة لتوجيــه الفــرد لــيفهم نفســه ويتعــرف علــي مــا لديــه مــن ميــول واســتعدادات
وقدرات واستغاللها لتحقيق حياة أفضل ( .حسين )16:2004،
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يــري ي احةةث أن عناصــر عمليــة اإلرشــاد هــي عمليــة مســتمرة ومنتظمــة  ،وهــي عالقــة إنســانية تقــوم
علــى االحتـرام ،خدمــة يقــدمها شــخص مؤهــل ،عمليــة تعليميــة تمكــن المسترشــد مــن تعلــم أســاليب حــل

المشكالت بموضوعية وعملية مساعدة الفرد لفهم ذاته ومجتمعه .

ثا ا :أ ا ف إل شاا:
فــي ضــوء النظريــات المختلفــة اإلرشــاد فــإن الهــدف العــام لإلرشــاد مســاعدة األشــخاص لكــي يصــبحوا
أكثر كفاءة في التعامل مع مشكالت الحياة اليوميـة،لكي تسـتمر شخصـياتهم فـي النمـو لكـي يتخـذوا

ق اررات فاعلة ( )patteson Eisenberg. 1983,1أما عن األهداف الخاصة فهي:

 .1حق ةةق ي و فةةةق :يقصــد بــه إشــباع حاجــات الفــرد بمــا يــتالءم ومتطلبــات البيئــة ومــن الحاجــات
(الحاجات الشخصية _ الحاجات التربوية_ الحاجات االجتماعية)  ( .زهران)41:1998،
 .2حق ةةق يصةةح ي

ة  :وهــو هــدف عــام وشــامل التوجيــه واإلرشــاد إذ يتحقــق الصــحة النفســية

يمكن تحقيق الذات والتوافق االجتماعي( .الزبادي والخطيب)23:2001،
 .3ح ةةة ن يعم ةةة ي و ةةة  :تســعي المؤسس ــة التربوي ــة إل ــي تحقيــق التواف ــق النفس ــي والشخص ــي
والتربوي للتالميذ لهذا ينبغـي أثـارة دافعيـة التلميـذ وتشـجيعه علـي الد ارسـة وذلـك تـوفير وتهيئـة جـو
سليم للعملية التربوية( .عبد المنعم)17-15:2003،
ويري ي احث أن الهدف العام لإلرشاد هو مساعدة األشخاص كي يصبحوا أكثـر قـدرة علـي التعامـل
مــع لمشــكالتهم أمــا األهــداف الخاصــة لإلرشــاد( تحقيــق التوافــق -تحقيــق الصــحة النفســية) تحســين
العملية التربويـة وبـذلك فـإن اإلرشـاد يسـاعد علـي تصـنيف الطلبـة وفـق قـدراتهم وميـولهم وأيضـا علـي

اختيار نوع الدراسة الحالية وجمع المعلومات والبيانات الكافية عن الطالب.

ثايثاً :أ م

إل شاا

تعد العالقة اإلرشادية في عملية اإلرشاد عنص ار أساسيا في عملية اإلرشاد ،فالنظريـة اإلنسـانية عنـد

رد جزء تري أن العالقة اإلرشادية الناجحة هي األساس في تغير السلوك ،إذ يشعر المرشـد بـاألمن
والخل ــو م ــن التهدي ــد  ،األم ــر ال ــذي يمكن ــه م ــن أن ي ارج ــع خب ارت ــه الس ــابقة وي ــدركها إد ارك ــا ص ــحيحا
بتشــجيع ومتابعــة المرشــد ،وهــذا اإلدراك الصــحيح والخبـرات يطلــق القــوة الدافعــة للنمــو لــدي اإلنســان

علــي نحــو يــؤدي إلــي تحقيــق أهــداف اإلرشــاد ،تعتبــر العالقــة اإلرشــادية عنصـ ار أساســي فــي عمليــة
اإلرشـاد ،وأكـد رو جـزر أن العالقـة اإلرشــادية الناجحـة هـي األسـاس فــي تغييـر السـلوك حيـث يشــعر
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المسترشد باألمن وأن أهداف األمر يمكنه من أن يراجع خب ارتـه وهـذا يغيـر قـوة دافعـة لـدي اإلنسـان،
ويؤكد التحليليون علي أن العالقة الناجحة نـوع مـن التحـالف العالجـي ،ويؤكـد السـلوكيون المعرفيـون

علي أن العالقة االيجابية ضرورية لعملية اإلرشاد( .جابر)201:2000،

عاً :خصائص يم شا ي وي
 .1أن يكون لديه مهارة في التواصل مع اآلخرين.
 .5أن يكون لديه مهارة اإلصغاء وتولد لدي اآلخرين أساسا بالثقة.
 .3أن يكون لديه فهم واضح لذاته
 .4أن يكون لديه احترام واهتمام باآلخرين وبموضوعاتهم.
 .2أن يكون لديه مهارة فهم السلوك دون إصدار أحكام.
 .9أن يكون لدية قدرة على التفكير المنظم.
 .7أن يكون ثقافة واسعة.
 .2أن يكون لدية موضوعية في التفكير( .جابر)202:2000،

خام ا :م ا ج إل شاا ي وي
يشــير (العـزة )23-22:1999،إلــي أن اإلرشــاد معتمــد فــي تحقيــق األهــداف علــي ثــالث منــاهو هــي

الذاتي والوثائقي والعالجي.

 .7يمةةة هج يةةةذ ي :يهــدف إلــي تنميــة قــدرات األف ـراد العاديــة لزيــادة كفــاءتهم فــي موضــوعات
عددية ،ويركز هذا المنهو علي رعاية وتوجيه النمو السليم واألرقاء بسلوك الفرد إلي أقصي
درجــة ممكنــه ويــتم ذلــك مــن خــالل د ارســة اتجاهــات واســتعدادات وقــدرات األفـراد والجماعــات
توجيهها التوجيه المناسب.

 .4يم هج يوقائي :يهذ يم هج ثالث م و ا :
ول  :م وي يوقا

ويي  :ويتضمن منع حدوث المشكالت ويكون ذلك بإ ازلـة األسـباب حتـي

ال يقع المخطر.
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 :يتضمن محاولة الكشف المبكـر وتشـخيص االضـطرابات فـي الم ارحـل

يثا ي :م وي يوقا

األولية بقدر اإلمكان والسيطرة عليها ومنع تطورها.
يثايث :م وي يوقا

من يا ج يثايث

 :ويتضمن محاولة تقليل أثر أعاقة االضطرابات علي

الفرد .
 .3يم هج يعالجي:
يصعب أحيانا علـي الـدارس أو المرشـد أن تتنبـأ بحـدوث بعـر المشـكالت واالضـطرابات لـدي الفـرد
من هنا يأتي العالجي التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي ليتمكن الفرد من التخلص من االضطرابات

التي يواجهها.

يــري ي احةةث بــأن اإلرشــاد التربــوي يعتمــد فــي مناهجــه علــى تنميــة قــدرات األفـراد العــاديين فــي جميــع
جوانب المشكالت واالضطرابات ويهتم باإلصغاء قبل العرر لتقييم الوقوع فـي المشـاكل كـالمنهو

العالجــي الــذي يحتاجــه الفــرد مــن خــالل مراجعــة م اركــز وعيــادات نفســية متخصصــة فــي اإلرشــاد
العالجي.

اا اً :ما وص ا

يم شا ي وي

العمليــة اإلرشــادية والعمــل اإلرشــادي ينتميــان إلــى مجموعــة مــن التخصصــات أو مهــن تعــرف بأنهــا

(مهــن معاونــة أو مســاعدة) ،وهــذه المهــن تتطلــب مــن القــائم بهــا أن يضــع شخصــه داخــل هــذا العمــل
وأن يكون مستعدا للعطاء دون ملل وتحمـل العمـل وهـو لـذلك يحتـاج أن تتـوفر فيـه مجموعـة صـفات

أو خصــائص شخصــية تجعــل مــن عملــه بجانــب اصــطباغه باألســس العلميــة ذا طبيعــة فنيــة خاصــة
يشعر بها المرشد التربوي وهو يؤديها ويشعر بها الطالب بالمدرسة الذي يقـدم العمـل مـن أجلـه وهـذه

الخصائص هي :
.1

ما  :هي صـفة وخاصـية يجـب أن يتحلـى بهـا المرشـد الطالبـي ،ولكـن معناهـا ذو بعـد واسـع،
واألمانة مشتقة من األمـن ،ومـادة األمـن تعبـر عـن الطمأنينـة ،ألن المسترشـد يـأتي لمرشـد بهـدف

تزويــده باألمــان النفســي ،ولــذلك وجــب علــى المرشــد أن يحــافظ علــى العميــل وأن يصــونه بكــل مــا
يسـتطيع ،كــذلك وجـب علــى المرشـد أن يقــدم للمسترشـد المعلومــات الدقيقـة الصــادقة لكـل المواقــف
التي يحتاج فيها إلى هذه المعلومات لتصحيح موقف أو تخطى عقبة أوحل مشكلة .
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.6

صاي  " :ي طا ق"  :وهذه الصفة تعنى أن يكون المرشد أمينا مع نفسه ظـاهره كباطنـه وسـره
كعالنيت ـ ــه ،واألص ـ ــالة ص ـ ــفة س ـ ــلوكية الزم ـ ــة للص ـ ــحة النفس ـ ــية للمرش ـ ــد وال ـ ــذي يجن ـ ــى ثمارهــ ــا

(الطالـب)المسترشـد ،ويجـب علـى المرشـد الطالبـي أن يتحلـى بالصـفات والسـمات التـي تعبـر عــن
شخصيته وسلوكه بصـدق ،فعلـى سـبيل المثـال عنـد إرشـاد المرشـد الطالبـي للطالـب بـأن التـدخين

خطر فيجب عليه إال يدخن أمام الطالب وهكذا.

 .4يك ةةاء يع م ة  :علــى المرشــد التحلــي باألســاليب العلميــة المتقدمــة والحديثــة وذلــك بــاإلطالع
علــى أحــدث األبحــاث والــدوريات العلميــة فــي مجــال تخصصــه ،وأن يكــون لديــه مــن التطلــع مــا
يدفعه إلى تمحيص األشياء والى معرفة مـاذا يجـرى للعميـل ،وتشـتمل الكفـاءة العلميـة أيضـا علـى

الق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى البح ـ ـ ــث ع ـ ـ ــن المعلوم ـ ـ ــات الالزم ـ ـ ــة التخ ـ ـ ــاذ القـ ـ ـ ـ اررات المناس ـ ـ ــبة،41( .
)Brammer&Shostrom،1982

 .3يا فع ةةة  :ينبغي على المرشد الطالبي أن تكون لديه طاقة ودافعيه عاليـة فـي الجوانـب البدنيـة
والجوانب االنفعالية أيضا.
والمرشد النـاجح ال يقبـع وراء مكتبـه فـي انتظـار لمـن يحـال إليـه مـن طـالب يحـيلهم المدرسـون أو

ناظر المدرسة ،وانما هو يدرك تماما أن له دورين أساسين يسبقان هذا الدور العالجي الذي يقوم
بــه وهمــا الجانــب اإلنمــائي والجانــب الوقــائي ،وكــل منهمــا باإلضــافة للــدور العالجــي بحاجــة إلــى

دافعيه وطاقة عالية تجعله يتحرك وينظر ويسمع..الخ ،وعلى هذا األسـاس ينبغـي أن تكـون لـدى
المرش ــد دافعي ــه متقدم ــة وطاق ــة عالي ــة ليعم ــل بكف ــاءة وليجع ــل العم ــالء نش ــطين خ ــالل الجلس ــات

اإلرشادية.

 .5يم و ة  :ال يجــب أن يكــون المرشــد جامــدا فــي عملــه والبــد أن يتمتــع بالمرونــة ،ألنــه يتعامــل مــع
أف ـراد بيــنهم العديــد مــن الفــروق ومــع مشــكالت متنوعــة،ولن يــنجح المرشــد إذا قصــر عملــه علــى
أســلوب واحــد أو طريقــة واحــدة يطبقهــا مــع جميــع العمــالء ومــع كافــة المشــكالت ،ألنــه فــي ذلــك

ســيحاول دفــع المسترشــدين ليتالءمـوا مــع النمــوذج "الوحيــد" الــذي يســير عليــه ،أو يختــار الحــاالت
التي تناسب هذا النموذج ،ويدع ما سواها( .االسدي)48،2003،

 .2يم ا ا و ي ح  :المساندة لها عدد من الوظائف في العمليـة اإلرشـادية فهـي تعنـى زرع األمـل،
وتقليل القلق والتوتر لدى "العميل" ،وتزويده باألمـان النفسـي واألمـان االنفعـالي  ،علـى حـين يـرى
روجرز أن العميل يعيش العالقة اإلرشادية على أنها مساندة ،ولكنه في نفس الوقت ال يشعر أن
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هذه العالقة معاضدة بمعنى أنها تؤيده في سلوكه ،وانما يشعر أن هناك شخصـا "المرشـد" يفهمـه
ويحترمه ويتطلع إلى أن يراه يتخذ وجهة مناسبة في الحياة.

 .1يقا ع ةى ي ةأث

 :إن المرشـد بالنسـبة للعميـل هـو بمثابـة المعلـم وهدفـه األساسـي فـي العمليـة

اإلرشادية "التعليمية" مساعدة هذا العميل على التغيير والوصول إلى مستوى أفضل في حياته.
ولذا فأن المرشد النفسي يجب أن تتوفر فيه القدرة علـى التـأثير وعلـى توجيـه العمـل اإلرشـادي داخـل
جلسات اإلرشاد النفسي وخارجها ،أي أن يكون لديه القدرة علـى توجيـه مسـار العمليـة اإلرشـادية فـي

االتجاه الصحيح الذي به يتحقق هدف أو أهداف اإلرشاد.
أن المرشــد الطالبــي النــاجح هــو الــذي يســتطيع أن يضــبط موقــف المقابلــة اإلرشــادية ويســيرها فــي
الوجه ــة الص ــحيحة وأال ينش ــل أي صـ ـراعات بين ــه وب ــين العمي ــل وأال يس ــتخدم أس ــاليب ال تتف ــق م ــع

مبادئ اإلرشاد مثل فرر الرأي أو التشبث به أو الغضب( .محمود)30،1984 ،

 .8ي فةةق و إلخةةالص  :وهمــا مــن الخصــائص الهامــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المرشــد الطالبــي،
فــالرفق صــفة تعنــى عــدم العنــف وعــدم الغلظــة مــع العميــل ،والرفــق يجعــل المرشــد يقــود العمليــة
اإلرشـادية فـي سالسـة وتـراحم يمكنـان المسترشـد مـن أن يـدرك أن هـذا المرشـد يسـعى لمصــلحته
ويود له الخير ،أمـا اإلخـالص فأنـه يقتضـي مـن المرشـد أن يقبـل عملـه برغبـة ورضـا وحـب فـي

أن يساعد اآلخرين.
 .9يوعي ايذ

 :وتتضمن العملية اإلرشادية على موقف تفاعلي بـين القـائم بالعمـل االسترشـادي

والمتلقي له وكـل مـن طرفـي العمليـة اإلرشـادية تربطهمـا بـبعر عمليـة التـأثير والتـأثر (الموقـف

الطرحــى) ولــذا فــأن المرشــد يجــب أن يكــون واعيــا بذاتــه،وبأفكاره وبقيمــه وبمشــاعره وباتجاهاتــه
وبحاجاته الشخصية حتى ال يسير بالموقف اإلرشادي والعملية اإلرشادية في طريـق يشـبع فيهـا
حاجاته الشخصي والتـي قـد تتعـارر مـع حاجـات المسترشـد وعـى ذلـك يجـب أن يكـون المرشـد

قــاد ار علــى التعــرف علــى نفســه واالتصــال بهــا ومراجعــة أفكــاره ومشــاعره وســلوكياته الشخصــية

ويعمل على تصحيحها أول بأول.
.71

يص

 :ينبغـي علـى القـائم باإلرشـاد النفسـي أن يتحلـى بالصـبر فـي سـلوكياته فعليـه أن

يستمع جيدا لشكوى العميل وأن ال يتحدث كثي ار وال يكون معطى للنصيحة بصفة مستمرة ولكنه
يكــون فــي جانــب الحيــاد العلمــي بــين أمانــة المهنــة والخدمــة اإلرشــادية الجــادة فيجــب عليــه أن

يتحل ــى بالص ــبر عل ــى العمي ــل حت ــى ينته ــي م ــن ع ــرر مش ــكلته وأن يص ــبر علي ــه ف ــي ال ــوعي
بالخطوات اإلرشادية التي تتطلب قد ار من الزمنية إلنجازها( .زهران)11،1982 ،
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ا عاً  :مها يم شا ي وي
يق ــوم المرش ــد الترب ــوي بمس ــاعدة الطال ــب لفه ــم ذات ــه ومعرف ــة قد ارت ــه  ،والتغل ــب عل ــى م ــا يوجه ــه م ــن
صعوبات  ،ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي والمهنـي  ،لبنـاء شخصـية سـوية

في إطار التعاليم اإلسالمية  ،وذلك عن طريق اآلتي :ـ
 .1إعــداد الخطــة العامــة الســنوية لب ـرامو التوجيــه واإلرشــاد فــي ضــوء التعليمــات المنظمــة لــذلك
واعتمادها من مدير المدرسة

 .5تبص ــير المجتم ــع المدرس ــي بأه ــداف التوجي ــه واإلرش ــاد ،وخطط ــه  ،وبرامج ــه  ،وخدمات ــه ،
لضمان قيام كل عضو بمسئوليته في تحقيق هذه األهداف ( .الزغبي)11،1994،

 .3تهيئــة اإلمكانــات واألدوات الالزمــة للعمــل  ،مــن ســجالت ومطبوعــات يتطلبهــا تنفيــذ البـرامو
اإلرشادية في المدرسة .

 .4اإلس ـ ــهام ف ـ ــي تش ـ ــكيل مجل ـ ــس المدرس ـ ــة  ،ولج ـ ــان التوجي ـ ــه واإلرش ـ ــاد  ،ورعاي ـ ــة الس ـ ــلوك ،
واجتماعات أولياء أمور الطالب والمعلمين وفقا للتعليمات المنظمة لـذلك ،وعقـد اجتماعاتهـا

 ،ومتابعة تنفيذ توصياتها  ،وتقويم نتائجها.

 .5إع ــداد وتنفي ــذ البـ ـرامو والمش ــروعات الد ارس ــية الت ــي ي ــرى المرش ــد الترب ــوي مناس ــبتها لط ــالب
المدرسة أو تلك التي يقترحها مشرف التوجيه واإلرشاد  ،أو مدير المدرسة .

 .9تنفيــذ ب ـرامو التوجيــه واإلرشــاد  ،وخدماتــه اإلنمائيــة والوقائيــة والعالجيــة  ،والتــي تتركــز فــي
اآلتي :

أ.

مساعدة الطالب في استغالل ما لديه من قدرات واستعدادات إلى أقصى درجة ممكنـة فـي

تحقيق النمو السوي في شخصيته

ب .تنمية السمات اإليجابية وتعزيزها لدى الطالب في ضوء مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف
ت .تنمية الدافعية لدى الطالب نحو التعليم واالرتقاء بمستوى طموحه

ث .متابع ــة مس ــتوى التحص ــيل الد ارس ــي لفئ ــات الط ــالب جميع ــا (متف ــوقين  ،ومت ــأخرين د ارس ــيا
ومعيدين  ،ومتكرري الرسوب  ،ومتوسطي التحصيل) أقصى درجة تمكنهم قدراتهم منها

ج .التعــرف عل ــى الط ــالب متك ــرري الغي ــاب  ،أو الــذين يغيب ــون ب ــدون أع ــذار مقنع ــة  ،وك ــذلك
الطــالب الــذين يتسـربون مــن المدرســة  ،ود ارســة األســباب والعوامــل المؤديــة إلــى ذلــك  ،ممــا
يسهم في توافقهم الدراسي واالجتماعي المنشود( .الزغبي)11،1994،
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة وفروض
الدراسة
أوالً :يا

ا

ي اق

ثا ا :ي ع ق ع ى يا

ا

ثايثا :ف وض يا
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ي صل يثايث  :يا

ي اق

ا

مقام :
يتناول الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة ،وذلك من خالل إجراء مسحا مكتبيا بكافة
وسائل البحث المتاحة سواء التكنولوجية أو العادية ،سعيا بذلك لبناء قاعدة معرفية قوية عن
الضغوط المهنية وعالقتهـا بالرضا الوظيفي والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظات قطاع غزة ،ولكن رغم تنوع وسائل البحث واختالف أوجه النشاط البحثي
المتبع ،إال أن الباحث لم يتمكن من الحصول على أي دراسة تحتوي في طياتها أو في مضمونها
جميع الجوانب التي سعت الدراسة الحالية للتركيز عليها في نفس الوقت ،ولذا فقد ارتأى الباحث إن
يلقي الضوء على ما أمكنه الحصول عليه من دراسات فلسطينية وعربية وأجنبية كانت قد اهتمت
بدراسة متغير أو أكثر من متغيرات الدراسة الحالية لجمع ما أمكن من معلومات؛ كقاعدة علمية
ومعرفية يمكن االرتكاز عليها واالستفادة منها كمنهو أو أسلوب أو كنتائو لها دورها في إعطاء
تصورات أولية لما يتعلق بمتغيرات الدراسة الحالية ،وقد قام الباحث بتصنيف هذه الدراسات مستندا
على تسلسل زمني متدرجا من الحديث إلى القديم في ثالثة محاور وذلك على النحو التالي :
يمحو

ول :يا

ا

يم ع ق

يمحو يثا ي :يا

ا

يم ع ق اي ضا يوظ ي.

يمحو يثايث :يا

ا

ي.

ول  :يا

يمحو
 .1ا

ا

يم ع ق اي ك ف ي

يم ع ق

أ و مصط ةى و

يوظ ي ياى يمع

ي

ايضغوط يمه .

شق

ايضغوط يمه .
( : )2011ع و ن " :يضغوط يمه

ط ي" .

وعالق ها اي ضا

هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين كل من الضغوط المهنية  ،والرضا الوظيفي  ،لدى المعلم
الفلسطيني ،مع التعرف إلى الفروق المعنوية في مقياس كل من الـضغوط المهنية  ،والرضا
الوظيفي ؛ تبعا لمتغيرات :النوع االجتماعي  ،نوع المدرسة  ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة .
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قد تكونت عينة الدراسة من ( )330معلما ومعلمة من معلمي مجتمع الدراسة ومعلماتهـا فـي مدارس
كل من التعليم العام الحكومية ،ووكالة الغوث الدولية في محافظة خان يونس .
وقد استخدم الباحثان مقياس الضغوط المهنية للمعلم الفلسطيني  ،ومقياس الرضا الوظيفي للمعلم
الفلسطيني .
وقد أظهرت نتائو الدراسة أنه توجد عالقة سالبة دالة بين كل مـن الدرجـة الكليـة لمقيـاس الضغوط
المهنية  ،والرضا الوظيفي  ،لدى المعلم الفلسطيني.
كما أظهرت نتائو الدراسة أنـه ال توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الـضغوط المهنيـة
تبعـا لمتغيـري  :النـوع االجتماعي ،ونوع المدرسة .كذلك أظهرت نتائو الدراسة أنه توجد فروق
معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المهنية ؛ تبعا لمتغيري  :المؤهل العلمي  ،وسنوات
الخدمة  ،لـصالح حملـة درجة الدبلوم ،وسنوات الخدمة من سنة –  5سنوات.
وبينت نتائو الدراسة أنه توجد فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي ؛ تبعا
لمتغيرات  :النوع االجتماعي  ،نوع المدرسـة  ،والمؤهل العلمي  ،لصالح الذكور  ،معلمي مدارس
التعليم العام الحكومية ومعلماتها  ،وحملة درجة الدبلوم ،في حين أنه ال توجد فروق معنوية في
الدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي؛ تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
 .6ا

يح ي (:)2011

ع و ن  ":يضغوط ي
م طق ي اض"

وعالق ها عض يم غ

ياى يم شا ن يطال ن ايمعا ا يع م

هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر مظاهر الضغوط النفسية لدى المرشدين الطالبيين
بالمعاهد العلمية بمنطقة الريار ،والكشف عن الفروق بين أفراد العينة في المصادر تبعا متغيرات

الدراسة  :المؤهل اإلرشادي كعدد سنوات الخبرة كالعبء التدريسي وتكونت عينة الدراسة من ()42
مرشدا طالبيا موزعين على سبعة عشر معهدا علميا خالل الفصل الدراسي الثاني لعام ،2011
طبق على جميع أفراد الدراسة مقياس قائمة الضغوط النفسية ،التي تتضمن أبعاد موزعة على

( )49فقرة .
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وقد أشارت نتائو الدراسة إلى معاناة مرشدين المعاهد العلمية من مصادر الضغوط النفسية بدرجة

عالية ،بينما كانت معاناتهم من مظاهر الضغوط بدرجة منخفضة ،كما أشارت نتائو الدراسة إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مصادر ومظاهر الضغوط ترجع إلى متغير المؤهل

كسنوات الخبرة  ،في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مصادر مظاهر الضغوط ترجع

إلى متغير العبء التدريسي لصالح ذوي األعباء التدريسية األكثر في ضوء نتائو الدراسة أورد
الباحث بعر التوصيات أهمها إعفاء مرشدين المعاهد من األعباء التدريسية  ،كالتخفيف من
األعباء الملقاة على عاتق المرشدين الطالبيين.
 .4ا

م ك

(:)2010

ع و ن " مصاا يضغوط يمه

ياى يما

يثالث  :ا ئي م و ط ثا وي ) وال

ن يج ئ ن _ ا

مقا

في م ح

يع م

ي و و).

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين ،ومعرفة ماذا إن كانت
هل هناك فروق في الشعور بالضغوط المهنية وذلك تبعا الختالف المراحل التعليمية والخبرة
المهنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين ،انطالقا
من األدب التربوي والدراسات السابقة حول الموضوع وأشتمل المقياس أربع أبعاد موزعة على 48
بند وهي:
 مصادر ،ضغوط ،طبيعة ،العمل ،مصادر الضغوط المادية والفيزيقية ،مصادر لضغوط
االجتماعية والسياسية التعليمية ومصادر الضغوط العالئقية.

 اعتمدت الدراسة على المنهو الوصفي المقترن اشتملت عينة الدراسة) (2010مدرس من
الجنسين ،اختبر بطريقة غير عشوائية .حصصية في  5بلديات من والية تيزي وزو.

ومن

ائج يا

:

أن مدرسي المراحل التعليمية الثالث يعانون من مصادر الضغوط المهنية مع وجود فروق دالة
إحصائيا تعود لصالح مدرسي التعليم المتوسط الذين تبين أنهم األكثر شعو ار بالضغوط المهنية ككل
وفي بعده المهني الثاني والثالث والرابع ،كما بينت النتائو إن المصدر األول من المقياس مصدر
ضغوط ،طبيعة العمل ،لم تظهر فيه فروق دالة
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 .3ا

شان آخ ن Chan et al

ع و ن " :يمشكال
في يما

ال ا ئ

يمه

ياى يمع م ن

و يثا و

(:)6171
عضاء في حاا ي قا ا

يمه

من يعام ن

في و ج كو ج" .

هدفت الدراسة إلي التحقق من المشكالت المهنية  ،لدى المعلمين  ،األعضاء في اتحاد النقابات
المهنية من العاملين  ،في  :المدارس االبتدائية ،والثانوية  ،في هونو كونو ،وقد تكونت عينة
الدراسة من( )1710من المعلمين.
وقد أظهرت نتائو الدراسة أن استجابات المعلمين الذين تتراوح سنوات الخدمة لديهم ،ما بين سنة -
5سنوات سجلوا مستوى عاليا من الضغط  ،يتراوح ما بين ، %97.3- %91.6كما أظهرت نتائو
الدراسة أن أكثر مصادر الضغوط  ،هي  :عبء العمل الثقيل ،ضغط الوقت ،اإلصالحات في
التعليم ،المراجعة الخارجية للمدرسة ،إتباع مزيد من التعليم ،وادارة سلوك الطلبة  ،والتعليم  ،كذلك
أظهرت نتائو الدراسة أن من أساليب إدارة الضغوط األكثر استخداما  ،هي  :النوم ،الذهاب إلى
األصدقاء والجيران ،االسترخاء الذاتي ،ومشاهدة التلفاز  ،بينما كانت ممارسة التمرينات الرياضية
األقل استخداما بين المعلمين.
 .5ا

يق اعي (: )2009

ع و ن "ضغوط يعمل وعالق ها اي وجه حو مه

يكو ".

يا

ياى مع مي ي ع

يعا

اوي

هدفت إلي التعرف "ضغوط العمل ،وعالقتها بالتوجه نحو مهنة التدريس ،لدى معلمي التعليم العام

 ،بدولة الكويت وقد تكونت عينة الدراسة من ( )928معلما ومعلمة -اعتمدت الدراسة على المنهو
الوصفي التحليلي.

وقد بينت نتائو الدراسة أن ضغوط العمل؛ تعزى إلى :طبيعة العمل ،سلوك الدارسين ،عائد العمل،

المناهو الدراسية ،وبيئة العمل ،كما بينت نتائو الدراسة أن نسبة ضغوط العمل  ،لدى عينة الدراسة
قدرها  ،%67كذلك بينت نتائو الدراسة أن ضغوط العمل تزداد  ،لدى اإلناث أكثر منها لدى

الذكور ،كما أنها تزداد لدى المعلمين الكويتيين من المعلمين الوافدين ،وأن ضغوط العمل تزداد لدى

معلمي المرحلة المتوسطة ،وتالها :معلمو المرحلة الثانوية ،ومعلمو المرحلة االبتدائية،وأنه كلما
ازدادت ضغوط العمل لدى المعلمين  ،ازداد توجهم السلبي نحو مهنة التدريس.
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 .2ا

أ و مصط ى أ و غايي (:)2007

ع و ن" :مصاا ضغوط يعمل ياى يمع
يم حق ن في

و يمع ما

ي

ط ي

ا

امج أ ل يمع م ن في جامع

ما

قصى " .

عى ع

من يمع م ن

هدفت التعرف إلى األهمية النسبية لمجاالت مقياس مصادر ضغوط العمل  ،لدى المعلمين
والمعلمات  ،في برنامو تأهيل المعلمين  ،في جامعة األقصى  ،والتعرف إلى الفروق المعنوية في

مجاالت مقياس مصادر ضغوط العمل وقد تكونت عينة الدراسة من ( )229معلما ومعلمة .وقد

أظهرت نتائو الدراسة :أن أكثر مصادر ضغوط العمل شيوعا  ،لدى المعلمين والمعلمات،هو :

مجال العالقة مع الطالب  ،وجود فروق معنوية بين الجنسين في مجال العالقة مع الطالب ،
والدرجة الكلية لمقياس موضع الدراسة  ،لصالح اإلناث  ،عدم وجود فروق معنوية في مجاالت

مقياس موضع الدراسة ؛ تبعا لمتغير نوع المؤسسة  ،وجود فروق معنوية في مجاالت :العالقة مع

المشرف التربوي ،عبء العمل  ،المناهو الدراسية  ،البيئة المدرسية والدرجة الكلية لمقياس موضع

الدراسة ؛ تبعا لمتغير سنوات الخدمة  ،لصالح ) (10-6سنوات ووجود فروق معنوية في مجال

العالقة مع الطالب ؛ تبعا لمتغير المرحلة الدراسية.
 .1ا

ي عا

): (2005

ع و ن " يضغوط يمه
ما

مص

ي ا" .

وعالق ها ايصح

ي

ياى يعام ن ايش ك

يعام ي كه اء

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الضغوط المهنية والصحة النفسية لدى العاملين

بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة ،وتكونت عينة البحث ( )220فردا بنسبة  30 %من

مجتمع البحث المقدر ب ) (822فردا ،اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية النسبية.
وقد أسفرت البحث على عدة نتائو أهمها:

أ .هناك ضغوطا مهنية يعاني منها العاملون بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة أكثر
من غيرها وهي على التوالي :العالقة مع الزمالء ،صراع الدور ،غمور الدور،العالقة مع

الرؤساء ،حجم العمل ،نوع العمل  ،العالقة مع المنتفعين ،النمو والتقدم المهني ،الهيكل

التنظيمي  ،االستقرار الوظيفي ،الراتب والحوافز التشجيعية".
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ب .وجود فروقا ذات داللة إحصائية في الضغوط المهنية تبعا لمتغير الوضع الوظيفي على
مجاالت الراتب والحوافز التشجيعية ،حجم العمل ،صراع الدور ،غمور الدور ،االستقرار

الوظيفي ،العالقة مع الرؤساء ،الهيكل التنظيمي ،الدرجة الكلية للضغوط المهنية.
ت .كانت أغلب الفروق الموجودة بين جماعات الوضع الوظيفي لصالح اإلداريين ،بمعنى أن

أصحاب المهن اإلدارية أكثر ضغوطا من القياديين والفنيين ،بينما مجال االستقرار

الوظيفي كان لصالح القياديين.
ث .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط المهنية والصحة النفسية لدى العاملين
بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة.

 .8ا

يق الن (:)2004

ع و ن" مصاا يضغوط يمه

كاا م في يمم ك يع

في يمك ا

ي عوا " .

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مكونات ضغط العمل للعاملين ومصادره في بيئة المكتبات

األكاديمية والمؤسسات المعلوماتية بشكل عام ،والنتائو واآلثار المترتبة عليها التي تقلل من كفاءة
األداء الوظيفي  ،وتحديد االستراتيجيات العامة للتعامل مع مشكلة ضغوط العمل وأثارها السلبية.

ولكي تحقق الدراسة هدفها تم توزيع استبانه شملت ) (105موظفا وموظفة من مجتمع

الدراسة المكون من ثالث مكتبات في المملكة السعودية.
وأسفرت الدراسة على مجموعة من النتائو أهمها:

أ .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين مصدر الضغط الناتو من( عدم وجود الدعم
اإلداري ،غمور األدوار وتعددها ،التطور المهني ،المردود المالي ،تقيم األداء الوظيفي

االتصال اإلنساني.

ب .ووجود عالقة ايجابية تربط متغير الجنس بمصادر الضغط .
 .9ا
ع و ن" ث

ي و ي و يح طي (:)2003
يعو مل يمه

و يشخص

ع ى يضغط يوظ ي في يم ش ا

يحكوم

في

ان".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة العوامل المهنية بالضغط الوظيفي في المستشفيات
الحكومية باألردن ،من اجل تحقيق أهداف الدراسة ،تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة
الذي بلغ ) (245موظف موظفة ،ومن أهم النتائو التي توصلت لها هذه الدراسة مايلي:
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أ .بينت أن العاملين في المستشفيات الحكومية يتعرضون لضغوط مهنية.
ب .تم تحديد مصادر الضغط الوظيفي ،وكان أهمها :طبيعة العمل وبيئة العمل المادية ،طبيعة
تعامل المستفيدين من الخدمة ،السالمة والصحة المهنية ،العالقات داخل بيئة العمل.
ت .كما كشفت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل
المهنية التي لها عالقة بالضغط الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية التالية :الحالة
االجتماعية ،الخبرة ،العمر ،الدخل ،المسمى الوظيفي.
 .71ا

حماي (:)2002

ع و ن " ضغط يعمل ياى

ط اء يعام ن في يم ش ا

يحكوم

و يخاص

ما

ي اض".
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلة ضغوط العمل لدى األطباء من خالل توضيح
ماهية ضغوط العمل واآلثار المترتبة عنها ،وكذا التعرف على مدى اختالف مصادر ضغوط العمل
باختالف الخصائص المهنية والشخصية وقياس مستوى ضغوط العمل من خالل قياس أعراضها
النفسية والجسمية ،اتبعت الباحثة المنهو الوصفي ،وقد تم اختيار أفراد العينة عشوائيا ،حيث تم
استقصاء عينة من ) (900طبيب في سبعة مستشفيات حكومية وثالث مستشفيات خاصة
بنسبة%16من إجمالي األطباء في مدينة الريار.
وقد تم في هذه الدراسة استخدام االستبانة لجمع البيانات وقياس المتغيرات لإلجابة على تساؤالت
الدراسة  ،وتمت االستعانة بمقياسOSI :occupational stres indicator
وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائو التالية:
أ .بينت وجود بعر األعرار الجسمية بدرجات متوسطة لبعر أفراد عينة الدراسة بلغت

%4أحيانا ،وبدرجة عالية نسبة %31كما بينت وجود أعرار نفسية بدرجة اقل تصل

أحيانا  25 %من إجمالي العينة.
ب .بينما تنتشر األعرار النفسية بدرجة عالية لديهم  25 %من أفراد العينة مما يعد مؤش ار
على ارتفاع مستوى الضغوط(.
85

يمحو يثا ي :يا
 .7ا

ا

يم ع ق

اي ضا يوظ ي.

يعاج (:)2014
يم شا ن ي و ن ايما

ع و ن " :ا ج مما

يحكوم

في محافظا

غ

خالق ا

يمه وعالق ها اي ضا يوظ ي يا ه ".
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الحكومية
في محافظات غزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم واثر ٍ
كل من المتغيرات
(الجنس سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية) واستخدم الباحث المنهو الوصفي في الدراسة واستخدم
الباحث كال من المقابلة واستبانتين األولى لقياس درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات
المهنة المكون من( )35فقرة والثانية لقياس درجة الرضا الوظيفي لديهم المكون من( )32فقرة
وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع والبالغ عددهم( )116ومن اهم النتائو التي توصلت
إليها الدراسة ما يلي:
أ .أن درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهه نظرهم بلغت()%78.6
بدرجة كبيرة.

ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة
الرضا الوظيفي تبعا لمتغير(الجنس ،المنطقة التعليمية).

ت .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة
الرضا الوظيفي تبعا لمتغير سنوات الخبرة .

 .6ا

ع و ن" :

إ

(:)2013

ماط يق اا

ي ائا ياى ؤ اء

ق ا في ك ا

يمج مع يمحافظا

غ

وعالق ها اي ضا يوظ ي ي عام ن ف ها ".
هدفت الدارسة إلى تعرف األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كليات المجتمع
لمحافظات غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملين فيها قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة مكونة
من محورين لقياس ٍ
كل من الرضا الوظيفي واألنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كليات
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المجتمع بمحافظات غزة وتكونت عينة الدراسة من ( )202من العاملين اإلداريين واستخدم الباحث
في الدراسة المنهو الوصفي التحليلي ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أ .بلغ الرضا الوظيفي للعاملين في كليات المجتمع بمحافظات غزة بنسبة (.(%68.30

ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في الدرجة
الكلية للرضا الوظيفي تعزى إلى متغير الجنس.

ت .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول الرضا

الوظيفي تعزى إلى الكلية لصالح الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،لجميع المجاالت عدا

.3ا

مجال العالقة بين العاملين.
يا

( :)2012

ع و ن " :ا ج مما

ما ي ما

يغوث ياوي

وكاي

محافظ غ

ي عا ي

ي ظم

وعالق ها اي ضا يوظ ي ي مع م ن".
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة مديري مدارسة وكالة الغوث الدولية
بمحافظة غزة للعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم ،وكذلك بيان أثر
المتغيرات (النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة) على متوسطات تقديرات المعلمين للعالقة بين
درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة للعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي
للمعلمين واتبعت الباحثة المنهو الوصفي التحليلي واستخدمت الباحثة استبانتين :األولى لقياس
درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للعدالة التنظيمية من وجهة نظر
المعلمين واشتملت على ( )42فقرة لقياس درجة الرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم والثانية
اشتملت على ( )50فقرة .وتكونت عينة الدراسة من ( )500معلما ومعلمة بطريقة عشوائية ،بنسبة
( )%6.79تقريبا من مجتمع الدراسة ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أ .بلغت درجة الرضا الوظيفي للمعلمين ( )%73.59وبدرجة كبيرة حسب المعيار المعتمد
بالدراسة.

ب .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة لدرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة من

وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي).
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ت .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة لدرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس وكالة الغوث بمحافظات

غزة من وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة) .
ي ح ا ي (: )2012

 .4ا
ع ون  " :ا ج

و ض ي ط ياى ما ي يما

يوظ ي ياى مع م ه من وجه

ظ

يثا و

محافظا

غ وعالق ها اي ضا

".

هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة تفوير السلطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلميهم من وجهة نظرهم وقياس اثر يعر المتغيرات
الديموغرافية مثل (الجنس والعمر والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة) وتكونت عينة الدراسة من
( )446معلما ومعلمة أي ما نسبته ( )%10من المجتمع األصلي وقام الباحث بإعداد أداة الدراسة
وهي عبارة عن استبانة اشتملت على قسمين :تفوير والرضا الوظيفي وكان مجموع فقراتها
( )116فقرة واستخدم المنهو الوصفي التحليلي .
ومن أهم النتائو التي توصلت الدراسة ما يلي:
أ .بلغت درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة بوزن نسبي (.)63.5

ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α≤0.05في مقياس الرضا الوظيفي
لدى المعلمين تعزى لمتغيرات الدراسة (النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة كمعلم ،

المنطقة التعليمية ).
.5ا

يقط وي ))2012

ع و ن":
يغوث ياوي

وك يمخاط وعالق ه اي ضا يوظ ي ياى يعام ن في

امج يطو ئ في وكاي

( و و ) في محافظا غ ".

هدفت الدراسة الحالية لمعرفة سلوك المخاطرة وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين في برنامو
الطوارئ في وكالة الغوث الدولية (األونروا) في محافظات غزة وتكونت عينة الدراسة من()210
موظفا من موظفي برنامو الطوارئ في وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة واستخدام الباحث
المقاييس التالية وهي :مقياس سلوك المخاطرة :من إعداد الباحث .مقياس الرضا الوظيفي :من
إعداد الباحث ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
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أ .بلغ درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة بوزن نسبي (.)%73.5

ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في برنامو
الطوارئ في وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة تعزى لمتغيرات(النوع االجتماعي،
الحالة االجتماعية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،ومكان العمل).

ت .وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في برنامو
الطوارئ في وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة تعزى لمتغير (طبيعة المهنة ،مكان

السكن)
 .2ا

كوما )2012( Kumar

ع و ن  " :أ و ع يمؤ
أ ماط يق اا في ك ا

ا
ي

يم اخ ي ظ مي و ي ضا يوظ ي و يعو مل يم ط
ذ

ها و ن

ي مو ل يذ ي في ي جاب يه ا".

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المرتبطة بين أنواع المؤسسات ،المناخ التنظيمي والرضا
الوظيفي والعوامل المرتبطة بينها وبين أنماط القيادة في كليات التربية في البنجاب ووظفت الدراسة
المنهو الوصفي المسحي وقام الباحث باستخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات
وتكونت عينة الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )200محاض ار في كلية التربية.
ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أ .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي.

ب .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية المتبعة لدى المدراء والمناخ
التنظيمي ،العالقة بين األنماط القيادية لدى المديرين والرضا الوظيفي للمحاضرين كانت
7.ا

بنسبة مقبولة.

 :ا اك وجوش )6177( Basak and Ghosh

ع و ن  ":ي ئ يما

و ي قا وعالق هما اي ضا يوظ ي ي مع م ن (ا

من م ظو

اي)

هدفت الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين أنماط الرضا الوظيفي والرقابة في البيئة المدرسية من وجهة
نظر المعلمين في (كولكاتا) في الهند ،ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات العينة في إحساسهم بالرضا الوظيفي ترجع إلى متغيرات واستخدم الباحثان
المنهو الوصفي وقد تكونت عينة الدراسة من ( )160من معلمي المدارس في (كولكاتا) ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم استخدام استبيان البيئة المدرسية ،وكذلك استبيان لقياس الرضا الوظيفي للمعلمين
من إعداد الباحثين ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
89

أ .وجود ارتباط إيجابي مهم بين التعاون وعالقة الطالب مع المعلم وما تضمنه مقياس الرضا

الوظيفي من بنود وهذا يعني أن المعلمين الذين يحصلون على المشورة والمساعدة
والتشجيع من قبل المعلمين الزمالء لديهم عالقات جيدة مع طالبهم ،ويشعرون باالرتياح

تجاه وظائفهم.

ب .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات متوسطات العينة في اإلحساس بالرضا
الوظيفي تعزى لمتغير الجنس.
 :ك و مان و

.8ا

)6177( Crossman and Harris

ع و ن " :شخ ص ي ضا يوظ ي ياى مع مي يم ح

يثا و في

طا ا".

هدفت إلى تشخيص الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في بريطانيا ،والذين ينتمون
ألنواع مختلفة من المدارس الثانوية واستخدم الباحثان المنهو التجريبي في دراستها وصمم الباحثان
أداة لقياس درجة الرضا الوظيفي ومن اهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أ .وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي العام وفقا لنوع المدرسة.
ب .أن المعلمين يتمتعون بدرجة ٍ
عال من الرضا الوظيفي وفى المدارس األخرى أظهر المعلمون
أن الرضا الوظيفي احتل الدرجة األدنى.

ت .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي تعزى لمتغير(العمر والجنس ومدة
الخدمة) .

 .8ا

عالو

اى ()2004

ع و ن " :ا ج ي ضا يوظ ي ياى يم شا ن ي و ن في محافظ ي ج ن وق ق

".

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظتي جنين
وقلقيلية وبيان اثر ٍ
كل من متغيرات(الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخبرة درجة الدخل األسري
التخصص ،مكان السكن) في رضاهم الوظيفي واستخدم الباحثان المنهو الوصفي التحليلي للدراسة
وثم اختيار عينة قوامها( )83مرشدا تربويا من محافظتي جنين وقلقيلية وصمم الباحثان أداة الدراسة
وهي االستبانة ومن اهم النتائو التي توصلت الهيا الدراسة ما يلي :
أن نظام مجال الحوافز واألجور والترقيات كان اقل المجاالت في رضا المرشدين التربويين.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين تعزى
لمجاالت لمتغيرات (الجنس ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخبرة ،درجة الدخل األسري ،التخصص،
مكان السكن).

87

مق ول ()2003

.10ا

ع و ن " :ا ج
وي ع

ي ضا يوظ ي ياى م شاي وم شا

في محافظا

يغ

يض

يما

يحكوم

في ما ا

ي

".

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية في
مديريات التربية والتعليم في محفظات الضفة الغربية وتكونت من ( )235مرشدا ومرشدة
واستخدمت الباحثة استبانة قامت بتطويرها معتمدة على استبانة أبو فرحة ( )1999التي تتعلق
بالعوامل المشجعة وغير المشجعة التخاذ اإلرشاد مهنة في فلسطين واستخدمت الباحثة المنهو
الوصفي التحليلي ومن أهم النتائو التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أ .أن الدرجة الكلية للمعدل العام للرضا الوظيفي للمرشدين والمرشدات كانت متوسطة بنسبة
(،)%66.2كان مجال العالقة مع الهيئة التدريسية ،في المرتبة األولى لمجاالت الرضا الوظيفي،
بنسبة (، )%76.2كان مجال أنظمة الرواتب في المرتبة األخير ة بنسبة (. )%40.2

ب .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α ≤ 0.05الرضا الوظيفي لدى مرشدي ومرشدات
المدارس الحكومية تعزى لمتغيرات (الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والخبرة ،والحالة
االجتماعية ،وعدد األوالد ،ومكان السكن ،وعدد الطلبة).

ت .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α ≤ 0.05درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير
درجة الدخل.

يمحو يثايث  :يا
 .7ا

ا

ي

يم ع ق اي ك ف ي

يجع ا ()2011

ع و ن " :يذكاء ال عايي وعالق ه اي ك ف ي
يمم ك يع

ي و الج ماعي ياى ط

جامع

وك في

ي عوا ".

الدرسة إلى التعرف على مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة تبوك في المملكة العربية
هدفت ا
السعودية وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لديهم ،ولتحقيق هدف الدارسة جرى استخدام
مقياسين هما مقياس الذكاء االنفعالي ،ومقياس التكيف النفسي واالجتماعي ،طبقت على عينة من
طلبة الجامعة تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية ،بلغت ) (616طالبا وطالبة منهم )(213
وطالبا و) (403طالبة .وخلصت الدارسة إلى مجموعة من النتائو أهمها :
أ.

أن درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة كانت متوسطة .
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ب .وجود عالقة ارتباطيه ايجابية ودالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء االنفعالي مجتمعة من جهة
والتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة الجامعة من جهة أخرى .

وقد فسرت مجتمعة ما نسبته  %82من التبـاين فـي متغيـر التكيـف النفسـي واالجتمـاعي ،وأشـارت
النتـائو إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـة الـذكاء االنفعـالي تعـزى للنـوع
االجتماعي ،ووجود فروق في التكيف النفسي واالجتماعي تعزى للنوع االجتماعي ولصالح اإلناث،
ودلت النتائو أيضا على وجود فروق في درجة الذكاء االنفعالي والتكيف النفسي واالجتمـاعي ،بـين
الربعة
طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة ولصالح طلبة السنة الثانية ،وبين طلبة السنة الثالثة و ا
الربعة.
في التكيف النفسي واالجتماعي ولصالح طلبة السنة ا
 .6ا

حا ي و يذو ب و ي شا ن ()2009

ع و ن" :أ ماط يمعام

يو يا كما ا كها يم قون وأث ا في ك ه ي

ي".

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون في تكيفهم النفسي .
اختيرت عينة الدراسة عشوائيا وبلغ عددهم( (623طالبا وطالبة منهم ) (324من اإلناث )(299
من الذكور  ،تراوحت أعمارهم بين )(17-16عاما موزعين على الصفين العاشر واألول الثانوي في
مختلف مدارس مديرية التربية والتعليم لعمان األولى .استخدمت الدراسة مقياسي :المعاملة الوالدية،
والتكيف النفسي.واستخدم تحليل التباين الثنائي لإلجابة عن فرضيات الدراسة .
أظهرت النتائو وجود أثر ألنماط المعاملة الوالدية في التكيف النفسي للمراهقين؛ حيث ارتبط نمط
المعاملة اإليجابي كما أدركه المراهقون بمستويات مرتفعة من التكيف النفسي لديهم  :أنماط
المعاملة الوالدية  ،المراهقة ،التكيف نفسي.
 .4ا
ع و ن ":ا

شومان ()2008
ق م ه ا ء يم شا ي

ي في ضوء عض يم غ

".

هدفت الدراسة إلى معرفة وتقويم مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين في محافظات قطاع غزة
و معرفة الصورة التي هم عليها في أدائهم الوظيفي و ذلك في ضوء بعر متغيرات الدراسة،
تكونت عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من ) (207مرشد و مرشدة من العاملين في كل من
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وكالة الغوث الدولية و المرشدين النفسيين العاملين في و ازرة التربية و التعليم  ،موزعين ما بين
ذكور و إناث و وكالة و حكومة حسب الجنس و جهة العمل بواقع ) (104مرشد من العاملين في
وكالة الغوث ) (103مرشد من العاملين في و ازرة التربية والتعليم موزعين مناصفة ما بين ذكور
واناث ،استخدم الباحث األدوات التالية للتحقق من صحة فرور الدراسة:
أ .مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي من وجهة نظر مدراء المدارس.
ب .مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي من وجه نظر مشرفو التوجيه واإلرشاد النفسي.
ت .مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي و قد كانت هذه المقاييس من إعداد الباحث.
استخدم الباحث مجموعة من األساليب و المعالجات اإلحصائية ومنها:
 معامل ارتباط بيرسون
 اختبار مان ويتنى

 الثبات بطريقة ألفاكورنباخ
 الثبات بطريقة

 التجزئة النصفية
 اختبار )ت)

 اختبار أحادى التباين
 المتوسطات الحسابية عن. Spss
 طريق الحزمة اإلحصائية
 النسب المؤوية

وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائو بعد إجراء المعالجات اإلحصائية فيما يلي:
أ .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى
لمتغير الجنس (ذكر  ،أنثى).

ب .توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى
لمتغير جهة العمل )وكالة  ،حكومة( لصالح المرشدين النفسين الذين يعملون في وكالة

الغوث الدولية.

ت .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى
لمتغير سنوات الخبرة.

ث .توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى
لمتغير رضا المرشدين عن العمل
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 .3ا

كا

(:)2006

ع و ن ":ال جاه حو الي
يقا

يا ي وعالق ه اي ك ف ي

ي و الج ماعي ياى ط

جامع

يم وح .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير االتجاه نحو االلتزام الديني في التكيف النفسي
واالجتماعي ،وعالقته ببعر المتغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي :الجنس ،والعمر ،التخصص،
والتحصيل األكاديمي ،وعمـل األب ،وعمل أالم .استخدم لهذا الغرر مقاسان هما :مقياس االتجاه
نحو االلتزام الديني ،ومقيـاس التكيـف النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة ،وتكونت عينة الدراسة من
( )200طالبا وطالبـة مـنهم ( )100مـن الذكور ،و( )100من اإلناث.
وقد أسفرت الدراسة عن وجود تأثير جوهري التجاه الطالب نحـو االلتـزام الديني في مستوى تكيفهم
النفسي واالجتماعي لمصلحة الطلبة ذوي التوجه المرتفع ،كما أظهـرت الد ارسـة وجود تأثير
للمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والعمر في االتجاه نحو االلتزام الديني وذلك لمصلحة اإلناث،
والطالب ذوي التخصصات التربوية ،والطالب من الفئة العمرية األقل من ( 23سنة) على الترتيب.
بينمـا توصلت النتائو إلى عدم وجود تأثير جوهري للمتغيرات :التحصيل وعمل األب وعمل األم في
اتجاه الطالب نحو االلتزام الديني .كما نوقشت نتائو الدراسة وتم مقارنتها مع الدراسات السابقة،
وفي ضوء ذلـك اقتـرح الباحث بعر التوصيات كان أهمها دعوة التربويين وأولياء األمور والمعلمين
على حث الشباب للتمسك بالقيم الدينية لما له من تأثير في وصولهم لمستوى من األمن واالستقرار
النفسي.
 .2ا
ع و ن " :ي ك ف ي

ي فوع و يق ع

()2004

ي وعالق ه اي حص ل يا

ي".

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة التكيف النفسي للحياة الجامعية لدى طالبات تربية الطفل
وعالقتها بالتحصيل الدراسي والمستوى الدراسي ،وقد طبق مقياس التكيف النفسي للحياة الجامعية
الذي طوره الباحثان على طالبات تربية الطفل في كلية الطفيلة الجامعية الذي طوره الباحثان على
طالبات تربية الطفل في كلية الطفيلة الجامعية كافة .
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وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية التطبيقية للعام الجامعي 200/2003وتحليل التباين األحادي
واختبار شافية لتحليل نتائو الدراسة.
وقد دلت نتائو الدراسة على ما يأتي:
أ .كان متوسط درجات التكيف النفسي لدى الطالبات أعلى من الوسط النظري للمقياس.
ب .لم تظهر النتائو أي عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى ) )0.05= α 2بين التكيف
للحياة الجامعية والتحصيل الدراسي

 .أظهرت فروقا دالة إحصائيا عند مستوى ) )0.05= α 2في التكيف للحياة الجامعية

باختالف المستوى الدراسي ،لصالح طالبات السنة الثالثة مقارنة بطالبات السنة األولى

والثانية .اقترح الباحثان تفعيل األنشطة الجامعية كما ونوعا لتحسين الجو الجامعي بشكل

أفضل ،ودراسة أثر بعر المتغيرات في التكيف مثل :الدخل ،ومكان السكن األصلي
ومسافة سكن أسرة الطالبة عن الجامعة .
 .1ا

يصغ

ع ون  " :ي ك ف ي

()2001
ي ي طالب يو فا ن في جامع يم ك عوا اي اض".

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي العالقة بين عددا من المتغيرات والخصائص للطالب
الوافدين في جامعة الملك سعود بالريار ومستوى تكيفهم النفسي هنا في المجتمع السعودي .
وتنطلق هذه الدراسة من افترار أن هذه الخصائص للطالب تؤثر في مستوى تكيفهم النفسي سلبا
أو إيجابا وتحت هذه االعتبارات تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين هذه الخصائص أو
المتغيرات ومستوى التكيف النفسي لدى عينة ممثلة للطالب الوافدين في جامعة الملك سعود
بالريار قوامها ( )98طالبا وذلك من خالل استبانه خاصة صممت لهذا الغرر.
وتشير نتائو هذه الدراسة إلى اختالف الطالب في مستوى تكيفهم النفسي باختالف خصائصهم
االجتماعية والثقافية والديموغرافية والمادية واألكاديمية ،وقد تبين من النتائو أهمية مجموعة من هذه
العوامل حيث تصدر متغير درجة اإللمام باللغة العربية هذه العوامل في التأثير على مستوى
التكيف النفسي لدى الطالب الوافدين ،يليه في األهمية متغير درجة اإللمام بعادات وتقاليد المجتمع
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السعودي ،يليه درجة العالقة باإلداريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،يلي ذلك الحالة المالية
فمتغير مستوى التحصيل الدراسي ،يلي ذلك العمر ثم الفترة الزمنية التي قضاها الطالب بالمملكة،
يلي ذلك متغير درجة المشاركة في األنشطة الالصفية ثم متغير عدد األصدقاء السعوديين،
فالعالقة بين هذه المتغيرات ومستوى التكيف النفسي لدى الطالب الوافدين كانت عالقة ذات داللة
إحصائية وان تفاوتت في قوة داللتها وارتباطها وتأثيرها على المتغير التابع (مستوى التكيف
النفسي).
كما أظهرت نتائو هذه الدراسة أيضا أن مستوى التكيف النفسي للطالب الوافدين يتباين تبعا للحالة
الزواجية حيث لوحظ أن غير المتزوجين كانوا أكثر تكيفا من المتزوجين .كما حددت هذه الدراسة
أهم الصعوبات التي تواجه الطالب الوافدين .وأخي ار حاولت هذه الدراسة تفسير الميكانزمات التي
تؤثر من خاللها هذه العوامل في مستوى التكيف النفسي للطالب الوافدين.
 .8ا

ك وا Schroeder, et.a

ع و ن " يضغوط و ي ك ف ي

ي ن مع مي يما

()2001
يغ

".

هدفت هذه الدارسة إلى الكشف عن الضغوط التي يواجهها المعلمون الغينيون في عملهم  ،وأهم
مصادرها والطرق االستراتيجيات التي يستخدمنها في مواجهه الضغوط التكيف النفسي .

وقد تكونت عينة الدراسة من ( )335مدرسا تم اختيارهم من خمسة أقاليم مختلفة من غينيا.
كما أظهرت نتائو هذه الدراسة  :أن أكثر مسببات الضغوط للمعلمين تتمثل في (انخفار الرواتب
ونقص وأسباب الراحة ،عدم مجانية التعليم لهؤالء المتعلمين) ووجد أن أكثر االستراتيجيات
المستخدمة من قبل المعلمين للتغلب علي الضغوط التكيف النفسي تتمثل في  :اإليمان باهلل

والتضرع له ،والتفكير في المشكالت ومحاولة حلها ،وبدل المزيد من الجهد لحل المشكالت
وتصحيح األوضاع الخاطئة .
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تعقيب عام على الدراسات السابقة :

بعــد عــرر الد ارســة الســابقة وجــد الباحــث العديــد مــن الد ارســات المحليــة والعربيــة واألجنبيــة

التي تناولت الضـغوط المهنيـة وعالقتـه بـبعر المتغيـرات ود ارسـات تناولـت الرضـا وعالقتـه بـبعر
المتغي ـرات ود ارســات ربطــت بــين كـ ٍـل مــن الضــغوط المهنيــة والرضــا الــوظيفي معــا ود ارســات أخــرى
تناولــت التكيــف النفســي وعالقتــه بــبعر المتغي ـرات فقــد تبــين للباحــث أن هنــاك نقــاط التقــاء ونقــاط
اختالف في هذه الدراسات ويمكن حصرها في النقاط التالية:
 من ح ث

ا ف:

 تنوعت الدراسات السابقة على الصعيد المحلي والصـعيد العربـي والصـعيد األجنبـي التـي تناولـتمتغيرات الدراسة الحالية.

 هن ــاك د ارس ــات عالج ــت الض ــغوط المهني ــة كمتغي ــر مس ــتقل ود ارس ــات أخ ــرى عالج ــت الض ــغوطالمهنية كمتغير تابع هناك دراسات قامت بمعالجة الضغوط المهنية مـع المتغيـرات الديموغرافيـة

مثل(الجنس ،المؤهل ،سنوات الخبرة).

 هناك دراسات عالجت الرضا الوظيفي كمتغير مسـتقل ود ارسـات أخـرى عالجـت الرضـا الـوظيفيكمتغيــر تــابع وفــي معظــم الد ارســات تمــت معالجــة الرضــا الــوظيفي مــع المتغي ـرات الديموغرافيــة

مثل(الجنس ،المؤهل ،سنوات الخبرة).

 بعــر الد ارســات الســابقة ربطــت بــين كـ ٍـل مــن الضــغوط المهنيــة والرضــا الــوظيفي معــا ود ارســةالعالقة بينهمـا وهنـاك بعـر الد ارسـات السـابقة ربطـت بـين ك ٍـل مـن الضـغوط المهنيـة والتكيـف
النفســي معــا ود ارســة العالقــة بينهمــا ود ارســة عالقــة بعــر المتغيـرات الديموغرافيــة مثــل(الجــنس،

المؤهل ،سنوات الخبرة).

 من ح ث يع :

يتضح مـن خـالل العـرر السـابق للد ارسـات السـابقة أن معظـم البـاحثين اسـتخدموا العينـة العشـوائية
فــي التمثيــل مــن المجتمــع األصــلي واختلفــت هــذه الد ارســة مــع الد ارســات الســابقة فــي طريقــة اختيــار
العين ــة و أن العين ــة (حصـ ـرة ) وه ــي جمي ــع أفـ ـراد المجتم ــع األص ــلي للد ارس ــة وه ــذا م ــا ميزه ــا ع ــن
الدراسات السابقة
 من ح ث

او :

 اختلفــت المجتمعــات التــي أجــري عليهــا البحــث فــي جميــع الد ارســات الســابقة فمــنهم مــن تنــاولالعاملين في المؤسسات الحكومية ومنهم من تنـاول العـاملين فـي القطـاع الخـاص ومـنهم مـن
تناول مؤسسات التعليم العالي ومنهم من تناول موظفي الشرطة وموظفي الصحة.
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 -لقــد تعــددت أدوات كــل د ارســة وهــذا حســب طبيعــة الد ارســة والمــنهو المســتخدم فــي الد ارســة فمــن

الباحثين من تبنى أدوات ومقاييس جاهزة وباحثين آخرين اجروا تعديال وتطـوي ار علـى مقـاييس
باحثين آخرين ومن الباحثين من قام بتصميم أدوات ومقاييس خاص بدراستهم.

 لقــد تنوعــت أدوات ومقــاييس الد ارســات الســابقة كــال حســب الهــدف مــن الد ارســة وطبيعــة المــنهوالمســتخدم فــي الد ارســة فمــنهم مــن اســتخدم االســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات وآخــرون اســتخدموا
االختبار ويتضح أن معظم الدراسات السابقة قد استخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات.

 من ح ث يم هج يم خا :

يتضح من خالل عرر الباحث للدراسات السابقة إن معظم الباحثين قـد اسـتخدموا المـنهو الوصـفي
التحليلي في تفسير نتائو الدراسة وألنه أفضل المناهو التي تستخدم في مثل هذا النوع من الدراسات
التي تعالو وصف العالقة بين متغيرين أو أكثر وهذا يتفق مع منهو الباحث في هذه الدراسة.
 من ح ث يع و ن
فقد افادت الدراسات السابقة فـي االطـالع الباحـث ومعرفتـة فـي البحـوث التـي أجريـت فـي المجـال
الذي يحث فيه مما يؤدي إلى عدم تكرار البحوث السابقة.
 من ح ث موضوع:
و لبيان اهمية مشكلة البحث والحاجة لهـا جـاءت هـذه الد ارسـة مكملـة للجهـود السـابقة التـي بـذلت
ف ــي ه ــذا المج ــال وب ــدأت م ــن حي ــث انته ــى اآلخ ــرون فه ــي حلق ــة ض ــمن حلق ــات البح ــث العلم ــي
التراكمي.
 من ح ث يم هج
كمــا أن جميــع الد ارســات الســابقة اســتخدمت المــنهو الوصــفي التحليلــي ممــا شــجع الباحــث علــى
استخدامه كمنهو للدراسة الحالية.
وكذلك مما اسـتفادة الباحـث مـن الد ارسـات السـابقة فـي صـياغة فـرور الد ارسـة وتحديـد األدوات
المستخدمة واختيار االساليب اإلحصائية المالئمة.
 أوجه ال

اا من يا

ا

ي اق :

 .1إثراء االطار النظري.

 .5تحديد واختيار أدوات الدراسة األنسب للدراسة.
 .3اختيار المنهو العلمي المناسب للدراسة.
 .4صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة.

 .2تدعيم نتائو الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
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 .9استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة والفرور.
 .7االستفادة من مراجع الدراسات السابقة.

 أهم ما يميز الدراسة الحالية:
 تعتبــر هــذه الد ارســة مــن الد ارســات األولــى التــي تناولــت د ارســة الضــغوط المهنيــة وعالقتهــاوالرضــا الــوظيفي و التكيــف النفســي فــي حــدود علــم الباحــث علــى صــعيد الد ارســات العربيــة

وغيرها.

 تميزت فـي تناولهـا لعينـة الد ارسـة (مـن المرشـدين التربـويين) وهـي مـن الد ارسـات النـادرة التـياستخدمت العينة الحصرية .

ف وض يا
 .7ي ةةةة ض

:
ول  " :ال توج ــد عالق ــة ب ــين الض ــغوط المهني ــة والرض ــا ال ــوظيفي ل ــدى المرش ــدين

التربويين في محافظات غزة " .
 .5ي ةةة ض يثةةةا ي  " :ال توج ــد عالق ــة ب ــين الض ــغوط المهني ــة والتكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين
التربويين في محافظات غزة " .
 .3ي ةةةة ض يثايةةةةث  " :ال توج ــد عالق ــة ب ــين الرض ــا ال ــوظيفي والتكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين
التربويين في محافظات غزة " .
 .4ي ض ي ع  " :ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـط درجـات المرشـدين التربـويين
على مقياس الرضا الوظيفي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية " .
 .2ي ةةةة ض يخةةةةام

 " :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي متوس ــط درج ــات المرشـــدين

التربويين على مقياس التكيف النفسي تعزى إلى اختالف درجة الضغوط المهنية " .
 .9ي ض ي اا

 " :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي الضـغوط المهنيـة لـدى المرشـدين

التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) ".
 .7ي ة ض ي ةةا ع  " :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الرضــا الــوظيفي لــدى المرشــدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) ".
 .2ي ةةة ض يثةةةامن  :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي التكي ــف النفس ــي ل ــدى المرش ــدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى) " .
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 .8ي ةة ض ي ا ةةع  :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الضــغوط المهنيــة لــدى المرشــدين
التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير) ".
.10

ي ة ض يعاش ة  :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الرضــا الــوظيفي لــدى المرشــدين

التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير)" .
.11

ي ةة ض يحةةااي عشةة  " :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التكيــف النفســي لــدى

المرشدين التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير)" .
.15

ي ةةة ض يثةةةا ي عشةةة  " :ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي التكي ــف النفس ــي ل ــدى

المرشــدين التربــويين فــي محافظــات غـزة تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة فــي اإلرشــاد (أقــل مــن 2
سنوات  ،من  10-2سنوات 10 ،سنوات فأكثر)".
.13

ي ة ض يثايةةث عش ة  " :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الرضــا الــوظيفي لــدى

المرشــدين التربــويين فــي محافظــات غـزة تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة فــي اإلرشــاد (أقــل مــن 2
سنوات  ،من  10-2سنوات 10 ،سنوات فأكثر)".
.14

ي ض ي ع عش  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التكيف النفسي لدى المرشـدين

التربويين في محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في اإلرشاد (أقل من  2سنوات  ،من
 10-2سنوات 10 ،سنوات فأكثر)".
.12

ي ض يخام

عش  " :ال يوجد تفاعل دال إحصائيا للضـغوط المهنيـة والرضـا الـوظيفي

على التكيف النفسي ".
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الفصل الرابع :إجراءا الدراسة

مقدمة:
يوضح الباحث في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي اتبعها في تنفيـذ هـذه الد ارسـة مـن
حيــث تحديــد مــنهو الد ارســة ،ووصــف مجتمــع الد ارســة ،وتحديــد العينــة التــي طبقــت عليهــا الد ارســة،
واألدوات الت ــي اس ــتخدمها الباح ــث ف ــي الد ارس ــة الحالي ــة ،واألس ــاليب والمعالج ــات اإلحص ــائية الت ــي
استخدمت في تحليل النتائو النهائية للدراسة ،وذلك على النحو التالي :

منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهو الوصفي التحليلي الذي يحاول

من خالله وصف الظاهرة موضـوع الد ارسـة ( يضةغوط يمه ة وعالق هةا اي ضةا يةوظ ي و ي ك ةف
ي

ي ياى يم شا ن ي و ن و

ي

وي ع

فةي محافظةا غة )  ،ويهـدف إلـى تجهيـز

بيانــات إلثبــات فــرور معينــة تمهيــدا لإلجابــة عــن تســاؤالت محــددة بدقــة تتعلــق بــالظواهر الحاليــة،
واألحداث الراهنة التي يمكن جمـع المعلومـات عنهـا فـي زمـان إجـراء البحـث ،وذلـك باسـتخدام أدوات

مناسبة (األغا ،)43 :5005 ،إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها وهـو
منهو يستخدم االستبيانات في جمع البيانات على أن تكون على درجة من الموضوعية والثبات
(أبو عالم.)20 :5011 ،

مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع المرشدين التربويين في محافظات غزة ،والبالغ عددهم

( )410مرشدا ومرشدة  ،منهم ( )500مرشدا  ،و( )510مرشدة ،للعام الدراسي ()5019 –5012
(و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية . )5019 ،

عينة الدراسة :
أ .يع ةةةة ال ةةةة طالع

 :تكونـ ــت عينـ ــة الد ارسـ ــة االسـ ــتطالعية مـ ــن ( )90مرشـ ــدا ومرشـ ــدة مـ ــن

محافظات قطاع غزة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة علـى أن يـتم اسـتثنائهم مـن العينـة
الفعليــة  ،وتــم تطبيــق األدوات المســتخدمة فــي هــذه الد ارســة علــى هــذه العينــة بهــدف التحقــق مــن

صــالحية األدوات للتطبيــق عل ــى أف ـراد العين ــة الكليــة ،وذلــك م ــن خــالل حس ــاب صــدقها وثباته ــا

بالطرق اإلحصائية المالئمة.
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ب .يع ة ي ع ة  :تكونــت العينــة الفعليــة مــن ) )340مرشــدا ومرشــدة مــن العــاملين بــو ازرة التربيــة
والتعل ــيم بمحافظ ــات غـ ـزة للع ــام الد ارس ــي( ،)5019-5012وش ــملت جمي ــع المرش ــدين الترب ــويين
العـاملين بـو ازرة التربيــة والتعلـيم بعــد اسـتثناء العينـة االســتطالعية ،والجـدول التــالي يبـين التكـ اررات

والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لعدد من المتغيرات المستقلة التصنيفية ،وذلك كما يلي
جاول ق ( ) 7
و ع أف ا ع

البيانِ

يا

وفقاً ي م غ

يص

المتغيرِ

ذكر
أنثى
الجنس
المجموع
بكالوريوس
ماجستير
المؤهلِالعلمي
المجموع
أقلِمنِِ5سنوات
منِِ01-5سنوات
سنواتِالخدمةِفيِاإلرشاد
ِ01سنواتِفأكثر
المجموع
الشمال
غربِغزة
الوسطى
المديريةِالتابعِلهاِالمرشدِالتربوي شرقِخانيونس
خانِيونس
رفح
المجموع

العددِ
150
190
340
277
63
340
45
176
119
340
57
67
37
33
34
31
340

النسبةِالمئويةِ
44.12
55.88
100.00
81.47
18.53
100.00
13.24
51.76
35.00
100.00
16.76
19.71
10.88
9.71
10.00
9.12
100.00

أدوات الدراسة :
وبعــد االطــالع علــى األطــر النظريــة والد ارســات الســابقة اختــار الباحــث األدوات والمقــاييس

المناسبة للبيئة الفلسطينية ،ولهذا السبب فلقد وقع اختيارنا على المقياس التالية :
 .1مقياس الضغوط المهنية  ( .إعداد عور بشار الحربي . )5010 ،
 .5مقياس الرضا الوظيفي ( .إعداد مقبول .) 5002 ،
 .3التكيف النفسي ( .إعداد الباحث) .
أوالً :مق ا

وصف يمق ا

يضغوط يمه
:

 :معا يمق ا

( إعا ا عوض شا يح ي ) 6171

يه ــدف المقي ــاس إل ــى التع ــرف عل ــى مس ــتوى الض ــغوط المهني ــة ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ،
وتضمن المقياس في صـورته األوليـة ( )40فقـرة ،ويحتـوى المقيـاس علـى ثمانيـة أبعـاد وهـي (العـبء
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الوظيفي  ،غمور األدوار و تعددها  ،العالقات اإلنسانية  ،تقييم األداء  ،الدعم اإلداري  ،المردود

المادي  ،الحاجة الى التطـور المهنـي  ،ظـروف العمـل ) ،وكـل عبـارة فـي المقيـاس تـرتبط بالضـغوط
المهنيــة  ،وأمــام كــل عبــارة خمســة إجابــات تبــدأ اإلجابــة األولــي كبي ـرة جــدا والثانيــة كبي ـرة والثالثــة
متوســطة والرابعــة قليلــة والخامســة قليلــة جــدا  ،ويضــع المبحــوث إشــارة ( )xأمــام العبــارة التــي تتفــق
وتعبــر عــن مشــاعره والعبــارات كلهــا صــحيحة وبهــا تــدرج يبــدأ مــن النفــي المطلــق وينتهــي بالتأكيــد

والتالزم لهذه المشاعر .ويتم اإلجابة علي واحدة من الخيارات التي أمام العبارة.
صح

يمق ا :
تتراوح درجات هذا المقياس من  40درجة وحتى  500درجـة ،وتقـع اإلجابـة علـى االسـتبانة

فــي خمســة مســتويات (كبيـرة جــدا ،كبيـرة ،متوســطة ،قليلــة ،قليلــة جــدا) وتتـراوح الدرجــة لكــل عبــارة مــا

ب ـ ــين (خمس ـ ــة درج ـ ــات ،ودرج ـ ــة واح ـ ــدة) ،بمعن ـ ــى إذا كان ـ ــت اإلجاب ـ ــة ( : 2كبيـ ـ ـرة ج ـ ــدا :4،كبيـ ـ ـرة،
:3متوسطة:5 ،قليلة:1 ،قليلة جدا) ،حيـث يشـير ارتفـاع الدرجـة إلـى إدراك المسـتجيب حـول الشـعور

ارتفاع مستوى الضغوط المهنية  .و الجدول رقم ( )5يوضع أبعاد و طريقة التصحيح .

وض أ عاا مق ا

جاول ق ( ) 6
يضغوط يمه

وط ق ي صح

م

األبعاد

عدد الفقرات

طريقة التصحيح
الدرجة العليا
الدرجة الدنيا

ِ0

البعدِاألولِللعبءِالوظيفي

5

5

25

ِ2

البعدِالثانيِغموضِاألدوارِوتعددها

5

5

25

ِ3

البعدِالثالثِالعالقاتِاإلنسانية

5

5

25

ِ4

البعدِالرابعِتقييمِاألداء

5

5

25

ِ5

البعدِالخامسِالدعمِاإلداري

5

5

25

ِ6

البعدِالسادسِالمردودِالمادي

5

5

25

ِ7

البعدِالسابعِالحاجةِإلىِالتطورِالمهني

5

5

25

ِ8

البعدِالثامنِظروفِالعملِ

5

5

25

الدرجة الكلية

40

40

200
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يضغوط يمه

:

معامال يصاق يمق ا
صدق االتسمق الداخلي :
جرى التحقق من صدق االتسـاق الـداخلي للمقيـاس بتطبيـق المقيـاس علـى عينـة اسـتطالعية

مكونة من ( )90مرشدا ومرشدة تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوائية  ،وتـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون
بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المقيــاس والدرجــة الكليــة لالســتبانة  ،وذلــك باســتخدام البرنــامو اإلحصــائي

( . )SPSSويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات مع البعد
الذي تنتمي إليه درجة ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول رقم (  ) 3يوضح ذلك :
جاول ( ) 4

3

**0.666

4

**0.662

5

**0.736

21

**0.717

26

22

**0.712

27

**0.796

23

**0.766

28

**0.791

24

**0.699

29

**0.731

25

**0.858

30

**0.601

المردودِالماديِ

غموضِاألدوارِوتعددها

6

**0.705

11

7

**0.723

12

**0.749

8

**0.666

13

**0.681

9

**0.627

14

**0.669

10

**0.744

15

**0.771

20

**0.845

31

**0.600

36

**0.788

32

**0.671

37

**0.879

33

**0.761

38

**0.886

34

**0.528

39

**0.829

35

**0.525

40

**0.761

الحاجةِإلىِالتطورِالمهنيِ

الدعمِاإلداري

2

**0.716

م

معامل االرتباط

العالقاتِاإلنسانية

العبءِالوظيفي

0

**0.633

البعد

البعد

م

معامل االرتباط

**0.741

16
17

**0.754

18

**0.780

19

**0.789
**0.709

ظروفِالعمل

البعد

م

معامل
االرتباط

البعد

مع يا ج يك

تقييمِاألداء

معامل

اط كل فق من فق

يمق ا

يمق ا

يضغوط يمه
م

معامل االرتباط

**0.748

**رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِ1.325ِ=ِ)1.10
*رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِِ1.251ِ=ِ)1.15

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرات والمجموع الكلي للمقياس دالة عند

مستوى داللة ( ،) 0.01وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي  ،مما
يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

ِ.
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الصدق البنمئي :
وللتحقق من الصدق البنائي للمقياس قام بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد

المقياس واألبعاد األخرى  ،وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس والجدول (  ) 4يوضح ذلك:
يجاول ()3
مص وف معامال
الدرجة
الكلية
للضغوط

العبء
الوظيفي

**0.738

1

**0.684

**0.523

1

األبعاد
العبءِالوظيفيِ
غموضِاألدوارِ
وتعددهاِ
العالقاتِاإلنسانية
تقييمِاألداء
الدعمِاإلداري
المردودِالمادي
الحاجةِإلىِ
التطورِالمهني
ظروفِالعمل

اط كل عا من أ عاا يمق ا
غموض
األدوار
وتعددها

العالقات
اإلنسانية

**0.698
**0.768
**0.777
**0.556

**0.400
**0.507
**0.544
*0.319

**0.579
**0.552
**0.609
0.174

1
**0.712
**0.747
0.119

مع يا ج يك
تقييم
األداء

يمق ا

الدعم
اإلداري

يضغوط يمه
المردود
المادي

الحاجة
إلى
التطور
المهني

1
**0.743
0.211

1
0.181

1

**0.633

**0.541

0.216

**0.251

**0.334

**0.364

**0.437

1

**0.619

**0.323

**0.302

**0.269

**0.356

**0.298

**0.262

**0.288

ظروف
العمل

1

**رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِ1.325ِ=ِ)1.10
*رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِِ1.251ِ=ِ)1.15
ِ

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعر وبالدرجة الكلية للمقياس ارتباطـا

ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ، )0.02 ، 0.01وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية
من االتساق الداخلي  ،مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة .
ثبم المقيمس

تــم تقــدير ثبــات المقيــاس علــى أف ـراد العينــة االســتطالعية وذلــك باســتخدام طريقتــي التجزئــة النصــفية
ومعامل ألفا كرونباخ .
 .1طريقة التجزئة النصفية :
ت ــم اس ــتخدام درج ــات العين ــة االس ــتطالعية لحس ــاب ثب ــات المقي ــاس بطريق ــة التجزئ ــة النص ــفية حي ــث
احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك درجة النصـف الثـاني مـن الـدرجات
وذلــك بحســاب معام ــل االرتبــاط ب ــين النصــفين ث ــم جــرى تع ــديل الطــول باس ــتخدام معادلــة س ــبيرمان

براون  ،والجدول رقم (  ) 2يوضح ذلك :
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الجدول ( ) 5
يوضح معممال االرتبمط بين نصفي كل بعد من أبعمد المقيمس وكجلك المقيمس ككل قبل التعديل ومعممل االرتبمط بعد
التعديل

معامل االرتباط قبل
عدد الفقرات
البعد
التعديل
0.551
*5
العبء الوظيفي
0.910
*5
غموض األدوار وتعددها
0.741
*5
العالقات اإلنسانية
0.797
*5
تقييم األداء
0.796
*5
الدعم اإلداري
0.688
ِ*5
المردود المادي
0.655
ِ*5
الحاجة إلى التطور المهني
0.788
ِ*5
ظروف العمل
0.772
ِ41
الدرجة الكلية

معامل االرتباط بعد
التعديل
0.563
0.785
0.757
0.846
0.807
0.783
0.679
0.831
0.776

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

يتضح من الجـدول السـابق أن معامـل الثبـات الكلـي ( ، )0.779وهـذا يـدل علـى أن المقيـاس يتمتـع

بدرجة عالية من الثبات .
ِ

 .6معممل ثبم ألفم كرونبمخ :
اسـ ـ ــتخدم الباحـ ـ ــث طريقـ ـ ــة أخـ ـ ــرى مـ ـ ــن طـ ـ ــرق حسـ ـ ــاب الثبـ ـ ــات  ،وذلـ ـ ــك إليجـ ـ ــاد معامـ ـ ــل

ثبات المقياس ،فتم تطبيق معادلة ألفا كرونبـاخ  ،فحصـل الباحـث علـى القـيم الموضـحة فـي الجـدول
(: ) 9
جاول ق ( ) 2

معامل أي ا ك و اخ يكل عا من أ عاا يمق ا

األبعاد
العبء الوظيفي
غموض األدوار وتعددها
العالقات اإلنسانية
تقييم األداء
الدعم اإلداري
المردود المادي
الحاجة إلى التطور المهني
ظروف العمل
الدرجة الكلية

عدد الفقرات
5
5
5
5
5
ِ5
ِ5
ِ5
ِ41

وكذيك يمق ا

ككل

معامل ألفا كرونباخ
0.700
0.711
0.766
0.809
0.802
0.812
0.587
0.881
0.914

يتض ــح م ــن الج ــدول الس ــابق أن معام ــل الثب ــات الكل ــي (  ، ) 0.814وه ــذا ي ــدل عل ــى أن

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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ثا ا  :مق ا
وصف يمق ا

ي ضا يوظ ي  :معا يمق ا

( إعا ا مق ول ) 6115

:

يه ــدف المقي ــاس إل ــى التع ــرف عل ــى مس ــتوى الرض ــا ال ــوظيفي ل ــدى المرش ــدين الترب ــويين ،

وتضــمن المقيــاس فــي صــورته األوليــة ( )59فقـرة ،ويحتــوى المقيــاس علــى ثمانيــة أبعــاد وهــي (البعــد

الشخصــي  ،البعــد المدرســي  ،بعــد الح ـوافز و الترقيــات ) ،وكــل عبــارة فــي المقيــاس ت ـرتبط بالرضــا
الــوظيفي  ،وأمــام كــل عبــارة خمســة إجابــات تبــدأ اإلجابــة األولــي كبي ـرة جــدا والثانيــة كبي ـرة والثالثــة
متوســطة والرابعــة قليلــة والخامســة قليلــة جــدا  ،ويضــع المبحــوث إشــارة ( )xأمــام العبــارة التــي تتفــق
وتعبــر عــن مشــاعره والعبــارات كلهــا صــحيحة وبهــا تــدرج يبــدأ مــن النفــي المطلــق وينتهــي بالتأكيــد
والتالزم لهذه المشاعر .ويتم اإلجابة علي واحدة من الخيارات التي أمام العبارة.
يمق ا :

صح

تتراوح درجات هذا المقياس من  59درجة وحتى  130درجـة ،وتقـع اإلجابـة علـى االسـتبانة

فــي خمســة مســتويات (كبيـرة جــدا ،كبيـرة ،متوســطة ،قليلــة ،قليلــة جــدا) وتتـراوح الدرجــة لكــل عبــارة مــا

ب ـ ــين (خمس ـ ــة درج ـ ــات ،ودرج ـ ــة واح ـ ــدة) ،بمعن ـ ــى إذا كان ـ ــت اإلجاب ـ ــة ( : 2كبيـ ـ ـرة ج ـ ــدا :4،كبيـ ـ ـرة،
:3متوسطة:5 ،قليلة:1 ،قليلة جدا) ،حيـث يشـير ارتفـاع الدرجـة إلـى إدراك المسـتجيب حـول الشـعور

ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي  .و الجدول رقم ( )7يوضع أبعاد و طريقة التصحيح

أ عاا مق ا

جاول ق ( ) 1

ي ضا يوظ ي وط ق ي صح

م

األبعاد

عدد الفقرات

ِ0
ِ2
ِ3
ِ

البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز والترقيات
الدرجة الكلية

11
10
5
26

معامال

يصاق يمق ا

طريقة التصحيح
الدرجة العليا
الدرجة الدنيا
55
11
50
10
25
5
130
40

ي ضا يوظ ي

 .7صاق ال اق يا خ ي ي مق ا

:

تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل فقـرة والدرجــة الكليــة لمقيــاس الرضــا الــوظيفي  ،وذلــك

كما هو مبين في الجدول رقم (  )2التالي :
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معامل ال اط ن ا ج كل فق و يا ج يك

م

البعد الشخصي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

**0.582
**0.698
**0.737
**0.796
**0.760
**0.818
**0.875
**0.871
**0.867
**0.560
**0.706

البعد المدرسي

البعد

معامل االرتباط البعد م
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

يمق ا

معامل
االرتباط
**0.740
**0.802
**0.815
**0.834
**0.831
**0.759
**0.838
**0.844
**0.790
**0.776

ي ضا يوظ ي

م

البعد

22
23
24
25
26

بعد الحوافز
والترقيات

جاول ق ( )8

معامل
االرتباط
**0.659
**0.696
**0.477
**0.488
**0.446

**رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِ1.325ِ=ِ)1.10
*رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِِِ1.251ِ=ِ)1.15

يوضـح الجــدول الســابق معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقـرة مــن فقـرات كــل بعــد والدرجــة الكليــة

لفقراته  ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (.) 0.01
يصاق ي ائي :

.6

وللتحقق من الصدق البنائي للمقياس قام بحساب معامالت االرتباط بين درجة كـل بعـد مـن

أبعاد المقياس واألبعاد األخرى  ،وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس والجدول (  ) 8يوضح ذلك
مص وف معامال
عاا

يجاول () 9

اط كل عا من أ عاا يمق ا

يا ج يك

ي ضا يوظ ي

يعبء يوظ ي

مع يا ج يك
غموض

او

و عاا ا

ي عا يشخصي

**0.933

1

ي عا يما ي

**0.875

**0.740

1

عا يحو ف و ي ق ا

**0.460

**0.473

**0.359

**رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِ1.325ِ=ِ)1.10
*رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِِِ1.251ِ=ِ)1.15
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يعالقا

إل ا

1

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعر وبالدرجة الكلية للمقياس

ارتباطــا ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( ، )0.02 ، 0.01وهــذا يؤكــد أن المقيــاس يتمتــع
بدرجة عالية من االتساق الداخلي  ،مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة .

ثبم المقيمس
أ-

طريقة التجزئة النصفية :

قــام الباحــث بحســاب معامــل االرتبــاط بــين مجمــوع درجــات الفقـرات الفرديــة ومجمــوع درجــات

الفقرات الزوجية للمقياس  ،ثم استخدمت معادلـة سـبيرمان – بـراون  Spearman-Brownللتعـديل
 ،والجدول رقم ( )10يوضح ذلك :

جدول رقم ( ) 71
معممال االرتبمط بين نصفي كل ُبعد من أبعمد المقيمس وكجلك المقيمس ككل قبل التعديل ومعممل الثبم بعد التعديل

م

األبعاد

ِ0
ِ2
ِ3
ِ

البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز والترقيات
الدرجة الكلية للمقياس

عدد
الفقرات
*00
10
*5
26

االرتباط قبل
التعديل
0.899
0.803
0.704
0.730

معامل الثبات بعد
التعديل
0.908
0.891
0.726
0.844

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

يتض ــح م ــن الج ــدول الس ــابق أن معام ــل الثب ــات الكل ــي (  ، ) 0.244وه ــذا ي ــدل عل ــى أن

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .

ب -معامل ث ا أي ا ك و اخ : Alpha Cronbache
قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونبـاخ  ،حيـث حصـل علـى قيمـة

معامل ألفا لكل بعد من األبعاد  ،وكانت النتائو كما هي موضحة في الجدول رقم (: )11
جدول رقم ( ) 77
معممال ألفم كرونبمخ لكل ُبعد من أبعمد المقيمس وكجلك المقيمس ككل

مِ
ِ0
ِ2
ِ3
ِ4

عددِالفقراتِ
00
10
5
26

البهعدِ
البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز والترقيات
الدرجة الكلية للمقياس

معاملِألفاِكرونباخِ
0.923
0.938
0.780
0.914

يتض ــح م ــن الج ــدول الس ــابق أن معام ــل الثب ــات الكل ــي (  ، ) 0.814وه ــذا ي ــدل عل ــى أن

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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يكف ي

ثايثا  :مق ا

ي  ( :إعا ا ي احث )

قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة والمقاييس المتعلقة بالموضوع ،

والتي تم استخدامها لقياس التكيف النفسي ،حيث اسـتفاد الباحـث منهـا فـي إعـداد المقيـاس ليتناسـب

م ــع البيئ ــة الفلس ــطينية وطبيع ــة عين ــة الد ارس ــة الحالي ــة  ،م ــن خ ــالل إع ــداد الص ــورة األولي ــة ل ــألداة
وعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن أســاتذة الجامعــات لتحكيمهــا وألخــذ آرائهــم فــي فق ـرات

المقياس .

وقد استعان الباحث ببعر المقاييس العربية التي استخدمت في الدراسات السابقة وهي:
 .1مقياس دراسة الجعيد . )2011( ،
 .5مقياس دراسة شومان. )2008(،
 .3مقياس دراسة بركات . )2006( ،
وصف يمق ا

:

يه ــدف المقي ــاس إل ــى التعـ ــرف عل ــى مس ــتوى التكي ــف النفســـي ل ــدى المرش ــدين التربـــويين ،

وتضــمن المقيــاس فــي صــورته األوليــة ( )47فق ـرة ،ويحتــوى المقيــاس علــى أربعــة أبعــاد وهــي (البعــد
النفس ــي  ،البع ــد الص ــحي  ،البع ــد األس ــري  ،البع ــد االجتم ــاعي ) ،وك ــل عب ــارة ف ــي المقي ــاس تـ ـرتبط

بالرضــا الــوظيفي  ،وأمــام كــل عبــارة خمســة إجابــات تبــدأ اإلجابــة األولــي كبي ـرة جــدا والثانيــة كبي ـرة
والثالثــة متوســطة والرابعــة قليلــة والخامســة قليلــة جــدا  ،ويضــع المبحــوث إشــارة ( )xأمــام العبــارة التــي
تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات كلها صحيحة وبها تـدرج يبـدأ مـن النفـي المطلـق وينتهـي بالتأكيـد

والتالزم لهذه المشاعر .ويتم اإلجابة علي واحدة من الخيارات التي أمام العبارة.
صح

يمق ا :
تتراوح درجات هذا المقياس من  47درجة وحتى  532درجـة ،وتقـع اإلجابـة علـى االسـتبانة

فــي خمســة مســتويات (كبيـرة جــدا ،كبيـرة ،متوســطة ،قليلــة ،قليلــة جــدا) وتتـراوح الدرجــة لكــل عبــارة مــا

ب ـ ــين (خمس ـ ــة درج ـ ــات ،ودرج ـ ــة واح ـ ــدة) ،بمعن ـ ــى إذا كان ـ ــت اإلجاب ـ ــة ( : 2كبيـ ـ ـرة ج ـ ــدا :4،كبيـ ـ ـرة،
:3متوسطة:5 ،قليلة:1 ،قليلة جدا) ،حيـث يشـير ارتفـاع الدرجـة إلـى إدراك المسـتجيب حـول الشـعور

ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي  .و الجدول رقم ( )15يوضع أبعاد و طريقة التصحيح
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جاول ق ( ) 76
يكف ي

أ عاا مق ا

ي وط ق ي صح

م

األبعاد

عدد الفقرات

ِ0
ِ2
ِ3
ِ4
ِ

البعد النفسي
البعد الصحي
البعد االسري
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية

15
11
11
10
47

معامال

يصاق يمق ا

يكف ي

طريقة التصحيح
الدرجة العليا
الدرجة الدنيا
75
15
55
11
55
11
50
10
235
47

ي

أ -صاق يمحكم ن :
تـ ــم عـ ــرر المقيـ ــاس فـ ــي صـ ــورته األوليـ ــة علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن أسـ ــاتذة جـ ــامعيين مـ ــن
المتخصص ــين (ملح ــق  )1مم ــن يعمل ــون ف ــي الجامع ــات الفلس ــطينية  ،حي ــث ق ــاموا بإب ــداء آرائه ــم
ومالحظــاتهم حــول مناســبة فق ـرات المقيــاس  ،ومــدى انتمــاء الفق ـرات إلــى المقيــاس  ،وكــذلك وضــوح
صياغاتها اللغوية  ،وقد أبدى المحكمون مالحظات هامة وقيمة  ،اقتنع الباحث وأجرى في ضوئها
التعديالت الالزمة  ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعر الفقرات وتعديل بعضها اآلخر .
ب -صدق االتسمق الداخلي :
جــرى التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي للمقيــاس بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية
مكونــة مــن (  ) 90مرشــدا ومرشــدة تــم اختيــارهم بطريقــة عش ـوائية  ،وتــم حســاب معامــل ارتبــاط
بيرس ــون ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات المقي ــاس والدرج ــة الكلي ــة لالس ــتبانة  ،وذل ــك باس ــتخدام البرن ــامو
اإلحصائي (. )SPSS
ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات مع البعد الذي
تنتمي إليه درجة ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول رقم (  ) 13يوضح ذلك:
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الجدول ( ) 31
معممل ارتبمط كل فقرة من فقرا المقيمس مع الدرجة الكلية لالستبمنة

معامل

ي عا ي

ي عا

ال اط

ال اط

ال اط

3

**0.709

**0.655 18

*0.272 29

**0.619 40

4

**0.600

**0.717 19

**0.600 30

**0.564 41

5

**0.748

**0.512 20

6

**0.848

7

**0.818

ي عا

**0.641 21

ي

2

**0.802

**0.534 17

**0.621 28

**0.510 39

**0.538 31
**0.334 32

ي عا الج ماعي

7

**0.616

**0.380 16

**0.602 27

**0.456 38

ي عا يصحي

ي

ي عا

ال اط

ي عا

معامل

معامل

ي عا

معامل

**0.584 42
**0.493 43

**0.670 22

**0.698 33

**0.640 44

8

**0.632

**0.631 23

**0.651 34

**0.619 45

9

**0.499

**0.677 24

**0.709 35

**0.659 46

**0.643 10

**0.476 25

**0.453 36

**0.560 47

**0.565 11

*0.282 26

**0.542 37

**0.586 12
13

*0.288

**0.727 14
**0.826 15
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )22وعند مستوى داللة (0.352 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )22وعند مستوى داللة (0.520 = )0.02

يتضـح مـن الجـدول الســابق أن معـامالت االرتبـاط بـين الفقـرات والمجمـوع الكلـي للمقيـاس دالــة

عنــد مس ــتوى دالل ــة ( ، )0.02 ، 0.01وه ــذا يؤك ــد أن المقي ــاس يتمت ــع بدرج ــة عالي ــة م ــن االتس ــاق
الداخلي  ،مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة .
ت -يصاق ي ائي :
وللتحقق من الصدق البنائي للمقيـاس قـام بحسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد

المقياس واألبعاد األخرى  ،وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس والجدول (  ) 14يوضح ذلك .
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الجدول () 11

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية
الدرجة الكلية
البعد
البعد
البعد النفسي
للتكيف
األبعاد
األسري
الصحي
النفسي
1
**0.874
البعد النفسي
1
**0.555
**0.717
البعد الصحي
1
**0.358
**0.478
**0.749
البعد األسري
**0.581
*0.324
**0.584
**0.775
البعد االجتماعي

البعد
االجتماعي

1

**رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِ1.325ِ=ِ)1.10
*رِالجدوليةِعندِدرجةِحريةِ(ِ)58وعندِمستوىِداللةِ(ِِِ1.251ِ=ِ)1.15

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعر وبالدرجة الكلية للمقياس

ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ، )0.01وهذا يؤكـد أن المقيـاس يتمتـع بدرجـة عاليـة
من االتساق الداخلي  ،مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة .

ثا

يمق ا
تــم تقــدير ثبــات المقيــاس علــى أف ـراد العينــة االســتطالعية وذلــك باســتخدام طريقتــي التجزئــة

النصفية ومعامل ألفا كرونباخ .

أ -طريقة التجزئة النصفية :
تــم اســتخدام درجــات العينــة االســتطالعية لحســاب ثبــات المقيــاس بطريقــة التجزئــة النصــفية
حيــث احتســبت درجــة النصــف األول لكــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس وكــذلك درجــة النصــف الثــاني مــن
الــدرجات وذلــك بحس ــاب معامــل االرتبــاط ب ــين النصــفين ث ــم جــرى تعــديل الط ــول باســتخدام معادل ــة

سبيرمان براون  ،والجدول رقم (  ) 12يوضح ذلك :

الجدول ( ) 55
يوضح معممال االرتبمط بين نصفي كل بعد من أبعمد المقيمس وكجلك المقيمس ككل قبل التعديل ومعممل االرتبمط بعد
التعديل

البعد
البعد النفسي
البعد الصحي
البعد األسري
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية

معامل االرتباط قبل
عدد الفقرات
التعديل
0.798
*05
0.776
*00
0.745
*00
0.689
01
0.759
ِ*47

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

معامل االرتباط بعد
التعديل
0.849
0.793
0.747
0.816
0.764

يتض ــح م ــن الج ــدول الس ــابق أن معام ــل الثب ــات الكل ــي (  ، ) 0.794وه ــذا ي ــدل عل ــى أن

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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ب -معممل ثبم ألفم كرونبمخ :
استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات  ،وذلك إليجاد معامل ثبات
المقياس ،فتم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ  ،فحصل الباحث على القيم الموضحة في الجدول
(: ) 19
جدول رقم ( ) 51
معممل ألفم كرونبمخ لكل بعد من أبعمد المقيمس وكجلك المقيمس ككل

عدد الفقرات
05
00
00
01
ِ47

معامل ألفا كرونباخ
0.881
0.774
0.744
0.770
0.913

األبعاد
البعد النفسي
البعد الصحي
البعد األسري
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية
يتض ــح م ــن الج ــدول الس ــابق أن معام ــل الثب ــات الكل ــي (  ، ) 0.813وه ــذا ي ــدل عل ــى أن
المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .

إج ء

اء أا

يا

:

 .1ق ــام الباح ــث بمراجع ــة م ــا أت ــيح ل ــه م ــن األدب الترب ــوي والس ــيكولوجي واالجتم ــاعي المـ ـرتبط
بمتغيرات الدراسة والذي ساعد الباحث على تكوين خلفية علمية لموضوع الدراسة.

 .5قام الباحث بـالرجوع إلـى بعـر الد ارسـات واألبحـاث المحليـة والعربيـة والعالميـة ذات العالقـة
بمتغيرات الدراسة لالستفادة منها في بناء األدوات.

 .3قام الباحث بااللتقاء بعينة من المرشدين و المرشدات من خالل زيارة ميدانية وتحاور معهـم
حول اتجاهاتهم نحو الضغوط المهنية والرضا الوظيفي والتكيف النفسي .

 .4م ــن تل ــك المص ــادر ،وف ــي ض ــوء التعري ــف اإلج ارئ ــي لمتغي ــر الد ارس ــة ق ــام الباح ــث بص ــياغة
مجموعة من الفقرات.

 .2قــام الباحــث بــالتحقق مــن صــدق األداة وثباتهــا مــن خــالل تطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية
قوامهــا ( )90مــن أف ـراد العينــة ،تــم اختيــارهم بشــكل عش ـوائي ،وصــيغت األداة فــي صــورتها
النهائية.

 .9تطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية والتـي تكونـت مـن ( )340مرشـدا ومرشـدة ومـن ثـم
إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة .

 .7اســتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســبة وذلــك باســتخدام برنــامو  spssالســتخراج النتــائو
وتحليلها ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري.

 .2صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائو .
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األسمليب اإلحصمئية المستخدمة :
أ -للحص ــول عل ــى نت ــائو الد ارس ــة اس ــتخدم الباح ــث المعالج ــات اإلحص ــائية التالي ــة بع ــد تفري ــغ
وتحليل أدوات الدراسة من خالل البرنامو اإلحصـائي ( ، )SPSSوتـم اسـتخدام االختبـارات
اإلحصائية التالية :
ب - -التك ـ اررات والمتوســطات واالنح ـراف المعيــاري واألوزان النســبية  ،لوصــف خصــائص أف ـراد
عينة الدراسة  ،واجاباتهم على عبارات المقياس .
ت - -اختبار ألفا كرونباخ (  ) Cronbach's Alphaللتعرف على درجة ثبات أداة الدراسة .
ث - -معامل ارتباط بيرسون  ،للتحقق من العالقة بين المتغيرات .
ج - -اختبــار (ت) للكشــف عــن داللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات مجمــوعتين مســتقلتين فــي
المتغير التابع .
ح - -اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي (  ، ) One -Way ANOVAللكشــف عــن داللــة
الفروق بين متوسطات درجات أكثر من ثالث مجموعات مستقلة في المتغير التابع .
خ - -اختبار تحليل التباين الثنائي .
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة وتفسريها
ومناقشتها

اختبار الفرضيات وتفسيرها .
توصيات الدراسة .
مقترحات الدراسة .
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ي صل يخام
ائج يا

ا وم اقش ها

و

يه ــدف ه ــذا الفص ــل إل ــى مناقش ــة النت ــائو الت ــي ت ــم التوص ــل إليه ــا ف ــي ه ــذه الد ارس ــة

وتفســيرها ،حيــث تناولــت هــذه الد ارســة مجموعــة مــن الفرضــيات جــرى اختبارهــا ،وســيعرر الباحــث
هذه النتائو
ي ض

ول :

ص ي ض

ول ع ى  :ال وجا عالق

ن يضغوط يمه

و ي ضةا يةوظ ي يةاى يم شةا ن

ي و ن في محافظا غ " .
وللتحقــق مــن صــحة هــذا للفــرر قــام الباحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون إليجــاد العالقــة ة ن
يضةةغوط يمه ة و ي ضةةا يةةوظ ي يةةاى يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غ ة والجــدول ()17
يوضح ذلك :
معامل ال اط ن يضغوط يمه

البعد األول للعبء الوظيفي
البعد الثاني غموض األدوار
وتعددها
البعد الثالث العالقات
اإلنسانية
البعد الرابع تقييم األداء
البعد الخامس الدعم اإلداري
البعد السادس المردود
المادي
البعد السابع الحاجة إلى
التطور المهني
البعد الثامن ظروف العمل
الدرجة الكلية

جاول ( ) 71

و ي ضا يوظ ي ياى يم شا ن ي و ن في محافظا غ

البعد
الشخصي

البعد
المدرسي

بعد الحوافز
والترقيات

*-0.183

*-0.136

**-0.187

الدرجة الكلية
لمقياس الرضا
الوظيفي
**-0.222

**-0.200

**-0.201

**-0.190

**-0.260

**-0.279

**-0.287

**-0.169

**-0.337

**-0.277
**-0.263

**-0.258
**-0.258

**-0.196
**-0.158

**-0.332
**-0.311

-0.086

0.066

**-0.540

**-0.188

**-0.233

*-0.140

**-0.422

**-0.325

**-0.181
**-0.285

-0.099
**-0.207

**-0.298
**-0.397

**-0.239
**-0.376

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.142 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.113 = )0.02
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يتبــين مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة ذات داللــة إحصــائية بــين الضــغوط
المهنية والرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين في محافظات غزة ،ما عـدا المـردود المـادي والبعـد
الشخصي والمدرسي.
يعزو ي احث وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغوط المهنية و الرضا الوظيفي لدى المرشدين
التربويين في زيادة حجم األعمال اإلدارية والفنية المكلف بها المرشد التربوي في الميدان والتي منها
ال شا

الفردية و االستشارات الجماعية و االرشاد الفردي والتوجية الجمعي و االرشاد

الجماعي ودراسة الحالة باإلضافة الى البرامو والمشاريع التي تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم
ويقوم المرشد بتنفيذها ومتابعتها في الميدان وما يصحب ذلك من زيادة كبيرة في اعداد الطالب في
الفصول الدراسية هذا ما يشعر المرشدين بزيادة في مستوى الضغوط المهنية و التي بدورها تقلل
من مستوى الرضا الوظيفي لديهم .
اتفقت النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائو بعر الدراسات السابقة كنتائو دراسة
(أبو مصطفـى و األشقر  )2011التي أكدت على وجود عالقة سالبة دالة بين كل مـن الدرجـة
الكليـة لمقيـاس الضغوط المهنية  ،والرضا الوظيفي  ،لدى المعلم الفلسطيني وهي النتيجة نفسها
التي أكدتها أيضا دراسة العاجز ( ،)2014و دراسة إسليم ( .)2013ويمكن تفسير هذه النتيجة في
ضوء واقع الضغوط المهنية والمعاناة التي يعانيها المرشدون في المجتمع الفلسطيني نتيجة الدوام
الرسمي ،بل أن المرشد يحمل عبء أعماله وهمومه معه إلى المنزل ليجد هموما ومشاكل
وواجبات منزلية وأسرية أخرى تنتظره .
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ي ض يثا ي :
ن يضغوط يمه ة و ي ك ةف ي

ص ي ض يثا ي ع ى :ال وجا عالق

ي و ن في محافظا غ " .

ةي يةاى يم شةا ن

وللتحقــق مــن صــحة هــذا للفــرر قــام الباحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون إليجــاد العالقــة ة ن
يضةةغوط يمه ة و ي ك ةةف ي

ةةي يةةاى يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غة والجــدول ()12

يوضح ذلك :
جاول ( ) 78
معامل ال اط ن يضغوط يمه

وي ك ف ي

البعد
النفسي
البعد األول للعبء الوظيفي
البعد الثاني غموض األدوار
وتعددها
البعد الثالث العالقات اإلنسانية
البعد الرابع تقييم األداء
البعد الخامس الدعم اإلداري
البعد السادس المردود المادي
البعد السابع الحاجة إلى التطور
المهني
البعد الثامن ظروف العمل
الدرجة الكلية

ي ياى يم شا ن ي و ن في محافظا غ

البعد
الصحي

البعد
األسري

البعد
االجتماعي

**-0.499

**-0.206 **-0.384

**-0.462

**-0.427 **-0.245 **-0.207 **-0.318

**-0.529
**-0.491
**-0.547
**-0.237

**-0.453 **-0.279 **-0.269 **-0.249
**-0.451 **-0.321 **-0.233 **-0.278
**-0.494 **-0.282 **-0.240 **-0.358
**-0.189 -0.002
*-0.117 **-0.167

**-0.415

**-0.286

**-0.328

**-0.260
**-0.571

**-0.235 -0.049
*-0.121 **-0.229
**-0.498 **-0.229 **-0.245 **-0.382

-0.083

*-0.135

الدرجة
الكلية
لمقياس
للتكيف
النفسي
**-0.434

*-0.135

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.142 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.113 = )0.02

يتبــين مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتبــاط ســالبة ذات داللــة إحصــائية بــين الضــغوط المهنيــة
والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في محافظات غزة
ويرى ي احث ان طبيعة أعمال المرشدين التربويين المتنوعة و المتعددة و التي تختلف عن مهام
زمالئهم المعلمين في ميدان التربية و التي تجعل من المرشد التربوي الشخص األكثر تعامال مع
القضايا ذات البعد النفسي وحجم الضغوط المهنية التي تنتو عن أعباء العمل التي يقوم بها
المرشدون التربويون تحد من تكيفهم النفسي والن التكيف النفسي في ميدان العمل من شانه ان
يجعل المرشدين اكثر إنتاجية وفاعلية
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وقد جاءت هذه النتائو تتفق إلى حد ما مع نتائو دراسة سكرودي ))Schroeder, et.a , 2001
التي أوضحت أن أكثر مسببات الضغوط للمعلمين تتمثل في (انخفار الرواتب ونقص أسباب
الراحة) .
كما في دراسة ( اللوزي ،والحنيطي ) 5003،التي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية في تصورات العاملين نحو العوامل المهنية التي لها عالقة بالضغط الوظيفي تعزى
للمتغيرات الشخصية التالية :الحالة االجتماعية ،الخبرة ،العمر ،الدخل  ،المسمى الوظيفي.
ي ض يثايث :
ص ي ض يثايث ع ى :ال وجةا عالقة

ي و ن في محافظا غ " .

ة ن ي ضةا يةوظ ي و ي ك ةف ي

ةي يةاى يم شةا ن

وللتحقــق مــن صــحة هــذا للفــرر قــام الباحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون إليجــاد العالقــة ة ن
ي ضةةا يةةوظ ي و ي ك ةةف ي

ةةي يةةاى يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غ ة والجــدول ()18

يوضح ذلك :
جاول ( ) 79

معامل ال اط ن ي ضا يوظ ي و ي ك ف ي

البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز والترقيات
الدرجة الكلية لمقياس
الرضا الوظيفي

ي ياى يم شا ن ي و ن في محافظا غ

البعد
النفسي

البعد
الصحي

البعد
األسري

البعد
االجتماعي

**0.268
**0.306
**0.217

*0.121
0.093
0.057

**0.246
**0.321
0.072

**0.293
**0.452
0.016

**0.352

*0.128

**0.302

**0.368

الدرجة الكلية
لمقياس
للتكيف
النفسي
**0.304
**0.375
*0.129
**0.376

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.142 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (0.113 = )0.02

يتبــين مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة إحصــائية بــين الرضــا الــوظيفي
والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين في محافظات غزة
ويرى ي احث أن النتيجة موضوعية وتعزيها إلى أن الرضا الوظيفي والتكيف النفسي الذي يحمله
المرشد نحو عمله ،و يعبر عنها بشتى الصور السلوكية ،التي تتعلق بالعمل نفسه والبيئة المحيطة
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به ألن الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين هو الذي حقق التكيف النفسي ويساعد على تحسين

األداء ثم إن شعور الفرد بالرضا الوظيفي يجعله أكثر تطوي ار وفاعلية في أداء عمله وهذا ما ينتو
عنه التكيف النفسي والتوافق على جميع المستويات الحياة المهنية واالجتماعية  .كما في

دراسة(مليكة )5010 ،التي أكدت أن مدرسي المراحل التعليمية الثالث يعانون من مصادر

الضغوط المهنية مع وجود فروق دالة إحصائيا تعود لصالح مدرسي التعليم المتوسط الذين تبين
أنهم األكثر شعو ار بالضغوط المهنية ككل وفي بعده المهني الثاني والثالث والرابع ،كما في

دراسة(القطراوي  )5015 ،التي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا
الوظيفي لدى العاملين في برنامو الطوارئ في وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة تعزى

لمتغيرات(النوع االجتماعي ،الحالة االجتماعية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،ومكان العمل).
ي ض ي ع:
ة ص ي ة ض ي ةةع ع ةةى :ال وجةةا ف ة وق ذ

ي و ن ع ى مق ا

االي ة إحصةةائ

فةةي م و ةةط ا جةةا

ي ضا يوظ ي ع ى إيى خ الف ا ج يضغوط يمه

".

يم شةةا ن

وللتحقق من صحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )50يوضـح
ذلك:
جاول ق ()61
ائج خ ا "

"يا

ي وق ن م خ ضي وم عي يضغوط يمه

العدد
البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز
والترقيات
الدرجة الكلية
لمقياس الرضا
الوظيفي

المتوسط
الحسابي
46.341

االنحراف
المعياري
8.871
ِ7.160

منخفضي

88

مرتفعيِ

ِ89

ِ41.157

منخفضي

88

44.989

5.891

مرتفعيِ

ِ89

ِ42.910

ِ4.614

منخفضي

88

16.807

2.864

مرتفعيِ

ِ89

ِ12.292

ِ3.983

منخفضي

88

108.136

14.075

مرتفعيِ

ِ89

ِ96.360

ِ11.607

ع ى مق ا

ي ضا يوظ ي

قيمة (ت)

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

4.280

0.000

دالةِعندِ
ِ1.10

0.010

دالةِعندِ
ِ1.10

0.000

دالةِعندِ
ِ1.10

0.000

دالةِعندِ
ِ1.10

2.615
8.649

6.076

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اكبر من قيمة "ت" الجدولية فـي جميـع األبعـاد و
كذلك في الدرجة الكلية  ،وهذا يدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لمسـتوي الضـغوط
المهنية ولقد كانت الفروق لصالح ذوي الدرجة المنخفضة .
يرى ي احث أن الفرد في حياته اليومية يواجه ضغوطا مختلفة  ،و التي أصبحت جزءا مـن حياتـه
اليوميـة وانعكست على كل من صحته الجسمية ،والنفسية ،حيث جعلت لديه حالة من عدم االتزان
الجـسمي والنفسي  ،وتنشأ هذه الضغوط عادة من البيئة المحيطة به و كلما انخفضت الضغوط زاد
الرضا الوظيفي ،وهذا ما ينطبق على األداء الوظيفي في مهنة اإلرشاد التربوي ،فكلما انخفضت
الضغوط واألعباء المهنية للمرشدين التربويين زادت قدرتهم على تحقيق التوازن و االرتقاء بالمستوي
المهني  ،و األدائي في الميدان  ،مما يعني زاده في رضا المرشدين عن أعمالهم  ،و كانوا أكثر
إنتاجيه .
كما اتفقت هذه النتائو مع دراسة كال من دراسة )القناعي  )2009،التي أكدت أن كلما ازدادت
ضغوط العمل لدى المعلمين  ،ازداد توجهم السلبي نحو مهنة التدريس ،واختلفت مع دراسة
)النعاس (2005،أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط المهنية تبعا لمتغير
الوضع الوظيفي على مجاالت الراتب والحوافز التشجيعية ،حجم العمل ،صراع الدور ،غمور
الدور ،االستقرار الوظيفي ،العالقة مع الرؤساء ،الهيكل التنظيمي ،الدرجة الكلية للضغوط المهنية .
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:

ي ض يخام

ص ي ض يخام

ي و ن ع ى مق ا

ع ةى :ال وجةا فة وق ذ
يكف ي

االية إحصةائ

فةي م و ةط ا جةا

ي ع ى إيى خ الف ا ج يضغوط يمه

يم شةا ن

".

وللتحقق من صحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )51يوضـح

ذلك

ائج خ ا "

ي عا ي

ي

ي عا يصحي
ي عا

ي

ي عا الج ماعي
يا ج يك يمق ا
ي كف ي ي

"يا

جاول ق ()67

ي وق ن م خ ضي وم عي يضغوط يمه

يعاا

يم و ط
يح ا ي

ال ح ف
يمع ا ي

ع ى مق ا

قم
( )

يكف ي

قم
ياالي

منخفضة

88

58.193

5.190

مرتفعة

89

49.888

6.546

9.347

0.000

منخفضة

88

44.557

5.837

مرتفعة

89

38.730

6.862

6.082

0.000

منخفضة

88

44.193

5.512

مرتفعة

89

41.494

4.669

3.516

0.001

منخفضة

88

40.307

5.438

مرتفعة

89

38.281

4.424

2.720

0.007

منخفضة

88

187.250

16.459

مرتفعة

89

168.393

17.362

7.414

0.000

ي

م وى ياالي
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01

يتضح من الجدول السـابق أن قيمـة "ت" المحسـوبة اكبـر مـن قيمـة "ت" الجدوليـة فـي جميـع

األبعـ ــاد والدرجـ ــة الكليـ ــة ،وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية تعـ ــزى المنخفضـ ــين

والمرتفعين ولقد كانت الفروق لصالح ذوي الدرجة المنخفضة.

يري ي احث أن هذه النتيجة التي توصل اليها هي مؤش ار خطي ار و بحاجة الى أن يقوم المسئولين
بإعادة النظر في مسببات الضغوط المهنية وللتخفيف من حدتها و التقليل منها ليتمكن المرشدين

التربويين من المحافظة على درجة معقولة من التكيف النفسي و التي تنتو بدورها الرضا الوظيفي
و الصحة الجسمية و بناء العالقات االجتماعية و االسرية الجيدة .

واختلفت نتائو الدراسة الحالية مع دراسة (السحباني )2012 ،التي أثبت عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند درجة ( )α≤0.05في مقياس الرضا الوظيفي لدى المعلمين تعزى لمتغيرات
الدراسة (النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة كمعلم ،المنطقة التعليمية).
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:

ي ض ي اا

االي ة إحصةةائ فةةي يضةةغوط يمه ة يةةاى
يج ( ذك أ ثى).

ة ص ي ة ض ي ةةاا ع ةةى :ال وجةةا ف ة وق ذ
يم شا ن ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ

وللتحقق من صحة هذا الفرر قام الباحث باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )55يوضح
ذلك:
يم و طا و ال ح فا

األبعاد
البعد األول للعبء
الوظيفي
البعد الثاني غموض
األدوار وتعددها
البعد الثالث العالقات
اإلنسانية
البعد الرابع تقييم
األداء
البعد الخامس الدعم
اإلداري
البعد السادس المردود
المادي
البعد السابع الحاجة
إلى التطور المهني
البعد الثامن ظروف
العمل
الدرجة الكلية

يمع ا

جاول ()66

وق م " " ي مق ا

يضغوط يمه

ع ى يم غ

االنحراف قيمة
المعياري "ت"
2.320 3.896
3.449
2.440 4.043
3.446
3.542 3.783
3.398
3.594 4.253
3.376
3.384 3.678
ِ3.486
3.555 5.221
5.164
3.432 4.155

الجنس العدد

المتوسط

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

150
ِ190
150
ِ190
150
ِ190
150
ِ190
150
ِ190
150
ِ190
150

11.947
ِ11.021
9.760
ِ8.768
8.967
ِ7.584
9.787
ِ8.300
9.847
ِ8.526
17.120
ِ15.105
14.420

أنثى
ذكر

ِ190
150

12.900
12.667

3.974
5.627

أنثى
ذكر

ِ190
150

11.289
94.513

أنثى

190

83.495

يج

(ذكو

إ اث)

مستوى
قيمة الداللة
الداللة
0.021
دالةِعندِ
1.15
0.015
دالةِعندِ
1.15
0.000
دالةِعندِ
1.10
0.000
دالةِعندِ
1.10
0.001
دالةِعندِ
1.15
0.000
دالةِعندِ
1.10
0.001

دالةِعندِ
1.10

2.301

0.022

5.362
4.292 24.279
22.877

دالةِعندِ
1.15

0.000

دالةِعندِ
1.10

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01

يتضـح مــن الجــدول الســابق أن قيمـة "ت" المحســوبة اكبــر مــن قيمـة "ت" الجدوليــة فــي جميــع األبعــاد
والدرجة الكلية ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر الجـنس(ذكـور ،إنـاث)
ولقد كانت الفروق لصالح الذكور.
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ويعزو ي احث وجود فروق ذات داللة احصائية في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المهنية ؛ تبعا
لمتغير الجنس "الذكور عن اإلناث " الي سهولة تواصل المرشدين الذكور مع الجهات المشرفة

عليهم  ،وكذلك ألن األعباء المهنية الملقاة على عاتق المرأة العاملة "المرشدة" هي نفسها الملقاة

على عاتق الرجل "المرشد"  ،لذلك قد ال يكون لها تأثير في زيادة الضغط المهني عليه  ،أما

األعباء األسرية و اسلوب التنشئة السائدة في مجتمعنا من عدم معاونة الرجل للمرأة في االعباء

المنزلية  ،هي التي تجعل من المرشدة أكثر تعرضا و مواجهه للضغوط المهنية التي ال تنفصل عن
واقع الحياة االجتماعية و االسرية في ميدان العمل  ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائو كل من دراسة

(الداية  )2012 ،و دراسة (السحباني )2012 ،ودراسة (القطراوي )2012 ،ودراسة (عالونة؛
ندى )2004،ودراسة كروسمان وهرس ( )Crossman and Harris, 2006ودراسة (مقبول،

 )2003ودراسة (الجعيد  )2011 ،ودراسة ( شومان.)2008،
ي ض ي ا ع:

ةةة ص ي ةةة ض ي ةةةا ع ع ةةةى :ال وجةةةا فةةة وق ذ
يم شا ن ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ

االيةةة إحصةةةائ فةةةي ي ضةةةا يةةةوظ ي يةةةاى
يج ( ذك أ ثى).

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )53يوضـح
ذلك:
جاول ()64
يم و طا و ال ح فا

األبعاد
البعد الشخصي
البعد المدرسي
بعد الحوافز والترقيات
الدرجة الكلية لمقياس
الرضا الوظيفي

يمع ا

وق م " " ي مق ا

ي ضا يوظ ي ع ى يم غ

قيمة
"ت"

االنحراف
المعياري
1.962 7.846
7.203

الجنس العدد

المتوسط

ذكر

150

43.147

أنثى

ِ190

44.753

ذكر

150

43.640

5.386

أنثى

ِ190

44.521

5.256

ذكر

150

13.033

3.890

أنثى

ِ190

15.484

3.491

ذكر

150

99.820

أنثى

ِ190

104.758

3.618 13.271
11.847

1.518
6.110

يج

(ذكو

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

0.051

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.130

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.000

دالةِعندِ
1.10

0.000

دالةِعندِ
1.10

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01
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إ اث)

يتضح من الجدول السابق أن قيمـة "ت" المحسـوبة أقـل مـن قيمـة "ت" الجدوليـة فـي البعـد الشخصـي
والمدرسي ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة اكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي بعــد الح ـوافز
والترقيـ ــات والدرجـ ــة الكليـ ــة للمقيـ ــاس ،وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية تعـ ــزى
الجنس(ذكور ،إناث) ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث.
ويعزو ي احث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي تبعا لمتغير الجنس ( ذكـر
– انثى) في البعد الشخصي والبعد المدرسـي  ،الن المرشـدين التربـويين يمارسـون العمـل اإلرشـادي
منــذ اليــوم األول الــذي يــتم فيــه تعييــنهم كمرشــدين تربــويين فــي المــدارس بمهنــة اإلرشــاد الترب ــوي ،
وك ــذلك وح ــدة األنظم ــة والقـ ـوانين الص ــادرة م ــن الجه ــة المس ــؤولة والمشـ ـرفة عل ــى جمي ــع المرش ــدين
التربـويين  ،تتصــف بالعـدل واإلنصــاف والمسـاواة فــي جميـع القضــايا التـي تخــتص بالعمـل اإلرشــادي
دون أن يكون للبعد الشخصي و البعد المدرسي أي تأثير .
وهذه النتيجة تتفق مع نتائو كل من دراسة (ابو جراد ، )5012ود ارسـة ( بركـات  ، )2006ود ارسـة
شومان( ، )2008دراسة (عالونة؛ ندى. )2004
كمـا يعــزو ي احةث وجــود فــروق ذات داللـة احصــائية تعـزى لمتغيــر الجـنس (ذكــر – انثـى ) فــي بعــد
الحوافز و الترقيات لصالح اإلناث  ،ألن الحوافز و الترقيات من أهم العوامـل التـي تـؤثر فـي الرضـا
الــوظيفي لصــالح المرشــدات عــن المرشــدين وذلــك ألن المرشــدات يشــعرن بــان الح ـوافز و الترقيــات
تحقـق جــزءا كبيـ ار مــن الت ازمـاتهن وأهــدافهن المســتقبلية مـن زواج وبنــاء وسـد نفقــات أسـرهم ونظـ ار لمــا
يشــاهدونه مــن أعــداد كبي ـرة مــن المرشــدين الخ ـريجين العــاطلين عــن العمــل وخاصــة مــن األصــدقاء
واألقارب الذين ليس لديهم دخل وكذلك ألن المرشدات ينظرن إلى أن مهنة اإلرشاد تحقق لهم مكانة
مرموقة في األسرة والمجتمع الذي يعيشون فيه.
واتفقت نتائو هذه الفرضية مع دراسة كال من (العاجز )5014 ،و(الداية )5015 ،و(أبـو مصـطفى
واألشــقر )5011 ،و(الشــهري )5002 ،و(الشــيخ خليــل وش ـرير )5002 ،و

(حــرز اهلل)5007 ،

و(الشـ ـ ـوامرة )5007 ،و(الع ـ ــاجز ونشـ ـ ـوان )5004 ،و(أب ـ ــو رمض ـ ــان )5004 ،و(مقب ـ ــول)5003 ،
و(عيــد )5000 ،والتــي أظهــرت جميــع نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة الرضــا
الوظيفي تبعا لمتغير الجنس لدى أفراد عينة الدراسة.
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واختلفت نتائو هذه الفرضية مع دراسة ٍ
كل من (اسليم )5013 ،و(السحباني )5015 ،و(القطـراوي،
 )5015و(األفنــدي )5015 ،و (باســباك وجــوش )5011 ،و(عيــاد )5010 ،و(الغامــدي)5008 ،
و(غن ــيم )5007 ،و(عالون ــة )5009 ،و )2006

 )Crossman,و(2005

)Ssesanga,

و(عالونة ،وندى )5004 ،و(سالمة )5003 ،والتي أظهـرت جميـع نتائجهـا عـدم وجـود فـروق ذات
داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تبعا لمتغير الجنس لدى أفراد عينة الدراسة.
ي ض يثامن :

ص ي ض يثامن ع ى :ال وجا ف وق ذ االي إحصائ في ي ك ف ي
ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ يج ( ذك أ ثى).

ي ياى يم شا ن

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )54يوضـح
ذلك:
يم و طا و ال ح فا

األبعاد
البعد النفسي
البعد الصحي
البعد األسري
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية لمقياس
للتكيف النفسي

يمع ا

جاول ()63

وق م " " ي مق ا

يكف ي

ي ع ى يم غ

قيمة
"ت"

االنحراف
المعياري
-0.907 6.571
6.523

الجنس العدد

المتوسط

ذكر

150

53.720

أنثى

ِ190

54.368

ذكر

150

42.527

6.576

أنثى

ِ190

40.926

7.028

ذكر

150

42.867

5.176

أنثى

ِ190

42.832

5.507

ذكر

150

38.967

أنثى

ِ190

39.489

-0.948 5.149
4.965

ذكر

150

178.080

أنثى

190

177.616

0.240 17.995
17.526

2.144
0.060

يج

(ذكو

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

0.365

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.033

دالةِعندِ
1.15

0.952

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.344

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.811

غيرِدالةِ
إحصائياِ

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01
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إ اث)

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة أقــل مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي البعــد النفســي
واألسري واالجتماعي والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية
تعزى لمتغير الجنس.
يتضــح أيضــا مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة اكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي البعــد
الصـحي ،وهــذا يـدل علــى وجــود فـروق ذات داللــة إحصــائية تعـزى الجــنس(ذكــور ،إنـاث) ولقــد كانــت
الفروق لصالح الذكور.
ويعـزو ي احةث عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لمتغيـر الجـنس (ذكـور ،إنـاث) فـي
الدرجة الكلية لمقياس التكيف النفسي؛ تبعا للبعد النفسي و االجتماعي و األسري  ،إلى أن كل من
الم ازيـا الوظيفيـة  ،ال ارتـب  ،الترقيـة  ،األعبـاء اإلرشـادية ،و البيئـة المدرسـية  ،وظـروف العمـل هـي
واحدة عند الجميع (ذكور  -إناث)  ،فهم جميعا يخضعون إلى أنظمة و قوانين ال تفـرق بـين الرجـل
و الم ـرأة و يتبعــون جهــة إش ـرافيه واحــده فــي و ازرة التربيــة والتعلــيم  ،و يقــع علــى عــاتقهم المهــام و
المسؤوليات التي تختص بالعملية االرشادية بغر النظر عن الجنس .
كما يعزو ي احةث وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي البعـد الصـحي الـى صـالح الـذكور  ،و هـذا
الن المـرأة فــي تكوينهــا البيولــوجي هــي التــي تتحمــل وحــدها آالم الحمــل و الـوالدة و الرضــاعة  ،ممــا
يجهــد جســمها بصــورة أســرع مــن الرجــل  ،ناهيــك عــن أن البنيــة الجســمية للرجــل لهــا م ازيــا و ســمات
تختلف عـن تلـك التـي لـدى المـرأة فلقـد حبـى اهلل الرجـل بقـوة جسـمية تتحمـل األعبـاء و المشـاق  ،و
منحنـة بنيـة جسـمية تسـاعده علـى العمـل بصـورة أقـوي بكثيـر مـن التـي تعمـل بهـا المـرأة  ،وهـذا كلـه
أجمع أدى إلـى عـدم وجـود فـروق معنويـة فـي الدرجـة الكليـة لمقيـاس التكيـف النفسـي ؛ تبعـا لمتغيـر
الج ــنس ،كم ــا ف ــي د ارس ــة (عالون ــة؛ ن ــدى ، )2004و د ارس ــة
. )et.a,2001
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س ــكرودير (

Schroeder,

ي ض يا ع:
ةة ص ي ةة ض ي ا ةةةع ع ةةى :ال وجةةا فةةة وق ذ
يم شا ن ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ

االيةة إحصةةائ فةةةي يضةةغوط يمه ةة يةةةاى
).
يمؤ ل يع مي ( كايو و ماج

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )52يوضـح
ذلك
يم و طا و ال ح فا

يمع ا

جاول ()65
وق م " " ي مق ا ع ى يم غ

األبعاد

المؤهل

العدد

المتوسط

البعد األول للعبء
الوظيفي
البعد الثاني غموض
األدوار وتعددها
البعد الثالث العالقات
اإلنسانية

بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير

277
ِ63
277
ِ63
277
ِ63
277
ِ63
277
63
277
63
277
63
277
63
277
63

11.350
ِ11.778
9.087
ِ9.730
8.152
ِ8.381
8.975
ِ8.873
9.054
ِ9.349
16.101
ِ15.524
13.560
13.619
11.874
12.000
88.152
89.254

البعد الرابع تقييم األداء
البعد الخامس الدعم
اإلداري
البعد السادس المردود
المادي
البعد السابع الحاجة إلى
التطور المهني
البعد الثامن  :ظروف
العمل
الدرجة الكلية

يمؤ ل يع مي ( كايو و

االنحراف قيمة
المعياري "ت"
-0.833 3.563
4.152
3.654
-1.231
4.124
-0.452 3.592
3.833
0.189 3.866
3.829
-0.582 3.658
ِ3.506
0.783 5.217
5.553
-0.103 4.104
4.218
-0.164 5.591
5.209
-0.327 24.010
24.674

ماج

).

مستوى
قيمة الداللة
الداللة
غيرِدالةِ
0.405
إحصائياِ
غيرِدالةِ
0.219
إحصائياِ
غيرِدالةِ
0.652
إحصائياِ
غيرِدالةِ
0.850
إحصائياِ
غيرِدالةِ
0.561
إحصائياِ
غيرِدالةِ
0.434
إحصائياِ
0.918

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.870

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.744

غيرِدالةِ
إحصائياِ

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة أقــل مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي جميــع األبعــاد
والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى لمتغيـر المؤهـل
العلمي.
يعـزو ي احث عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي متغيـر المؤهـل العلمـي يعـود إلـى الضـغوط

المهنية الن التزامهم الوظيفي ينعكس إيجابيا على عملهم يعـد نوعـا مـن الواجـب الـديني و االخالقـي
الــذي ينبغــي القيــام بــه  ،فيشــعرون باالرتيــاح وتــزداد لــديهم الرغبــة فــي العمــل بحكــم العوامــل الذاتيــة
والداخليــة التــي تحفــزهم ألداء واجــبهم اإلرشــادي  ،و ان المؤهــل العلمــي ال يــؤثر كثي ـ ار فــي مســتوي
الض ــغوط المهنيـــة لـــدي المرشـــدين التربـــويين  ،الن قناعـ ــات ه ـ ـؤالء المرش ــدين بوظـ ــائفهم و الرغبـــة
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المسبقة في العمل االرشادي  ،وقد يمكن السبب في توحـد االنظمـة و القـوانين و المسـئوليات الملقـاة
على كاهلهم منذ تعيينهم في اليـوم األول بوظيفـة مرشـد تربـوي  ،ممـا يجعلهـم متسـاويين فـي األعبـاء
الوظيفة و المهنية  ،وليس للمؤهل العلمي تأثير في هذا المجال .
تعارضــت و تعــارر هــذه النتيجــة مــع كــل مــن د ارســة (أبــو مصطف ــى و األشــقر  )5011،ود ارســة
(الداية )2012 ،ودراسة (السحباني. )2012 ،
اتفقت نتائو الدراسة مع كل مع د ارسـة مـن (أبـو عـون  ،)5014و(سـماره وأخـرون  ، )5015 ،و
دراسة (الخيري  )5002 ،التي أظهر جميع نتائجها عدم وجود داللة إحصـائية تبعـا لمتغيـر المؤهـل
العلمي .
ي ض يعاش :
ةةة ص ي ةةة ض يعاشةةة ع ةةةى :ال وجةةةا فةةة وق ذ االيةةة إحصةةةائ فةةةي ي ضةةةا يةةةوظ ي يةةةاى
)..
يم شا ن ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ يمؤ ل يع مي ( كايو و ماج
وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )59يوضـح
ذلك:
يم و طا و ال ح فا
األبعاد

يمع ا

المؤهل العلمي

بكالوريوس
البعد الشخصي
ماجستير
بكالوريوس
البعد المدرسي
ماجستير
بكالوريوس
بعد الحوافز والترقيات
ماجستير
الدرجة الكلية لمقياس الرضا بكالوريوس
ماجستير
الوظيفي

جاول ()62
وق م " " ي مق ا ع ى يم غ
العدد

المتوسط

277
ِ63
277
ِ63
277
ِ63
277
ِ63

44.238
43.190
44.282
43.476
14.433
14.270
102.953
100.937

يمؤ ل يع مي ( كايو و

االنحراف
المعياري
7.534
ِ7.485
5.361
ِ5.149
3.823
ِ4.069
12.769
12.446

ماج

).

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.998

0.319

1.084

0.279

0.302

0.762

1.137

0.256

غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة أقــل مــن قيمــة "ت" الجدوليــة فــي جميــع األبعــاد
والدرجــة الكليــة للمقيــاس ،وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر المؤهــل
العلمي.
و عةةة و ي احةةةث ع ــدم وج ــود ف ــروق ف ــي متغي ــر المؤه ــل العلم ــي عل ــى الرض ــا ال ــوظيفي إل ــى وح ــدة

المســؤوليات و المهمــا الملقــاة علــى عــاتق المرشــدين التربــويين دون النظــر عــن المؤهــل العمــل الــذي
لديــه  ،فطبيعــة المهــام المطلوبــة مــن المرشــدين الــذي يعملــون مــدارس الحكومــة هــي نفســها المهــام
المطلوبة منهم جميعا  ،وهم يشتركون في خصائص وصـفات موحـدة مـن حيـث البيئـة و الظـروف
التـي تحـيط بهـم فـي طبيعـة العمـل  ،و تعارضـت هـذه النتيجـة مـع كـال مـن د ارسـة (الدايـة)2012 ،
ودراسة (السحباني )2012 ،ودراسة (مقبول. )2003 ،
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ي ض يحااي عش :
ص ي ض يحااي عش ع ةى :ال وجةا فة وق ذ االية إحصةائ فةي ي ك ةف ي
يم شا ن ي و ن في محافظا غ ع ى يم غ يمؤ ل يع مي ( كايو و ماج

ةي يةاى
).

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرر قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار " "T. testوالجـدول ( )57يوضـح
ذلك:
يم و طا و ال ح فا

يمع ا

جاول ()61

وق م " " ي مق ا

ع ى يم غ

يمؤ ل يع مي ( كايو و

المؤهل
العلمي
بكالوريوس 277

54.090

ِ63

54.048

بكالوريوس 277

41.570

ِ63

41.905

-0.348 6.997
6.319

بكالوريوس 277

42.931

5.378

ِ63

42.476

5.282

بكالوريوس 277

39.321

5.023

ِ63

38.984

5.179

الدرجة الكلية لمقياس بكالوريوس 277
للتكيف النفسي
63
ماجستير

177.913

0.202 17.706
17.862

األبعاد
البعد النفسي
البعد الصحي
البعد األسري
البعد االجتماعي

العدد

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

المتوسط

177.413

قيمة
"ت"

االنحراف
المعياري
0.047 6.579
6.432

0.608
0.478

ماج

).

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

0.963

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.728

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.543

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.633

غيرِدالةِ
إحصائياِ

0.840

غيرِدالةِ
إحصائياِ

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (1.89 = )0.02
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )332وعند مستوى داللة (5.22 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع األبعاد

والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل

العلمي.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق في متغير المؤهل العلمي على التكيف النفسي الى تجانس عينة

الدراسة  ،و كونها من مجتمع واحد  ،و بيئة واحدة  ،و يخضعون لنفس المهام و الواجبات و
المسئوليات  ،و لهم نفس الحقوق  ،و نفس الواجبات االرشادية  ،و كذلك وجود القناعات و
الرغبات المسبقة في ممارسة مهنة االرشاد بعد التخرج من الجامعة  ،و الحصول على الشهادة

الجامعية األولي  ،و تعارضت هذه الدراسة مع كال من دراسة أبو مصطفى األشقر (،)5011
(دراسة الجرمي .)5011
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ي ض يثا ي عش :
ة ص ي ة ض يثةا ي عشة ع ةى :ال وجةا فة وق ذ االية إحصةائ فةي ي ك ةف ي ةي يةاى
يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غ ة ع ة ى يم غ ة ة و يخام ة فةةي إل شةةاا (أقةةل مةةن 5
من  71-5و  71و فأكث ).
و
وللتحقـق مــن صـحة هــذا مـن الفــرر قـام الباحــث باسـتخدام أســلوب تحليـل التبــاين األحـادي One
 Way ANOVAوالجدول ( )52يوضح ذلك :
مصا ي ا ن ومجموع يم عا وا جا
يم غ

عاا
ي عا ول ي عبء
يوظ ي
ي عا يثا ي غموض
او و عاا ا
ي عا يثايث يعالقا
إل ا
ي عا ي ع ق
اء
ي عا يخام
ياع إلا ي
ي عا ي اا
يم اوا يمااي
ي عا ي ا ع يحاج
إيى ي طو يمه ي
ي عا يثامن ظ وف
يعمل
يا ج يك

مصا ي ا ن
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

عاا

و

جاول ()68
يح وم و ط يم عا وق م "ف" وم وى ياالي
يخام في إل شاا.

ا جا
مجموع يم عا
يح
2
17.458
337
4563.848
339
4581.306
2
19.365
337
4742.223
339
4761.588
2
8.164
337
4467.024
339
4475.188
2
32.153
337
5002.186
339
5034.338
2
9.537
337
4449.436
339
4458.974
2
654.952
337
8787.037
339
9441.988
2
3.097
337
5748.209
339
5751.306
2
163.233
337 10146.164
339 10309.397
2
2577.607
337 194344.331
339 196921.938

مو ط
يم عا
8.729
13.543

قم
ق م "ف"
ياالي
0.526 0.645

9.683
14.072

0.688

0.503

4.082
13.255

0.308

0.735

16.076
14.843

1.083

0.340

4.769
13.203

0.361

0.697

327.476
26.074

0.000 12.559

1.548
17.057

0.091

0.913

81.617
30.107

2.711

0.068

1288.804
576.689

2.235

0.109

ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (4.99 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (3.05 = )0.02
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عى
م وى ياالي
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
دالة عند
0.01
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0.02في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ،عدا البعد السادس المردود المادي ،أي أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
كما يتضح أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة ( )0.02في
البعد السادس المردود المادي  ،أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة .ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول ( )58يوضح
ذلك:
وض

خ ا ش ه في ي عا ي اا

أقل من  5سنوات
من  11-5سنوات
أكثر من  11سنوات

جاول () 69

يم اوا يمااي ع ى يم غ

من  11-5سنوات
16.864

أقل من  5سنوات
17.533
0
0.670
*3.407

0
*2.738

عاا

و

يخ

أكثر من  11سنوات
14.126

0

*دالة عند 0.01

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الخدمة األقل من  2سنوات واألكثر من  10سنوات
لصالح األقل من  2سنوات ،وبين الخدمة من  10-2سنوات واألكثر من  10سنوات لصالح
الخدمة من  10-2سنوات ،ولم يتضح فروق في سنوات الخبرة األخرى.
ويعزو ي احث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير سنوات الخبرة في التكيف النفسي
إلى خبرتهم الطويلة وأدائهم المتميز لكونهم مروا بخبرات عديدة أثناء فترة العمل اإلرشادي وانخراط
هذه الفئة في العمل كلما زادت مدة خدمته في المدرسة كلما قويت عالقته مع اآلخرين من زمالء
عمل وادارة مدرسية وأولياء أمور ومجتمع محلي مما يؤدي إلى زيادة الثقة المتبادلة وشعورهم
بالسعادة كونهم جزء من المؤسسة التي يعملون بها وكذلك لكثرة الدورات والندوات وورش العمل
التي يتلقاها المرشد أثناء فترة خدمته مما يؤدي إلى زيادة خبرته العلمية واإلرشادية واإلحساس
بالمسؤولية.
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و يعزو ي احث وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير سنوات الخبرة على بعد المردود المادي،
الن مدة سنوات الخبرة ترتبط ارتباطا طرديه بسلم العالوات و الترقيات  ،كلما زادت سنوات الخبرة ،
ارتقي المرشد على السلم الوظيفي بما يعود عليه بزيادة المردود المادي .
واتفقت نتائو هذه الدراسة مع كل من دراسة (مقبول )2003 ،ودراسة (عالونة ،ندى  )2004 ،و
دراسة (القطراوي )2012 ،و دراسة (الداية. )2012 ،
ي ض يثايث عش :
ص ي ض يثايث عشة ع ةى :ال وجةا فة وق ذ االية إحصةائ فةي ي ضةا يةوظ ي يةاى
يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غ ة ع ة ى يم غ ة ة و يخام ة فةةي إل شةةاا (أقةةل مةةن 5
من  71-5و  71و فأكث ).
و
وللتحقـق مــن صـحة هــذا مـن الفــرر قـام الباحــث باسـتخدام أســلوب تحليـل التبــاين األحـادي One
 Way ANOVAوالجدول ( )30يوضح ذلك:
جاول ()41
مصا ي ا ن ومجموع يم عا وا جا
يم غ

األبعاد

مصدر التباين

عاا

و

يح

وم و ط يم عا وق م "ف" وم وى ياالي

يخام في إل شاا.

مجموع
المربعات
32.505
19161.833
19194.338
6.878
9602.166
9609.044
352.677
4709.120
5061.797
387.477
54423.379

درجات
الحرية
2
337
339
3.439
2
0.886 0.121
28.493 337
339
2
0.000 12.619 176.338
13.974 337
339
2
0.303 1.200 193.738
161.494 337

بينِالمجموعاتِ
داخلِالمجموعاتِ
البعد الشخصي
المجموعِ
بينِالمجموعاتِ
داخلِالمجموعاتِ
البعد المدرسي
المجموعِ
بينِالمجموعاتِ
بعد الحوافز والترقيات داخلِالمجموعاتِ
المجموعِ
بينِالمجموعاتِ
الدرجة الكلية
لمقياس الرضا داخلِالمجموعاتِ
الوظيفي
339 54810.856
المجموعِ

متوسط
المربعات
16.252
56.860

قيمة
قيمة
"ف" الداللة
0.752 0.286

ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (4.99 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (3.05 = )0.02
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عى

مستوى
الداللة
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
دالةِعندِ
1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0.02في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ،عدا عا يحو ف و ي ق ا

 ،أي أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
ويعزو ي احث ذلك إلى عدم وجود فروق معنوية في الدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي ؛ تبعا
لمتغير سنوات الخدمة  ،إلى أن كل من المزايا الوظيفية  ،الحوافز  ،الترقية  ،البعد المدرسي ،
البعد الشخصي  ،وظروف العمل واحدة  ،وهذا كله أجمع أدى إلى عدم وجود فروق معنوية في
الدرجة الكلية لمقياس التكيف النفسي؛ تبعا لمتغير سنوات الخدمة .
ويرى ي احث أن وجود فروق في متغير سنوات الخبرة في الرضا الوظيفي وخبرتهم الطويلة وأدائهم
المتميز لكونهم مرو بخبرات عديدة أثناء فترة العمل اإلرشادي وانخراطهم في العملية اإلرشادية.
أن المرشد التربوي كلما زاد مدة خدمته في المدرسة كلما قوية عالقته مع اآلخرين من زمالء العمل
وادارة المدرسة وأولياء األمور والمجتمع المحلي ،بما يؤدي إلى الرضا الوظيفي في مهنة اإلرشاد.
ويعزو ي احث وجود فروق في الدرجة الكلية في الرضا الوظيفي النفسي تبعا لمتغير سنوات الخدمة
وأن المرشدين التربويين الذين لديهم خبرة ال تقل عن " "10سنوات لديهم تكيف نفسي أكثر من ذوي
الخدمة المتوسطة والقصيرة تبعا لمتغير سنوات الخدمة وذلك من خالل كثرة الندوات والدورات
وورش العمل ،واتفقت نتائو هذه الدراسة مع كل من دراسة شان ،آخرين )) Chan et al ,2010
ودراسة ( أبو مصطفى ،أبو غالي  ، )2007 ،دراسة (السحباني. )2012 ،
كما يتضح أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة ( )0.02في بعد
الحوافز والترقيات  ،أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول ( )31يوضح ذلك:
وض

جاول () 47

خ ا ش ه في عا يحو ف و ي ق ا

أقل من  5سنوات
من  11-5سنوات
أكثر من  11سنوات

أقل من  5سنوات
12.600
0
1.428
*3.039

ع ى يم غ

من  11-5سنوات
14.028
0
*1.610

*دالة عند 0.01
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عاا

و

يخ

أكثر من  11سنوات
15.639

0

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الخبرة األقل من  2سنوات واألكثر من  10سنوات
لصالح األكثر من  10سنوات ،وبين الخبرة من  10-2سنوات واألكثر من  10سنوات لصالح
الخبرة من األكثر من  10سنوات ،ولم يتضح فروق في سنوات الخبرة األخرى .
يري ي احث أن المرشدين الذين لهم خبرة ال تقل عن ( )10سنوات ،لديهم تكيف نفسي في عملهم
أكثر من ذوي الخبرة المتوسطة والقصيرة تبعا لمتغير سنوات الخبرة  ،و اتفقت نتائو هذه الدراسة
مع دراسة (شومان. )2008،
كما يرى ي احث أن امتداد تأثير سنوات الخبرة لدى المرشد التربوي وانه كلما زادت مدة خدمته
في المدرسة و قويت عالقته مع اآلخرين من زمالء عمل وادارة مدرسية وأولياء أمور ومجتمع
محلي مما يؤدي إلى زيادة تكيفهم النفسي والثقة المتبادلة وشعورهم بالسعادة كونهم جزء من
المؤسسة التي يعملون بها وكذلك لكثرة الدورات والندوات وورش العمل التي يتلقاها المرشد أثناء فترة
خدمته مما يؤدي إلى زيادة خبرته العلمية واإلرشادية واإلحساس بالمسؤولية والحرص على خلق
جيل واع وهذا من شأنه أن يسهم في رفع الروح المعنوية وزيادة درجة الثقة بالنفس لديه مما يودي
إلى زيادة التكيف النفسي لديهم ،واتفقت نتائو هذه الفرضية مع دراسة (حماد )5013 ،و(شتات،
 )5008و(حليقات؛ المالحمة )5008 ،و(الغامدي )5008 ،والتي أظهرت جميع نتائجها وجود
فروق ذات داللة إحصائية في التكيف النفسي تبعا لمتغير سنوات الخبرة أفراد عينة الدراسة.
واختلفت نتائو هذه الفرضية مع دراسة كال من (رويم )5010 ،و(عياد )5010 ،و(الصباح
وعساف )5002 ،و(حمايل )5002 ،و (أبو سمرة وآخرون )5007 ،و(سالمة )5003 ،والتي
أظهرت جميع نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التكيف النفسي تبعا لمتغير سنوات
الخبرة أفراد عينة الدراسة.
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ي ض ي ع عش :
ة ص ي ة ض ي ةةع عشة ع ةةى :ال وجةةا فة وق ذ االية إحصةةائ فةةي ي ك ةةف ي ةةي يةةاى
يم شةةا ن ي ةةو ن فةةي محافظةةا غ ة ع ة ى يم غ ة ة و يخام ة فةةي إل شةةاا (أقةةل مةةن 5
من  71-5و  71و فأكث ).
و
وللتحقـق مــن صـحة هــذا مـن الفــرر قـام الباحــث باسـتخدام أســلوب تحليـل التبــاين األحـادي One
 Way ANOVAوالجدول ( )35يوضح ذلك :
مصا ي ا ن ومجموع يم عا وا جا
يم غ

عاا

جاول ()46

و

يح

وم و ط يم عا وق م "ف" وم وى ياالي

يخام في إل شاا.

مجموع
مصدر التباين
األبعاد
المربعات
بينِالمجموعاتِ 81.144
البعد النفسي
داخلِالمجموعاتِ 14430.550
14511.694
المجموعِ
بينِالمجموعاتِ 57.314
داخلِالمجموعاتِ 15935.730
البعد الصحي
15993.044
المجموعِ
5.750
بينِالمجموعاتِ
داخلِالمجموعاتِ 9718.297
البعد األسري
9724.047
المجموعِ
4.253
بينِالمجموعاتِ
البعد االجتماعي
داخلِالمجموعاتِ 8628.971
8633.224
المجموعِ
بينِالمجموعاتِ 144.324
الدرجة الكلية لمقياس
داخلِالمجموعاتِ 106173.732
للتكيف النفسي
106318.056
المجموعِ

متوسط
المربعات
40.572
42.821

درجات
الحرية
2
337
339
28.657
2
47.287 337
339
2.875
2
28.838 337
339
2.126
2
25.605 337
339
72.162
2
315.056 337
339

قيمة
قيمة
"ف" الداللة
0.389 0.947

عى

مستوى
الداللة
غيرِدالةِ
إحصائيا

0.546 0.606

غيرِدالةِ
إحصائيا

0.905 0.100

غيرِدالةِ
إحصائيا

0.920 0.083

غيرِدالةِ
إحصائيا

0.795 0.229

غيرِدالةِ
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (4.99 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،337وعند مستوى داللة (3.05 = )0.02

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0.02في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
و يعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير سنوات الخبرة على التكيف النفسي ،

الي شعور المرشد بأن العمل في مهنة اإلرشاد تمثل مصدر فخر و تقدير على المستوي

االجتماعي الذي يعيش فيه  ،و الى الرغبة المسبقة للمرشدين التربويين في ممارسة العمل

اإلرشادي  ،ا نطالقا من قناعاتهم بالعمل االرشادي على أساسي تكيفهم مع مجاالت االرشاد  ،و
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هذا بشكل مسبق ال تؤثر سنوات الخبرة فيه  ،و يستطيع المرشد التربوي االستمرار بالعمل
االرشادي و تلبية اجتياحات العملية االرشادية العتباراتها االنسانية و االجتماعية و المهنية  ،و

باإل ضافة الى ان المرشدين قد اختاروا تخصصهم منذ لحظة دخولهم الجامعة بمحر إرادتهم و

رغبة و ايمانا منهم بأهمية مهنة و ضرورة تأثير العمل االرشادي في سير و نجاح العملية التربوية،
و اتفقت هذه الدراسة مع كل من دراسة أبو مصطفـى و األشقر ( )2011ودراسة (السحباني،

 )2012ودراسة (القطراوي)2012 ،
ي ض يخام

عش من ف وض يا

ص ي ض يخام
ع ى ي ك ف ي ي.

:

عش ع ى :ال وجا اعل ا ل إحصائ اً ي ضغوط يمه

و ي ضا يوظ ي

استخدم الباحث الختبار صحة الفرر  ،أسلوب تحليل التباين الثنائي والجدول ( )33يوضح ذلك:
جاول ()44
ح ل ي ا ن يث ائي ي أث

البعد األول للعبء
الوظيفي

البعد الثاني
غموض األدوار
وتعددها

البعد الثالث
العالقات اإلنسانية

ي اعل ن ي ضا يوظ ي(م خ ض /م ع) و ي ك ف ي
مق ا

يضغوط يمه

ي( م خ ض م ع) ع ى

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

قيمة
الداللة

الرضاِالوظيفي

9.227

1

9.227

0.611

0.436

التكيفِالنفسي

153.840

1

153.840

10.185

0.002

الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع

7.297

1

7.297

1540.638
16234.000

102
106

15.104

0.483

0.489

مستوى الداللة
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ

الرضاِالوظيفي

52.810

1

52.810

3.380

0.069

التكيفِالنفسي
الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع

74.046

1

74.046

4.740

0.032

غيرِدالةِ
إحصائياِ
دالةِعندِ1.15

98.999

1

98.999

6.337

0.013

دالةِعندِ1.15

1593.508
12457.000

102
106

15.623

الرضاِالوظيفي

12.021

1

12.021

0.920

0.340

التكيفِالنفسي
الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع

268.979

1

268.979

20.589

0.000

2.585

1

2.585

0.198

0.657

1332.567
9928.000

102
106

13.064
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غيرِدالةِ
إحصائياِ
دالةِعندِ1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ

البعد الرابع تقييم
األداء

البعد الخامس
الدعم اإلداري

البعد السادس
المردود المادي

البعد السابع
الحاجة إلى
التطور المهني

البعد الثامن
ظروف العمل

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

الرضاِالوظيفي

40.563

1

40.563

2.442

0.121

التكيفِالنفسي
الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسيِ
الخطأ
المجموع

115.339

1

115.339

6.945

0.010

غيرِدالةِ
إحصائياِ
دالةِعندِ1.15

87.362

1

87.362

5.260

0.024

دالةِعندِ1.15

1694.043
11382.000

102
106

16.608

الرضاِالوظيفي

14.400

1

14.400

1.406

0.238

التكيفِالنفسي
الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع

276.858

1

276.858

27.040

0.000

5.868

1

5.868

0.573

0.451

1044.341
10572.000

102
106

10.239

الرضاِالوظيفي

38.430

1

38.430

1.442

0.233

التكيفِالنفسي

77.191

1

77.191

2.896

0.092

الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع
الرضاِالوظيفي

32.081

1

32.081

2718.548
27479.000
210.005

26.652

التكيفِالنفسي

1.204

0.275

102
106
1

210.005

11.214

0.001

12.393

1

12.393

0.662

0.418

الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع
الرضاِالوظيفي

16.005

1

16.005

0.855

0.357

1910.096
18686.000
265.573

18.726

التكيفِالنفسي

5.673

الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع
الرضاِالوظيفي
التكيفِالنفسي
الرضاِالوظيفي*ِ
التكيفِالنفسي
الخطأ
المجموع

102
106
1

265.573

8.962

0.003

1

5.673

0.191

0.663

85.560

1

85.560

3022.737
17235.000
3711.547
6316.335

29.635

2.887

0.092

102
106
1
1

3711.547
6316.335

6.292
10.708

0.014
0.001

2019.833

1

2019.833

3.424

0.067

60166.577
902491.000

102
106

589.868
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غيرِدالةِ
إحصائياِ
دالةِعندِ1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ

دالةِعندِ1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ

دالةِعندِ1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ
غيرِدالةِ
إحصائياِ

دالةِعندِ1.15
دالةِعندِ1.10
غيرِدالةِ
إحصائياِ

يتبــين مــن الجــدول الســابق أنــه ال يوجــد تــأثير دال إحصــائيا للتفاعــل بــين الرضــا الــوظيفي(مرتفــع،
مــنخفر) والتكيــف النفســي(مــنخفر ،مرتفــع) علــى الضــغوط المهنيــة وأبعادهــا ،عــدا بعــد غمةةوض
او و عاا ا وتقييم األداء.
كمــا يتضــح أن يوجــد تــأثير دال إحصــائيا للتفاعــل بــين الرضــا الــوظيفي(مرتفــع ،مــنخفر) والتكيــف
النفسي(منخفر ،مرتفع) في بعدي غموض او و عاا ا وتقييم األداء.
والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لبعـد غمـور األدوار وتعـددها مـن
مقياس الضغوط المهنية حسب مستويات المتغيرين الداخليين في التفاعل (الرضا الـوظيفي والتكيـف

النفسي)  ،والجدول ( )34يوضح ذلك :
ن يم و طا

يح ا

و ال ح فا

يمع ا

جاول ()43

ي عا غموض

او و عاا ا من مق ا

ح ب م غ ي ي اعل ( ي ضا يوظ ي و ي ك ف ي

ي)

يضغوط يمه

الرضا الوظيفي
التكيف النفسي
منخفضي
مرتفعي

منخفضي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.196 11.641
5.969 12.357

مرتفعي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.817 12.000
2.740
7.404

يتبين من الجدول السابق أن أثر التفاعـل علـى بعـد غمـور األدوار وتعـددها مـن الضـغوط
المهنية جاء لصالح منخفضي الرضا الوظيفي مرتفعي التكيف النفسي من أفراد العينة.
ن يم و طا

يح ا

و ال ح فا

يمع ا

جاول ()45
ي عا ق

ا ء من مق ا

ي اعل ( ي ضا يوظ ي و ي ك ف ي

ي)

يضغوط يمه

ح بمغ ي

الرضا الوظيفي
التكيف النفسي

منخفضي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.256 11.205
6.563 12.000

مرتفعي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
5.707 10.833
2.480
6.638

منخفضي
مرتفعي
يتبين من الجدول السابق أن أثر التفاعل على بعد تقييم األداء من الضغوط المهنية جاء لصالح
منخفضي الرضا الوظيفي مرتفعي التكيف النفسي من أفراد العينة.
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يعزو ي احث الى عدم وجود تفاعل ذات داللة احصائية بين ( منخفضي و مرتفعي) الرضا
الوظيفي و (منخفضي و مرتفعي ) التكيف النفسي في مقياس الضغوط المهنية  ،من خالل االبعاد

التالية ( العبء الوظيفي – العالقات االنسانية – الدعم االداري – المردود المادي – الحاجة الى
التطوير المهني )  ،الي أن جميع المرشدين لديهم نفس المهام و الواجبات  ،و كذلك الرقابة و

الجهة االشرافيه هي نفسها .

و يعزو ي احث وجود تفاعل دال إحصائيا بين بين ( منخفضي و مرتفعي) الرضا الوظيفي و

(منخفضي و مرتفعي ) التكيف النفسي في مقياس الضغوط المهنية  ،من خالل بعدى ( غمور
االدوار و تعددها  ،و تقييم األداء )  ،الي المرشدين مرتفعي التكيف النفسي الن لديهم اتجاهات

ايجابيه نحو وظائفهم  ،و يؤدي ذلك الي تحقيق قبول رضا العمل و شعور المرشدين بأنهم جزء

فعال من المجتمع الذي يولد لديه شعو ار بالرضا الوظيفي و التكيف النفسي  ،هذا من شأنه أن
يجعل من المرشدين التربويين مرتفعي التكيف النفسي توجها ايجابيا نحو مهام عملهم بدرجة عالية
 ،على عكس من ذلك فالمرشدين منخفضي الرضا الوظيفي يشعرون باالغتراب النفسي  ،و

ال وظيفي مما يجعلهم أكثر عرضه لإلحباط و الملل و اإلهمال في تأدية واجباتهم االرشادية  ،و
يجعلهم يفكرون باستمرار باالنتقال من وظائفهم  ،مما يؤدي الي تدني و خفر أدائهم الوظيفي و

ومهامهم االرشادية .
ولــم يجــد ي احةةث مــن الد ارســات التــي ربطــت بــين تفاعــل الرضــا الــوظيفي و التكيــف النفســي علــى
الضغوط المهنيـة لـدى المرشـدين التربـويين فـي حـدود علـم الباحـث حتـى يـتمكن الباحـث مـن مقارنـة
نتــائو د ارســته بالنتــائو الســابقة وهــذا الجــزء يميــز الد ارســة الحاليــة عــن بــاقي الد ارســات الســابقة ذات
الصلة.
في ضوء ائج يا

فقا وصل ي احث يي ي وص ا

ي اي :

 .1دعم وانعاش المرشدين التربويين بالدورات والندوات وورش العمل التـي تتعلـق بـالتخفيف مـن
الضغوط المهنية وزيادة الرضا الوظيفي للمرشدين وأثرهما على التكيف النفسي .

 .5إضــافة مرشــد تربــوي مســاعد فــي كــل مدرســة وخاصــة المــدارس األكثــر عــددا لخفــر درجــة
ضغط العمل عند المرشدين.
 .3زيادة مكافاة العاملين بالجانبين المادي والمعنوي بعد إنجاز مهامهم مباشرة .
 .4تحقيق االستقرار واألمن النفسي والوظيفي لزيادة الدافعية واإلنجاز لدى المرشدين.
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 .2محاولة تهيئة العوامل والظروف والوسائل التي تزيد من التكيف النفسي ء والرضا الوظيفي
لدى المرشدين لما لهما من مردود إيجابي على الدافعية واإلنتاجية.

 .9تجهيز البيئة المكانية والتجهيزات الضرورية الحتياجات العمل اإلرشادي.
 .7إعطاء المرشد المزيد من الصالحيات التي تختص بالعمل اإلرشـادي والتعامـل مـع األنظمـة
والقوانين بمرونة.

 .2العمل على التخفيف من مستوى الضـغوط المهنيـة  ،لـدى كـل مـن المرشـدين والمرشـدات ،
حيث إنها تؤثر على الرضا الوظيفي لديهم  ،وذلك من خالل توفير بيئة مهنية متوافقة.

 .8مراعاة السلطة اإلدارية معلمي حملة درجة الماجستير ،وذلك من خالل التقليل من األعباء
المدرسية الملقاة على عاتقهم.

 .10مساعدة السلطة اإلدارية معلمي سنوات الخدمة : 10سنوات ما فوق ومعلماتها ،وذلك
من خالل إعطـائهم مهامـا قليلـة  ،حيـث إنهـم حـديثو خبـرة فـي مجـال اإلرشـاد؛ ألنهـم قـد ال
يستطيعون تنفيذها  ،وهذا قد يشكل لهم ضغوطا في المهنة.

 .11العمل على زيادة مستوى الرضا الوظيفي للمرشدين والمرشدات  ،وذلك من خالل تحقيق
األمن االقتصادي  ،حيث إنه ملقـى علـى عـاتقهم مسـئوليات عائليـة كبيـرة  ،وذلـك فـي ظـل

الحصـار االقتصـادي علـى الشـعب الفلسـطيني ،إضـافة إلـى تحقيـق التوافـق المدرسـي بيـنهم
وبين كل من مديري المدارس  ،الزمالء ،والطالب.
 .15ضرورة اهتمام السلطة اإلدارية المرشدين و المرشدات ؛ليحققوا رضا وظيفي عن المهنـة
 ،وذلك من خالل التقرب إليهم ،التقليل من األعمال الدراسية
 .13العمــل علــي تحســين النمــو المهنــي للمرشــدين مــن خــالل مــديري المــدارس  ،والتقليــل مــن
ال ــدورات التدريبي ــة وم ــدتها أثن ــاء الخدم ــة والعط ــل المدرس ــية ألنه ــا تس ــبب الض ــيق واإلره ــاق

للمرشــد خاصــة إذا شــعر المرشــد بعــدم االســتفادة منهــا مــن الناحيــة العمليــة ،وأن تركــز هــذه

الــدورات التدريبيــة وعمليــة التأهيــل علــي الجانــب التطبيقــي والمهــاري للمرشــدين  ،وأن تلبــي
الــدورات التدريبيــة وعمليــات التأهيــل حاجــاتهم المهنيــة  ،وأن تــتم هــذه الــدورات بعــد حصــر

الحاجات الحقيقية والفعلية للمرشدين قبل تنفيذ هذه الدورات التدريبية .
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مق حا

يا

:

لقد أثار الباحث أثناء إعداد الدراسة الحالية  ،عدة متغيرات ذات عالقة بالمرشد
الفلسطيني ،تستحق أن يتم إجراؤها  ،منها:

 .1دراسة الضغوط المهنية  ،وعالقتها بالرضا الوظيفي  ،لدى المرشد المدارس الخاصة.

 .5دراسة الضغوط المهنية  ،وعالقتها بالرضا الوظيفي  ،لدى المرشد مؤسسات التربية
الخاصة.

 .3دراسة المكانة االجتماعية  ،وعالقتها بالرضا الوظيفي  ،لدى المرشد الفلسطيني.
 .4دراسة االحتراق النفسي  ،وعالقته بالرضا الوظيفي  ،لدى المرشد الفلسطيني.
 .2دراسة تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني  ،لدى المرشد الفلسطيني.
 .9دراسة معالم شخصية المرشد الفلسطيني.
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قائمة املراجع
 أوالً  :قائم يم جع يع
 ثا اً  :قائم يم جع

.
ج

.
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يم جع  :يم جع يع

:

 .1القرآن الكريم .
 .5إبراهيم  ،عبد الستار( ":)1998االكتئاب واضطراب العصر الحديث وأساليب عالجه " ،عالم
المعرفة  ،بيروت.

 .3إبراهيم ،لطفي ( ":)1994عمليات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد من المتغيرات النفسية
لدى المعلمين" ،مجلة مركز البحوث التربوية ،العدد الخامس ،السنة الثانية.

 .4ابن منظور( " :)1997لسان العرب "  ،الطبعة األولى  ،دار صادر للطباعة والنشر  ،المجلد
الرابع  ،لبنان بيروت.

 .2ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (" ،)1956لسان العرب" ،دار صادر،
المجلد  ،14بيروت.

 .9أبو دلو ،جمال(،)5002الصحة النفسية ،دار اسامة للنشر والتوزيع.

 .7أبو رحمة ،محمد (" :)2012ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين
بمحافظات غزة" ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين.
 .2أبو عيطة ،سهام( :)2002مبادئ اإلرشاد النفسي ،دار الفكر ،عمان ،األردن.
 .8أبو مسامح ،عبد السالم (" :)2013درجة ممارسة عمداء الكليات لتفوير الصالحيات
والجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس" ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
.10

أبو مصطفى  ،نظمي  ،وأبو غالي  ،عطاف( :)2007مصادر ضغوط العمل لدى

المعلم الفلسطيني  ،دراسة ميدانية على عينة من المعلمين والمعلمات الملتحقين في برنامو
تأهيل المعلمين في جامعة األقصى " ،المؤتمر التربوي الثالث  ،الجودة في التعليم العام

الفلسطيني كمدخل للتميز  ،الجزء الثاني كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية بغزة 31-30،

أكتوبر
.11

أبو مصطفـى ،نظمي و األشقر ،ياسر ( :)2011الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا

الوظيفي لدى المعلم الفلسطيني ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) المجلد

التاسع عشر ،العدد األول ،يناير.
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.15

البحوث

أبو نجيله ،سفيان محمد ( ":)2001مقاالت في الشخصية والصحة النفسية" ،مركز

.13

االسدي  ،سعيد إبراهيم  ،مروان (:)2003اإلرشاد التربوي  ،دار الثقافة  ،عمان ،

.14

إسليم ،فادي (" :)2013األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كلية المجتمع

األردن .

في محافظات غزة وعالقاتها بالرضا الوظيفي للعاملين فيها" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة األزهر – غزة – فلسطين
.12

إسماعيل  ،بشرى( ":)2004ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية " ،مكتبة االنجلو

.19

اإلمارة ،اسعد( ":)2002أساليب التعامل مع الضغوط ،حدود المنهو واألساليب" ،مجلة

.17

اإلنسانية والتنمية االجتماعية ،مطبعة منصور ،غزة.

.12

أنيس  ،إبراهيم  ،وآخرون( " :)1972المعجم الوسيط "  ،الطبعة الثانية  ،الجزء األول.

.18

بدر ،حامد (" ،)1983إدارة المنظمات اتجاه شرطي" ،الطبعة االولي ،دار القلم للنشر

.50

بدوي ،أحمد ( )1887اإلسالم والتوافق النفسي لإلنسان مجلة هدى اإلسالم ،مجلد 50

المصرية الناشرة  ،القاهرة.

والتوزيع ،الكويت.

عدد (.)5
.51

البرديني  ،أحمد (:)2006واقع اإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية ووكالة الغوث

الدولية بمحافظة غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الجامعة اإلسالمية .
.55

بركات ،زياد(:)2006االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي

.53

البنيوية ،تأليف جان بياجيه ( :)1985الطبعة الرابعة ،ترجمة عارف منيمنة وبشير

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ،منطقة طولكرم التعليمية.

أوبري – منشورات عويدات – بيروت – باريس( ،سلسلة زدني علما).
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.54

جابر ،عبد لحميد (:2000مدرس القرن الحادي والعشرون الفعال بالمهارات والتنمية

.52

ج ـ ــاد ال ـ ــرب ،س ـ ــيد محم ـ ــد ()5002الس ـ ــلوك التنظيم ـ ــي ،مطبع ـ ــة العش ـ ــري ،جامع ـ ــة قن ـ ــاة

.59

جرب ـ ـ ــر  ،س ـ ـ ــا ارزيف .إدارة الض ـ ـ ــغوط م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل النج ـ ـ ــاح  ،الري ـ ـ ــار :مكتب ـ ـ ــة جري ـ ـ ــر

المهنية  ،الطبعة األولي  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،مصر.

السويس،ج0م 0ع0

1888،م(.كتاب)

.57

جرينبرج ،جيرالد وبارون ،روبرت ،تعريب ومراجعة:رفاعي ،رفاعي وبسيوني إسماعيل

(":)2004إدارة السلوك في المنظمات" ،دار المريخ للنشر ،الريار.
.52

الجعيد محمد( :)2011الذكاء االنفعالي وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة

جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية  ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة تبوك ،المملكة

العربية السعودية.

.58

الحربي ،نايف ( :)2011الضغوط النفسية وعالقتها ببعر المتغيرات لدى المرشدين

الطالبيين بالمعاهد العلمية بمنطقة الريار ،رسالة ماجستير،المملكة العربة السعودية و ازرة
التعليم العالي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية بالريار قسم

علم النفس
.30

حريم ،حسين (" ،)2004السلوك التنظيمي -سلوك األفراد والجماعات في منظمات

.31

حريم ،حسين( ":)2004السلوك التنظيمي :سلوك في المنظمات" ،دار زهران للنشر

.35

حسن ،راوية( :)2001السلوك في المنظمات" ،الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع

األعمال" ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان

والتوزيع عمان.

اإلسكندرية.
.33

حسن ،راوية ) :( 2004إدارة الموارد البشرية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.

.34

الحسن ،نبأ ،و محي ،مي (" )2011الرضا الوظيفي لدى تدريس الجامعات العراقية

.32

حسين  ،سالمة  ،وحسين  ،طه( ":)2006الذكاء الوجداني للقيادة التربوية " ،الطبعة

حول قانون الخدمة الجامعية" ،مجلة البحوث لتربوية ،العدد( )31العراق.

األولى  ،دار الفكر ناشرون وموزعون  ،المطابع المركزية  ،األردن.
122

.39

حسين  ،محمد( ":)2003تربويات المخ البشري"  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر للطباعة

.37

حسين طه( :)2004اإلرشاد النفسي ،الطبعة األولي ،دار الفكر ،عمان ،األردن.

.32

الحفني ،عبد المنعم( ":)1995المعجم الموسوعي للتحليل النفسي" ،مكتبة مدبولي،

والنشر والتوزيع  ،عمان.

القاهرة.

.38

حمامي ،أمال (" )2005الرضا عن العمل" ،مجلة التنمية اإلدارية ،العدد(.)58

.40

حمود ،خضير (" )2002السلوك التنظيمي" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة االولي

،عمان.
.41

حنان عبد الرحيم األحمدي( :)2002ضغوط العمل لدى األطباء "المصادر و األعراف"

.45

الحنيطي ،إيمان (" )2000دارسة تحليلية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في

.43

الخثيلة ،هند ): (1997مصادر ضغوط العمل كما يدركها العاملون في التعليم

.44

خضر ،محسن خضر 1888م"،االحتراق النفسي للمعلم العربي "،مجلة المعرفة ،ع،38

مركز البحوث ،معهد اإلدارة العامة ،القاهرة

كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية" ،رسالة ماجستير  ،الجامعة األردنية ،عمان.

الجامعي ،مجلة جامعة الملك سعود ،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية المجلد()9العدد(.)1

(،)1418
.42

الخطيب ،محمد جواد( ":)2000التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبي ق"،

مطبعة
.49

الخيري ،حسن (" :)2008الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينة من

المرشدين المدرسين بمراحل التعليم العام بمحافظتي الليث والقنفذة" ،رسالة ماجستير ،كلية

التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
.47

دافيدوف  ،لندا  .ل (:)1983المدخل إلى علم النفس  ،ترجمة السيد الطواب وآخرون،

القاهرة
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.42

الداهوري ،صالح حسن (":)5008أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية

.48

الداية ،سناء (" :)2012درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة

واالنفعالية واألسس والنظريات ط ،5دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،عمان.

للعدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
.20

دسوقي ،راوية محمود ( :)1997الحرمان األبوي وعالقته بكل من التكيف النفسي

.21

دوتيش ،هيلين(د ت)" :محاضرات في التحليل النفسي والعصاب"( ،ترجمة :فرج

.25

الرشيدي ،هارون ( ":)1999الضغوط النفسية طبيعتها ونظرياتها" ،مكتبة

ومفهوم الذات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة ،مجلة علم النفس ،السنة ( )11العدد (.)41

أحمدفرج) ،مكتبة األنجلو الفرنسية ،القاهرة. www.nesasy.org.

اإلنجلواألمريكية  ،القاهرة.
.23

رضا ،أحمد ،معجم متن اللغة( ،)1556دار مكتبة الحياة  ،المجلد الثاني ،بيروت.

.24

الرفوع ،محمد ،و القرارعة ،أحمد( :)2004التكيف وعالقته بالتحصيل الدراسي "،دراسة

ميدانية لدى طالبات تربية الطفل بكلية الطفيلة الجامعية التطبيقية قسم العلوم التربوية ،كلية

الطفيلة الجامعية التطبيقية ،األردن .
.22

الروقـ ــي ،سـ ــعد معتـ ــاد ( )5003الضـ ــغوط اإلداريـ ــة وعالقتهـ ــا بـ ــاألداء والرضـ ــا الـ ــوظيفي

،دراسة مسحية على ضباط حرس الحدود بمحافظة جدة والقطاعات التابعة لها ،رسـالة ماجسـتير

،غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الريار.

.29

الرويلي ،نواف ( ،)2003الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مدارس التعليم ،كلية

.27

ريحاني ،سليمان ،والذويب مي  ،والرشدان ،عز :)2009(،أنماط المعاملة الوالدية كما

التربية ،جامعة الملك سعود ،الريار ،المملكة العربية السعودية.

يدركها المراهقون وأثرها في تكيفهم النفسي،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد

(،)5العدد(.)3
.22

الريس ،فضية ): (1998ضغوط الدور لدى موظفي المؤسسات العامة في المملكة

العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلدارية  ،جامعة الملك سعود،

الريار.
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.28

الزبادي ،أحمد و الخطيب  ،هشام (:)2001مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي  ،عمان ،

.90

الزعبي  ،احمد محمد (:)1994اإلرشاد النفسي نظرياته اتجاهاته مجاالته  ،الطبعة

.91

زهران ،حامد (:)1998التوجيه واإلرشاد النفسي  ،الطبعة الثالثة  ،عالم الكتب ،القاهرة.

.95

زهران ،عبد السالم حامد (:)1982اإلرشاد التربوية في الوطن العربي ،عالم الكتب،

الدار لعلمية الدولية للنشر والتوزيع.

األولي  ،دار الحكمة اليمانية لطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  ،صنعاء  ،اليمن .

القاهرة.

.93

زيور ،مصطفى(":)1986في النفس" ،دار النهضة ،بيروت.

.94

السالم ،سالم (" )1997الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات الجامعية بالمملكة العربية

.92

السحباني ،إبراهيم (" )2012تفوير السلطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

السعودية" .الريار :مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية.

غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلميهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية

بغزة ،فلسطين.
.99

السحباني ،إبراهيم (" :)2012تفوير السلطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلميهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية

غزة ،فلسطين.
.97

السعد ،صالح ،و درويش مراد):(2008أسباب ونتائو ضغوط العمل في بيئة المراجعة

السعودية دراسة استكشافية ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،المجلد()22العدد(.)1
.92

سلطان ،محمد(" ، )2004السلوك التنظيمي" ،الطبعة االولي ،دار الجامعة الجديدة،

.98

السلمي ،علي (" ، )1998السلوك التنظيمي" ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،

.70

شبير ،محمد ) : (2009ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة

اإلسكندرية.

القاهرة ،مصر

وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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.71

شتورا ،جان بنجهامان( ":)1997اإلجهاد أسبابه وعالجه") ،ترجمة :أنطوان الهاشم(،

.75

الشرايدة ،سالم (" :)2010الرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية" ،دار صفاء

.73

الشرم ،سعيد )، (2005المناخ التنظيمي في كليات بعر الجامعات السعودية وعالقته

منشورات عويدات ،بيروت.

للنشر والتوزيع ،عمان.

بالضغوط المهنية ألعضاء هيئة التدريس ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،القاهرة.
.74

شـ ــلتز ،دوان()1823نظريـ ــات الشخصـ ــية ،ترجمـ ــة حمـ ــد دولـ ــي الكربـ ــولي وعبـ ــد الـ ــرحمن

.72

الشمري ،سالم (" :)2009الرضا الوظيفي لدى العاملين وأثره على األداء الوظيفي"

القيسي ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد.

رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،السعودية.
.79

شومان ،زياد (" ،)5002دراسة تقيميه ألداء المرشد النفسي في ضوء بعر المتغيرات"،

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

.77

شومان،زياد( :)2008دراسة تقيميه ألداء المرشد النفسي في ضوء بعر المتغيرات،

.72

الشيخ خليل ،جواد؛ شرير ،عزيزة (" :)2008الرضا الوظيفي وعالقته ببعر المتغيرات

.78

شيخاني  ،سمير( ":)2003الضغط النفسي "،الطبعة األولى ،دار الفكر العربي،بيروت

.20

صالح ،حسن ( )5002أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية واإلقفالية

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فلسطين.

(الديموغرافية) لدى المعلمين" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،العدد األول ،مو ( ،)16فلسطين.

الشيرازي ،محمد( ":)1992االجتماع" ،دار العلوم ،بيروت.

(األسس والنظريات) ط 5دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

.21

الصغير ،صالح(:)2001التكيف النفسي للطالب الوافدين :دراسة تحليلية مطبقة على

الطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بالريار  ،قسم الدراسات االجتماعية،جامعة الملك

سعود.
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.25

الطحان ،محمد خالد ( :)1996مبادئ الصحة النفسية ،دبي ،دار القلم.

العامري ،سلوى حسين ( :)1974التوافق النفسي واالجتماعي للمفرج عنهم ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.

.23

العاجز ،عبد الرحيم (" :)2014درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية

ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة

اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
.24

عاشور ،صقر" :)1983( ،إدارة القوى العاملة :األسس السلوكية وأدوات البحث

التطبيقي" .بيروت :دار النهضة العربية.
.22

عبد الباقي ،صالح الدين (" ،)2004السلوك الفعال في المنظمات" الدار الجامعية،

.29

عبد الباقي ،صالح الدين( "،)2000السلوك الفعال في المنظمات" ،"،الدار الجامعية

.27

عبـد الغنـي  ،وسـام يوسـف( :)2005الـذكاء االنفعـالي وعالقتـه بـالتكيف النفسي ومفهوم

اإلسكندرية ،مصر.

للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية.

الذات لدى أطفـال الروضـة الموهـوبين والعـاديين فـي األردن .رسـالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة

عمان للدراسات العليا ،األردن.
.22

غزة.

.28

عبد المنعم ،عبد اهلل ( :)2003التوجيه واإلرشاد ،الطبعة الثانية  ،مطابع منصور ،

العبدلي ،خالد ): (2012الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسي

لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة المكرمة ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
.80

العتيبي ،عبد اهلل (" :)2011تقوير الصالحيات وعالقته بالرضا الوظيفي للعاملين في

إدارة التدريب في القوات الجوية الملكية العربية السعودية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

نايف العربية للعلوم األمنية ،الريار ،المملكة العربية السعودية.
.81

عثمان  ،فاروق (:)2001القلق وادارة الضغوط النفسية " ،الطبعة األولى  ،دار الفكر

العربي  ،مصر.
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.85

العديلي ،ناصر محمد (" :)1986دوافع العاملين في األجهزة الحكومية في المملكة

.83

العديلي ،ناصر(" :)1981الرضا الوظيفي دراسة ميدانية التجاهات ومواقف موظفي

العربية السعودية" ،معهد اإلدارة العامة ،الريار ،السعودية.

األجهزة الحكومية في مدينة الريار بالمملكة العربية السعودية" ،معهد اإلدارة العامة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الريار.

.84

العزة ،عبد الهادي (:)1999علم النفس االجتماعي ،الطبعة األولي ،دار الثقافة للنشر

.82

العطية ،ماجدة (" :)2003سلوك المنظمة -سلوك الفرد والجماعة" ،الطبعة االولي ،دار

.89

عالم ،صالح الدين (": )2006القياس والتقويم التربوي والنفسي :أساسياته وتطبيقاته

والتوزيع ،عمان.

الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.

وتوجهاته المعاصرة" .القاهرة :دار الفكر العربي.
.87

عالونة ،معزز؛ ندى ،يحيى(" :)2004درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين

في محافظتي جنين وقلقيلية ،".مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدارسات ،العدد الثاني .

.82

العمري ،عبيد هلل (" )5004بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الوالء

التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية،".

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية ،المجلد  19العدد األول.
.88

العميان ،محمود (" ،)2002السلوك التنظيمي في منظمات األعمال" ،دار وائل للنشر

والتوزيع ،عمان.
 .100العميان ،محمود( "،)2005السلوك التنظيمي في منظمات األعمال" ،الطبعة الثانيةدار
وائل للنشر ،عمان.

 .101العميان ،محمود( "،)2005السلوك التنظيمي في منظمات األعمال" ،الطبعة األولي
،دار وائل للنشر ،عمان.

 .105عور  ،رئيفة( ":)2001ضغوط المراهقين ومهارات المواجهة – التشخيص والعالج"،
مكتبة النهضة المصرية.
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 .103الغرير  ،أحمد  ،وأبو أسعد  ،أحمد(:)2009التعامل مع الضغوط النفسية"  ،الطبعة
العربية األولى  ،دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .104فائق ،فوزي ): (1997ضغوط العمل الوظيفي ،مجلة آفاق اقتصادية ،مجلد )(17
العدد) (68-67اتحاد غرف التجارة والصناعة  ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .102فرويد ":)1980( ،األناوميكانزمات الدفاع"(،ترجمة :صالح مخيمر ،وعبده رزق) ،
مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .109فلمبان ،إيناس (" ،)2008الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين
التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمديرية مكة المكرمة ،".رسالة ماجستير،

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .107فلمبان ،إيناس (" ،)2008الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين
التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمديرية مكة المكرمة ،".رسالة ماجستير،

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية

 .102فهمي ،مصطفى ( :)1995الصحة النفسية  :دراسات في سيكولوجية التكيف ،القاهرة :
مكتبة الخانجي.

 .108فهمي ،مصطفى)د.ت) ":التكيف النفسي" ،دار مصر للطباعة ،القاهرة.
 .110فيضي واخرون"5002:ص550مجلة علوم التربية الرياضية العدد الثاني المجلد
الثالث5010

 .111القبالن ،نجاح(")2004مصادر الضغوط المهنية في المكتبات األكاديمية في المملكة
العربية السعودية" ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الريار.

 .115القبالن ،نجاح(":)2004مصادر الضغوط المهنية في المكتبات األكاديمية في المملكـة
العربيـة السعودية" ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الريار.
 .113القريوتي ،محمد(2000):السلوك التنظيمي :دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي
في المنظمات المختلفة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.
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 .114القطراوي ،ريار ( :)2012سلوك المخاطرة وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين في
برنامو الطوارئ في وكالة الغوث الدولية (األونروا) في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.
 .112القماح ،إيمان محمود( ":)2002عالقة مفهوم الذات بأساليب مواجهة الضغوط لدى
عين من الراشدين المصريين واالمارتيين" ،مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية،

العددالثالث عشر ،الجزء الثاني
 .119القناعى  ،منى( :)2009ضغوط العمل لدى معلمي التعليم العام بدولة الكويت ،قسم
علم النفس ،كلية التربية األساسية  ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 .117كامل ،مصطفى؛ البكري ،سونيا (" ،)1990دراسة تحليلية للرضا الوظيفي ألعضاء
هيئة التدريس بجامعة القاهرة" ،.مجلد ،23العدد األول.

 .112كفافي ،عالء الدين(":)1990بعر الدراسات حول وجهة الضبط وعدد من المتغيرات
النفسية" ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.

 .118كفاني  ،عالء الدين  ،وعالء الدين  ،جهاد( ":)2006موسوعة علم النفس التأهيلي "،
الطبعة األولى  ،دار الفكر العربي  ،المجلد الثالث  ،القاهرة.

 .150كمال ،علي(":)1988النفس انفعاالتها وأمراضها" ،دار واسط ،بيروت.
 .151اللوح ،أحمد يوسف (" ،)2008الصراعات التنظيمية وانعكاساتها على الرضا الوظيفي
دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملين في جامعتي األزهر واإلسالمية" ،الجامعة اإلسالمية – غزة

– رسالة ماجستير غير منشورة – فلسطين.
 .155اللوزي ،موسى والحنيطي ،نادية خلف(:)2003أثر العوامل المهنية والشخصية علي
الضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية باألردن ،دراسة تحليلية ميدانية"،مجلة دراسات العلوم
اإلدارية  ،غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،2007المجلد ) ،)30العدد (.)2
 .153المالكي ،عطيه (" ،)2007الرضا الوظيفي ودرجة الصحة النفسية لدى المرشدين بمدينة
مكة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
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 .154ماهر ،أحمد( ":)2002السلوك التنظيمي:مدخل بناء المهارات" ،الطبعة الثامنة ،"،الدار
الجامعية للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية.

 .152المجالي ،فايز ( " ،)1999أثر بيئة العمل االجتماعية على الرضا الوظيفي عن العمل

لعينة من العاملين في مصانع شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك" ،مؤتة للبحوث

والدراسات ،المجلد  ،14العدد . 8

 .159مجذوب ،فاروق (د ت) ":دينامية المجال العدواني عند اإلنسان" ،مجلة الثقافة النفسية،
العدد التاسع ،بيروت.

 .157محمد ،مها (" ،)2010مصطلح الرضا الوظيفي دراسة في المفاهيم والدالالت" ،مجلة
االتجاهات لحديثة في المكتبة والمعلومات ،جمهورية مصر العربية ،العدد( ،)34المجلد(.)16

 .152محمود ،محمد ماهر ( :)1984المرشد النفسي المدرسي جامعة الملك سعود ،الريار.
 .158محيس ــن ،وجـدي ( :)2004مدى رضا موظفي وكالة الغوث العاملون في وكالة الغوث
بقطاع غزةعن أنظمة التعوير والحوافز ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال بكلية

التجارة بالجامعة اإلسالمية ،غزة
 .130المرسي ،جمال الدين (" ،)2003اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية" ،الدار الجامعية،
القاهرة ،مصر.

 .131المشعان ،عويد (" ،)1993دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا الوظيفي"
الطبعة األولى ،دار القلم للنشر والتوزيع ،الكويت.
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األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة األزهر ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر.
 .134معروف ،صبحي ،نظريات اإلرشاد النفسي و التوجية والتربوي ( :)2005الطبعة
األولي ،دار الوراق للخدمات الحديثة  ،العراق.
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النجاح الوطنية ،فلسطين.
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في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

النجاح الوطنية ،فلسطين.
 .132ملحم سامي(:)2001اإلرشاد والعالج النفسي ،الطبعة األولي ،األردن ،دار المسيرة ،
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المدرسي ،جامعة تيزي وزو.الجزائر.

 .141منصور محمد المعمر ( .)1883الرضا الوظيفي لدى الموجهين التربويين والموجهات
التربويات وعالقته بأدائهم الوظيفي  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية – جامعة الملك سعود

 .145الموسوي ،سنان (" ،)2004إدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها" ،دار مجدألوي
للنشر والتوزيع ،األردن.

 .143النعاس ،عمر( :)2005الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى العاملين
بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراته  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اآلداب  ،جامعة

 9أكتوبر.

 .144هاشم ،عادل (" ،)2009القيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي" ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
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للتنمية  ،مصر الجديدة  ،القاهرة.

 .147هالل  ،محمد(:)2009مهارات إدارة الضغوط "  ،الطبعة األولى  ،مركز تطوير األداء
والتنمية  ،مصر الجديدة.

 .142الهن ــداوي ،وفي ــة أحم ــد( )1884اس ــتراتيجيات التعام ــل م ــع ض ــغوط العم ــل ،مجل ــة اإلدارة
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 .148الهنداوي ،ياسر( " )1994استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل اإلداري ،مجلة التربية
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املالحق
 م حق ق ( : )7أ ماء

ا ذ يمحكم ن او
يمق ا

 م حق ق ( : )6يصو

ي هائ

 م حق ق ( : )4ك اب

ه ل مهم

.

احث .
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يا

.

م حق ق (: )7
ا ذ يمحكم ن

أ ماء

مكان العمل

م

االسم

-1

د  .أحمد الحواجري

و ازرة التربية و التعليم العالي

-5

د  .أنور شلدان

و ازرة التربية و التعليم العالي

-3

د  .جواد الخطيب

و ازرة التربية و التعليم العالي

-4

د  .تغريد عبد الهادي

و ازرة التربية و التعليم العالي

2

أ  .خالد فضة

و ازرة التربية و التعليم العالي

9

أ  .أنور أحمد

و ازرة التربية و التعليم العالي

7

أ  .عبير الشرفا

و ازرة التربية و التعليم العالي

170

يصو

ي هائ

م حق ق ()6

يمق ا

جامعة األزهر غزة

عمادة الدراسات العليا

كلية التربية

قسم علم النفس

ا

ط ق ال

الزمالء والزميالت المرشدين التربويين.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يقوم الباحث بإجراء دارسة بعنوان " يضغوط يمه

ياى يم شا ن ي و ن و

ي

وي ع

وعالق ها اي ضا يوظ ي و ي ك ف ي

في محافظا غ ".

ي

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم النفس التربوي.

أرجو التكرم باإلجابة على فقرات المقاييس التالية بدقة واهتمام ،وذلك بوضع إشارة (×) بجانب
العبارة التي تنطبق عليك ،وسيتم التعامل معها بكامل السرية ،ولن يتم استخدامها إال ألغرار

البحث العلمي ،راجي ما يلي:

 .1اإلجابة على جميع فقرات االستبانة.

 .5إعطاء حكم واحد فقط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

المعلومات العامة:

أرجو التكرم باإلجابة على الفقرات التالية:

 .1الجنس:

ذكر

 .5المؤهل العلمي :بكالوريوس
 .3سنوات الخدمة في اإلرشاد

 .4المديرية التابع لها:

أنثى
ماجستير

أقل من 2سنوات

الشمال

الوسطى

غرب

شرق خان يونس

و ض و ق ول و ف الح

دكتوراه

من 10-2سنوات

الشرق

خان يونس

و ي قا

10سنوات فأكثر
رفح

ي احث/

محما محموا عا ش
1599/165361
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ك

يق
أوالً :يعبء يوظ ي.

.1

أقوم بأعمال أكثر من الوقت المحدد لها.

.5

أقوم بأعمال ال تناسب مع مؤهالتي.

.3

أكلف بأعمال صعبة ومعقدة تفوق قدراتي.

.4

أقوم بأعمال روتينية ال جديد فيها.

.2

أكلف بمسئوليات بدون صالحيات كافية لتنفيذها.

او و عاا ا.

ثا اً :غموض

.9

أكلف بأعمال أهدافها غير محددة.

.7

أتلقى أوامر العمل من عدة أشخاص.

.2

أعمل مع أكثر من مجموعة تتطلب مني أعمال تختلف من مجموعة ألخرى.

.8

أجهل مسئولياتي بالتحديد.

 .10أعمل تحت سياسات وارشادات غير متوافقة.

ثايثاً :يعالقا

إل ا .

 .11أجد صعوبة في التفاهم مع رئيسي المباشر في العمل.
 .15أعمل تحت أجواء تخلو من روح المودة والصداقة.
 .13أنافس زمالئي في العمل مما يفقدني تعاونهم.
 .14يحكم رضا رؤسائي عني العالقات الشخصية.

 .12يغضب رؤسائي مني إذا لم يتفق عملي مع ميولهم ورغباتهم.
 .19أجهل كيف يقيم عملي.

عاً :ق

ا ء.

 .17يقيم عملي بمعايير غير دقيقة.
 .12يقيم عملي بناء على المجاملة والعشوائية.
 .18تقيم عملي ال يهدف إلى تحسسين أدائي.
 .50تقييم األداء إذا كانت نتائجه غير منصفة لي ال يحق لي التظلم.

خام اً :ياع إلا ي.

 .51أؤدي مهامي بطريقة خطأ إلرضاء رئيسي طبقا إلرشاداته.
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جا ً

ك

مو ط

ق

ق

جا ً

 .55أبادر في طرح األفكار والمقترحات لرؤسائي فال أجد آذانا صاغية.
 .53اتخاذ الق اررات يتم دون مشاركتي فيها.
 .54يتوقع رئيسي مني جهدا أكبر من طاقتي.
 .52توزع األعمال بيني وبين زمالئي بطريقة غير عادلة.

اا اً :يم اوا يمااي

 .59أتقاضي راتبا أقل من رواتب أمثالي في مؤسسات أخرى.
 .57أتقاضى راتبا ال يكفل لي العيش الكريم.
 .52أجتهد في عملي وال أتلقي حوافز مادية تشجيعية.
 .58ترتبط الحوافز المادية بمعايير غير موضوعية.
 .30توفر لي مؤسستي مزايا وخدمات غير كافية.

ا عاً :يحاج إيى ي طو يمه ي

 .31تنقصني بعر المهارات والمعارف الالزمة ألداء العمل.
 .35أجد في عملي فرص نمو وترقيات محدودة.
 .33تطوير مهاراتي وقدارتي يعوقه حجم العمل الموكل إلي.
 .34تحقيق طموحاتي في مكان عملي صعبة.

 .32ترتبط فرص الترقيات بالشواغر الوظيفية أكثر من ارتباطها بالكفاءة.
 .39أعمل في مكان اإلضاءة فيه غير مناسبة.

ثام اً :ظ وف يعمل.

 .37أعمل في مكان يفتقر إلى الجو الهادئ (كثرة الضوضاء).
 .32أعمل في مكان ال يتوفر فيه وسائل تحافظ على اعتدال درجات الح اررة.
 .38أعمل في مكان ال تتوافر فيه أماكن لالستراحة.
 .40أعمل في بيئة غير صحية (تلوث ،وجود مخاطر على سالمة الموظف)
أوال :ي عا يشخصي.
يق
.1

يتناسب عملي مع رغباتي واهتماماتي.

.5

الوصف الوظيفي لطبيعة عملي واضح ودقيق.

.3

توفر لي وظيفتي الفرصة للنمو المهني.

ك
جا ً
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مو ط

ق

ق
جا ً

.4

تتيح لي وظيفتي صالحية كافية ألداء عملي كمرشد في المدرسة.

.2

يتوفر ما يلزم من إمكانيات إدارية وتسهيالت فنية لتأدية المهام الوظيفية.

.9

تتيح لي وظيفتي المشاركة في دورات لهل عالقة بمجال اإلرشاد.

.7

تتيح لي وظيفتي فرصة اإلبداع والتطوير في مجال عملي اإلرشادي.

.2

تمنحني وظيفتي مكانة اجتماعية بين زمالئي في العمل.

.8

اشعر أنني اعمل في المكان المناسب.

 .10أفدم مصلحة العمل على مصلحتي الشخصية.
 .11اشعر بالفخر بانتمائي لعملي كمرشد تربوي.
ثا اً :ي عا يما ي.

 .15اعتبر عالقتي مع زمالء العمل من مصادر رضاي عن العمل.
 .13اشعر بان هناك تكامال بين دوري ودور العاملين في المدرسة.
 .14تسود عالقة من الود واالحترام بيني وبين العاملين في المدرسة.
 .12أحافظ على أسرار زمالئي في العمل.
 .19أدرك ان العمل يتيح لي فرصة تكوين عالقات حميمة.
 .17أتقبل آراء زمالئي في العمل واقتراحاتهم.
 .12اعمل بروح الفريق مع العاملين في المدرسة لحل المشكالت.

 .18أجد اهتماما من قبل العاملين في المدرسة بأهمية عملي كمرشد.
 .50اشعر بتقدير العاملين في المدرسة لجهودي المبذولة في مجال العمل
اإلرشادي.
 .51اشعر بأنني عضو فعال في المدرسة.
ثايثاً :عا يحو ف و ي ق ا .

 .55اشعر بالرضا عن الراتب الذي أتقاضاه مقابل ما أقدمه من عمل.
 .53اشعر بان راتبي ال يقل عن راتب زمالئي في مؤسسات أخر.
 .54اضطر لمزاولة عمل إضافي خارج المدرسة لعدم كفاية الراتب.
 .52توثر االعتبارات السياسية والحزبية على نظام الترقيات.
 .59اشعر بعدالة نظلم الترقيات وموضعيتها.

174

يق

أوالً :ي عا ي

ي
ك

جا ً

.1

أشعر بالخوف دون سبب واضح.

.5

أستطيع التخلص من بغر المشكالت التي أواجهها.

.3

تصدر عني بعر اإلعمال بال عقالنية وقت حدوث األزمة.

.4

اشعر بعدم الرغبة في العمل في بعر األحيان.

.2

اشعر باالستقرار النفسي في اغلب األحيان.

.9

اشعر بفقدان الثقة بزمالء العمل.

.7

أعاني من عدم التكيف مع زمالئي في العمل.

.2

اشعر بالملل تجاه اإلعمال التي أقوم بها.

.8

مستثار عند حدوث أمر مفاجل في العمل.
ا
أكون قلقا و

.10

رؤسائي في العمل يشعرونني بعدم الثقة.

.11

أعاني من صعوبة في التركيزواالنتباه.

.15

اشعر باالرتباك والخوف عند مواجهة المواقف الصعبة.

.13

تواجهني صعوبة في النوم.

.14

أتحكم في مشاعري عندما تواجهني مشكلة ما.

.12

عندما أتغلب على مشكلتي ينتابني شعور بالفخر
ثا اً :ي عا يصحي

.19

اشعر بفقدان الشهية وقت ضغط العمل.

.17

اشعر بالتعب عند النهور من النوم صباحا.

.12

عندما اشعر بالقلق والتوتر اذهب إلى المرحار كثي ار.

.18

أعاني من جفاف الفم وصعوبة التحدث.

.50

أعاني من التعب واإلرهاق في نهاية الدوام المدرسي.

.51

تتعرق يداي بشكل خاص في اغلب األحيان.

.55

هناك تناسق بين وزني وطولي.

.53

أعاني من األم الصدر والقلب عند ضغط العمل.

.54

اشعر بالرجفة في أطرافي في المواقف الصعبة.
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.52

تزداد سرعة نبضات القلب في المواقف الصعبة.

.59

أجد صعوبة في التنفس عند الحديث مع اآلخرين
ثايثاً :ي عا

ي.
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ك
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.57

يسود أسرتي جو من الحب والتفاهم.

.52

أشارك أسرتيفي األنشطة اليومية.

.58

أفضل أن تقتصر حياتي على أفرادأسرتي فقط.

.30

تقل عالقتي مع أسرتي عندما تواجهني مشكلة ما.

.31

تساعدني أسرتي في الوصول إلى حل المشكالت التي تواجهني.

.35

ال أتحدث عن مشكلتي مع أي شخص آخر غير أسرتي.

.33

أكون سعيدا عند وجودي مع أسرتي.

.34

أشارك أسرتي المناسبات والزيارات االجتماعية.

.32

أحبأفراد أسرتي.

.39

أعاني من وجود بعر الصراعات داخل األسرية.

.37

أفضل أن اقضي معظم أوقاتي خارج المنزل.
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عا :ي عا الج ماعي.
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.32

أقدر آراء اآلخرينوان اختلفت معهم.

.38

اشعر بعدم االرتياح من المواقف االجتماعية مع من حولي.

.40

تمنحني الجلسات والمشاركة االجتماعية الشعور بالسعادة.

.41

أنا غير موفق في تكوين العالقات االجتماعية بسهولة.

.45

أتمتع بمكانة اجتماعية طيبة بين زمالئي.

.43

أفضل عدم اشرك اآلخرين في مشكالتي الخاصة.

.44

أعاني من الحرج عند مشاركة األخيرين األنشطة واالجتماعية.

.42

أشارك في الزيارات االجتماعية لزمالئي في العمل.

.49

ال ارغب في حضور المناسبات العامة.

.47

اعتقد أن اآلخرين يقبلون التعامل معي.
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