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  א
دف الدراسة إىل معرفة أمهية مركز الضبط يف إدارة الضغوط املهنية لدى مدرسـي التعلـيم   

مدرساً يف التعليم الثـانوي اخـتريوا    80ولتحقيق هذا اهلدف تكونت عينة الدراسة من . الثانوي
وقـد طبقـت   . بطريقة عشوائية طبقية من املدارس احلكومية لقطاع عني بنيان التابع لوالية اجلزائر

عليهم إستبانة وبطارية مقاييس نفسية تتضمن مقياس أعراض الضغوط املهنية، ومقيـاس الضـغوط   
  .فسية للمعلمني ومقياس مركز الضبطالن

وبعد إجراء التحليالت واملعاجلات اإلحصائية توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمههـا أن   
مهنة التدريس من املهن الضاغطة اليت تتوافر فيها مصادر عديدة للضغوط وتتطلب من املشتغلني ا 

رة هذه الضغوط إذ ينتج عنه شـعور مـنخفض   مهام كثرية، وأن ملركز الضبط الداخلي أمهية يف إدا
بالضغط مقارنة بذوي الضبط اخلارجي الذين خيتربون مستويات أعلى من مصادر ضـغوط مهنـة   

  .وانتهت الدراسة بتقدمي بعض املقترحات اليت ال تزال حباجة إىل دراسات أخرى. التدريس
                                           

 .، اجلزائرقسم علم النفس، جامعة اجلزائر    ∗
 .اجلزائر ،قسم علم النفس، جامعة اجلزائر   ∗∗
 .، اجلزائرقسم علم النفس، جامعة اجلزائر  ∗∗∗
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  مقدمة -1
تستهدف التربية والتكوين للنشء تعد مهنة التدريس من املهن النبيلة واحلساسة فهي 

جبعله جيالً متوافقاً مع مستلزمات التطورات التكنولوجية، فهذا التكوين يتطلب جهداً 
معرفياً وسلوكياً لتحضري املادة التعليمية حتت ظروف قاهرة كاإللتزام بتعليمات اهليئة 

س الكثري من الرقابة والتحكم فهذه املهنة تستدعي من املدر. إخل...الوصية، وتطبيق املقرر الدراسي
لفرض سيطرته على الصف الدراسي يف مقابل التصدي واملواجهة لبعض الضغوط األخرى 

ختفض من  كاملشكالت اإلدارية، وشكاوى األولياء، وسلوكات الشغب وتدين اإلجناز اليت
حد الشعور إىل  معنويات املدرس خصوصاً إذا كانت هناك عراقيل تقف أمام أدائه حىت توصله
  .باإلحباط نظراً لعدم قدرته على حتمل هذه املضايقات والوضعيات الضاغطة

" حسن يوسف عبد الفتاح"رأي  بناء على ما تقدم تعد مهنة التدريس على حسب
تتطلب مهام كثرية لذلك فهي تعد من املهن الضاغطة جتعل  واحدة من املهن اليت) 1999(

هم مما يسبب هلم آثاراً سلبية كثرية تنعكس على عطائهم بعض املدرسني غري راضني عن مهنت
  ).196، ص 1999حسن يوسف عبد الفتاح، (وتوافقهم النفسي واملهين 

إىل أن عجز املدرسني عن ضبط  (Durand, 1996)" دورون"ويف السياق نفسه، يشري  
، وتزايد مضايقات حميطهم املهين كالتغريات الفجائية يف عدد التالميذ وإكتظاظ الصفوف

عدد التالميذ ذوي الصعوبات التعليمية وغريها مما جيعلهم عرضة لإلاك ويشعرون بعدم 
 ,Tardif & Lessard)القدرة على ضبط هذه الوضعية ألا تتجاوزهم وخترج عن نطاقهم

2000, p152)  . 
وتصورات  اًجتدر اإلشارة هنا إىل أن كل سلوك يصدر عن الفرد يكون منطقه أفكار 
كس إعتقاداته من خالهلا يفسر سببية الوضعيات الضاغطة اليت يتعرض هلا، إما أن تعزى تع

إىل ذاته فيتحمل قسطاً من املسؤولية حماوالً التعديل يف سلوكه باملواجهة، أو جتنب الوضع 
  . واإلستسالم له دون تغيريه وإما أن يربر املوقف بعزوه إىل ظروف خارجية قاهرة

يكولوجي يف هذا اال إىل أن مثل هذا العامل املعدل يف العالقة بني ويشري التراث الس 
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الفرد وبيئته اخلارجية، يأخذ شكل تصور الضبط يصطلح على تسميته على حسب رأي 

والذي يشري إىل اعتقاد الفرد  control) (Locus ofمبركز الضبط  (Rotter, 1954)" روتر"
يف حياته، أو يرجع ذلك إىل احلظ أو الصدفة  بأنه مسؤول عما حيدث له من جناح أو فشل

، فإن أدرك الفرد أنه )203، ص1999حسن يوسف عبد الفتاح حممد، (أو قوة اآلخرين 
املسؤول عن سلوكه فإمكانه أن يبذل جهداً ألنه يعتقد يف قدرته على التحكم يف الوضع 

ضاغط تسببت فيه ، أما إذا أدرك أن الوضع ال)ضبط داخلي( لأو التعدي لالضاغط باحل
جهداً وال حياول تغيري الوضعية بل يربر املوقف  لفإنه ال يبذ) ضبط خارجي(قوى خارجية 

بالعجز وجتاوزه إلمكانياته، لذلك فالشعور بالضبط يكسب الفرد الثقة بنفسه ويقلل من 
 من هنا تتجلى لنا بوضوح أمهية مركز الضبط. شدة توتره اإلنفعايل إزاء املواقف الضاغطة

  . يف إدارة الضغوط النفسية
أن  عن (Robbin, 1997)" روبرت"ويف جمال مواجهة الضغوط املهنية، أسفرت دراسة  

الداخلي أقل تأثراً بالضغط وأكثر شعوراً بالرضا الوظيفي والتوافق  األفراد ذوي الضبط
فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أمهية مركز . )146، ص2000عسكر، (املهين 

ضبط باعتباره بعداً أساسياً من أبعاد الشخصية إلدارة الضغوط املهنية وتسيريها عند ال
  .املدرسني

 
  مشكلة الدراسة  -2

من املتعارف عليه أن الضغوط تؤثر يف األعصاب وتدمر الصحة، ويف الوقت نفسه فهي 
ه يف احلالة جزء من حياتنا االجتماعية ال ميكن التخلص منها، ونظراً للتأثري الذي متارس

الصحية للفرد يف حالة زيادة شدته ال بد من تعديله إلعادة التوازن الداخلي للعضوية ومن 
  .هنا نتساءل عن دور الضبط الداخلي يف إدارة الضغوط املهنية لدى املدرسني

ما مدى أمهية مركز : "وعليه، ميكن صوغ أسئلة مشكلة الدراسة على النحو التايل 
  ".م الثانوي؟يالضغوط املهنية لدى مدرسي التعلالضبط يف إدارة 

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية 
هل ميكن اعتبار بعد الضبط الداخلي عامالً أساسياً لتخفيض حدة الضغوط املهنية  -1
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  لدى املدرسني؟
املدرسون بداللة هل هناك اختالف يف تعدد مصادر الضغوط املهنية اليت يعاين منها  -2

  مركز الضبط؟
  
  فرضيات الدراسة  -3
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية صيغت الفرضيات التالية 

هناك فروق دالة إحصائياً بني منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مصادر ضغوط مهنة  -1
  . التدريس لصاحل مرتفعي الضغوط

املهنية ومرتفعيها يف مركز الضبط هناك فروق دالة إحصائياً بني منخفضي الضغوط  -2
  . الداخلي لصاحل منخفضي الضغوط

هناك فروق دالة إحصائياً بني منخفضي الضغوط املهنية ومرتفعيها يف مركز الضبط  -3
  . اخلارجي لصاحل مرتفعي الضغوط

هناك فروق دالة إحصائياً بني بعدي مركز الضبط ومصادر الضغوط املهنية  - 4
  .لدى املدرسني

  
  هدف الدراسة  -4
بعد االطالع على التناوالت النظرية يف اال السلوكي املعريف اتضحت لنا أمهية  

 البعد األساسي للشخصية املتمثل يف االعتقادات اليت يبينها الفرد عن املوقف واليت تعد
من الدعائم احملددة لسلوكه باملواجهة أو التجنب تظهر يف صورة الضبط أو التحكم 

قف، إذ أكد العديد من الباحثني أمهية الضبط الداخلي يف احلفاظ على احلالة للمو
الصحية وحتقيق النجاح يف مجيع األداءات اليت يقوم ا الفرد خاصة إذا تعلق األمر 

وعليه، دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن الدور الذي  .باملواقف القابلة للضبط
ط املهنية اليت يتعرض هلا املدرس، وكذلك فحص يؤديه مركز الضبط يف إدارة الضغو

  .خمتلف مصادر الضغوط املرتبطة مبهنة التدريس
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  أهمية الدراسة  -5
أفرز تيار العوملة واخلصخصة منافسات حادة يف سبيل إبراز املكانة وحتسني ظروف  

، ةاء واملردودياحلياة اإلجتماعية من خالل املطالبة املستمرة مبضاعفة اجلهود للرفع من األد
وحيتاج حتقيق ذلك إىل املراقبة وفرض السلطة للتحكم ذه املعايري مما يسبب الكثري من 

  .املضايقات والشعور بالضغط يف األوساط املهنية مبا فيهم املدرسني
ونظراً ملا تستدعيه هذه املهنة من جهود ترتكز أساساً على التفاعل والتواصل لتبليغ  

مما  ؛عما تفرضه اهليئة الوصية من إصالحات ومستجدات تطالبه باإللتزام ا املعرفة، فضالً
جيعله خيترب مستويات من التوتر والقلق قد ينعكس سلبياً على أدائه، ويعين ذلك أن هناك 
بعض املدرسني يتجاوزون هذه الضغوط بسالم، يف حني يتعرض بعضهم اآلخر لآلثار 

لك يرجع إىل تدخل عوامل شخصية نذكر منها مركز وتفسري ذ. السلبية هلذه الضغوط
وعليه، تظهر أمهية هذه الدراسة يف إبراز دور مركز الضبط يف إدارة الضغوط . الضبط

املهنية عند املدرسني جبعلها معايري أساسية للتوظيف وموضوع التدخالت اإلرشادية إليصال 
  . املدرس إىل التوافق املهين

  
  صطلحات الدراسة اإلطار النظري وم -6
  ) Stress( النفسي الضغط -6-1
املشقة أو العصاب كلها ترمجات ممكنة ملصطلح الضغط، وهو مفهوم  أوالضغط  

مستعار من الفيزياء، ويشري إىل إجهاد قوة متارس ضغطها على أرض رخوة فتغور فيها 
شديداً  و تصطدم سيارة بأخرى تسريان بسرعة فتسبب كل منهما ضغطاًأ وتدفع داخلها،

  .على األخرى فتتحطم مقدمة كل من السيارتني
وقد إستعار علم النفس مصطلح الضغوط من الفيزياء لإلشارة إىل درجة مرتفعة من  

 الضغوط الواقعة على اإلنسان يف حياته اليومية واليت ميكن أن تضغط عليه وتدفعه أو جتذبه
جمموعة "به  قصدإجنليزي يفالضغط مصطلح ، )33، ص1998عبد اخلالق أمحد حممد، (

 "عتداءات، أيا كان نوعها على العضويةاإلضطرابات البيولوجية والنفسية املثارة من قبل اإل
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(Banckaert & Aljoncic, 1995, p965) .  
العملية اليت تفرض فيها احلوادث البيئية " وعليه ميكن أن يعرف الضغط أو املشقة بأنه  

إلنسان يف مواجهتها أو متثل ديداً له، ويتعني عليه يف أثناء أو الضغوط عبئاً ثقيالً على ا
الضغط أن جيد طرائق للتعامل مع مطالب البيئة ومن مث فإن حدوث أمر ضاغط يواجه 

ستجابة معينة معدة للتخلص منه ومن آثاره، وتستمر هذه االستجابة حىت تنتهي ابواسطة 
 فيعتربان Folkmanو Lazarusأما  .)32، ص1998عبد اخلالق أمحد حممد، " (هذه احلالة
استجابة تظهر إذا مل يكن هناك توازن بني مطالب احمليط اخلارجي وقدرة الفرد  الضغط

  . (Alaphilippe et al, 1997-1998, p331)ملواجهة هذه املطالب
عنصراً فعاالً بإمكانه أن يؤثر يف أي أثر ضاغط بطريقة  -وفق هذا املنظور  -ويعد الفرد 

كما يظهر من خالل هذا التعريف ، )معرفية، انفعالية وسلوكية( ستراتيجيات املختلفةاال
ال يكمن عند الفرد وال يف املوقف الضاغط وإمنا يقع بينهما ويظهر يف  أيضاً أن الضغط

ومنه يعد الضغط استجابة  .حالة شعور الفرد بأنه ال يستطيع جتاوزه أو التحكم به
ة يصدرها الفرد إزاء تعرضه ملواقف تتجاوز إمكانياته فيختل التوازن فيزيولوجية نفسية معرفي

  .ينتج عنه التوتر واالنفعالوالداخلي لديه 
  الضغط المهني ومصادره  6-2
الضغط بأنه استجابات جسدية وعاطفية ضارة  "املكتب الدويل لألمن املهين"يعرف  

عمل وقدرات الفرد ومصادره ومؤذية تظهر عندما ال يكون هناك تناسب بني متطلبات ال
إذ يرى أن صحة " شيخاين مسري"هذا ما أكده الباحث أيضاً . )54، ص2002شريف، (

شيخاين مسري، (الفرد اجلسدية والعقلية تتأثر على حنو معاكس بظروف العمل غري املستحبة 
جمموعة من املضايقات اليت تقع على "، ومنه يعرف الضغط املهين بأنه )31، ص2003
  . (Schwoob, 1999, p33)"ل الفرد يف إطار عمله كاه
أن الضغط عند املدرسني ظاهرة " املكتب الدويل للعمل"ويف جمال مهنة التدريس أقر  

أو وهن عصيب حاد يرجع إىل اإلحباط واحلصر أمام عاملية معترف ا، يظهر يف حالة تعب 
الضغط  ارتفاع ،ب، اإلاكالغض ،جند التهيج ومن أعراضه الكالسيكية مهنة التدريس،
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  .(Chalvin, 1991, p74) مهينفهو حقيقة مرض  .اخل...مرض الكلىوالشرياين، القرحة 

بناء على ما تقدم ميكن اعتبار مهنة التدريس من املهن الضاغطة ألا تستدعي نشاطاً  
إىل إاك قوى معرفياً ومهام تربوية وتواصالً تفاعلياً بني أطراف خمتلفة، وهذا ما قد يؤدي 

كما يتضح أن مصادر ضغوط مهنة التدريس متعددة، . املدرس ويشعره باإلرهاق واإلحباط
ة يف من بلدان خمتلف عديدة املكتب الدويل للعمل اعتماداً على دراساتوقد حصرها 

  :(Chalvin, 1991, p74)مايلي
  .كاكتظاظ الصفوف الدراسية: عوامل حميطية -
سؤولية اجلزائية اليت تقع دائماً على عاتق املدرس مما حيد من كامل: عوامل إدارية -

  .تصرفاته إزاء التالميذ املشاغبني
  .التالميذ واألولياءواملدرسني، وعوامل عالئقية مع اإلدارة،  -
كالتفتيش الذي يرعب مجيع املدرسني وهذا يزيد يف درجة شعورهم : عوامل تربوية -

  . بالضغط
مما تقدم مفهوماً إجرائياً للضغط املهين لدى املدرس مبجموع الدرجات اليت  نستخلص 

إذ ) 2000" (علي عسكر"حيصل عليها مبقياس أعراض الضغوط املهنة املقتبس من قبل 
فأكثر يف هذا املقياس صنف ضمن فئة ذوي الضغط  26كلما حصل الفرد على درجة 

  .املهين املرتفع
التدريس حددت إجرائياً يف الدراسة احلالية اعتماداً على أما عن مصادر ضغوط مهنة 

  : املتضمن املصادر التالية) 1999" (يوسف عبد الفتاح حممد"مقياس 
  .ضغوط إدارية -
  .ضغوط طالبية -
  .ضغوط مرتبطة بعملية التدريس -
  .ضغوط متعلقة بالعالقات مع الزمالء -
  ) Locus of control(مركز الضبط  -6-3
فرد من خالل مواجهته لظروف احلياة أفكاراً وتصورات يفسر ا سببية يكون ال 

الوضعيات الضاغطة اليت يتعرض هلا، وعلى أساس االعتقاد الذي يكونه عن احمليط 
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ومن العوامل اليت تسمح بتعديل عالقته  .اخلارجي وإدراكه إلمكانياته حيدد استجابته
) Rotter" (روتر"املترجم من قبل للتحكم  بالبيئة اخلارجية هناك عامل التصور

 مركزتطوير  يه يفويرجع الفضل إل .(Alaphilippe et al, p332)مبركز الضبط 
اخلارجي يف نظريته اخلاصة مبجال التعلم االجتماعي، ويقصد ذا /الضبط الداخلي

إىل ذوام،  ن هناك بعض األفراد يعزون النجاح يف مواقف احلياة املختلفةأاملفهوم 
هؤالء يعتربون من  لتايل فهو يستطيع أن يتحكم أو يهيمن على قدره ومصريه،وبا

حتت رمحة القدر ال يستطيعون  األفراد الذين يعتقدون أمبينما فئة الضبط الداخلي، 
موسى (، يعتربون من فئة الضبط اخلارجي هلا وناليت يتعرض السيطرة على األحداث
بأن فيعتقد ) Leonardie" (ليونردي" اأم ).85، ص1993رشاد على عبد العزيز، 

وصل إىل تيف التحكم لل مركز الضبط يتعلق بالتصورات اليت حيددها الفرد عن قدرته
  .(Leanardie et al, 1996, p388)الوضعية ضبط 

أن مركز الضبط هو متغري أساسي من ، نستخلص من مجلة التعاريف املذكورة سابقاً 
على أساسها حيدد توقعاته وكوا الفرد يعتقادات اليت متغريات الشخصية يرتكز على اال

فهناك من يتوقع أن ما حيدث له راجع لتصرفاته فيتحمل املسؤولية  ،لالستجابة السلوكية
، وهناك من يرجعها ألسباب خارجية )داخليال الضبط( وحياول بذل اجلهد حلل املشكلة
  ). ارجياخل الضبط(كاحلظ والقدر فيتجنب املواجهة 

عرف إجرائياً يف الدراسة احلالية من خالل جمموع الدرجات احلاصل عليها مبقياس مركز وي
  .وآخرين على بعدي الضبط الداخلي واخلارجي Desrumaux- Zagrodnichi ـالضبط ل

معظم الباحثني أبعاد مركز الضبط يف كال البعدين األساسيني احملددين على العموم، صنف  
  .الضبط الداخلي والضبط اخلارجي، وسنتعرض هلما مبزيد من التفصيل بعدا ومها "روتر"من قبل 

  بعد الضبط الداخلي  -6-4
عبد الرمحن حممد السيد، (ا حيدث هلم مولون عؤم مسأون هم األفراد الذين يعتقد 

دسوقي، ( إذ يشعرون بأن سلوكهم ما هو إال نتيجة إلرادم وأفعاهلم) 449، ص1998
  ).211، ص1988
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  عد الضبط الخارجي ب -6-5
عبد ( هم األفراد الذين يرون أنفسهم حتت حتكم قوى خارجية ال يستطيعون التأثري فيها 

، ويعتقد هؤالء بأن األحداث اليت )449، ص1998الرمحن حممد السيد، وآخرين 
 نتيجة سلوكهم، بل ترجع إىل القدر، والصدفة، واحلظ، وعوامل تتعدى يعيشوا ليست
  .(Aslevis-le herpeux, 1989, p167)ضبط قدرم على ال

يعد االعتقاد يف الضبط سواء أكان داخلياً أم خارجياً متغرياً هاماً لتفسري السلوك يف مواقف  
بأن هذا املفهوم إحدى الطرائق املهمة اليت يصنف ا األفراد يف ) Rotter" (روتر"احلياة، ويعتقد 

  .)87، ص1993اد على عبد العزيز، موسى رش( ضوء ادراكام ملواقف احلياة
  
  الدراسات السابقة  -7
موضوعاً لبحثها يف عدة جماالت مبا يف ذلك " الضغط"تعددت الدراسات اليت تناولت  

جمال علم النفس نظراً لتأثريه املباشر يف الصحة اجلسدية والعقلية وباألخص يف اجلانب 
يؤدي إىل حد اكتساب العجز النفسي كالشعور باإلحباط واخنفاض املعنويات، قد 

  .خصوصاً عند التعرض للفشل املتكرر
ونظراً خلصوصية موضوع دراستنا، رأينا أن حنصر جمال الضغط املهين يف الوسط  

 بايور" ويف السياق نفسه، أشار كل من. املدرسي للكشف عن خملفاته لدى املدرس
من املدرسني  ٪5سبة إىل أن هناك على األقل ن) Payer, David :1991" (ودافيد

يشعرون بضيق نفسي، وأن ظاهرة اإلاك املهين يف تواتر ملحوظ لدى هذه الفئة 
، (Tardif & Lessard ,2000 , p151)بسبب االلتزام الدائم للمدرس جتاه عمله 

هذا ما يوضح أن أغلبية املدرسني عرضة للشعور ذا الضغط، وهذا طبعاً راجع إىل 
كما . هنة وما تتطلبه من إمكانيات خاصة للقدرة على الضبطخصوصية هذه امل

أن املدرسني الذين يعانون من الضغوط النفسية ) (Capel, 1987" كابل"يؤكد 
يوسف عبد الفتاح (يتسمون باإلاك االنفعايل، تبلد املشاعر ونقص الدافعية لإلجناز 

  ).208، ص 1999حممد، 
ية آثاراً سلبية جتعل املدرس يعيش حالة توتر، نستخلص مما سبق أن للضغوط املهن 
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واخنفاض الدافعية لديه مما يؤدي به األمر إىل التصرف يف  طوإرهاق جسدي وعصيب، وإحبا
  .عمله بكل آلية وقد ينتهي به األمر إىل بعض األمراض اخلطرية

رسني أظهرت نتائج بعض الدراسات أن أهم املصادر اليت تنتج ضغوطاً مهنية لدى املد 
  :تتجلى فيما يلي

إىل أن كثرة املسؤوليات  أشارت) Hipss-Haplin :1991" (هيبس وهابلني"دراسة * 
املهنية، والعالقات بني املدرسني واإلدارة والزمالء والطالب هي من العوامل الرئيسية احملددة 

  .للضغوط النفسية لدى املدرسني
استه أن عدم انضباط الطالب داخل أوضحت در)  (Fuller :1969"فولر"دراسة * 

حجرة الدراسة، وعدم قدرة املدرس على اإلجابة عن تساؤالم، ومشكالت تقومي أداء 
  .الطالب هي من املصادر املهمة اليت تسبب ضغوطاً للمدرس

حدد مخسة مصادر أساسية للضغوط اليت يتعرض هلا ) Pratt :1978" (برات"دراسة * 
املدرس على التغلب على املشكالت التدريسية، والتالميذ غري  املعلم وهي عدم قدرة

املتعاونني داخل الفصل، والتالميذ العدوانيون، واملناهج وطرائق التدريس املستخدمة، 
  ). 201، ص1999 يوسف عبد الفتاح حممد،(والعالقة بني املدرسني 

بعة مظاهر للضغوط فقد بني أن هناك أر) 1999(" يوسف عبد الفتاح حممد" دراسة* 
وهي الضغوط اإلدارية، والضغوط الطالبية، والضغوط التدريسية  درسنيالنفسية لدى امل

كما تبني من النتائج أن الضغوط اإلدارية تأيت يف . الضغوط اخلاصة بالعالقات مع الزمالءو
العالقات  املرتبة األوىل، تليها الضغوط الطالبية، فالضغوط التدريسية والضغوط الناشئة عن

  ). 195، ص1999يوسف عبد الفتاح حممد، (بالزمالء 
  تعقيب على الدراسات السابقة  -7-1
يظهر جلياً أن مهنة التدريس ذات مصادر ضغط متعددة مما جعلها أكثر تعقيداً مقارنة  

الزمالء، والطلبة، (باملهن األخرى، ألن املدرس يدخل يف عالقات تفاعلية متداخلة 
كل هذه التعامالت تتطلب الكثري من اإلمكانيات ) اخل...واملفتش، واألولياءواإلدارة، 

إىل التوازن بني هذه املطالب والقدرة على االلتزام  لوالقدرة على التحكم يف الوضع للتوص
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ا، وحتقيق ذلك يتطلب أوالً الشعور باملسؤولية والرغبة يف حتملها وبذل جهد شخصي 

لى مدى اعتقاد الفرد يف قدرته على تكيفه مع هذه املسؤولية، لذلك، وهذا طبعاً يتوقف ع
  . أي إن مصدر الضبط لديه داخلياً

ويف السياق نفسه، أشارت نتائج دراسات كثرية إىل أمهية مركز الضبط يف إدارة  
  :الضغوط املهنية لدى املوظفني عامة واملدرسني بصفة خاصة وسنتعرض إليها فيما يلي

أن الفرد الذي مييل إىل الضبط الداخلي يقيم ) Folkman" (ولكمانف"أكدت دراسة * 
كمتحكم فيها وقابلة للضبط، بعكس الشخص الذي لديه ضبط خارجي . الوضعية الصعبة

  .,p847 (Folkman , 1984 (لألحداث 
أن ذوي الضبط الداخلي هم أشخاص قادرون  عن )Phares" (فارس"أسفرت دراسة * 

م االجتماعية، ومقاومة الضغوط ويكَّرسون جهودهم لتحقيق املزيد من على التأثري يف حيا
  ).24، ص1994مقابلة نصر يوسف، (النجاح 
بأن إحساس العاملني بفقدان ) Jackson :1983" (جاكسون"تضيف دراسة * 

السيطرة أو القدرة على ضبط حميط عملهم، قد يكون مصدراً للضغط املهين لديهم 
  ).301ص، 1999 حلمي فارس،(

اليت كان اهلدف منها فحص  (Mc Intyre:1984)أظهرت نتائج دراسة ماك إنتري * 
العالقة بني مركز الضبط واالحتراق النفسي لدى عينة من املدرسني، تبني له أن املدرسني 

يوسف (الذين يعانون من اإلاك االنفعايل وتبلد املشاعر يعتربون من ذوي الضبط اخلارجي 
  ).208-207، ص9992ح حممد، عبد الفتا

فقد أظهرت أن األفراد ذوي الدرجة  (Robbins: 1997)أما دراسة روبرت * 
العالية من الضبط الداخلي يتمتعون بدرجة عالية من الرضا الوظيفي وأكثر اندماجاً 
يف مهامهم الوظيفية وأكثر قدرة على مواجهة الضغوط، ويف املقابل يقع األفراد 

الية من الضبط اخلارجي يف اجلانب السليب من هذه املتغريات، ذووا الدرجة الع
وفضالً عن ذلك فهم يعزون أداءهم غري املرضي إىل رؤسائهم املباشرين أو إىل 

وبنتيجة التعقيب أمجعت  ).146، ص2000عسكر علي، (العمل يف زمالئهم 
ملهنية، ألنه أغلبية الدراسات السابقة على أمهية الضبط الداخلي يف إدارة الضغوط ا
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حيسس الفرد باملسؤولية وحيمله على االلتزام ملواجهة املوقف والرفع من أدائه من 
خالل مضاعفة جهوده حلل املشكلة املطروحة، وهذا ما يفسر متتع هؤالء األفراد 

  . بالرضا الوظيفي، واالندماج املهين ومواجهة الضغوط
ضبط الداخلي يف إدارة الضغوط املهنية وجاء اختيارنا هلذا املوضوع للكشف عن أمهية ال 

يف بيئتنا احمللية، والستكشاف خصوصيات املدرسني الذين يتبنون الضبط الداخلي يف 
مواجهتهم للمواقف التعليمية الضاغطة، بغرض تأكيد أهم نتائج الدراسات اليت تناولناها 

 .وتأييدها يف اإلطار النظري للدراسة احلالية
  
  منهج الدراسة  -8
استخدمت الباحثات يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املقارن، ويعتمد هذا املنهج على  

طريقة حبثية تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت تعمل يف اجتاه معرفة خصائص الفروق 
وتفسريها بني جمموعتني أو أكثر يف جانب أو متغري معني اعتماداً على االختالف يف متغري 

  . قية املتغرياتمستقل والتشابه يف ب
وحاولت هذه الدراسة املقارنة بني مرتفعي الضغط املهين ومنخفضيه يف كل من مصادر  

ذوي  ، واملقارنة بني)الداخلي واخلارجي(ضغوط مهنة التدريس وبعدي مركز الضبط 
  .يف مصادر الضغط املهين مركز الضبط الداخلي وذوي مركز الضبط اخلارجي

  
  مجتمع الدراسة  -8-1
ن جمتمع الدراسة من مجيع مدرسي ثانويات مقاطعة عني بنيان التابعة لوالية اجلزائر تكو

واملوزعني على النحو  326والبالغ عددهم  2004/2005ومدرساا يف العام الدراسي 
  ):1(الوارد يف اجلدول رقم 

  
  )1(اجلدول رقم 

  يبني توزيع أفراد جمتمع الدراسة
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  الثانوية
املادة 
 التعليمية

 العاشور 2سطاوايل 1سطاوايل إسياخم شراقة
 عني
 بنيان

 اموع 2دويرة 1دويرة

  138  18 12 12 19  15 18 24 20  علمي
  188  22 23 18 23  17 30 30 25  أديب
  326  40 35 30 42  32 48 54 45  اموع

  
  عينة الدراسة -8-2
بطريقة مدرس ومدرسة اختريوا  100من يف األصل تكونت عينة الدراسة  

مقاييس  اكتمال اإلجابة عن فقراتمدرساً لعدم  20 أسقط منها عشوائية طبقية، مث
ثانوي التعليم ال مدرِساً من 80، وبذلك أصبحت عينة البحث مكونة من الدراسة

سنة  55- 25تراوحت أعمارهم بني ) مدرسة 46مدرساً و 34( من اجلنسني
اختريوا من املدارس  8,35 عياريحنراف ماعاماً و 38، 37مبتوسط عمري قدره 

الثانوية احلكومية لقطاع عني بنيان التابع لوالية اجلزائر، إذ أتيح جلميع أفراد جمتمع 
البحث فرص متساوية الختيارهم ضمن العينة املطلوب تأليفها، وستعرض الباحثات 

  .أهم خصائص عينة الدراسة احلالية
  

  )2(اجلدول رقم 
  اجلنس توزيع أفراد العينة وفق 

 )٪(النسبة العدد اجلنس
 42,50 34 الذكور
 57,50 46 اإلناث
 100 80 اموع

  
، أن نسبة اإلناث يف عينة البحث احلايل )2( توضح البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

نالحظ بروز فئة اإلناث . ٪ من الذكور 42,50٪ مقابل نسبة تبلغ  57,50تقدر ب 
 .الثانوي يف مهنة التدريس بالتعليم
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  )3(اجلدول رقم 
  توزيع أفراد العينة وفق بعض اخلصائص املهنية

  املتغري
  أسباب إختيار املهنة عدد سنوات اخلربة مادة التدريس

11 10إىل  6  أقل  5  أديب  علمي
  فأكثر

حب
 املهنة

 ةصدف
  وقدر

ظروف 
  خاصة

  12  10 58 42  23 15 46 34  العدد
  15 12,50 72,50 52,50 28,75 18,75 57,50 42,50  )٪(النسبة 

  
  :باخلصائص املهنية اآلتية )3(تتميز عينة الدراسة احلالية كما يتضح يف اجلدول رقم  
أدب ( يدرسون مواد أدبية املدرسني ٪ من57,50، جند نسبة املدرسةمتغري املادة  -

منهم  ٪42,50، بينما جند نسبة تقدر بـ ) اخل...عريب، وتاريخ وجغرافياً، وفلسفة
  .اخل...الرياضيات، والفيزياء كيدرسون مواد علمية 

٪ تراوحت خربم 52,50متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس، جند نسبة بـ  -
٪ تراوحت عدد سنوات خربم يف 28,75سنة فما فوق، لتليها نسبة تبلغ  11املهنية من 

 5من فئة اخلربة املخنية بني سنوات، وأخرياً بلغت نسبة األساتذة  10إىل  6التدريس من 
  .٪18,75: سنوات فما دون

هذه  رعينة يتفقون على أن اختياالمتغري أسباب اختيار مهنة التدريس، غالبية أفراد  -
وقد يرجع  ،قضية صدفة وقدر اهل هم، بينما يرى اآلخرون بأن اإختيارايرجع حلبهم هل املهنة

ف آنذاك، وعدم وجود بديل أفضل، إىل ظروف خاصة حصرها بعضهم يف سهولة التوظي
يف حني يرى بعضهم اآلخر أن العالمات احلاصل عليها يف امتحان شهادة البكالوريا قادت 

  .إىل هذا التوجه املهين
 42إىل  40قرابة  صف ، يضم كلصفوف 5إىل  4بتدريس من  مدرسيتكفل كل  -
  .تلميذاً
  
  أدوات الدراسة  -8-3
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خاصة أعدا الباحثات للحصول  استمارةلية اعتمدت على جلمع بيانات الدراسة احلا 

مقاييس نفسية لتحقيق ثالثة على البيانات الشخصية واملهنية ألفراد العينة، كما اعتمدت 
  :أهداف الدراسة وتتمثل فيما يلي

ترمجة علي ) Davis et al" (دافييس وآخرين"مقياس أعراض الضغوط املهنية لـ  -
  .عسكر
 ".ليوسف عبد الفتاح حممد"النفسية للمعلمني  مقياس الضغوط -
) Desrumaux- Zagradnichi et al" (دسغيمو وآخرين"مقياس مركز الضبط لـ  -

 .ترمجة الباحثات
مستوى الضغط الذي  اختريت هذه املقاييس ألا ختدم املوضوع وتسمح لنا بتحديد 

وحتديد مصادرها،  التدريس هنةملالتعليم الثانوي من جراء ممارستهم  مدرسويشعر به 
 .املهنية تعاملهم مع هذه الضغوط املدرسون يفمركز الضبط الذي يتبناه وحتديد 

  مقياس أعراض الضغوط المهنية  -8-3-1
"  الباحث إقتبسه) Davis et al ,1997" (دافيس وآخرون"أعد هذا املقياس يف األصل  

 20قياس من املعليه، ويتكون  التيبعض التعدإدخال ونقله إىل العربية مع " علي عسكر
عبارة يعطي للمفحوص فرصة حتديد درجة موافقته على بند من بني عدة درجات تتكون 

وتعكس  .)4(ودائماً  )3(غالباً  )2(أحياناً  )1(نادراً ) 0(أبداً : من مخسة مستويات هي
تعكس درجة ) اأبد(درجة عالية من الضغط املهين، والعكس فإن اإلجابة ) دائما(اإلجابة 

  .منخفضة من الضغط املهين، تصحح مجيع العبارات يف اجتاه إجيايب
، حداً أقصى درجة 80ويتراوح جمموع الدرجات يف هذه األداة ما بني صفر إىل  

فأكثر، فهذا يعكس درجة  26أن كل فرد حيصل على درجة تساوي " عسكر"ويضيف 
إىل درجة منخفضة من الضغط  26ل من مرتفعة من الضغط املهين بينما تشري الدرجات أق

  .)237-135، ص2000عسكر علي، ( املهين
   املقياسثبات  -8-3-1-1
يف إطار الدراسة احلالية حسب ثبات املقياس بطريقة التجربة النصفية، فقد طبق املقياس  

 طوقامت الباحثات حبساب معامل االرتبا) 45=ن(التعليم الثانوي  مدرسيعلى عينة من 
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 طوبلغ معامل االرتبا ،درجات األفراد على البنود الفردية ودرجام على البنود الزوجية بني
 –، وباستخدام معادلة التصحيح لسبريمان 0,79بني جزئي املقياس وفق معادلة بريسون 

  .، وهو معامل مرتفع يشري إىل اتساق داخلي للمقياس0,88براون بلغ معامل الثبات 
  لنفسية للمعلمين مقياس الضغوط ا -8-3-2

من خالل توجيه سؤال مفتوح إىل خنبة من " يوسف عبد الفتاح حممد"أعد هذا املقياس 
التربويني بعضهم من أساتذة التربية وعلم النفس وبعضهم اآلخر من املوجهني التربويني 

واملدرسات وكان مضمون هذا السؤال هوسني واملدر" :س ما الضغوط اليت يتعرض هلا املدر
يوسف عبد ( وشخصيته مع حتديد مصادرها وتصنيفها ما أمكن؟عمله واليت ترتبط بطبيعة 

  )212-210، ص1999الفتاح حممد، 
صنف الباحث اإلجابات يف حماور رئيسية وفقاً ألنواعها ومصادرها إىل ضغوط تتعلق 

مل، وضغوط بالتدريس واملواد الدراسية، وضغوط تتعلق باجلوانب املادية واالستمرار يف الع
تتعلق بالعالقات سواء أكان مع املوجه أم مع اإلدارة أم مع الزمالء، وضغوط تتعلق بالبيئة 

ويف ضوء هذه اإلجابات صاغ الباحث جمموعة من العبارات اليت متثل نواة  .درساحمليطة بامل
ملقياس الضغوط النفسية للمعلمني، مسترشداً يف ذلك مبا أشارت إليه بعض الدراسات 

) Allan 1983( "أالن"واملقاييس السابقة اخلاصة بالضغوط النفسية للمدرس ومنها 
  ).Harris et Halpin, 1985" (هاريس وهالبني"

الضغوط : بنداً تتوزع إىل أربعة أبعاد وهي 48الصورة النهائية للمقياس على  تاشتملإ 
الضغوط املتعلقة بالعالقات و الضغوط املرتبطة بعملية التدريس، الضغوط الطالبية، اإلدارية

 وجييب املفحوص عن كل بند وفقاً ملقياس متدرج مكون من أربع درجات .مع الزمالء
كلما ارتفعت ، و)1(، غري موافق على اإلطالق)2(، غري موافق)3(، موافق)4(موافق بشدة

  :هيو الدرجة يف املقياس دلت على ضغوط نفسية لدى املدرس
  :الصدق والثبات على النحو اآليت قام معد املقياس حبساب 
   المقياسصدق  -8-3-2-1
إذ عرضت الصورة األولية  ،الصدق الظاهري اعتمد على أسلوبني من أساليب الصدق مها 
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مخسة أساتذة يف التربية وعلم النفس للتحقق من صحة العبارات، وترتب على ) 05(للمقياس على 

 .على صالحيتها) ٪85( سبة اتفاق أقل منصدق احملكمني حذف العبارات املتحصلة على ن
طبقه معد املقياس إلعطاء العوامل معىن نفسياً لتحديد البنود املتبعة إذ ، الصدق العامليوأسلوب 

  .بطريقة املكونات األساسية، وتدوير احملاور املعامدة بطريقة الفارمياكس
  ثبات المقياس  -8-3-2-2
 50ة إعادة تطبيق االختيار على عينة قوامها حسب ثبات املقياس بطريقتني وهي طريق 
كما حسب  .0,86بعد أسبوعني من التطبيق األول، فبلغ معامل الثبات  درسةومدرساً م

لكل بعد من أبعاد املقياس األربعة والدرجة الكلية، " ألفا لكرونباخ"الثبات بإجياد معامالت 
 0,84للبعد الثاين،  0,81األول،  للبعد 0,79: وكانت هذه املعامالت على النحو اآليت

  .للدرجة الكلية للمقياس 0,81للبعد الرابع،  0,76للبعد الثالث، 
يف إطار الدراسة احلالية حسب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية، إذ طبق املقياس 

 فرداً، وقامت الباحثات حبساب االرتباط بني 45قوامها  املدرسنيعلى عينة استطالعية من 
" ، وصحح الطول مبعادلة  0.79البنود الزوجية والفردية وبلغ معامل االرتباط لبريسون 

، وهو معامل ثبات مرتفع يشري إىل اتساق 0.88فبلغ معامل التصحيح " براون  –سبريمان 
  .داخلي للمقياس

  مقياس مركز الضبط  -8-3-3
 Desrumaux- Zagradnichi" (دمسغيمو ولولونج وشيبمان"قام بإعداد املقياس كل من 

et al ( ببعديه الداخلي  بنداً يستخدم بوصفه أداة لقياس مركز الضبط 40ويتكون من
 العربيةاللغة إىل الفرنسية للمقياس  وقد قامت الباحثات بترمجة النسخة. واخلارجي

  .)أنظر امللحق(
ا مركز بنداً موزعة على بعدين أساسيني ملركز الضبط ومه 40يتضمن املقياس املعرب 

  :الضبط الداخلي ومركز الضبط اخلارجي، وكل بعد يتكون من أبعاد فرعية تتمثل يف اآليت
  مركز الضبط الداخلي  -8-3-3-1

  :بعدين فرعيني، مها يتضمن
ذوات األرقام يتضمن البنود  :بعد القدرات
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38،34،33،24،22،12،10،9،7،1.  
ذوات األرقام يتضمن البنود : بعد اهودات

39,36,30,27,26,18,17,13,4,3.  
  مركز الضبط الخارجي  -8-3-3-2
  :فرعية، هيأبعاد ثالثة  يتضمن 

  ذوات األرقام يتضمن البنود :بعد اآلخرين األقوى
 35,29,28,25,23,21,20,16,15,11  

  37,32,19,14,6,5,2ذوات األرقام يتضمن البنود  :الصدفة -بعد احلظ
  31ورقم 8رقم  يتضمن البندين: بعد القدر

معارض "وتتطلـب هذه العبارات أن خيتار املفحوص إجابة من أربع إجابات وهي  
  .)4("موافق متاماً"، )3("، موافق)2("معارض"، )1("متاماً
فرداً من  141حبساب ثبات املقياس على عينة قوامها " دسغيمو وآخرون"وقد قام  

، وقد بلغ معامل "لفا لكرونباخا"اإلطارات، والتقنيني، واملوظفني، والعمال بطريقة معامل 
  .)(Desrumaux- Zagrodnichi et al, 2001,p299 0,66الثبات 

  :يف الدراسة احلالية، قامت الباحثات حبساب صدق املقياس وثباته وكانت النتائج كاآليت 
  صدق المقياس  -8-3-3-3
  :حسب صدق املقياس بطريقتني مها 

  الصدق الظاهري  -8-3-3-3-1
قسم يف مخس أساتذة ) 05(عرضت الصورة األولية له على  املقياس وتعريبه بعد ترمجة 

دى تكافؤ معىن البنود يف معلم النفس وعلوم التربية، وطلب إليهم قراءة العبارات وحتديد 
ومناسبتها لقياس مركز الضبط املفترض يف ضوء تعريف حمدد ) الفرنسية والعربية(اللغتني 

وترتب على صدق العبارات الغامضة، صوغ مكنة إلعادة ت املتعديالالقتراح ، واله
 32، 27، 21، 13، 10، 6، 3احملكمني تعديل صوغ بعض العبـارات وهي رقم 

  .الوضوحزيد من التبسيط واملتلخص معظمها يف االجتاه حنو ) 5رقم  أنظر امللحق(
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  صدق املقارنة الطرفية  -8-3-3-3-2
اً، قامت الباحثات حبساب صدق املقياس بطريقة وملا كان صدق احملكمني صدقاً ظاهري 

 ٪27( رباعي األدىنلداللة الفروق بني متوسط قيم اإل" ت " املقارنة الطرفية حبساب قيمة 
من القيم  ٪27(رباعي األعلى ومتوسط قيم اإل 48.08 والذي قدر بـ) من القيم الدنيا

وقدرت قيمة ثانوياً، درساً م 45وذلك على عينة قوامها  ، 69.42والذي قدر بـ) العليا
أوضحت النتائج القدرة التمييزية للمقياس فجاءت الفروق بني . 10.72 ـاحملسوبة ب) ت(

 .0,05املتوسطني دالة إحصائياً عند 
  ثبات المقياس  -8-3-3-4
بطريقة التجزئة النصفية،  -يف إطار الدراسة احلالية-حسب معامل الثبات للمقياس  

رتباط بني املفردات الفردية والزوجية، قدر معامل االرتباط لبريسون بني وذلك بإجياد اال
براون وكان معامل  -، وصحح معامل االرتباط الناتج مبعادلة سبريمان0.78جزئي املقياس 

 .تساق داخلي للمقياسإ، وهو معامل ثبات مرتفع يشري إىل 0.88الثبات 
  
  المعالجة اإلحصائية  -9

  :األساليب اإلحصائية التالية راسة، اعتمدت الباحثات علىلتحليل نتائج هذه الد
 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياريحساب  -
 .حلساب داللة الفروق بني أفراد عينة البحث يف خمتلف متغريات الدراسة احلالية" ت"اختبار  -
 .براون -سبريمان رتباط لبريسون ومعامل ارتباطالمعامل ا -
  

  ة ومناقشتها نتائج الدراس -10
  نتائج الفرضية األولى -10-1

هناك فروق دالة إحصائياً بني منخفضي : تنص الفرضية األوىل للدراسة على ما يلي
  ". الضغوط ومرتفعيها يف مصادر ضغوط مهنة التدريس لصاحل مرتفعي الضغوط

بني " ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية، قامت الباحثات حبساب قيمة اختبار  
، منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مصادر ضغوط مهنة التدريست درجات متوسطا

  . )4( وجاءت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم
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  )4(اجلدول رقم 
  داللة الفروق بني منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مصادر ضغوط مهنة التدريس

 اموعة
  
  

 مصادر الضغط املهين

 مرتفعو الضغوط
 48=ن

  منخفضو الضغوط
   32=ن

  )ت(قيمة
  

املتوسط  مستوى الداللة
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  0.05دال  2.43 7.10 30.15 5.38 34.92  إدارية طضغو
  0.05غري دال  0.36 4.83 36.66 4.31 37.15  ضغوط طالبية
  0.05دال  2.88 4.36 30.16 4.14 32.90 يةضغوط تدريس
  0.05غري دال  0.40 4.03 31.66 7.53 32.19  ضغوط عالئقية

  
املدرسني  بني 0.05 داللة فروق دالة إحصائياً عند مستوى) 4(تظهر يف اجلدول رقم 

مصادر  يفالذين يشعرون بضغط مهين مرتفع والذين يشعرون بضغط مهين منخفض 
 حني مل يالحظ فرق جوهري بنييف  .مرتفعي الضغوطالتدريسية لصاحل والضغوط اإلدارية 

دال بني منخفضي  اختالف أي ليس هناك العالئقية،الطالبية ويف الضغوط  اموعتني
 األوىلهذا ما يؤكد صحة الفرضية و .مرتفعيهايف مصادر هذه الضغوط والضغط املهين 

  .دراسة احلالية بشكل جزئيلل
  ةالثاني يةنتائج الفرض -10-2

دراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بني منخفضي الضغوط تنص الفرضية الثانية لل
  ". املهنية ومرتفعيها يف مركز الضبط الداخلي لصاحل منخفضي الضغوط

بني " ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية، قامت الباحثات حبساب قيمة اختبار 
، وجاءت منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مركز الضبط الداخليمتوسطات درجات 

  . )5( ج على النحو الوارد يف اجلدول رقمالنتائ
 

  )5(اجلدول رقم 
  داللة الفروق بني منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مركز الضبط الداخلي
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 اموعة

  
  

  بعد مركز الضبط

 مرتفعو الضغوط
 48=ن

 منخفضو الضغوط
   32=ن

  )ت(قيمة
  

املتوسط  مستوى الداللة
 احلسايب

االحنراف
 يارياملع

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

  0.05دال  3.17  5.25 35.81 7.08 31.43 ضبط داخلي

 
املدرسني  بني 0.05 داللة فروق دالة إحصائياً عند مستوى) 5(تظهر يف اجلدول رقم  

 يفالذين يشعرون بضغط مهين مرتفع واملدرسني الذين يشعرون بضغط مهين منخفض 
أي إن املدرسني الذين يتبنون بعد الضبط  .غوطمنخفضي الضلصاحل  مركز الضبط الداخلي

  .وهذا ما يؤكد الفرضية الثانية للدراسة احلالية. الداخلي يشعرون بضغط مهين منخفض
  نتائج الفرضية الثالثة  -10-3

تنص الفرضية الثالثة للدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بني منخفضي الضغوط  
  . بط اخلارجي لصاحل مرتفعي الضغوطاملهنية ومرتفعيها يف مركز الض

بني " ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية، قامت الباحثات حبساب قيمة اختبار 
، وجاءت منخفضي الضغوط ومرتفعيها يف مركز الضبط اخلارجيمتوسطات درجات 

 . )6( النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم
  

  )6(اجلدول رقم 
  غوط ومرتفعيها يف مركز الضبط اخلارجيداللة الفروق بني منخفضي الض

 اموعة
  
  

  بعد مركز الضبط

 مرتفعو الضغوط
 48=ن

 منخفضو الضغوط
   32=ن

  )ت(قيمة
  

املتوسط  مستوى الداللة
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

  0.05دال  3.10 7.44 22.75 7.27 27.92  ضبط خارجي

  
املدرسني  بني 0.05 داللة فروق دالة إحصائياً عند مستوى) 6(جلدول رقم تظهر يف ا 

 يفالذين يشعرون بضغط مهين مرتفع واملدرسني الذين يشعرون بضغط مهين منخفض 
أي إن املدرسني الذين يتبنون بعد الضبط  .مرتفعي الضغوطلصاحل  مركز الضبط اخلارجي

  .ما يؤكد الفرضية الثالثة للدراسة احلالية وهذا. اخلارجي يشعرون بضغط مهين مرتفع
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  نتائج الفرضية الرابعة  -10-4
تنص الفرضية الرابعة للدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بني بعدي مركز الضبط 

  ". ومصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني
ات بني متوسط"  ف" وللتحقق من صحة هذه الفرضية، قامت الباحثات حبساب قيمة  

، ذوي الضبط الداخلي وذوي الضبط اخلارجي يف مصادر ضغوط مهنة التدريسدرجات 
 . )7( وجاءت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم
  
  )7(اجلدول رقم 

  داللة الفروق بني ذوي مركز الضبط الداخلي ومركز الضبط اخلارجي يف مصادر الضغط املهين
  اموعة

  
  

مصادر الضغط 
  املهين

 ذوو الضبط الداخلي
 43=ن

 اخلارجيذوو الضبط
 37=ن

  
  )ت(قيمة

  
املتوسط   مستوى الداللة

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.05دال  2.84 6.20 35.21 5.91 31.37  إدارية طضغو
  0.05غري دال  0.20 4.27 36.89 4.60 37.09  ضغوط طالبية
  0.05دال  1.70 3.88 32.66 4.24 31.09 ضغوط تدريسية
  0.05دال  2.83 4.72 33.78 4.19 30.97  ضغوط عالئقية

املدرَّسني بني  0,05داللة فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى  )7(نرى يف اجلدول رقم 
 ،داريةاإلمصادر الضغوط  ذوي الضبط الداخلي واملدرسني ذوي الضبط اخلارجي يف

 اموعتني الثانية، يف حني مل نر فروقاً جوهرية بني اموعةئقية لصاحل عالالتدريسية ووال
ذوو الضبط اخلارجي بالضغوط اإلدارية،  املدرسونيف الضغوط الطالبية، لذا يشعر 

التدريسية والعالئقية أكثر من زمالئهم ذوي الضبط الداخلي، وهذا ما يؤكد صحة و
  .يةاحلالدراسة لل الرابعةالفرضية 

  
  مناقشة النتائج وتفسيرها -11
  مناقشة الفرضية األولى  -11-1
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يتضح من نتائج الدراسة احلالية أن مهنة التدريس تشكل مصدر ضغط لدى مجيع  

املدرسني، لكن شدة هذا الضغط املهين ختتلف من مدرس إىل آخر، وهذا ما جعل فئة 
 أن الفئة األوىل تشترك مرتفعة الضغوط وأخرى منخفضة الضغوط، ويرجع سبب ذلك إىل

مع الفئة الثانية يف مصادر الضغوط الطالبية والعالئقية فضالً عن مصادر أخرى متمثلة يف 
  .الضغوط اإلدارية والتدريسية مما يزيد يف شدة شعورهم بالضغط املهين

رمبا تعزى شدة الضغوط التدريسية واإلدارية لصاحل مرتفعي الضغوط املهنية إىل سوء  
هؤالء املدرسني للمهام التربوية املوكلة إليهم ومكانتهم لدى التالميذ ومدى جتاوم تسيري 
. فضالً عن تعسف استعمال السلطة من قبل املدير والزيارات التفتيشية املفاجئة. للدرس

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة، إذ أوضحت دراسة 
دم انضباط الطالب داخل حجرة الدراسة، وعدم قدرة أن ع)  (Fuller :1969"فولر"

املدرس على اإلجابة عن تساؤالم، ومشكالت تقومي أداء الطالب هي من املصادر املهمة 
مخسة مصادر أساسية ) Pratt :1978" (برات"اليت تسبب ضغوطاً للمدرس، بينما حدد 

غلب على املشكالت التدريسية، للضغوط اليت يتعرض هلا املدرس وهي عدم قدرته على الت
والتالميذ غري املتعاونني داخل الفصل، والتالميذ العدوانيني، واملناهج وطرائق التدريس 

  ).201، ص1999 يوسف عبد الفتاح،(املستخدمة والعالقة بني املدرسني 
من خالل دراسة ميدانية إىل ) 1991(أشار الس األعلى للتربية  السياق نفسه،ويف  
نسبة هامة من موظفي اهليئة التدريسية يعيشون أحياناً أو غالباً إاكاً مهنياً يتجلى  هناك أن
خمتلفة أمهها اإلاك اجلسدي، اإلحساس بالعجز واإلحباط، واإلحساس مظاهر  يف

 "دافيد"، و)Payeur( "بايور"كل من ، ويضيف بعـدم الكفاءة الالزمة جتاه املهام
)David( )1991 (اكأن ظاهرسنياملهين يف تواتر ملحوظ لدى  ة اإلبسبب  فئة املدر

 وهذا ما أكده.  (Tardif & Lessard, 2000, p152) االلتزام الدائم للمدرس جتاه عمله
على أن العاملني يف املدارس يتعرضون إىل  )1999("يوسف عبد الفتاح حممد "  أيضاً

لعمل، إذ يشعرون بأن جهودهم يف العمل درجات متباينة من الضغوط النفسية املتعلقة با
  .غري فعالة وال تكفي إلشباع شعورهم بالتقدير والثواب وحتقيق الذات

أن مهنة التدريس من  وما توصلت إليه الدراسة احلالية لذا تؤكد خمتلف هذه الدراسات 
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 درساملاملهن الضاغطة، وقد يرجع ذلك إىل طبيعة املهام واملسؤوليات امللقاة على عاتق 
، واملتمثلة يف تربية اجليل الصاعد وتكوينه وما تتضمنه هذه املهمة من صعوبات ومشقة

خالل طرح سؤال مفتوح ) عينة الدراسة( مدرسي الدراسة احلاليةضف إىل ما تقدم، رأي 
حول تصور مصريهم املهين وصحتهم النفسية مستقبالً بأن نشاطهم املهين يسري حنو التدهور 

حتهم النفسية، فهم يشعرون بالتوتر والقلق، وباالنفعال والغضب، وباالحباط إىل جانب ص
تعكس يف الواقع مؤشرات للضغط املهين  املدرسوامللل، وهذه املعاناة النفسية اليت يعيشها 

  .نتيجة مهنة التدريس
  مناقشة الفرضيتين الثانية والثالثة  -11-2

جي يشعرون بضغط مهين أكرب من ذوي يتضح من عرض النتائج أن ذوي الضبط اخلار 
وتفسري ذلك أن مركز الضبط يعرب . الضبط الداخلي الذين خيتربون مستوى أقل من الضغط

عن مدى شعور الفرد بقدرته على التحكم يف األحداث اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر فيه، 
احلميد  عبد(كما يعرب عن مدى إدراكه أن األحداث اليت حتدث له تعتمد على سلوكه 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ). 197، ص1998إبراهيم شوقي، 
من أن فقدان السيطرة على ضبط ظروف حميط العمل قد ) Jackson :1983" (جاكسون"

كما أظهرت نتائج دراسة ). 301، ص1999حلمي فارس، (يكون مصدراً للضغط املهين 
وتبلد املشاعر  االنفعايلدرسني الذين يعانون من اإلاك أن امل (Mc Intyre: 1984) "ماك إنتري"

  ). 208- 207، ص9992يوسف عبد الفتاح، (يعتربون من ذوي الضبط اخلارجي 
ضبط  عن نيسجز املدرأن ع) Durand,1996" (ديرون" ويف السياق نفسه، يشري 

، ويرجعون عليهمبأن األمور مفروضة هم شعورنتيجة حميطهم املهين جيعلهم عرضة لإلاك 
عدد  يف الصفوف أو لوجود كالتغريات الفجائية يف عدد التالميذذلك إىل عوامل خارجية 

  .  (Tardif & Lessard, 2000, p152)لتالميذ ذوي الصعوبات التعليمية من اكبري 
وعلى غرار الدراسات السابقة وما توصلت إليه الدراسة احلالية، يظهر أن األشخاص  
أم مسؤولون عما حيدث العتقادهم بداخلي قادرون على إدارة الضغوط، الضبط ال يذو

، وهذا من شأنه أن خيفف من املهنية هلم، مما جيعلهم يبذلون جهداً ملواجهة مضايقات احلياة
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 ضبطدرجة شعورهم بالضغط ويزيد يف طاقام التحملية ويف شعورهم بالقدرة على 

ما يرى ذوو الضبط اخلارجي أم حتت حكم قوى بين. األحداث اليت ميكن أن تؤثر فيهم
خارجية ال يستطيعون التأثري فيها، فال سلطان هلم على جمريات األمور وهذا ما يزيد يف 

  .درجة شعورهم بالضغط لعدم القدرة على الضبط
  مناقشة الفرضية الرابعة  -11-3

ئج الفرضيات السابقة، إذ تؤكد نتائج الفرضية الرابعة للدراسة احلالية ما توصلت إليه نتا 
اتضح أن ذوي الضبط الداخلي أقل شعوراً بالضغط املهين الناتج عن مصادر إدارية، 
تدريسية وعالئقية مقارنة بذوي الضبط اخلارجي الذين خيتربون مستويات أعلى يف مصادر 

  . ضغوط مهنة التدريس
طة يف بيئة العمل، وفيما يتعلق بدور مركز الضبط بردود الفعل جتاه املواقف الضاغ

عن أن األفراد ذوي الدرجة العالية يف الضبط ) Robbins,1997( "روبرت"أسفرت دراسة 
والتحكم الداخلي يتمتعون بدرجة عالية من الرضا الوظيفي، أقل اغتراباً يف بيئة العمل، 

 ويف املقابل فإن. أكثر اندماجاً يف مهامهم الوظيفية، وأكثر قدرة على مواجهة الضغوط
األفراد ذوي الدرجة العالية يف الضبط والتحكم اخلارجي يقعون يف اجلانب السليب من هذه 
املتغريات، وفضالً عن ذلك يعزون أداءهم غري املرضي إىل رؤسائهم املباشرين أو إىل زمالء 

  ).146، ص2000عسكر علي، (العمل 
يوسف عبد "بني  وتتفق هذه النتائج يف جوهرها مع نتائج الدراسات السابقة، فقد 
الضغوط اإلدارية  درسنيأن هناك أربعة مظاهر للضغوط النفسية لدى امل) 1999" (الفتاح

يت يف املرتبة األوىل، فالضغوط الطالبية، فالضغوط التدريسية، وأخرياً الضغوط الناشئة أتو
 & Hipss( "هابلني"و" هيبس"كما أشارت نتائج دراسة كل من  .عن العالقات بالزمالء

haplin, 1991 (سنيإىل أن كثرة املسؤوليات املهنية، والعالقات بني املواإلدارة والزمالء  در
  . درسنيوالطالب هي من العوامل الرئيسية احملددة للضغوط النفسية ومستوياا لدى امل

) Tardif & lessard, 2000" (تارديف ولسارد"مع ما أورده  أيضاً وتتفق هذه النتائج 
طبيعة مكان كسني يتمثل يف العوامل البيئية املادية أهم مصادر ضغط العمل لدى املدرمن أن 
، ووجود تالميذ ذوي الصفوفحجم كالوسائل التعليمية، وعوامل ترتبط بالعمل و العمل
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صعوبات تكيفية وتعليمية، وعوامل تنظيمية تتضمن وقت العمل، وعدد احلصص املقدمة، 
، صفتعويضية، واحلراسة، ومسؤول مادة أو الصص احلريس وتعدد املهام فضالً عن تد
اإلخنراط يف نشاطات نقابية، وكذلك عوامل و سني متربصنيواإلشراف على مدر

ومتطلبات إدارية كإحترام التوقيت، والدقة، وتقومي التالميذ، ولقاء األولياء، ومهام 
  .اخل....إدارية،
إىل أن نوعية العالقات ) 2002( "شريف"و) 2003( "شيخاين"يذهب كل من و

حونة بني شالتنظيمية يف جمال العمل تعد أحد املصادر الرئيسية للضغط املهين، فالعالقات امل
زمالء العمل ورئيس العمل، وسوء التواصل، والغرية واملنافسة، تعد من األسباب الرئيسية 

  .للضغط النفسي للعمل
يف اعتبار مؤشر الضغط املهين  دراسةهذه العلى العموم، ميكن االستفادة من نتائج  

 ه، خصوصاً وأنلدى املدرسعامالً للتدهور الصحي وخمفضاً من فعالية األداء ودافعية العمل 
كما كشفت الدراسة احلالية . ساسي يف العملية التربوية وهو أداة حتقيق أهدافهااألعنصر ال

فة اجلهود بالرغم من املضايقات عن أمهية بعد الضبط الداخلي بوصفه مؤشراً حمفزاً ملضاع
   .جيابياًإومتكنه من إدارة الضغوط والتحكم فيها حتكماً  املدرساليت يتعرض هلا 

وتعكس خمتلف هذه النتائج الدليل على مدى أمهية مركز الضبط الداخلي وفعاليته يف  
درة الفرد يعرب عن قفهو  ،مواجهة الضغوط املهنية رغم تعدد مصادرها وتنوع هذه املصادر

، ذلك ألن أصحاب الضبط الداخلي يلقون مسؤولية األحداث على بيئته علىالسيطرة يف 
عوامل تقع داخل أنفسهم مثل املهارة والكفاءة الذاتية واجلهد وبالتايل فإن تغيري ما حيدث 
هلم يرتبط بذام، بينما يتميز أصحاب الضبط اخلارجي بأم أكثر سلبية وتنخفض لديهم 

اإلحساس باملسؤولية الشخصية عن نتائج أفعاهلم ويلقوا على عوامل تقع خارج درجة 
أنفسهم مثل القدر، أو احلظ، أو الصدفة أو نفوذ اآلخرين ويعتقدون أنه ال ميكن أن 
يتدخلوا أو يغريوا مسار األحداث ألا أحداث مقدرة سلفاً وهذا ما جيعلهم أقل قدرة على 

  .لضغوط املختلفة ومواجهتهاحل املشكالت واالستجابة ل
  مقترحات الدراسة  -12

اليت تضفي قيمة تربوية وتزيد يف  ملقترحاتيف خامتة الدراسة البد من التقدم مبجموعة من ا 
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  .أو املهتمون بالتربية عموماً املدرسونأوجه االستفادة من نتائج هذه الدراسة سواء أكان املستفيد 

لوظائف الضاغطة، كان البد من األخذ بعني االعتبار ملا كانت مهنة التدريس من ا -1
إىل االحتراق النفسي  درسمصادر هذه الضغوط وخفض حدا ألن استمرارها يؤدي بامل

واالسترتاف البدين واالنفعايل وما يصاحبه من شعور بالعجز، وفقدان االهتمام بالعمل، 
دائه ومدى إتقانه للمهارات والكفايات وعدم الرضا عنه، وغياب الدافعية مما يؤثر سلبياً يف أ

  .التدريسية، وبالتايل يف العملية التربوية بوجه عام
مادياً ومعنوياً لتسهيل أداء مهامه وختفيض  للمدرس تقدمي قدر مناسب من الدعم -2

، وختفيض الصفوف ظاظالضغط عنه من خالل توفري الوسائل التعليمية، وتقليص اكت
األعمال املنوطة به باخلصوص اإلدارية منها، انضباط اإلدارة ساعات العمل، وتقليص 

  .اخل....جتماعية واملادية اإل املدرسوصرامتها جتاه التالميذ املشاغبني، حتسني مكانة 
الذين يشعرون بضغط مهين مرتفع على األساليب املناسبة للتعامل مع  املدرسنيتدريب  - 3

تعزيز بعد الضبط الداخلي عند مواجهة ضغوط العمل،  مصادر ضغوط مهنة التدريس من خالل
وتوفري املزيد من اخلدمات اإلرشادية لفائدم دف االستفادة التامة منه لتقليص التغيب أو ترك 

   .العمل أو األداء املتدين، وبالتايل التحكم يف النتائج املترتبة على هذه الضغوط
  .اراً أساسياً النتقاء املدرسني وإعدادهمأمهية إدراج بعد مركز الضبط بوصفه معي -4
إجراء حبوث مستقبلية لتقومي درجة الشعور بالضغوط املهنية ومصادرها املختلفة  -5

  .املدرسنيوعالقتها مبدة اخلربة املهنية يف التدريس لدى
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  )1(الملحق رقم 
  التعليمة مقياس أعراض الضغوط المهنية

  
متثل العبارات التالية أعراض ضغوط العمل، قدر لكل عبارة مدى صحتها لديك خالل  

  .ممارستك ملهنة التدريس
  

  دائماً  غالباً أحياناً نادراً أبداً عباراتال

        .أفتقد احلماس يف عملي - 1
أشعر بالتعب على الرغم من قضاء ساعات كافية من - 2

  .النوم
       

        .أشعر باإلحباط وأنا أقوم مبسؤوليايت الوظيفية - 3
        .أنفعل من ابسط األمور - 4
        .أشعر بالرغبة يف التخلي عن مسؤوليايت - 5
        .ه عمليأشعر بالسلبية جتا - 6
        .أشعر بصعوبة يف اختاذ القرار - 7
        .أشعر باخنفاض فعالييت يف األداء - 8
        .مل أعد أؤدي عملي بنفس اجلودة - 9

        .أشعر باإلرهاق البدين - 10
        .اخنفضت مقاوميت لألمراض - 11
        .أعاين من مشكالت عاطفية - 12
        .التدخني/ازداد تناويل للمنبهات- 13
        .أو حاجامال أتعاطف مع مشكالت اآلخرين - 14
        .عالقايت مع اآلخرين يشوا التوتر - 15
        .أصبحت كثري النسيان - 16
        .أجد صعوبة يف التركيز - 17
        .أشعر بامللل بسرعة - 18
        .أشعر بعدم الرشى دون معرفة السبب - 19
        .ربطين بعملي هو راتب آخر الشهركل ما ي - 20
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  )2(الملحق رقم 
  التعليمة مقياس الضغوط النفسية للمعلمين

متثل العبارات التالية مصادر الضغوط النفسية اليت تشعر ا أيها األستاذ، قدر لكل  
يف اخلانة ) ×(عبارة مدى صحتها لديك خالل ممارستك ملهنة التدريس بوضع عالمة

  . املناسبة

  العبارات
غري موافق

على 
  اإلطالق

غري 
  موافق

  موافق
ق مواف
  بشدة

      ال أجد تعاوناً كافياً من إدارة املدرسة - 1
      مدير املدرسة ال يهتم كثرياً بشؤون املعلم - 2
      بعض اللوائح حتمل املعلم أكثر من طاقته - 3
      بعض اإلداريني جياملون من يقترب منهم - 4
      درسة ال مينحين التقدير الذي أستحقهمدير امل - 5
      ال أجد تقديراً كافياً للجهد الذي أبذله - 6
      متارس إدارة املدرسة ضغوطاً خمتلفة على املعلم - 7
      تضايقين كثرة األعمال اإلدارية املسندة إيل جبانب التدريس - 8
      ال أستفيد من مالحظات موجه املادة اليت أدرسها - 9

      اإلداريون يعاملون املدرس جبفاء - 10
      ال تزعجين الزيارات املفاجئة للمدير أو موجه املادة - 11
      بدالً من التدريساًإدارياًأمتىن أن أشغل منصب - 12
      يضايقين عدم جتاوب الطالب يف الصف - 13
      أنزعج حني أشعر بعدم انضباط الطالب يف الصف - 14
      ثرياً ما أشعر بأن الطالب ليس لديهم دافعية للتعلمك - 15
      يضايقين وجود طالب مشاغبني يف الصف - 16
      ال أمسح للطالب باملزاح معي - 17
      ال أاون مع الطالب الذي يتأخر عن الدرس - 18
      أنا متحفظ يف عالقيت بالطالب - 19
       نظام يف احلصةيضيع بعض وقت احلصة بسبب الضبط وال - 20
      يضايقين عدم اهتمام أولياء األمور مبتابعة أبنائهم - 21



 -  الثانيالعدد  -  السادسد المجل... …………................        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
2008  

  

  
 

 

  العبارات
غري موافق 

على 
 اإلطالق

غري 
  موافق

  موافق
ق مواف
  بشدة

        )يقللون من شأنه(بعض الطالب يستخفون باملعلم - 22
        أعامل الطالب املشاغبني بقسوة - 23
        يزعجين ديد بعض الطالب يل - 24
        أجد صعوبة عند بدء الدرس - 25
        سئلة التالميذ أثناء احلصةتضايقين كثرة أ - 26
        ال أجد صعوبة يف تدريس مواد غري ختصصي - 27
        يضايقين عدم وجود وقت كاف لتحضري دروسي- 28
        طول مدة احلصة يشعرين بامللل والضيق - 29
        يزعجين عدم استيعاب التالميذ للدرس بعد شرحه - 30
        يضايقين كثرة عدد الطالب بالصف - 31
        أشعر أن األعمال غري التدريسية تكون على حساب الدروس - 32
        يزعجين عدم حتضري املدرس للدرس حتضرياً جيداً - 33
تضايقين كثرة مراجعة الطالب يل بشأن االمتحانات - 34

  والدرجات 
       

        أضطرب إذا مل أوفق يف اإلجابة عن أسئلة الطلبة - 35
        بة الطالب أثناء الشرحيضايقين عدم استجا - 36
        تضايقين مشاعر الغرية بني املعلمني - 37
        أحتمل أعباء تدريسية أكثر من زمالئي - 38
        يضايقين عدم التعاون الكايف بني الزمالء - 39
        يضايقين ما حيدث من خالفات وتوتر بني الزمالء - 40
        ءأجد صعوبة يف التفاهم مع كثري من الزمال - 41
        الزمالء املعلومات يف جمال التخصص لال يتباد - 42
        يضايقين استخفاف بعض املدرسني بزمالئهم - 43
         تضايقين مهامجة بعض الزمالء يل أحياناً دون سبب واضح - 44
        حياول بعض املدرسني الوشاية يب - 45
        يضايقين اخلالف مع أي زميل كثريا -  46
        ر بالضيق لوجود زمالء غري مرغوب فيهمأشع - 47
أفكر أحياناً يف االستقالة نتيجة املضايقات والضغوط اليت  - 48

  أتعرض هلا 
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  )3(الملحق رقم 
  التعليمة مقياس مركز الضبط

متثل العبارات التالية اعتقادات األفراد حول قدرم على ضبط ما حيدث هلم إزاء ما  
 .حداث، قدر لكل عبارة مدى صحتها لديكيتعرضون له من مواقف وأ

موافق 
غري موافق غري موافق موافق بشدة

 على اإلطالق
 

 العبارات
.لو مل أمتلك الكفاءات الالزمة لكنت عرضة لإلخفاق -1  
ارجع جزءاً من الصعوبات اليت أصادفها أثناء حبثي عن -2  

 .العمل إىل سوء احلظ
على ما أريد فهذا راجع لكوينعندما أحصل يف عملي -3  

 .قمت بكل شيء يف سبيل ذلك
يرجع عدم االعتراف بقيميت من طرف الغري إىل كوين مل -4  

 .أكافح من أجل ذلك
ترجع أغلبية النجاحات اليت حققتها يف امتحانات -5  

 .االختيار إىل مسألة احلظ
.هرةيرجع عدم توفيقي يف إجياد عمل إىل ظروف قا -6  
يرجع الفضل يف حصويل على نتائج جيدة يف عملي إىل -7  

 .شخصييت أو كفاءيت
كان القدر فإذا كنت يف يوم سيئ، فإن حظوظ اًأي -8  

 .توظيفي على أساس امتحان االختيار ستكون ضئيلة
يرجع النجاح الذي توصلت إليه يف حيايت االجتماعية -9  

 .إىل شخصييت
ع املضايقات اليت أتعرض إليها يف عملي يف غالبترج -10  

 .األحيان إىل األخطاء اليت ارتكبتها
مبجرد عدم تقبل رئيس جلنة التوظيف يل أثناء إجرائي -11  

 .المتحان االختيار ال يعزز توظيفي
ميكنين النجاح بسهولة يف امتحانات االختيار املهين إذا -12  

 .رات الضروريةامتلكت الكفاءات واملها
عدم قدريت على فرض نفسي الغتنام الفرص املتاحة ال -13  

 .جيعلين أتوصل إىل الترقية خالل مسرييت املهنية
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موافق 
غري موافق غري موافق موافق بشدة

 على اإلطالق
 

 العبارات
يف غالب األحيان، إذا وفقت يف التوظيف إثر اإلعالن  -14 

 .عنه فهذا يرجع لكون احلظ ساعفين يف الوقت املناسب
يف حيايت من جناح حيدد يف يبدو يل أن كل ما حيدث -15 

 .الغالب من طرف أشخاص لديهم السلطة
  
 

جيب أن أعجب اآلخرين يف سبيل احلصول على ما  -16
 .أريد

عندما ال أوفق يف إجياد عمل فهذا يرجع لكون  -17 
 .شخصييت ليست عدوانية

يرجع جناحي يف امتحان االختيار بشكل مباشر للجهد  -18 
 .كفاحياملبذول ول

يف غالب األحيان، فإن القدر وعوامل غري متحكم فيها  -19 
 .هي اليت متنعين من إجياد عمل

إخفاقي يف امتحان االختيار يفسر بعدم التجاوب بيين  -20 
 .وبني رئيس جلنة التوظيف

جناحي يف عملي حتت سيطرة األشخاص الذين لديهم  -21 
 .السلطة

هين مرتبط مباشرة بقدريت على فرض كفاءيت جناحي امل -22 
 .جلعلها معترف ا

لكي حتقق مشاريعي ال بد أن تتماشى ورغبة  -23 
 .األشخاص الذين ميارسون بعض السلطة علي

إذا عرفت كيف أفجر قدرايت فمن املؤكد أنين  -24 
 .سأحصل على منصب عمل إذا كنت بطاال

.باألشخاص الذين أخضع هلمإخفاقي املهين مرتبط -25 
إذا مل أحتصل على املنصب الذي أرغب فيه يف  -26 

املؤسسة اليت أعمل فيها، فغالباً ما يرجع ذلك لعدم بذل 
 .جمهود يف عالقايت مع اآلخرين

عندما أحتج على بعض القرارات، دائماً ينتهي يب  -27 
 .األمر بأن أكون حمل التقدير

ول على منصب عمل، البد من لفت أنظار للحص -28 
 .األشخاص الذين ميلكون سلطة القرار

هناك دائماً أشخاص أقوياء يقفون أمام جناحي  -29 
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موافق 
غري موافق غري موافق موافق بشدة

 على اإلطالق
 

 العبارات
.ويعرفون كل ما أقوم به

لو كنت مكافحاً يف حيايت املهنية، لتوصلت تقريباً -30  
 .دائماً لتحقيق أهدايف

. يوم حمظوظسأجنح بالضرورة إذا كنت يف -31  
يرجع الفضل يف الترقية اليت توصلت إليها يف مسرييت -32  

 .املهنية لبعض املسابقات الظرفية
إذا مل أجنح يف عملي، فهذا غالباً ما يرجع لنقص -33  

 . القدرات
ترجع أغلبية االخفاقات اليت تعرضت هلا عند اجتياز -34  

وب يف األفكار بيين امتحانات االختيار إىل عدم التجا
 .وبني رئيس جلنة التوظيف

ترجع االخفاقات املتعددة اليت تعرضت هلا عند -35  
اجتيازي مسابقات التوظيف إىل عدم التجاوب يف 

 .الطباع بيين وبني الشخص املكلف بالتوظيف
عندما أبذل قصارى جهدي حبثاً عن العمل، فإنين -36  

 . غالباً ما أجده
أستطيع اكتساب مهام ومسؤوليات جديدة يف عملي، -37  

 .وذلك بقليل من احلظ
أغلبية االخفاقات اليت تعرضت هلا عند اجتياز فحوص -38  

 .االختيار، تفسر بنقص عدوانييت ومؤهاليت
يرجع عدم االعتراف بكفاءيت املهنية إىل كوين مل -39  

 .أعرف كيف أبرزها
.امتحانات االختيار إىل سوء احلظيرجع فشلي يف -40  
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  )4(الملحق رقم 
 

Questionnaire de locus of control  
  

 
Pas 

du tout 
d'accord

Plutó
t pas 

d'accord

Plutót
d'accor

d

Tout 
à fait 

d'accord 
1- si je n'ai pas les aptitudes 

requises, je suis voué à l'echec.
  

2- les difficultés que je rencontre, 
lorsque je suis à la recherche 
d'un emploi, sont en parties 
dues à la malchance.

  

3- lorsque dans mon travail 
j’obtiens ce que je veux, c’est 
habituellement parce que j’ai 
tout fait pour.

  

4- lorsque ma valeur n’est pas 
reconnue, c’est que je ne me 
suis pas assez battu pour la faire 
reconnaître.

  

5- la plupart de mes réussites aux 
examens de sélection est une 
question de temps. 

  

6- le fait que je ne parvienne pas à 
trouver un travail est dû a des 
événements fortuis. 

  

7- si j’ai de bons résultats dans mon 
travail, je le dois à ma 
personnalité ou à mes 
compétences.

  

8- le destin étant ce qu’il est, si je 
suis dans un «mauvais jour», 
j’ai de faible chances d’être 
embauché après m’ être 
présenté a un entretien de 
recrutement. 

  

9- le succès que je rencontre dans la 
vie social est lié à ma 
personnalité. 

  

10- le plus souvent, les ennuis que 
je rencontre dans ma vie 
professionnelle proviennent des 
erreurs que je commets. 
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Tout 
à fait 

d'accord 
11- lors d’un entretien d’embauche, 

le fait d’avoir une tête qui ne 
plait pas à la personne chargé 
du recrutement ne favorise pas 
du tout mon embauche.

 

12- je réussie facilement à mes 
examens de sélection si je 
possède les aptitudes 
nécessaires.

 

13- je ne parviens pas à progresser 
dans ma carrière parce que je 
n’ai pas su m’imposer pour 
qu’on m’offre des possibilités. 

 

14- le plus souvent, si en répondant 
à une offre d’emploi, je 
parviens à me faire embaucher, 
c’est que j’ai eu la chance 
d’arriver au bon moment. 

 

15- il me semble que tout ce qui 
m'arrive de bien dans la vie est 
surtout déterminé par des gens 
qui ont le pouvoir.

 

16- pour avoir ce que je veux, il me 
faut plaire à autrui. 

  

17- lorsque je ne parviens pas à 
trouver un emploi, c'est que ma 
personnalité n'est pas assez 
agressive. 

 

18- ma réussite aux examens de 
sélection est directement liée à 
mon travail fourni et à mon 
esprit combatif.

 

19- dans la plupart des cas c'est le 
hasard ou ce sont des éléments 
incontrôlables qui m'empêchent 
de trouver un emploi.

 

20- mes échecs aux examens de 
sélection s'expliquent par une 
incompatibilité d'humeur entre 
le recruteur et moi. 

 

21- ma réussite au travail est 
contrôlée par des personnes qui 
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d'accord 
ont du pouvoir.

22- ma réussite professionnelle est 
directement liée à mes 
compétences et à ma capacité à 
les revendiquer pour qu'elles 
soient reconnues.

  

23- afin que mes projets puissent se 
réaliser, ils doivent suivre le 
désir des gens qui exercent un 
certain pouvoir sur moi. 

  

24- si je sais clamer haut et fort mes 
capacités, je trouverais 
certainement un travail si je suis 
au chômage.

  

25- mes échecs professionnels sont 
liés au bon vouloir des gens 
dont je dépends.

  

26- le plus souvent, si je n’obtiens 
pas, au sein de mon entreprise, 
le poste que je désire, cela vient 
du fait que je n’ai pas fait 
d’effort dans mes relations avec 
autrui.  

  

27- lorsque je me donne la peine de 
contester certaines décisions, je 
finis toujours par être apprécié.

  

28- pour que l’on me confie un 
travail, je dois être repéré par 
ceux qui détiennent le pouvoir 
de décision.

  

29- il y a toujours des gens 
suffisamment puissants pour 
m’empêcher de réussir ce que 
j’entreprends. 

  

30- dans ma vie professionnelle, si 
je suis battant, je parviendrais 
presque toujours à atteindre mes 
objectifs.  

  

31- je réussis nécessairement si je 
suis dans un bon jour.

  

32- si j’ai réussi à progresser dans 
ma carrière, je la dois à certains 
concours de circonstances. 

  

33- le plus souvent, si je ne réussis   
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d'accord 
pas dans mon travail, c’est en 
raison d’un manque de 
capacités. 

34- si je n'ai pas toujours de succès 
dans ma vie sociale, c'est du à 
ma personnalité. 

 

35- mes nombreux échecs aux 
entretiens de recrutement 
s’expliquent par une 
incompatibilité de caractère 
entre la personne chargée du 
recrutement et moi. 

 

36- lorsque je m’en donne la peine, 
j’arrive la plupart du temps à 
trouver un emploi.

 

37- avec un peut de chance, je peux 
acquérir dans mon travail de 
nouvelles responsabilités.  

 

38- l'insuffisance d'aptitudes et 
d'agressivité explique la plupart 
de mes échecs aux examens de 
sélection.  

 

39- lorsque mes qualités 
professionnelles ne sont pas 
reconnues, c'est que je n'ai pas 
su réclamer pour les faire 
reconnaître.

 

40-lorsque j'échoue dans mes 
examens de sélection, je le dois 
à la malchance.
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  )5(الملحق رقم 
  

  الصورة األولية لبعض بنود مقياس مركز الضبط 
  قبل تعديلها وعرضها على المحكمين

  
  .أحصل يف عملي على كل ما أريده، ألين أقوم بكل ما يتطلب ذلك -  3
  .يرجع عدم توفيقي يف إجياد عمل إىل ظروف قاهرة -  6

  .ىل األخطاء اليت أرتكبهاإنية غالباً ما يرجع الضجر الذي أشعر به يف حيايت امله -10
ال أتوصل يف التوفيق يف مسرييت املهنية، ألنين ال أعرف كيف أفرض نفسي لتمنح  -13

  .يل الفرصة املمكنة
  .جناحي يف عملي متصل ومتحكم فيه من طرف أشخاص هلم سلطة -21
  .ير يلالقرارات، فإنين أنتهي دائماً بالتقدبعض عندما أبذل جهداً احتجاجاً على  -27
 .ىل بعض املسابقات الظرفيةإيرجع الفضل يف جناحي التدرجيي يف مسرييت املهنية  -32
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 )6(الملحق رقم 
  الخصائص السيكومترية للمقاييس 

  
  :ثبات املقاييس بطريقة التجزئة النصفية -أوال

  )1(اجلدول رقم 
  )45= ن(يوضح معامل الثبات بالتجزئة النصفية ملقياس أعراض الضغوط املهنية  

  عدد البنود  بنود املقياس
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  معامل االرتباط
  بعد التصحيح قبل التصحيح

  0.88 0.79 5.31 13.51 10  البنود الفردية
 5.18 14.28 10 البنود الزوجية

  )2(اجلدول رقم 
  )45= ن(لمعلمني يوضح معامل الثبات بالتجزئة النصفية ملقياس الضغوط النفسية ل

  عدد البنود بنود املقياس
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  معامل االرتباط
 بعد التصحيح قبل التصحيح

  0.88 0.79 6.55 67.66 24 البنود الفردية
 6.61 67.84 24 البنود الزوجية

  )3(اجلدول رقم 
  )45= ن(بط يوضح معامل الثبات بالتجزئة النصفية ملقياس مركز الض

 املتوسط احلسايب  عدد البنود  بنود املقياس
االحنراف
 املعياري

  معامل االرتباط
  بعد التصحيح  قبل التصحيح

  0.88 0.78 5.06 29.22 20  البنود الفردية
 4.53 29.42 20  البنود الزوجية

  :صدق مقياس مركز الضبط بطريقة املقارنة الطرفية -ثانيا
  )4(اجلدول رقم 

  )45=ن(ضح معامل صدق املقارنة الطرفية ملقياس مركز الضبط يو

  )ت(قيمة   االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  
مستوى 
  الداللة
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  0.05 10.72 4.42 69.42 األعلى 27٪
 5.19 48.08 األسفل 27٪

 
  )7(الملحق رقم 

  المعالجات اإلحصائية
  

ت كل منها، مت تفريغ درجاا وفقاً لتعليما هابعد تصحيح أدوات القياس ووسائل 
وإخضاعها للتحليل اإلحصائي، إذ استخدمت الباحثات األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة 

  . ياتعن أسئلة الدراسة والتحقق من الفرض
  :املعيارية وفقاً للمعادالت التالية تحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافا -أوالً

   
  X = ΣX / N: املتوسط احلسايب -
 

 
 N - 1(N  /S =     NΣX²- (ΣX )²(: االحنراف املعياري -

 
   

  :لقياس داللة الفروق  ملتوسط جمموعتني غري متشاتني (t.test) )ت(اختبار  -ثانياً
T = X1

 – X2 / S X1 – X2   
  
  : معامل االرتباط لبريسون -ثالثاً

 Σxy - Σx . Σy/N  
  

 (Σx² - (Σx)²/N) .(Σy² - (Σy)² /N )  
 

 : براون –سبريمان  معامل االرتباط -رابعاً
  

                                                       2 r    

r  = 
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r = --------------   
                                     1+ r ½ ½  


