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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة عالقة �سغوط العمل بالدافعية لالإجناز، والفروق يف 
م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات املواجهة تبعًا ملتغريات )اجلن�س، واخلربة الإدارية( ، حيث 
تكونت عينة الدرا�سة من جميع مديري مدار�س التعليم املتو�سط مبدينة باتنة خالل العام 
الدرا�سي 2013/ 2014، والبالغ عددهم )26( مديراً ومديرة، اعتمد الباحث على املنهج 
ثالث  ت�سم  ا�ستمارة  ببناء  الباحث  قام  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  الرتباطي،  الو�سفي 
ا�ستبيانات: الأول يقي�س �سغوط العمل، اأما الثاين يقي�س الدافعية لالإجناز، والثالث يقي�س 
ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل، وقد مت حتليل البيانات املجمعة بالعتماد على معامل 
الرتباط لبري�سون )Pearson( ، وا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، 
الإح�سائية  الرزم  بربنامج  ال�ستعانة  جانب  اإىل  الفروق،  ملعرفة   T- test )ت(  واختبار 
بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت   ،  )SPSS( الجتماعية  للعلوم 
�سغوط العمل والدافعية لالإجناز بلغت )0.52( ، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
ا�سرتاتيجيات املواجهة تعزى ملتغريي  التعليم املتو�سط، يف  اإح�سائية لدى مديري  دللة 
اجلن�س، واخلربة الإدارية، واأظهرت النتائج اأي�سا عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لدى 

مديري التعليم املتو�سط يف الدافعية لالإجناز، تعزى ملتغريي اجلن�س، واخلربة الإدارية. 
الكلمات املفتاحية: �سغوط العمل، الدافعية لالإجناز، ا�سرتاتيجيات املواجهة، مدينة 

باتنة. 
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Relationship with Stress at Work Motivation of Achievement and 
Coping Strategies at the Middle School Principals in Batna in Algeria

Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 

stress at work andachievement motivation, and the differences depending on 
variables (Sex, managerial experience) strategies in confronting stress at 
work. The sample consisted of all middle school principals in Batna, during 
the 2013/ 2014 academic year, totaling (26) principals. The researcher 
relied on the descriptive approach. To achieve the objectives of the research, 
the researcher built a form comprises three questionnaires: The first one 
measures stress at work, the second the achievement motivation, and the third 
the strategies facing stress at work. The researcher used the collected data 
analysis based on (Pearson) correlation coefficient, extraction of mediam, 
standard deviations, and t- test to see the differences, in addition to the use 
of statistical software packages for Social sciences (SPSS) . As a result, the 
research found the existence of a positive correlation between stress at work 
and the achievement motivation, which was (0.52) . The results also showed 
that there is no statistically significant differences among the research sample 
or the coping strategies related to gender and management experience; There 
were no statistically significant differences among the research sample in 
achievement motivation due to the variable sex and managerial experience. 

Key words: Stress at work, achievement motivation, coping strategies, 
the city of Batna

 



أ. مخلوفي سعيد
عالقة ضغوط العمل بالدافعية لإلجناز واستراتيجيات مواجهتها

لدى مديري التعليم املتوسط مبدينة باتنة باجلزائر

202

مقدمة: 
تعد �سغوط العمل ظاهرة قدمية لأن حياة الأفراد ارتبطت منذ القدم بالعمل، اإىل اأن 
اإىل جميع  اأ�سبح ميتد  العمل  ن�سبيا.اإن �سغط  يعد حديثا  للدرا�سة  بها كمو�سوع  الهتمام 
املهمات  و�سوح  عدم  ب�سبب  ال�سغط،  اإحداث  على  قدرة  له  منحى  وكل  العمل،  مناحي 
امل�سندة لكل الفرد، وتختلف �سغوط العمل من منظمة اإىل اأخرى، ويتعر�س جميع العاملني 
العمل  ب�سغط  يتاأثرون  الأفراد ل  ولكن  الأوقات،  بع�س  العمل يف  ل�سغوط  املوؤ�س�سات  يف 
م�ستوى  اختالف  اإىل  توؤدي  الأفراد  خ�سائ�س  بني  الفردية  فالفروق  نف�سه،  بامل�ستوى 

معاناتهم منه، وكذلك ردود فعلهم على املواقف ال�ساغطة )الطعاين، 123( .
بتنفيذ  يقومون  الذين  الأفراد  يقود  الذي  فهو  الفعالة،  العنا�رش  من  املدر�سة  فمدير 
جميع  من  املدر�سة،  يف  العمل  عن  الأول  امل�سوؤول  وهو  املن�سودة،  الأهداف  ح�سب  اخلطة 

النواحي، ومن هنا ميكن اأن ندرك كرب حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه.
ويواجه مدير املدر�سة يف اأثناء قيامه بالأدوار والواجبات، وتنفيذه للتعليمات املكلف 
بها من الإدارة التعليمية، جملة من املعوقات وامل�سكالت التي قد حتد من فعاليته، وتقلل 
مهمة  وتربز  به،  يقوم  اأن  يتوقع  كان  مما  اأكرث  اإجناز  نحو  دافعيته  وتثبط  معنوياته،  من 
له،  يتعر�س  الذي  امل�ستوى  على  يواجهها  التي  العقبات  من  النوع  هذا  يف  املدر�سة  مدير 

بال�سرتاتيجيات التي يعتمدها للت�سدي ملثل هذا النوع من ال�سغوط )�سبري، 2009( .
ومع تعدد م�سادر هذه ال�سغوط جعلت الإن�سان قلقا �سهل ال�ستثارة، �سهل النفعال، 
الأمر الذي ينعك�س �سلبًا على اأدائه الوظيفي والتي قد تخف�س من دافعيتة نحو الإجناز ب�سكل 
اأكرث، حيث ي�سري جل الرتبويني باأن العمل يف الإدارة املدر�سية يعد م�سدرا لل�سغوط اإذ ي�سعر 
كثري من العاملني يف املدر�سة بالإرهاق، وحالت عدم التوازن النف�سي واجل�سماين مما يوؤثر 

عليهم، وعلى م�ستوى الأداء الذي يقومون به ب�سكل �سلبي.
كما اأثبتت بع�س الدرا�سات التطبيقية اأن املديرين، وبخا�سة يف الدول النامية على 
اختالف م�ستوياتهم يف املوؤ�س�سات الإدارية املختلفة اأيا كان نوعها، ون�ساطها، اأو حجمها 
يتعر�سون ل�سغوط عديدة، واإن البيئة الداخلية اأو اخلارجية هي م�سدر هذه ال�سغوط، كما 
اأثبتت هذه الدرا�سات اأن ال�سلطة املمنوحة للمديرين ل تتنا�سب مع امل�سوؤوليات املنوطة بهم 

التي ينعك�س اأثرها على دافعية العمل لديهم ب�سفة عامة )ع�سكر، 2003( .
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اأن ال�سغوط بذاتها ل تعد جيدة ول �سيئة، واإمنا تعتمد على التجربة ال�سخ�سية  كما 
�سببا  اأو قد تكون  اإيجابية ومفيدة،  للعمل، عندما تكون  له  اأحيانا دافعا  للفرد، فقد تكون 
مل�ساعر القلق والنزعاج عندما تكون �سلبية و�سارة انطالقا من اأن ال�سعور بالتوتر الناجت 
له  يتعر�س  حمتمل  تهديد  فيه  ملوقف  كيماوية  حيوية  ا�ستجابة  عن  عبارة  ال�سغوط  عن 
الفرد با�ستمرار.وبالتايل يعتمد التعامل مع ال�سغوط على مقدرة الفرد على ال�ستجابة لها، 
نحو  وتوجيهه  ال�سلوك،  ال�سخ�سية، وحفز  بناء  نظام  املهمة يف  القوى  اأحد  والدافعية هي 
اإيقافه.وتعرف الدافعية: باأنها قوة ت�ساعد على ا�ستمرار  اأو حتى  اأو تاأجيله،  وجهة معينة، 
قوى  جمموعة  باأنها  اأي�سا  وتعرف  ال�ستجابات،  تعاق  اأو  تتحقق  اأن  اإىل  ال�سلوكي  النمط 

مكونة من عدد من العوامل الداخلية واخلارجية التي تثري ال�سلوك وتوجهه.
الفرد  اأو خربة ذاتية لدى  باأنه: » جتربة ذاتية  العمل  اأما »هيجان« فقد عرف �سغط 
حتدث نتيجة لعوامل يف الفرد نف�سه اأو البيئة التي يعمل فيها، حيث يرتتب على هذه العوامل 
حدوث اآثار، اأو نتائج ج�سمية، اأو نف�سية، اأو �سلوكية على الفرد توؤثر بدورها على اأدائه للعمل 

مما ي�ستلزم معاجلة هذه الآثار، واإدارتها بطريقة �سليمة )امللحم، 2000( .
النف�سي، حيث  لأهميتها يف املجال  الدافعية لالإجناز نظراً  بدرا�سة  الهتمام  ويرجع 
يعد الدافع لالإجناز عاماًل مهمًا يف توجيه �سلوك الفرد وتن�سيطه، ويف اإدراكه للمواقف ف�ساًل 
عن م�ساعدته يف فهم �سلوك الفرد وتف�سريه، و�سلوك املحيطني به.كما يعّد الدافع لالإجناز 
مكونًا اأ�سا�سيًا يف �سعي الفرد جتاه حتقيق ذاته، وتوكيدها، حيث ي�سعر الفرد بتحقيق ذاته 
اأف�سل،  اأ�سلوب حياة  اإليه من  اأهداف، وفيما ي�سعى  من خالل ما ينجزه، وفيما يحققه من 

وم�ستويات اأعظم لوجوده الإن�ساين )خليفة، 2000( .
امل�رشوعات  اأ�سحاب  باأن  العتقاد  اإىل   )D.Mcclelland( ماكليالند  دفع  ما  وهذا 
الكربى واملخاطرين يف العامل اإمنا يكون دافعهم الأ�سا�س والأول هو الرغبة يف الإجناز )بن 

زاهي، 2007( .
ومبا اأن مدير املدر�سة تقع عليه م�سوؤولية كبرية جتاه مدر�سته وجمتمعه، فمن املتوقع 
الأ�ساتذة،  مع  التعامل  طبيعة  مثل:  م�سادرخمتلفة  من  تن�ساأ  عمل  ل�سغوط  يتعر�س  اأن 
العمل،  ال�سائدة يف املدر�سة، وبيئة  الرتبوية  الفل�سفة  التالميذ، وطبيعة  واأولياء  والتالميذ، 
اأن ت�سكل  اآخر امل�سادر التي ميكن  اإىل  الزائد، و�رشاع الدور، وغمو�س الدور  وعبء العمل 
عوامل �سغط عليه، وكل هذه ال�سغوط املتوقعة رمبا توؤثر ب�سكل ما على دافعيته نحو العمل 
التي قد توؤدي اإىل عدم قيامه مبهامه واأدواره املتوقعة منه بال�سكل الأمثل مما ي�سهم يف 

التقلي�س من دوره يف حتقيق اأهداف املدر�سة  يف التعليم، وخدمة املجتمع املحلي.
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اأكرث من امل�سوؤولية  التعليم املتو�سط يف اجلزائر، مبهمات  وقيا�سا مبا كلف به مدير 
املمنوحة له على م�ستوى املوؤ�س�سة الرتبوية، مثل الإ�رشاف على جمموعة من البتدائيات 
يف اإطار املاأمن حيث ُكلف مدير املوؤ�س�سة املتو�سطة بت�سيري اجلانب املايل لهذه املدار�س، 
وغياب نائب مدير على م�ستواه الإداري مثلما هو معمول به يف التعليم الثانوي، والتقدم 
اإذا  اأ�سبح يواجه �سغوطا ذات م�سادر متعددة يف عمله، ولكن  العلمي والتكنولوجي، فقد 
من  يقلل  اأن  �ساأنه  من  فهذا  واإيجابية،  فعالة  باأ�ساليب  ال�سغوط  هذه  يواجه  اأن  ا�ستطاع 

امل�ساعر ال�سلبية التي مير بها، ويزيد يف دافعيته نحو العمل والإجناز ب�سكل اأدق.
مشكلة الدراسة: 

�سغوطا  هناك  اأن  العمل  �سغوط  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  من  عدد  اأكد 
لعملهم،  اأدائهم  على  ينعك�س  العمل، مبا  على  وقدرتهم  املديرين  فاعلية  اإدارية حتد من 
اإذ ل ميكن لالأهداف الرتبوية اأن تتحقق اإذا مل يتم العمل على التخفيف من هذه ال�سغوط، 
مديري  تواجه  التي  العمل  �سغوط  على  للتعرف  الدرا�سة  هذه  جاءت  ذلك  من  وانطالقًا 
مواجهتها  وا�سرتاتيجيات  لالإجناز،  بالدافعية  وعالقتها  املتو�سط،  التعليم  مدار�س 

.  )2010 )خليفات، واملطارنة، 
فم�سكلة الدرا�سة احلالية تربز يف �سغوط العمل التي يتعر�س لها مدير التعليم املتو�سط، 
كقائد تربوي اإليه مهمات ت�سيري املوؤ�س�سة وفق ما ين�س عليه الت�رشيع املدر�سي، ومن هذه 
ال�سغوط واأكرثها تاأثريا على م�ستواه الإداري والتعليمي وحتى الرتبوي، غمو�س املهمات 
امل�سندة اإليه، واآلية ال�رشاع الداخلي واخلارجي مع طاقم املوؤ�س�سة الرتبوية، و�سغوط العمل 
ال�سغوط  هذه  كل  العليا،  الرتبوية  والقيادة  املحلي،  املجتمع  وعن  التالميذ،  عن  الناجتة 
الت�رشيع  ن�سو�س  يف  حمددة  هي  كما  مبهماته  قيامه  عدم  اإىل  حتما  �ستوؤدي  املتوقعة 
املدر�سي، الأمر الذي يوؤدي اإىل تدهور دافعيته نحو الإجناز يف الأعمال املوكلة له، حماوًل 
التكيف مع الأو�ساع عن الطريق اخلربات الذاتية اأحيانا، وباللجوء اإىل اجلانب الجتماعي 
اخلارجي، والتنظيمي اأحيانا اأخرى.وعليه ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال التايل: 

ما عالقة �سغوط العمل بالدافعية لالإجناز لدى مديري التعليم املتو�سط 
مبدينة باتنة باجلزائر؟ وما اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة ملواجهتها؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية من خالل: 

و�سع اأر�سية �سلبة لبناء مقايي�س: �سغوط العمل- الدافعية لالإجناز- ا�سرتاتيجيات  ●
مواجهة �سغوط العمل يف الإدارة املدر�سية وبخا�سة بالبيئة اجلزائرية.
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اإمكانية ا�ستثمار نتائجه يف جمالت مهنية خمتلفة كت�سيري املوؤ�س�سات الرتبوية  ●
وال�سناعية.

و�سع ت�سور مقرتح للتعامل مع �سغوط العمل لدى مديري املوؤ�س�سات الرتبوية،  ●
وعلى امل�ستوى التنظيمي للمدر�سة.

تنمية  ● وبالتايل  ال�سغوط،  مع  الفعال  والتعامل  ال�رشيع،  التوافق  مهارات  تنمية 
املهارات الإدارية التي تواجه مدير املدر�سة، يف ظل زيادة جو من ال�سغوط عليه.

أهداف الدراسة: 

يهدف هذا البحث اإىل ما ياأتي: 
العمل،  ● �سغوط  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  ارتباط  عالقة  وجود  مدى  عن  الك�سف 

والدافعية لالإجناز لدى اأفراد عينة البحث.
�سغوط  ● مواجهة  ل�سرتاتيجيات  البحث  عينة  اأفراد  ا�ستخدام  م�ستوى  اإىل  التعرف 

العمل )مو�سع الدرا�سة( .
البحث  ● عينة  اأفراد  ا�ستخدام  م�ستوى  يف  الإح�سائية  الفروق  دللة  عن  الك�سف 

واخلربة  اجلن�س،  ملتغري  تعزى  الدرا�سة(  )مو�سع  العمل  �سغوط  مواجهة  ل�سرتاتيجيات 
الإدارية.
الك�سف عن مدى وجود فروق يف ا�ستخدام اأفراد عينة البحث لأبعاد دافعية الإجناز  ●

)مو�سع الدرا�سة( ، تعزى ملتغري اجلن�س، واخلربة الإدارية.

أسئلة الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
هل توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني �سغوط العمل، والدافعية لالإجناز لدى  ♦

مديري التعليم املتو�سط مبدينة باتنة باجلزائر؟ 
التعليم  ♦ مديري  لدى  العمل  �سغوط  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  م�ستوى  ما 

املتو�سط مبدينة باتنة باجلزائر؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط  ♦

العمل لدى مديري التعليم املتو�سط تبعًا ملتغري اجلن�س؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط  ♦
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العمل لدى مديري التعليم املتو�سط تبعًا ملتغري اخلربة الإدارية؟ 
التعليم  ♦ الدافعية لالإجناز لدى مديري  اإح�سائيًا يف م�ستوى  هل توجد فروق دالة 

املتو�سط تبعًا ملتغري اجلن�س؟ 
التعليم  ♦ الدافعية لالإجناز لدى مديري  اإح�سائيًا يف م�ستوى  هل توجد فروق دالة 

املتو�سط تبعًا ملتغري اخلربة الإدارية؟ 

املفاهيم واملصطلحات: 

عن  ◄ الناجتة  وال�سدة  والتوتر،  بال�سبط،  املرتبطة  الظروف  تلك  اإنها  ال�سغوط: 
املتطلبات التي ت�ستلزم نوعا من اإعادة التوافق عند الفرد، وما ينتج عن ذلك من اآثار ج�سمية 

ونف�سية، وقد تنتج ال�سغوط كذلك من ال�رشاع والقلق )عثمان، 2001( .
مطلب  على  ردا  واجل�سد  العقل  اإثارة  اأنها  على  ال�سغوط:   )Schafer( �سافري  ويعرف 

 )Schafer ; 2000 : 06(.مفرو�س عليهما
�سغوط العمل: حالة تن�ساأ ب�سبب تفاعل العوامل املتعلقة بالعمل مع خ�سائ�س  ◄

العامل ال�سخ�سية، ت�سبب خلال يف التزان النف�سي والبدين تدفعه اإىل ت�رشف بدين اأو عقلي 
 Szilagy & Wallace ,( وقدم كل من �زشلجي ووال�س. )غري معتاد )جري نبارغ، 2004
لدى  اأو ع�سويًا  نف�سيًا،  اختالًل  ذاتية حتدث  باأنها »جتربة  العمل  ل�سغوط  تعريفًا   )1978
الفرد نتيجة ملجموعة من العوامل البيئية اخلارجية، اأو املنظمة التي يعمل بها الفرد ذاته« 

)عبد العظيم، وعبد العظيم، 2006( .
مديرو  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  العمل  �سغوط  تقا�س  الإجرائية  الناحية  ومن 
مدار�س التعليم املتو�سط من خالل اإجابتهم عن كل فقرة من فقرات اأداة قيا�س �سغوط العمل 

باأبعاده اخلم�سة التي ترتاوح بني )28( درجة و )84( درجة، مبتو�سط قدره )56( درجة.
الدافعية لالإجناز: ا�ستعداد الفرد لتحمل امل�سوؤولية، وال�سعي نحو التفوق لتحقيق  ◄

الناحية الإجرائية  2012( .ومن  العقبات )معمرية،  اأهداف معينة، واملثابرة للتغلب على 
من  املتو�سط  التعليم  مدار�س  مديرو  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  لالإجناز  الدافعية  تقا�س 
التي  الأربعة  باأبعاده  الإجناز  دافعية  قيا�س  اأداة  فقرات  من  فقرة  كل  عن  اإجابتهم  خالل 

ترتاوح بني )21( درجة و )63( درجة، مبتو�سط قدره )42( درجة.
اإحداث  ◄ ق�سد  منظمة  ومواقف  عمليات،  من  مكونة  عمل  خطة  اال�سرتاتيجية: 

تفاعالت بني عنا�رش الو�سعية الرتبوية، متكن من تي�سري حتقيق اأهداف امل�ساريع الرتبوية 
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بني فرد اأو جمموعة اأفراد )غريب، 2001( .
راأ�س  ◄ على  ويقف  املدر�سة،  يف  الأول  الإداري  باأنه  يعرف  املدر�سة:  مدير 

التعليمية  ال�سلطة  اأمام  الكاملة،  بل  الأوىل،  امل�سوؤولية  فيها  ويتحمل  فيها،  التنظيم 
.  )2009 )�سبري،  واملجتمع 

ا�سرتاتيجيات املواجهة: تغري معريف متوا�سل، وجهود �سلوكية لإدارة احلاجات  ◄
الداخلية واخلارجية، وبخا�سة تلك احلاجات.ومن الناحية الإجرائية تقا�س ا�سرتاتيجيات 
املواجهة بالدرجة التي يح�سل عليها مديرو مدار�س التعليم املتو�سط من خالل اإجابتهم عن 
اأداة قيا�س ا�سرتاتيجيات املواجهة باأبعاده الثالثة، التي ترتاوح بني  كل فقرة من فقرات 

)23( درجة و )69( درجة، مبتو�سط قدره )46( درجة.
التعليم املتو�سط: هي مرحلة من مراحل التعليم الإلزامي، اإذ ينتقل اإليها املتعلم  ◄

بعد ح�سوله على �سهادة التعليم البتدائي، وتتكون من اأربع �سنوات، وتتوج ب�سهادة التعليم 
املتو�سط )�سارف، 2011( .

حدود الدراسة: 
احلدود الب�رشية: حيث تكون جمتمع البحث من كل مديري مدار�س التعليم املتو�سط  ♦

2014 والبالغ عددهم )164( مديرا   /2013 الدرا�سية  ال�سنة  بولية باتنة.اجلزائر.خالل 
ومديرة.
قام  ♦ اجلزائر، حيث  باتنة �رشق  البحث مبدينة  اإجراء هذا  لقد مت  املكانية:  احلدود 

املتو�سط  التعليم  مديري  مبكاتب  الدرا�سة،  جمتمع  على  البحث  ا�ستمارة  بتوزيع  الباحث 
فرديا، كل مدير �سلمت له ا�ستمارة مع تو�سيحنا له طريقة الإجابة.

بني  ♦ ما  الفرتة  يف   ، الأ�سا�سية(  )الدرا�سة  البحث  هذا  اإجراء  مت  الزمنية:  احلدود 
.2014  /03  /20 2013 اإىل غاية   /11  /08

الدراسات السابقة: 

الدراسات املتعلقة بضغوط العمل: 

اأجرى بويالند (2011Boyland,) درا�سة هدفت اإىل التعرف على درجة �سغوط العمل 
لدى مديري املدار�س البتدائية يف ولية انديانا بالوليات املتحدة الأمريكية، كما هدفت 
واجلن�س،  العمر،  الدرا�سة ملتغريات  عينة  تقديرات  متو�سطات  الفروق يف  التعرف على  اإىل 
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مديراً.وا�ستخدم   )140( عن  عبارة  الدرا�سة  عينة  وكانت  مدر�سة،  كمدير  اخلربة  و�سنوات 
لهذا  �سممت  ا�ستبانة  عن  عبارة  الدرا�سة  اأداة  وكانت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث 
اإجهاد متو�سطة  اأن هناك م�ستويات  الدرا�سة  اإليها  التي تو�سلت  النتائج  اأهم  الغر�س.ومن 
لدى مديري املدار�س يف ولية انديانا، كما اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات 
ي�ستخدمون  املدار�س  مديري  اأن  كما  امل�ستخدمة،  للمتغريات  تبعا  الدرا�سة  عينة  تقديرات 

و�سائل فعالة ملقاومة الحرتاق النف�سي.
اأثر �سغوط العمل يف  اإىل التعرف على   (2010) خليفات، واملطارنة  وهدفت درا�سة 
الأداء الوظيفي لدى مديري املدار�س احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن، وحاولت التعرف اإىل 
اإقليم جنوب  م�سادر �سغوط العمل يف الأداء الوظيفي لدى مديري املدار�س احلكومية يف 
الأردن، وهل توجد وجود فروق ذات دللة اإح�سائية مل�سادر �سغوط العمل تعزى ملتغري 
)اجلن�س، واخلربة، والعمر، واحلالة الجتماعية( ، وهل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية لالأداء 
الوظيفي تعزى اإىل: )اجلن�س، واخلربة، والعمر، واحلالة الجتماعية( ، مت تطوير ا�ستبانتني 
)985( معلمًا ومعلمة، وقد  ومديرة  )331( مديراً  البالغة  الدرا�سة  توزيعها على عينة  مت 
متو�سطًا،  كان  املديرين  لدى  الأداء  ال�سغوط يف  م�ستوى  اأن  النتائج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
كما بينت الدرا�سة اأي�سا اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية مل�ستوى �سغوط العمل تعزى 

ملتغري اجلن�س، وامل�ستوى التعليمي، واخلربة، والعمر، واحلالة الجتماعية.
احلكومية  املدار�س  مديري  لدى  العمل  »�سغوط  بعنوان   (2009) �سبري  درا�سة  ويف 
مبحافظات غزة و�سبل التغلب عليها«، بغزة فل�سطني.تبعا ملتغريات الدرا�سة وهي: )اجلن�س، 
املوؤهل العلمي، املرحلة التعليمية، عدد �سنوات اخلدمة، فرتة الدوام املدر�سي )، وقد ا�ستخدم 
الدرا�سات، وتكونت عينة  النوع من  التحليلي ملنا�سبته ملثل هذا  الو�سفي  الباحث املنهج 
الدرا�سة من جميع اأفراد جمتمع الدرا�سة، حيث اأجرى الباحث م�سحًا �ساماًل للمجتمع وبلغ 
عددهم )374( مديرا ومديرة من املديريات التعليمية ال�ستة، وا�ستخدم الباحث لهذا الغر�س 
با�ستخدام برنامج احلزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS(.وقد اأظهرت النتائج باأن 
العمل  �سغط  من  متو�سط  مل�ستوى  يتعر�سون  غزة  مبحافظات  احلكومية  املدار�س  مديري 
حيث بلغت ن�سبته )51.83( ، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�س 
اأي�سا  النتائج  اأظهرت  التي يتعر�س لها مديرو املدار�س احلكومية، كما  العمل  يف �سغوط 
اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة يف البعد )�سغوط 
النتائج  بينت  كما   ، املحلي(  املجتمع  عن  ناجتة  �سغوط  املادية،  العمل  بيئة  عن  ناجتة 
ناجتة  )�سغوط  البعد  يف  اخلدمة  �سنوات  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
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عن الطلبة، �سغوط ناجتة عن بيئة العمل املادية، �سغوط ناجتة عن العالقات يف العمل( 
والدرجة الكلية، وقد كانت الفروق ل�سالح الأقل خدمة.

(2009Combs,& Jackson,) فقد قاما بدرا�سة هدفت  و جاك�سون  كومبي�س  اأما 
ولية  يف  البتدائية  املدار�س  مديري  بني  الوظيفي  الحرتاق  م�ستويات  عن  الك�سف  اإىل 
�سام هو�سنت الأمريكية بالوليات املتحدة وكانت عينة الدرا�سة عبارة عن )228( مديراً، 
عبارة  الدرا�سة  اأداة  وكانت  درا�ستهما،  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم 
عن ا�ستبانة تقي�س م�ستوى الحرتاق الوظيفي با�ستخدام مقيا�س ما�سال�س اأر�سلت للمديرين 
عرب الربيد الإلكرتوين، ومن اأهم نتائج الدرا�سة اأن حوايل 09% من املبحوثني يعانون من 
الحرتاق النف�سي العايل، واأن الروح املعنوية والر�سا عن العمل ينخف�سان لدى املديرين 
ذات دللة  اأنه ل توجد فروق  الدرا�سة  احرتاق عال، وتبني من  يعانون من م�ستوى  الذين 

اإح�سائية تبعا ملتغريات العمر، واجلن�س، و�سنوات اخلربة.
قام �سحام (2007) بدرا�سة هدفت اإىل معرفة عالقة ال�سغوط املهنية بال�سطرابات 
ال�سيكو�سوماتية لدى اأ�ساتذة التعليم املتو�سط مبدينة امل�سيلة باجلزائر، حيث اعتمد الباحث 
خمتارة  فردا   )342( العينة  اأفراد  عدد  كان  فقد  الدرا�سة  عينة  اأما  الو�سفي،  املنهج  على 
امل�ستخدمة  والأدوات  للدرا�سة،  الأ�سلي  املجتمع  من   )%11.33( تعادل  وهي  ع�سوائيا، 
وقد  ال�سيكولوجية،  العوار�س  حتري  واختبار  املهني،  ال�سغط  ومقيا�س  املقابالت،  هي 
وال�سطرابات  العالئقية،  وامل�سادر  ال�سغوط،  بني  عالقة  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
ال�سيكو�سوماتية كما اأظهرت النتائج اأي�سا وجود تكرار للم�سادر العالئقية لل�سغط املهني 
مما يوؤدي اإىل م�ستويات �سديدة له تراوحت يف اأغلبها بني املتو�سط واملرتفع، وبالتايل كان 

الرتباط بني ال�سغط املهني، وال�سطرابات ال�سيكو�سوماتية موجبًا.

الدراسات املتعلقة بالدافعية لإلجناز: 

قامت البدور )2007( بدرا�سة هدفت التعرف اإىل م�ستوى ال�سغوط النف�سية، وعالقته 
مب�ستوى الدافعية ملديري املدار�س، وقد تكون جمتمع الدرا�سة من )86( مديرا من مدار�س 
الأمانة العامة للموؤ�س�سات الرتبوية امل�سيحية يف الأردن، وا�ستخدمت الباحثة جلمع البيانات 
اأداتني، الأوىل: لقيا�س ال�سغوط النف�سية، والثانية: لقيا�س الدافعية للمديرين، واأظهرت نتائج 
الدرا�سة وجود م�ستوى متو�سط من ال�سغوط النف�سية وفقًا لإجابات املديرين اأنف�سهم، كما 
تبني وجود م�ستوى مرتفع من الدافعية لدى هوؤلء املديرين، وكان هناك ارتباط �سلبي دال 
اإح�سائيا بني م�ستوى ال�سغوط النف�سية للمديرين، وم�ستوى الدافعية، كما اأ�سارت النتائج 
اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤ 0.001( يف م�ستوى 
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ال�سغوط النف�سية لدى مديري املدار�س تعزى ملتغريات اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي، 
 )α≤ 0.001( والإقليم.ف�ساًل عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة

يف م�ستوى الدافعية تعزى ملتغريات اجلن�س، واخلربة، و املوؤهل العلمي، والإقليم.
لالإجناز،  الدافعية  تاأثري  اإىل  التعرف   (Willke, 2004) ويلك  درا�سة  وهدفت 
معلمًا   )170( من  مكونة  عينة  لدى  التعليم،  ا�سرتاتيجيات  حتقيق  يف  املعلم  وفعالية 
وقد  خمتلفة،  تخ�س�سات  ومن  والثانوية،  الأ�سا�سية،  التدري�س  مرحلتي  من  ومعلمة 
قدرة  يف  لالإجناز  للدافعية  اإح�سائيًا  ودال  موجب  تاأثري  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
اجلن�سني  بني  فروق  توجد  ل  واأنه  بفعالية،  التعليم  ا�سرتاتيجيات  حتقيق  على  املعلم 
لذوي  لالإجناز  الدافعية  من  اأكرب  م�ستوى  النتائج  اأظهرت  كما  لالإجناز،  الدافعية  يف 
املرحلة  يف  املعلمون  اأظهر  كما  الأدبية،  بالتخ�س�سات  مقارنة  العلمية  التخ�س�سات 

الأ�سا�سية. اأكرب من املرحلة  الثانوية م�ستوى 
لتقييم  فعالة  تربوية  و�سائل  اإىل خلق  درا�سة هدفت   (Seath, 2004) �سيث  واأجرى 
الطبيعة املعقدة لدافعية الإجناز الأكادميية لدى الطالب، وقدرتهم على اإدارة الذات، ف�سال 
 )DSI( عن �رشح ال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطالب يف التعلم يف برنامج التعليم الفردي
داخل ق�سم علم النف�س العامل، الدرا�سة تبحث ما اإذا كانت هناك فروق بني الطالب الناجحني 
وغري الناجحني يف معتقداتهم اخلا�سة بعمليات التعلم، وفاعلية الذات والقدرة على اإدارة 
الذات، وبيئة املذاكرة، والقدرة على تنظيم اجلهد كما يقي�سه مقيا�س ال�سرتاتيجيات الدافعية 
للتعلم )MSLQ( الذي اأعده بينرت�س واآخرون )Pintrich,et al.,1991( اأما من حيث العينة، 
اجلامعي يف جامعة  الأول  ال�سف  من  وطالبة  طالبا   )75( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  فقد 
ميدو�سترين، اأما من حيث النتائج اأكدت الدرا�سة اأن هناك خم�سة عوامل اأ�سا�سية تعمل على 
زيادة الدافعية للنجاح الأكادميي وهي: املعتقدات اخلا�سة بالتعليم، فاعلية الذات، تنظيم 

الذات، التحكم يف الوقت، وبيئة ال�ستذكار.
Accordino & Slaney, 2000 Ac-) واأكوردينو،  و�سالين  اأكوردينو،   أأما درا�سة

وال�سحة  الإجناز  دافعية  بني  العالقة  طبيعة  على  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   (; cordino
اختالف  اإىل  بالإ�سافة  الثانوية،  باملدار�س  املراهقني  الطالب  من  جمموعة  لدى  النف�سية 
دافعية الإجناز باختالف النوع، والعالقة بني دافعية الإجناز وتقدير الذات، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )123( طالبًا وطالبة باملرحلة الثانوية موزعني كالتايل: منهم )55( طالبا، 
و )68( طالبة.وا�ستخدم يف الدرا�سة مقيا�س دافعية الإجناز لــــ مايرز )Myers( ، وقائمة 
)Rosenberg(.وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج  لقيا�س تقديرات لــــــ روزنربج 
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الذات لدى طالب  الإجناز وتقدير  اإح�سائيا بني دافعية  ارتباطيه دالة  منها: وجود عالقة 
اأنه ل توجد فروق بني اجلن�سني يف دافعية الإجناز، ووجود عالقة  املرحلة الثانوية، كما 
ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بني دافعية الإجناز وال�سحة النف�سية مبعنى اأن الطالب الذين 

يتميزون ب�سلوك نف�سي جيد لديهم دافع اإجناز مرتفع.
الدراسات املتعلقة باسرتاتيجيات املواجهة: 

النف�سية  ال�سغوط  مظاهر  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�سة   (2012) وخليفة  مقداد،  قام 
التي  ال�سرتاتيجيات  اأنواع  وحتديد  الف�سل،  نظام  معلمو  لها  يتعر�س  التي  وم�سادرها 
بلغ  ع�سوائية،  بطريقة  الدرا�سة  عينة  اختيار  ومت  ال�سغوط،  هذه  ملواجهة  ي�ستخدمونها 
الدرا�سية  لل�سنة  معلمَة   )121( و  معلمًا   )25( منها  ومعلمَة،  معلمًا   )146( اأفرادها  عدد 
2004/ 2005، مت بناء ا�ستبانة �سمت ثالثة اأبعاد رئي�سة هي، مظاهر ال�سغوط النف�سية 
وم�سادرها، وا�سرتاتيجيات مواجهتها، وبعد التاأكد من ثبات و�سدق الإ�ستبانة وزعت على 
العينة، حيث بينت نتائج الدرا�سة اأن معلمي الف�سل يبدون مظاهر متعددة لل�سغوط النف�سية 
التدري�س، وال�سعور بالياأ�س وامللل، وتف�سيل  اأهمها؛ هي: املظاهر النفعالية، كرتك مهنة 
الف�سل يتعر�سون مل�سادر متنوعة  باأن معلمي  الدرا�سة  بينت  اأخرى، كما  العمل يف مهن 
من ال�سغوط اأهمها: ال�سغوط املتعلقة باأمور اأولياء التالميذ، كما اأظهرت النتائج اأي�سا اأنه 
توجد فروق يف ا�سرتاتيجيات املواجهة تعزى ملتغري اجلن�س، يف حني بينت النتائج كذلك 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�سرتاتيجيات املواجهة تعزى ملتغري اخلربة الإدارية 

ول�سالح ذوي اخلربة الإدارية املرتفعة.
وهدفت درا�سة بركات (2010) بعنوان ال�سرتاتيجيات التكيفية مع ال�سغوط املهنية 
لدى معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم بفل�سطني، التعرف اإىل اأهم ال�سرتاتيجيات 
النف�سية، والجتماعية، واجل�سمية التي ي�ستخدمها املعلم للتكيف مع ال�سغوط املهنية يف 
طبق  الغر�س  والتخ�س�س.لهذا  العلمي،  واملوؤهل  املدر�سة،  ونوع  اجلن�س،  متغريات:  �سوء 
 100 )منهم  ومعلمة  معلم   )200( من  مكونة  عينة  على  ت�سميمه  من  ا�ستبانة  الباحث 
معلم و 100 معلمة( .وقد اأظهرت النتائج اأن املعلمني ي�ستخدمون ال�سرتاتيجيات التكيفية 
اأظهرت  كما  املهنية،  ال�سغوط  ملواجهة  الرتتيب  على  واجل�سمية  والنف�سية،  الجتماعية، 
النتائج وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف م�ستوى ا�ستخدام املعلمني لهذه ال�سرتاتيجيات تبًعا 
ول�سالح  والجتماعية،  النف�سية  ال�سرتاتيجيات  يف  الإناث  ل�سالح  وذلك  اجلن�س،  ملتغري 
دالة  فروق  وجود  عدم  الراهنة  النتائج  اأ�سارت  اجل�سمية.كما  ال�سرتاتيجية  يف  الذكور 
اإح�سائًيا يف ا�ستخدام املعلمني لال�سرتاتيجيات التكيفية النف�سية، والجتماعية، واجل�سمية، 

ملواجهة ال�سغوط املهنية تبًعا ملتغريي املوؤهل العلمي والتخ�س�س.
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ويف درا�سة قام بها اجلردات )2010( كان هدفها الك�سف عن الأ�ساليب التي ميكن 
والإداريني  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  العمل  �سغوط  مع  للتكيف  ا�ستخدامها 
العاملني يف كلية املعلمني بحائل، ومعرفة ما اإذا كانت هناك فروق ذات دللة اإح�سائية 
اأفراد عينة البحث ككل  بني ا�ستجابة اأع�ساء هيئة التدري�س تبعا للرتبة الأكادميية، وبني 
تبعا لطبيعة العمل )تدري�سي، واإداري( .تكونت عينة البحث من )66( ع�سو هيئة تدري�س، و 
)29( اإداريًا من كلية املعلمني بحائل، واأ�سارت النتائج اأن اأهم ال�سرتاتيجيات التي ميكن 
ا�ستخدامها للتكيف مع �سغوط العمل، هي: اأ�سلوب البعد الديني، وحل م�سكالت العمل، واأنه 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س تبعا ملتغري الرتبة 

الأكادميية، ولطبيعة العمل.
الذكاء  من  كل  اأبعاد  بني  العالقة  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   (2006) جابر  واأجرى 
الوجداين، والكفاءة الذاتية، وا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط، ودرا�سة الفروق بني املعلمني 
يف الذكاء الوجداين، واأبعاده، والكفاءة الذاتية، وا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط تبعًا للنوع 
)ذكور/ اإناث( ، والتخ�س�س )علمي/ اأدبي( ، و�سنوات اخلربة بالتدري�س، والتنبوؤ من خالل 
درجات اأبعاد درجات الذكاء الوجداين بالكفاءة الذاتية، وا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط، 
الأ�سا�سية  الدرا�سة  عينة  وبلغت  ومعلمة،  معلم   )306( ال�ستطالعية  الدرا�سة  عينة  بلغت 
الوجداين،  الذكاء  مقيا�س  اإعداد  مت  البتدائية،  املرحلة  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا   )452(
من  جمموعة  اإىل  التو�سل  ال�سغوط.ومت  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  وقائمة  الذاتية،  والكفاءة 
وا�سرتاتيجيات  الذاتية،  الكفاءة  بني  اإح�سائيا  ودالة  موجبة،  عالقة  وجود  منها:  النتائج 
مواجهة ال�سغوط، كما اأظهرت النتائج تفوق ذوو التخ�س�س الأدبي على التخ�س�س العلمي 
يف ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط، وتفوق الإناث على الذكور يف ا�سرتاتيجيات املواجهة.

ي�ستخدمها  التي  ال�سرتاتيجيات  على  التعرف  اإىل   (1998) العار�سة  درا�سة  وهدفت 
التي  النف�سية  ال�سغوط  مع  للتكيف  نابل�س  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  يف  املعلمون 
تواجههم، ولتحديد فيما اإذا كانت هناك فروق ذات دللة يف ال�سرتاتيجيات تعزى ملتغريات 
الدرا�سة من )241( معلمًا  العلمي، واخلربة، ومكان العمل، تكونت عينة  اجلن�س، واملوؤهل 
اأن ا�ستخدام املعلمني ل�سرتاتيجيات التكيف  اإىل  الدرا�سة  ومعلمة.وقد تو�سلت نتائج هذه 
مع ال�سغوط النف�سية متو�سطة، واأن اأهم هذه ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة هي: ا�سرتاتيجيات 
املعلمني  ا�ستخدام  يف  فروق  وجود  عدم  النتائج  بينت  والدينية.كما  الذاتي،  ال�سبط 
ل�سرتاتيجيات التكيف مع ال�سغوط تعزى اإىل متغري اجلن�س، اأو مكان العمل، اأو اخلربة، اأو 

املوؤهل العلمي.
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املهنية،  ال�سغوط  م�سادر  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   (,1993Goeller) جويلر  قام 
وكيفية مواجهتها لدى مديري املدار�س يف ولية اأنديانا الأمريكية، على عينة بلغت )365 
مديري  اإدراك  ملدى  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  .اأ�سارت  مديراً( 
املدار�س مل�سادر �سغوط العمل املهنية تبعًا ملتغريات اجلن�س، والعمر، وكذلك جود فروق 
العمل املهنية من وجهة نظر مديري املدار�س تبعًا  اإح�سائية مل�سادر �سغوط  ذات دللة 

لختالف م�ستوى املدر�سة، ول�سالح مديري املدار�س الثانوية املتو�سطة.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
�سغوط . 1 مو�سوع  بتناول  احلالية  الدرا�سة  مع  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  اتفقت 

، ودرا�سة  الدرا�سات هي درا�سة �سحام )2007(  التعليم، وهذه  العمل لدى مديري مدار�س 
جويلر  ودرا�سة   ،  )2010( بركات  ودرا�سة   ،  )2010( خليفات  ودرا�سة   ،  )2009( �سبري 
 ،  )Boyland,2011( بويالند  ودرا�سة   ،  )Seath,2004( �سيث  ودرا�سة   ،  )Goeller,1993(
ودرا�سة كومبي�س )Combs,2009( ، ودرا�سة جابر )2006( ، ودرا�سة العار�سة )1998( .

تتفق هذه الدرا�سة مع جميع الدرا�سات ال�سابقة يف املنهج الو�سفي ومنها: درا�سة . 1
�سحام )2007( ، ودرا�سة �سبري )2009( ، ودرا�سة بركات )2010( ، ودرا�سة اأكوردينيو، 
واآخرون.)Accordino&Slaney,2000( ودرا�سة اجلردات )2010( ، ودرا�سة مقداد وخليقة 

. )2012(
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة باالآتي: 

تناولت الدرا�سة مو�سوع �سغوط العمل، وعالقته بالدافعية لالإجناز وا�سرتاتيجيات . 1
الفئة  هذه  على  تطبق  اجلزائر  يف  درا�سة  كاأول  املتو�سط  التعليم  مديري  لدى  مواجهتها 
العمل، وعالقتها  تناولت �سغوط  �سابقة  درا�سة  على  يعرث  فاإنه مل  الباحث  علم  يف حدود 

بالدافعية لالإجناز، وا�سرتاتيجيات مواجهتها لدى مديري التعليم املتو�سط.
خ�سو�سية البيئة اجلزائرية )مدار�س التعليم املتو�سط( التي تتناولها الدرا�سة.. 2
ا�ستخدام متغري )اجلن�س، واخلربة الإدارية( ملعرفة الفروق يف جمتمع البحث.. 3

الطريقة واإلجراءات: 

أوالً- منهج الدراسة: 

�سغوط  بني  عالقات  وجود  اإمكانية  درا�سة  حول  البحث  اأهداف  متحور  من  انطالقا 
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يهتم   « اأنه:  باعتبار  الرتباطي  الو�سفي  املنهج  الباحث  اعتمد  لالإجناز،  والدافعية  العمل 
املتغريات،  هذه  بني  الرتباط  مدى  ملعرفة  اأكرث  اأو  متغريين،  بني  العالقة  عن  بالك�سف 

والتعبري عنها ب�سورة رقمية...« )امللحم، 2000: 348( .

ثانياً- جمتمع الدراسة وعينتها: 

ي�رشفون  الذين  املتو�سط،  التعليم  ومديرات  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
على مدار�س التعليم املتو�سط التابعة ملدينة باتنة، والبالغ عددهم )164( مديرا ومديرة 
)ح�سب اإح�سائيات مديرية الرتبية لولية باتنة يف بداية العام الدرا�سة( 2013/ 2014( 
الدرا�سة احلالية فتكونت من )26( مديرا  اأما عينة  ، منهم: )121( مديراً، و )43( مديرة. 
 )07( و  )19( مديراً،  الدرا�سة منهم  )15%( من جمتمع  ن�سبته  ي�سكلون ما  ومديرة، وهم 

مديرات.اختريوا بطريقة ع�سوائية مي�رشة من اأفراد جمتمع الدرا�سة.
الجدول (1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس، والخبرة اإلدارية

الفئات التكرارالن�سبة املئوية

اجلن�س 
73.08%19ذكـــــــــــــــــور 

26.92%07اإنـــــــــــــــــــــاث

100%26املجمــــــــــوع

اخلربة 
الإدارية

61.54%110-10 �سنوات

38.46%1116 �سنة فاأكرث

100%26املجمــــــــــوع

ثالثاً - أدوات الدراسة: )استمارة من إعداد الباحث( 

البحث، واعتماداً على ما ُجمع من  اأ�سئلة  البيانات الالزمة للتحقق من   �سعيا جلمع 
التي  البحث  ا�ستمارة  ببناء  الباحث  قام  املو�سوع،  حول  وتطبيقية  نظرية  معلومات 

�سمت ثالث ا�ستبانات ملتغريات البحث كما ياأتي: 
حتديد الأبعاد الرئي�سة التي �ست�سملها ال�ستمارة. -
�سياغة الفقرات التي تقع حتت كل بعد من اأبعاد ال�ستمارة. -
اإعداد ال�ستبانات يف �سورتها الأولية التي �سملت )76( عبارة. -
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الرتبويني  - املحكمني  من  اأ�ساتذة   )9( ت�سعة  على  ال�ستمارة  عر�س  مت  ذلك  وبعد 
ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال علم النف�س، وعلوم الرتبية والقيا�س والتقومي الرتبوي 
من ثالث جامعات جزائرية احلاملني ل�سهادة الدكتوراة، وامللحق )01( يبني اأع�ساء جلنة 

التحكيم.
وبعد اإجراء التعديالت التي اأو�سى بها كل املحكمني، مت الإبقاء على البنود التي  -

مت  املحكمني،  بني  التفاق  ن�سبة  وحل�ساب  فوق،  فما   )%80( عليها  التفاق  ن�سبة  بلغت 
ا�ستخدام معادلة كوبر يف )مقداد وخليفة، 2012( .

حيث مت حذف )05( عبارات، منها )3( يف ا�ستبانة �سغوط العمل، و )2( يف ا�ستبانة 
العبارات التي مت حذفها، والبعد الذي تقع حتته  الدافعية لالإجناز، واجلدول الآتي يو�سح 

العبارة.
الجدول (2) 

يوضح العبارات التي تم حذفها بناء على توصيات المحكمين
والبعد الذي كانت تتبع له العبارة ضمن كل استبانة

رقم العبارة البعد العبارة يف ا�ستبانة �سغوط العمل الرقم

10 الثاين كرب حجم املدر�سة يحد من قدرتي لل�سيطرة عليها 1

24 الرابع يزعجني وجود املدر�سة و�سط حي مكتظ بالأهايل 2

30 اخلام�س اأعاين من افتقار اخل�سو�سية يف العمل 3

رقم العبارة البعد العبارة يف ا�ستبانة الدافعية لالإجناز الرقم

04 الأول العمل يف املدر�سة يحتاج اإىل جهد كبري 1

16 الثالث اأخ�سى املغامرات خوفا من الف�سل 2

اإىل جانب هذا فقد مت تعديل بع�س العبارات و�سياغتها من حيث اجلانب اللغوي، وقد 
بلغ عدد عبارات ال�ستمارة بعد �سياغتها النهائية )72( عبارة موزعة على ثالث ا�ستبانات 

كما هي مبينة يف امللحق، وفيما يلي اأداة الدرا�سة مع بع�س من التف�سيل.
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و�سف اأدوات الدرا�سة )اال�ستمارة( :  ◄
متغريات  وفق  الباحث،  طرف  من  بناوؤها  مت  ا�ستبانات  ثالث  ال�ستمارة  هذه  �سمت 

البحث الثالثة وهي: 
 )�سغوط العمل – الدافعية لالإجناز – ا�سرتاتيجيات املواجهة( .

ا�ستبيان �سغوط العمل: . 1
تهدف هذه ال�ستبانة اإىل قيا�س م�ستوى �سغوط العمل لدى مديري التعليم املتو�سط 
من خالل ظهور اأعرا�سه املختلفة، كان منطلقه الرتاث النظري بعد قيام الباحث بالطالع 
على عدد من الدرا�سات ال�سابقة، وبع�س املقايي�س التي تناولت �سغوط العمل منها درا�سة 

�سبري )2009( ، درا�سة ال�رشيبي )2010( ، درا�سة الطعاين )2005( .
تتم الإجابة عن عبارات ال�ستبانة وفقًا لتدرج ثالثي، والبدائل تتدرج من )تنطبق- 
عك�سية  اأو  �سلبية،  واأخرى  اإيجابية،  عبارات  هناك  باأن  العلم  مع  تنطبق(  ل  ما-  حد  اإىل 
الت�سحيح، ويتم احت�ساب درجة املفحو�س بجمع الدرجة على كل بعد من اأبعاد ال�سغوط، 
وبجمع درجات املفحو�سني على الأبعاد اخلم�سة لحت�ساب الدرجة الكلية ل�سغوط العمل، 
وترتاوح الدرجة الكلية ل�سغوط العمل بني )28 - 84( وتعرب الدرجة املرتفعة عن �سغوط 
ال�سغط  زاد  الدرجة  زادت  كلما  اأي  منخف�سة،  �سغوط  عن  املنخف�سة  والدرجة  مرتفعة 

والعك�س �سحيح.
وا�ستملت هذه ال�ستبانة يف �سورته النهائية على 28 عبارة موزعة على خم�سة اأبعاد 
هي: �سغوط العمل الناجتة عن طبيعة العمل 07 عبارات، �سغوط العمل الناجتة عن اجلانب 
العمل  05 عبارات، �سغوط  التالميذ  الناجتة عن  العمل  06 عبارات، �سغوط  البيداغوجي 
العمل  العالقات يف  الناجتة عن  العمل  06 عبارات، �سغوط  الناجتة عن املجتمع املحلي 
تكون ا�ستبانة �سغوط العمل من خم�سة )05( اأبعاد كما هي مو�سحة يف  04 عبارات.فقد 

اجلدول الآتي: 
الجدول (3) 

توزيع عبارات استبانة ضغوط العمل وفق األبعاد الخمسة

رقم العبـــــــــــــــــارةالبعــــــــــــــــــــد

26.22.4.7.10.14.15�سغوط العمل الناجتة عن طبيعة العمل 

1.16.21.12.5.13�سغوط العمل الناجتة عن اجلانب البيداغوجي

2.9.17.24.28�سغوط العمل الناجتة عن التالميذ



217

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

رقم العبـــــــــــــــــارةالبعــــــــــــــــــــد

6.11.19.27.20.08�سغوط العمل الناجتة عن املجتمع املحلي

3.23.25.18�سغوط العمل الناجتة عن العالقات يف العمل 

ا�ستبانة الدافعية لالإجناز: . 2
تهدف هذه ال�ستبانة اإىل قيا�س م�ستوى الدافعية لالإجناز، كان منطلقها الرتاث النظري 
بعد قيام الباحث بالطالع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة، وبع�س املقايي�س التي تناولت 

الدافعية لالإجناز منها: �سامي )2006( ، عظيمي )2009( ، مار�س )2008( .
تعتمد ا�ستبانة الدافعية لالإجناز يف هذا البحث على قيام مديري املدر�سة املتو�سطة 
بالإجابة عن اأ�سئلة ا�ستبانة الدافعية لالإجناز يف اأثناء اأداء مهماتهم الإدارية املكلفني بها، 
وا�ستملت هذه ال�ستبانة يف �سورتها النهائية على 21 عبارة موزعة على اأربعة اأبعاد، هي؛ 
البعد الأول: الطموح 04 عبارات، البعد الثاين: الأداء 06 عبارات، البعد الثالث: اإدراك الزمن 
05 عبارات، وتتم الإجابة عن عبارات ال�ستبانة  التناف�س  الرابع: بعد  عبارات، البعد   06
باأن  العلم  مع  تنطبق(  ل  ما-  حد  اإىل  )تنطبق-  من:  تتدرج  والبدائل  ثالثي،  لتدرج  وفقًا 
هناك عبارات اإيجابية، واأخرى �سلبية، اأو عك�سية الت�سحيح، ويتم احت�ساب درجة املفحو�س 
بجمع الدرجة على كل بعد من اأبعاد دافعية الإجناز بجمع درجات املفحو�سني على الأبعاد 
الكلية لدافعية الإجناز  الدرجة  الكلية لدافعية الإجناز، وترتاوح  الدرجة  الأربعة لحت�ساب 
بني )21 - 63( وتعرب الدرجة املرتفعة عن دافعية مرتفعة والدرجة املنخف�سة عن دافعية 
منخف�سة، اأي كلما زادت الدرجة دلت على دافعية اإجناز مرتفعة.فقد تكون ا�ستبانة الدافعية 

لالإجناز من اأربعة اأبعاد )04( كما هي مبينة يف اجلدول اأدناه.
الجدول (4) 

توزيع عبارات استبانة الدافعية لإلنجاز وفق األبعاد األربعة

رقم العبارةالبعد

7.14.20.3الطموح

17.9.13.01.05.11الأداء

4.10.19.12.8.15اإدراك الزمن

2.6.16.21.18بعد التناف�س
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ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات املواجهة: . 3
العمل، كان  ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط  اإىل قيا�س م�ستوى  ال�ستبانة  تهدف هذه 
منطلقها الرتاث النظري بعد قيام الباحث بالطالع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة منها: 
درا�سة اجلردات )2010( ، درا�سة جابر )2006( ، درا�سة بركات )2010( ، درا�سة مقداد، 

والفا�سل )2012( .وبع�س املقايي�س التي تناولت ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل.
تعتمد هذه ال�ستبانة على قيام مديري املدر�سة املتو�سطة بالإجابة عن اأ�سئلة ا�ستبانة 
ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل يف اأثناء اأداء مهماتهم الإدارية املكلفني بها، وا�ستملت 
23 عبارة موزعة على ثالثة  النهائية على  املواجهة يف �سورتها  ا�سرتاتيجيات  ا�ستبانة 
ال�سرتاتيجيات  الثاين:  البعد  07 عبارات،  الفردية  ال�سرتاتيجيات  الأول:  البعد  اأبعاد هي: 
الجتماعية 07 عبارات، البعد الثالث: ال�سرتاتيجيات التنظيمية 08 عبارات، وتتم الإجابة 
ل  ما-  حد  اإىل  )تنطبق-  من  تتدرج  والبدائل  ثالثي  لتدرج  وفقًا  ال�ستبانة  عبارات  عن 
تنطبق( ، ويتم احت�ساب درجة املفحو�س بجمع الدرجة على كل بعد من اأبعاد ال�ستبانة، 
الكلية ل�سرتاتيجيات  الدرجة  الثالثة لحت�ساب  الأبعاد  وبجمع درجات املفحو�سني على 
وتعرب   )69  -  23( بني  ال�ستبانة  لهذه  الكلية  الدرجة  وترتاوح  العمل  �سغوط  مواجهة 
ومقاومة  للتجاوب،  فعالية  اأكرث  ل�سرتاتيجيات  املفحو�س  توظيف  عن  املرتفعة  الدرجة 

ال�سغوط يف مكان العمل.
فقد تكون ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل من ثالثة اأبعاد )03( كما هي 

مو�سحة يف اجلدول اأدناه.
الجدول (5) 

توزيع عبارات استبانة استراتيجيات مواجهة الضغوط وفق األبعاد الثاثة

رقم العبـــــــــــــارةالبعــــــــــــــد

23.20.19.15.11.10.7.4ال�سرتاتيجيات الفردية

8.14.2.17.13.21.9ال�سرتاتيجيات الجتماعية

22.18.16.12.6.5.3.1ال�سرتاتيجيات التنظيمية

�سدق االأداة: 
�سمم  ما  قيا�س  يف  و�سحته  املقيا�س  �سالحية  مدى  اإىل   )Validity( ال�سدق  ي�سري 
ورد  ال�سدق،  من  اأ�سا�سية  اأنواع  ثالثة  النف�س  لعلم  الأمريكية  الرابطة  حددت  وقد  لقيا�سه، 
املرتبط  وال�سدق  يلي: �سدق املحتوى،  للجمعية كما  الفنية  التو�سيات  و�سفها يف كتيب 
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باملحك، و�سدق التكوين )اأبوحطب، 2003، �س 133( .
وقد اعتمد الباحث على نوعني من ال�سدق وهما: ال�سدق الظاهري، و�سدق الت�ساق 

الداخلي.
2..1 ال�سدق الظاهري: 

مت عر�س ا�ستمارة البحث على عدد من الأ�ساتذة ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال 
اأ�ساتذة من ثالث جامعات   )09( الرتبوي،  والتقومي  والقيا�س  الرتبية،  النف�س، وعلوم  علم 
ال�سادة  من  ُطِلَب  .وقد   )02 امللحق  )انظر  الدكتوراة،  ل�سهادة  احلاملني  اجلزائري  بال�رشق 
انتمائها  وكذلك  عدمها،  من  وو�سوحها  العبارات  �سحة  على  احلكم  املحكمني  الأ�ساتذة 
اأنها تقي�س  ملجالتها من عدمه، و تعديل ما يرونه منا�سبا، ومالءمة كل فقرة من حيث 
اأو ل تقي�س، وو�سوح �سياغة الفقرة اأو عدمها للفئة حمل الدرا�سة، وبعد ذلك اأخذ الباحث 
بني  التفاق  ن�سبة  وحل�ساب  البحث،  لإثراء  التعديالت  واأجريت  املحكمني،  مبالحظات 

املحكمني مت ا�ستخدام معادلة كوبر، و تن�س على ما يلي: )مقداد وخليفة، 2012( .

2..2 �سدق االت�ساق الداخلي: 
ا�ستطالعية  الداخلي لال�ستمارة بتطبيقه على عينة  التحقق من �سدق الت�ساق  جرى 
الأ�سا�سية، ومت ح�ساب  الدرا�سة  التعليم املتو�سط خارج عينة  )07( من مديري  مكونة من 

معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل بعد من اأبعاد ال�ستبانة والدرجة الكلية لها.
و ين�س معامل بري�سون )Pearson( على: )الق�سا�س، 2007( .

ر= 

الجدول (6) 
معامات ارتباط كل بعد في االستمارة بالدرجة الكلية لاستبانة المنتمي إليها

ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات املواجهةا�ستبانة الدافعية لالإجنازا�ستبانة �سغوط العمل

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

10.460.0510.620.0110.650.05
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ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات املواجهةا�ستبانة الدافعية لالإجنازا�ستبانة �سغوط العمل

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

20.630.0120.400.0520.760.01

30.590.0130.530.0130.450.01

40.410.0540.720.0140.510.01

50.870.0150.530.0150.410.01

60.630.0160.540.0160.710.01

70.520.0170.620.0170.800.01

80.500.0180.580.0180.360.05

90.430.0490.480.0590.680.01

100.620.01100.530.01100.590.01

110.650.01110.660.01110.500.01

120.920.01120.460.05120.560.01

130.710.01130.480.05130.460.05

140.860.01140.530.01140.680.01

150.570.01150.540.01150.510.01

160.470.05160.400.05160.400.01

170.690.01170.580.01170.840.01

180.570.01180.650.01180.740.01

190.610.01190.450.05190.520.01

200.660.01200.590.01200.390.05

210.860.01210.530.01210.370.01

220.810.01 / / /220.450.01

230.770.01 / / /230.470.01

240.530.01 / / / / / /

250.470.05 / / / / / /
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ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات املواجهةا�ستبانة الدافعية لالإجنازا�ستبانة �سغوط العمل

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

رقم 
البند

معامل 
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

260.500.01 / / / / / /

270.460.05 / / / / / /

280.400.05 / / / / / /

يت�سح من اجلدول )6( ، اأن معامالت الرتباط بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية 
لال�ستبانة تراوحت بني )0.40( و )0.92( ، بحيث اأن بع�سها كان دال عند م�ستوى )0.01( 
ملفردات  الداخلي  التجان�س  اإىل  ي�سري  ما  وهذا   ،  )0.05( م�ستوى  عند  الآخر  وبع�سها   ،

ال�ستبانة، والذي يعني اأن ال�ستبانة �سادقة.
ثبات االأداة: 

ي�سري الثبات )Reliability( اإىل ح�ساب، اأو تفح�س املقيا�س )الختبار اأو ال�ستمارة اأو 
�سبكة مالحظة...الخ( ، امُلِعّد لقيا�س ما و�سع لقيا�سه يف اختبار الفرو�س، ومدى دقة نتائجه 

وا�ستقرارها لو طبق على عينة من الأفراد يف و�سعيتني خمتلفتني )فرحاتي، 2012( .
وحل�ساب ثبات ا�ستمارة البحث، مت باالعتماد على طريقتني هما: 

األفا  ومعادلة  وبراون،  �سبريمان  مبعادلة  الطول  ت�سحيح  بعد  الن�سفية  التجزئة 
كرونباخ، وذلك بعد تطبيق واحد ل�سيغة واحدة على العينة �سابقة الذكر.

الجدول (7) 
معامات ثبات استمارة البحث باعتماد التجزئة النصفية و معامل ألفا كرونباخ

ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات املواجهة ا�ستبانة الدافعية لالإجناز ا�ستبانة �سغوط العمل

طرق
ح�ساب الثبات

معامل 
الثبات

طرق
ح�ساب الثبات

معامل 
الثبات

طرق
ح�ساب الثبات

معامل 
الثبات

0.81التجزئة الن�سفية0.87التجزئة الن�سفية0.78التجزئة الن�سفية

0.91معامل األفا كرونباخ0.93معامل األفا كرونباخ0.82معامل األفا كرونباخ

يعك�س  مما  الطريقتني،  بكلتا  الثبات  معامل  ارتفاع   )7( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
ثباتا مقبوًل، انطالقا من اأن معامل الثبات الذي ي�ساوي اأو يزيد عن 0.70 يعّد مقبول يف 

مقايي�س ال�سخ�سية.
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املعاجلات اإلحصائية: 

ولالإجابة  الأ�سا�سية،  الدرا�سة  من  عليها  املتح�سل  اخلام  النتائج  تف�سري  اأجل  من 
التحليل  برنامج  با�ستخدام  الآيل  احلا�سب  اإىل  البيانات  الباحث  اأدخل  البحث،  اأ�سئلة  عن 
االأ�ساليب  با�ستخدام  البيانات  حتليل  مت  وقد   ،  )20( الن�سخة   )SPSS( الإح�سائي 

االإح�سائية املنا�سبة، وهذه االأ�ساليب هي: 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، لتقديراتهم على م�ستوى . 1

م�ستوى  عن  للك�سف  وذلك  الدرا�سة،  مو�سع  ال�سغوط،  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
ا�ستخدامهم لذلك.

العمل . 2 �سغوط  بني  وقوتها  العالقة،  طبيعة  لتحديد  بري�سون،  الرتباط  معامل 
والدافعية لالإجناز ملديري التعليم املتو�سط.

التعليم . 3 مديري  بني  الإح�سائية  الدللة  ذات  الفروق  لإيجاد   ،  )t- test( اختبار 
املتو�سط طبقا ملتغري )اجلن�س، واخلربة الإدارية( .

نتائج الدراسة، ومناقشتها: 

عر�س وحتليل النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: . 1

Ú  بني اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  هل  ون�سه:  الأول  ال�سوؤال 
�سغوط العمل والدافعية لالإجناز لدى مديري التعليم املتو�سط مبدينة باتنة 

باجلزائر؟ 
العمل،  �سغوط  درجات  بني  الرتباط  معامل  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
)Pearson( وقد  قانون بري�سون  البحث، وفق  اأفراد عينة  لدى  لالإجناز  الدافعية  ودرجات 

جاءت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول كالآتي: 
الجدول (8) 

 يبين معامل االرتباط بين ضغوط العمل والدافعية لإلنجاز لدى أفراد عينة البحث

الدافعية لالإجناز

�سغوط العمل

0.527معامل الرتباط

0.856م�ستوى الدللة

26العينة 
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يبني اجلدول )8( : اأن قيمة معامل الرتباط بني �سغوط العمل والدافعية لالإجناز قد 
بلغت ن�سبة )0.527( ، وهو معامل )متو�سط( ويف ذلك دللة على وجود عالقة ارتباطية 
موجبة بني �سغوط العمل والدافعية لالإجناز، و هي غري دالة عند درجة حرية )24( .عند 
م�ستوى الدللة )0.05( قد بلغت )0.404( .مما يدل على اأن الفر�سية الأوىل مل تتحقق.اأي 
اأننا نرف�س الفر�سية ال�سفرية، ونقبل بالفر�سية البديلة، معنى ذلك اأنه كلما زادت �سغوط 

العمل على مدير املوؤ�س�سة الرتبوية )املتو�سطة( يوؤدي اإىل ارتفاع دافعيته لالإجناز.
عر�س النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين وحتليله: . 2

Ú  ال�سوؤال الثاين، ون�سه: ما م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط
العمل لدى مديري التعليم املتو�سط مبدينة باتنة باجلزائر؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
الفر�سية  ككل.ونتائج  املقيا�س  وكذا  حدة  على  ا�سرتاتيجية  كل  على  املديرين  لتقديرات 

الثانية نلخ�سها يف اجلدول الآتي: 
الجدول (9) 

ترتيب استخدام أفراد عينة البحث الستراتيجيات المواجهة

 االأداة
البـــــــــعــــــد

عدد 
العبارات )�س( 

املتو�سط 
احل�سابي )م( 

االنحراف 
التقييمالرتبةاملعياري )ع( 

مرتفع0821.5003.0602.6802ال�سرتاتيجيات الفردية
مرتفع0614.4202.3802.4003ال�سرتاتيجيات الجتماعية
مرتفع0925.7601.0302.8601ال�سرتاتيجيات التنظيمية

مرتفع/ 2361.6803.7402.68اال�ستبيان ككل

باعتماد معيار القيا�س وهو: احلد الأعلى – احلد الأدنى/ 3
فيكون املعيار هو: اأقل من )1.67( م�ستوى منخف�س ل�ستخدام ال�سرتاتيجية.

 )1.67– 2.34( م�ستوى متو�سط
اأكرث من )2.34( م�ستوى مرتفع

يبني اجلدول )09( اأن قيم م/ �س يف ال�ستبانة ككل، وا�سرتاتيجياته الفرعية لدى اأفراد 
جمتمع البحث مرتفعة، مما يوؤكد توظيف ا�سرتاتيجيات املواجهة اإىل اأكرث من املتو�سط.
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ال�سرتاتيجيات   – ال�سغوط  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  اأن  ال�سابق  اجلدول  ي�سري  كما 
املرتبة  يف  الفردية  ال�سرتاتيجيات  جاءت  بينما  الأوىل،  املرتبة  حازت  قد   – التنظيمية 

الثانية، لتاأتي ال�سرتاتيجيات الجتماعية يف املرتبة الأخرية.
عر�س النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث وحتليلها: . 3
Ú  ال�سوؤال الثالث ون�سه: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى ا�ستخدام

تبعاً  املتو�سط  التعليم  مديري  لدى  العمل  �سغوط  مواجهة  ا�سرتاتيجيات 
ملتغري اجلن�س؟ 

بني  للمقارنة   )t- test( ت–  اختبار-  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
متو�سطي الذكور والإناث يف اأداء ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل، والنتائج املح�سل 

عليها ملخ�سة يف اجلدول الآتي: 
الجدول (10) 

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة – ت – االستبانة
استراتيجيات مواجهة الضغوط تعزى لمتغير الجنس

 االأداة 
م�ستوى الداللةالداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياجلن�س

62.153.640ذكور
1.0450.499

غري دالة 
اإح�سائيا 60.434.036اإناث

قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.064 
قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.797

»ت«  قيمة  من  اأقل   )1.045( املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
اجلدولية وفق الدرجة الكلية لال�ستبانة، عند م�ستوى دللة )0.05( وقد بلغ )2.064( وعند 
م�ستوى دللة )0.01( وقد بلغ )2.797( ، وهذا يدل على عدم وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات 

املواجهة تعزى ملتغري اجلن�س.
يف  الإناث  عينة  على  تفوقت  الذكور  عينة  باأن   )10( اجلدول  من  كذلك  وتبني 
ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل مبتو�سط ح�سابي قيمته )62.15( ، بينما عينة الإناث 

جاءت يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )60.43( .
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عر�س النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع وحتليلها: . 4

Ú  ال�سوؤال الرابع ون�سه: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى ا�ستخدام
تبعاً  املتو�سط  التعليم  مديري  لدى  العمل  �سغوط  مواجهة  ا�سرتاتيجيات 

ملتغري اخلربة االإدارية؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث اختبار» ت« )t- test( للمقارنة بني متو�سطي 
ذوي اخلربة املرتفعة وذوي اخلربة املنخف�سة يف اأداء ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل، 

والنتائج املح�سل عليها ملخ�سة يف اجلدول الآتي: 
الجدول (11) 

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة » ت«
الستبانة استراتيجيات مواجهة الضغوط تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية

 االأداة
قيمةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياخلربة االإدارية

م�ستوى الداللةالداللةت

161.803.882-10 �سنوات
0.113 -0.811

غري دالة 
اإح�سائيا 1161.633.793 �سنة فاأكرث

قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.064 
قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.797

»ت«  قيمة  من  اأكرب   )-0.113( “ت” املح�سوبة  قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  يت�سح 
اجلدولية وفق الدرجة الكلية لال�ستبانة وعند م�ستوى دللة )0.05( ، وهذا يدل على عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اخلربة الإدارية.كما تبني نتائج اجلدول اأن 
عينة اخلربة الإدارية املرتفعة )اأكرث من 10�سنوات( ، جاءت يف املرتبة الأوىل يف توظيف 
ا�سرتاتيجيات املواجهة مبتو�سط ح�سابي )61.80( ، بينما عينة اخلربة الإدارية املنخف�سة 

)اأقل من 10 �سنوات( ، جاءت يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )61.63( .
عر�س النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س وحتليلها: . 5

Ú  م�ستوى يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  توجد  هل  ون�سه:  اخلام�س  ال�سوؤال 
الدافعية لالإجناز لدى مديري التعليم املتو�سط تبعاً ملتغري اجلن�س؟ 

بني  .للمقارنة   )t- test( ت«  اختبار»  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
الدافعية لالإجناز، والنتائج املح�سل عليها ملخ�سة يف  اأداء  الذكور والإناث يف  متو�سطي 
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اجلدول الآتي: 
الجدول (12) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة » ت« الستبانة الدافعية لإلنجاز تعزى لمتغير الجنس

االأداة
قيمةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياجلن�س

م�ستوى الداللةالداللة“ ت”

49.843.167ذكور
0.193 -0.306

غري دالة 
اإح�سائيا 50.144.451اإناث

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.064 
قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.797

اأقل من قيمة »ت« اجلدولية وفق  اأن قيمة »ت« املح�سوبة   )12( يت�سح من اجلدول 
الدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 
يف  الإناث  عينة  على  تفوقت  الذكور  عينة  باأن  كذلك  لالإجناز.وتبني  الدافعية  يف  اجلن�س 
الدافعية لالإجناز مبتو�سط ح�سابي قيمته )50.14( ، بينما عينة الإناث جاءت يف املرتبة 

الثانية مبتو�سط ح�سابي )49.84( .
عر�س النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س وحتليلها: . 6
Ú  م�ستوى يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  توجد  هل  ون�سه:  ال�ساد�س  ال�سوؤال 

الدافعية لالإجناز لدى مديري التعليم املتو�سط تبعاً ملتغري اخلربة االإدارية؟ 
بني  .للمقارنة   )t- test( ت«  اختبار»  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
متو�سطي ذوي اخلربة املرتفعة وذوي اخلربة املنخف�سة يف اأداء الدافعية لالإجناز، والنتائج 

املح�سل عليها ملخ�سة يف اجلدول الآتي.
الجدول (13) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة – ت – الستبانة الدافعية لإلنجاز تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية

االأداة
م�ستوى الداللةالداللةقيمة تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياخلربة االإدارية

149.602.716-10 �سنوات
0.3700.476

غري دالة 
اإح�سائيا 1150.133.931 �سنة فاأكرث

قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.064 
قيمة “ ت “ الجدولية عند درجة حرية )24( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.797
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“ت”  قيمة  من  اأقل   )0.370( املح�سوبة  “ت”  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
اجلدولية وفق الدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
تعزى ملتغري اخلربة الإدارية يف الدافعية لالإجناز.كما ُتبني نتائج اجلدول ال�سابق باأن عينة 
ذو اخلربة الإدارية املنخف�سة )اأقل من 10�سنوات( احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي 
)50.13( ، بينما جاءت نتائج عينة ذوي اخلربة الإدارية املرتفعة )اأكرث من 10 �سنوات( 

يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )49.84( .

مناقشة نتائج البحث:

ميكن مناق�سة نتائج هذه الدرا�سة وذلك تبَعا الأ�سئلتها املحورية كاالآتي: 
مناق�سة نتائج ال�سوؤال االأول: عني ال�سوؤال الأول مبعرفة العالقة الرتباطية بني  ◄

�سغوط العمل والدافعية لالإجناز لدى املديرين، وقد متخ�ست نتائج الدرا�سة ب�سكل اإجمايل 
عينة  اأفراد  لدى  لالإجناز  والدافعية  العمل  ارتباطيه موجبة بني �سغوط  عن وجود عالقة 

البحث.
و لتف�سري هذه النتيجة نعتمد على بع�س من الرتاث النظري اخلا�س ب�سغوط العمل، 
حيث ترى النظرية ال�سلوكية بزعامة غولد نبريج الواردة يف )م�سلم، 2007( ، اأن �سغوط 
العمل يف نظره توؤدي اإىل القلق ولكنها تكون اأحيانًا ناجحة وعملية لأنها توؤدي بالإن�سان اإىل 
اتخاذ قرارات حا�سمة، وتقوي اإرادته التي متكنه من مواجهة الف�سل اأو النجاح يف امل�ستقبل، 
ماكليالند  اأعمال  كذلك  توؤيده  ما  العمل. وهي  اأثناء  الإجناز يف  دافعيته يف  يزيد من  مما 
)Mcclelland( ودرا�ساته الواردة يف معمرية )2012( ، الذي عّد اأن الدافع لالإجناز تكوين 
افرتا�سي يعني ال�سعور اأو الوجدان املرتبط بالأداء حيث املناف�سة لبلوغ معايري المتياز، 
واأن هذا ال�سعور يعك�س �سقيني رئي�سني هما: الأمل يف النجاح واخلوف من الف�سل يف اأثناء 
ويذكر  الأف�سل،  امل�ستوى  وبلوغ  النجاح،  اأجل  من  وكفاحه  اأق�سى جهد،  لبذل  الفرد  �سعي 
ماكليالند وزمالوؤه )Mcclelland, et al, 1953( ، اأن هناك جوانب عاطفية ترتبط باحلاجة 
وال�سيطرة، وغريها  وال�ستقالل،  احلرية،  اإىل  واحلاجة  والطموح،  ال�سهرة  مثل:  الإجناز  اإىل 

)معمرية، 2012( .
اأداء  يف  الفرد  ف�سل  اإذا  اأنه   ،  )2000( خليفة  يف  الوارد   )Weiner( ويرن  اأ�سار  كما 
الف�سل �سوف يجعله يثابر ويبذل مزيداً من اجلهد لإجناز هذه املهمة،  مهمة ما فاإن هذا 
التعليم  اأخرى، وهذا ما نالحظه عند مديري  الدافعية مرة  اإثارة  الف�سل  حيث يرتتب على 
جاءت  لهم  املوكلة  املهمات  اإجناز  يف  دافعيتهم  اأن  اإل  العمل  �سغوط  رغم  املتو�سط، 

مرتفعة )خليفة، 2000( .
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Boy-( بويالند  درا�سة  و   ،  )2009 �سبري  من  كل  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  )تتتفق 
land,2011( .ودرا�سة �سحام )2007( ، درا�سة خليفات، واملطارنة )2010( ، التي اأثبتت 
اإىل وجود عالقة ارتباطيه متو�سطة بني ال�سغوط املهنية والدافعية لالإجناز،  يف جمملها 
واأن الأ�سخا�س امللتزمني واملخل�سني الذين لديهم دافعية مرتفعة لالإجناز هم اأكرث عر�سة 
داخلي  �سغط  حتت  يكونون  اأنهم  اإىل  ذلك  ويرجع  النف�سي،  والحرتاق  النف�سية  لل�سغوط 
العطاء، مما  اإرادتهم تقلل من هذا  الوقت نف�سه تواجههم ظروف خارجة عن  للعطاء، ويف 

يعوقهم عن حتقيق اأهدافهم باأعلى درجة من النجاح.
يف  والرتبوية  الإدارية  خلرباتهم  املديرين  بتوظيف  النتيجة  هذه  تف�سري  ميكن  كما 
يف�رشه  ما  الثاين.وهذا  ال�سوؤال  يف  نتائجها  حتققت  التي  املرتفعة  العمل  �سغوط  جتاوز 
اإىل ال�سغط باعتباره مهارات احلياة  راأي بع�س الباحثني يف الخت�سا�س حيث ينظرون 
حيث ميكن اأن ينظر اإىل الفرد الذي يتميز مب�ستوى توافق �سخ�سي مرتفع باأن لديه القدرة 
على مواجهة ال�سغط العادي بل وقد يتمتع به، وبذلك فهو يوؤكد نوع ال�سغوط الإيجابية 
اإجناز الأعمال  اإح�سا�سًا بالقدرة على  اأو ال�سغوط املفيدة، وهذا النوع من ال�سغوط يعطي 
ال�رشيعة واحلا�سمة، فهي مبثابة حوافز اإيجابية ملا لها من تاأثري نف�سي واإيجابي عند �سعور 
الفرد بالإجناز، وما يجلبه ذلك من �سعور بال�سعادة والغبطة وال�رشور، وبالتايل فهي لي�ست 
ا لالإجناز. اأ�سا�سيًّ اإن كمية من ال�سغط يعّد مطلبًا و�رشطًا  اأ�رشار على �سحة الفرد، بل  لها 

وعليه فاإن الفر�سية الأوىل مل تتحقق.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاين:  ◄

املتو�سطات  وبح�ساب  الثاين،  ال�سوؤال  نتائج  لنا  ر�سد  الذي   )9( اجلدول  خالل  من 
ا�سرتاتيجيات  اأن  ات�سح  املواجهة،  ل�سرتاتيجيات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية، 
يف  مرتفعة  كانت  العمل  �سغوط  مع  للتعامل  املتو�سط  التعليم  مديري  لدى  املواجهة 
يف   ،  )25.76( ح�سابي  مبتو�سط  الأوىل  املرتبة  احتلت  التي  التنظيمية  ال�سرتاتيجيات 
حني جاءت ال�سرتاتيجيات الفردية يف التعامل مع امل�سكالت املهنية يف املرتبة الثانية 
الثالثة  املرتبة  يف  الجتماعية  ال�سرتاتيجيات  كانت  ثم   ،  )21.50( ح�سابي  مبتو�سط 

مبتو�سط ح�سابي )14.42( .
كما تبني كذلك باأن توظيف ا�سرتاتيجيات املواجهة جاءت مرتفعة اأكرث من املتو�سط، 
وهي نتيجة منطقية، وتف�رش باأن التعر�س ل�سغوط العمل ُيلجئ املدير اإىل توظيف ما هو 
اأو مل تكن فعالة،  اإدارية تنظيمية، فاإذا ف�سلت هذه ال�سرتاتيجيات  متوفر لديه من خربات 
والعطل  الريا�سة،  مثل  ثانية  دفاعية  كاآلية  الفردية  ال�سرتاتيجيات  اإىل  ال�سخ�س  فيلجاأ 
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ال�ستعانة  األ وهي  الثالثة  ال�سرتاتيجية  اإىل  ينتقل  ال�سغوط  ا�ستمرت هذه  فاإن  املر�سية، 
باجلانب الجتماعي، وطلب امل�سورة من الآخرين لعالج امل�سكلة حمل الدرا�سة.

نتائجها عدم  بينت  .التي   )1998 )العار�سة،  درا�سة  الدرا�سة مع  نتائج هذه  وتتفق 
متغري  اإىل  تعزى  ال�سغوط  مع  التكيف  ل�سرتاتيجيات  املعلمني  ا�ستخدام  يف  فروق  وجود 

اجلن�س، اأو مكان العمل، اأو اخلربة، اأو املوؤهل العلمي.
بع�سها  لتدعم  ت�ستخدم  اأن  ميكن  املواجهة  ا�سرتاتيجيات  باأن  النتيجة  هذه  تف�رش  و 
بع�سًا، فقد لحظنا يف الدرا�سة احلالية اأنه بالرغم من تقدم ال�سرتاتيجيات التنظيمية فان 
يحدث  قد  لأنه  مهم  اأمر  وهذا  والجتماعية،  الفردية  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يلغ  مل  ذلك 
ميكن  هنا  ومن  ال�سغط،  م�ستويات  تخفي�س  اإىل  مبفردها  واحدة  ا�سرتاتيجيات  توؤدي  األ 

ا�ستخدام كل ال�سرتاتيجيات، وهذا عادة ما يلجاأ اإليه الأفراد عند التعامل مع ال�سغوط.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثالث:  ◄

يت�سح من اجلدول )10( عدم وجود فروق يف متو�سطات درجات اأفراد العينة تعزى 
ملتغري اجلن�س عند م�ستوى )0.05( يف ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط.وهذه النتيجة تدل 

على عدم حتقق الفر�سية الثالثة.
التي  العمل  �سغوط  مواجهة  ا�سرتاتيجيات  يف  الختالف  باأن  النتائج  تبني  كما 
ي�ستخدمها مديرو التعليم املتو�سط غري جوهري، وهذا يفيد باأن كال اجلن�سيني ي�ستخدمون 
على  تعرفوا  التي  الفردية  ال�سرتاتيجيات  على  يعتمد  فكالهما  مت�سابهة،  ا�سرتاتيجيات 
اأهميتها وفعاليتها يف اأثناء عملية التكوين، و اأن الفرق بني عينة الذكور وعينة الإناث، هو 
فرق غري معنوي اإح�سائيا، وقد يدل هذا على اأن ثمة ا�سرتاكا يف ا�سرتاتيجيات املواجهة عند 
كلتا العينتني، وميكن القول باأن هذه النتيجة منطقية، فاملديرون الذين ي�سريون موؤ�س�سات 
التالميذ،  )عدد  العوامل  كل  فيها  تت�سابه  ويعملون يف ظروف  واحد،  م�ستوى  ذات  تربوية 
بداية فرتة  الدخول واخلروج،  الآمر بال�رشف،  املدير هو  املاأمن،  اإطار  املوؤ�س�سة يف  ت�سري 
ا�سرتاتيجيات  يف  ي�سرتكوا  اأن  املمكن  .من   )... وال�سنوية،  الف�سلية  والختبارات  الفرو�س 

مواجهة �سغوط العمل نف�سها.
 )1998 )العار�سة،  من  كل  درا�سة  مع  كليا  اأو  جزئيا  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق 
 )Combs,& Jackson,2009( وجاك�سون  كومبي�س  .ودرا�سة   )2010 )اجلردات،  .ودرا�سة 

، ودرا�سة بويالند.
)Boyland )2011، التي بينت اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�سرتاتيجيات 

مواجهة ال�سغوط تعزى ملتغري اجلن�س.
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اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق يف  التي   ،  )2010 كما تتفق مع درا�سة )بركات، 
اجلن�س،  تبعا ملتغري  املهنية  ال�سغوط  مع  التكيفية  ال�سرتاتيجيات  املعلمني يف  ا�ستخدام 
يف  الذكور  ول�سالح  والجتماعية،  النف�سية  ال�سرتاتيجيات  يف  الإناث  ل�سالح  وذلك 

ال�سرتاتيجيات اجل�سمية.
الأكرث  الفرد  اأن  على  التنظيمي  ال�سلوك  جمال  يف  الباحثني  بني  اتفاق  �سبه  وهناك 
التزاما واإخال�سا يف عمله عر�سة لالحرتاق النف�سي، و�سغوط العمل اأكرث من غريه، وترتبط 
املدر�سني، مديري  الجتماعية مثل  بالعاملني مبهن اخلدمات  اأعلى  بدرجة  ال�سغوط  هذه 

التعليم، والأطباء...الخ )جابر، 2006( .
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الرابع:  ◄

يت�سح من اجلدول )11( عدم وجود فروق يف متو�سطات درجات اأفراد العينة تعزى 
ملتغري اخلربة الإدارية عند م�ستوى )0.05( يف ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط.

، ودرا�سة   )1998 )العار�سة،  اأو كليا مع: درا�سة  الدرا�سة جزئيا  و تتفق نتائج هذه 
، ودرا�سة   )Combs,& Jackson,2009( 2010( ، ودرا�سة كومبي�س وجاك�سون  )جردات، 
ا�سرتاتيجيات  توظيف  يف  فروق  توجد  ل  اأنه  جمملها  يف  بينت  التي   ،  )2006 )جابر، 

املواجهة.
ي�ستخدمون  العمل  يف  ل�سغوط  يتعر�سون  الذين  الأفراد  باأن  النتيجة  هذه  وتف�رش 
ا�سرتاتيجيات املواجهة نف�سها وذلك ناجت عن الت�سابه الكبري يف ظروف املوؤ�س�سات الرتبوية 
ا�سرتاتيجيات  اتبع  املدير  خربة  زادت  كلما  اأنه  يعني  عليها.مما  ي�رشفون  التي  وحميطها 
من  ا�ستخدامها  يزداد  التي  التجنب  ا�سرتاتيجيات  وترك  فاعلية،  اأكرث  ال�سغوط  ملواجهة 

املبتدئني يف مهنة الت�سيري الإداري.
خليفات،  ودرا�سة   ،  )Boyland,2011( بويالند  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتختلف 
عمل  يف  النف�سية  ال�سغوط  م�سادر  على  التعّرف  اإىل  هدفت  التي   ،  )2010( واملطارنة 
جنوب  اإقليم  يف  والثانوية  والإعدادية  البتدائية  املدار�س  ووكالء  والنظار،  املديرين، 
الأردن، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل كل من م�ستويات اخلربة، 

وامل�ستويات العمرية يف اأبعاد �سغوط العمل.
وميكن تف�سري هذه النتيجة بان ا�سرتاتيجيات املواجهة التي يعتمدها املديرون فعالة 
واإيجابية واأن املديرين حديثي اخلربة �رشعان ما يكت�سبون اآليات العمل الإداري عن طريق 
امل�رشف  من  باإعانة  الت�سيري  فن  مهارات  واكت�سابهم  خربة،  الأكرث  الواحدة  املهنة  زمالء 

الإداري املبا�رش من خالل الندوات، وامللتقيات، والزيارات الر�سمية، وغري الر�سمية منها.
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مناق�سة نتائج ال�سوؤال اخلام�س:  ◄
»ت«  قيمة  من  اأقل   )0.370( املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن   )12( اجلدول  من  يت�سح 
اجلدولية )2.054( عند م�ستوى دللة )0.05( وفق الدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف الدافعية الإجناز تعزى ملتغري اجلن�س.
وتتفق هذه الدرا�سة مع بع�س نتائج الدرا�سات ال�سابقة منها درا�سة البدور )2007( ، 
ودرا�سة اأكوردينو، واأكوردينو،  و�سالين )Accordino & Slaney, 2000 Accordino;( .التي 
بينت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني الذكور والإناث يف الدافع اإىل الإجناز، �سواء اأكان 

يف موقف حمايد اأم يف موقف مناف�سة.
ويف�رش الباحث عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف الدافع اإىل الإجناز، اإىل اأن الأ�رشة 
العمل،  ويف  الدرا�سة  يف  التفوق  على  الذكور  مثل  متاما  وت�سجعهن  الإناث  ث  حَتُ احلديثة 
ولذلك اأ�سبحت الإناث ومنهن مديرات التعليم املتو�سط، يرغنب يف التفوق والإجناز متاما 
اجلن�سني  لكال  متاحة  اأ�سبحت  واملهنية  التعليمية  الفر�س  اأن  كما  اأكرث،  اأو  الذكور  مثل 
فكالهما  والأنثى،  الذكر  بني  متيز  التي  املجتمع  و  الأ�رشة  نظرة  وت�ساءلت  متييز،  دون 
مفاهيم  غر�س  يف  الهتمام  و  والرعاية  ال�سغر،  يف  نف�سها  الوالدية  املعاملة  يتلقى  �سار 
والتفوق  النجاح  على  الإ�رشار  يقودها  الأنثى  اأن  كما  النف�س،  على  العتماد  و  ال�ستقالل 
والتحمل واملثابرة حتى تلحق بالذكر، وحتقق لنف�سها مكانة اجتماعية بجواره.ومل تتوقف 
عند من�سب مديرة فح�سب بل طموحها ودافعيتها نحو العمل اأهلتها باأن �سارت يف مقدمة 
بع�س املنا�سب ال�سامية )والية، وزيرة، ..( وهو ما زاد من طموح مديرات التعليم املتو�سط 
لتكون يف م�ستوى واحد مع زمالئها املديرين، ولأن املثابرة والرغبة يف النجاح من خالل 
التفوق والتناف�س مع الآخرين يف جمال ت�سيري املوؤ�س�سة الرتبوية، وحتقيق  الإ�رشار على 
اأف�سل النتائج على م�ستوى الولية، والإح�سا�س باحلما�س والكفاءة واملرونة يف الأداء، كل 

هذه العوامل وغريها جعلت دافعية الإجناز ملديري التعليم املتو�سط يف م�ستوى واحد.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال ال�ساد�س:  ◄

يت�سح من اجلدول )13( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سطات درجات 
اأفراد العينة يف الدافعية لالإجناز، تعزى ملتغري اخلربة الإدارية.

ال�سابقة منها: درا�سة  الدرا�سات  اأو كليا مع نتائج بع�س  النتيجة جزئيا  وتتفق هذه 
البدور )2007( ، ودرا�سة �سيث )Seath, 2004( ، ودرا�سة ويلك )Willke, 2004( ، والتي 
موقف  ويف  حمايد،  موقف  يف  لالإجناز  الدافع  يف  والإناث  الذكور  بني  الفرق  حول  كانت 
مناف�سة، وتبني من نتائج البحث عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني الذكور والإناث يف 
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الدافع اإىل الإجناز، �سواء اأكان يف موقف حمايد اأم يف موقف مناف�سة.
فدافع الإجناز يكت�سي �سبغة ثقافية، فهو يختلف من ثقافة لأخرى ومن جيل لآخر 
وهذا  يتقبلها،  التي  وبالطرق  ي�سعها،  التي  المتياز  وم�ستويات  املجتمع،  قيم  �سوء  يف 
الجتماعية  التن�سئة  ويتبلور خالل عملية  وينمو  ويكت�سب  الإجناز متعلم  دافع  اأن  معناه 

)الأزرق، 2000( .
الفرد  حاجة  ت�سبع  العمل  يتيحه  مبا  وم�ستواه  الدافعية  منط  اأن  ذلك  تف�سري  وميكن 
التزاماته  بني  تعار�س  من  املدير  يواجه  قد  مبا  اأي�سا  لالإجناز  الدافعية  وتتاأثر  لالإجناز، 
الأ�رشية وم�سوؤوليات العمل وبالرغم من اختالف قوة الدافعية لالإجناز من فرد لآخر اإل اأنها 

متثل اأهمية خا�سة بالن�سبة للمديرين.
وح�سب راأي الباحث اأن �سبب عدم وجود فروق يف الدافعية لالإجناز تعزى ملتغري اخلربة 
الإدارية، هو اأن املديرين حديثي اخلربة تكون دافعيتهم نحو الإجناز والعمل مرتفعة ب�سبب 
الحتكاك الأويل باملوؤ�س�سة والرغبة يف العمل �سمن رتبة مدير موؤ�س�سة تربوية، وتوظيفهم 
اإثبات مكانتهم على امل�ستوى الإداري  للمهارات املكت�سبة من عمليات التكوين، وحماولة 
والرتبوي والجتماعي، اأما املديرون ذوو اخلربة الإدارية املرتفعة، فاإن دافعيتهم لالإجناز 
ال�سغوط،  اآثار  التي تقلل من  اأقل ب�سبب توظيف املهارات املختلفة  تكون عالية و�سغوط 
واكت�ساب اأكرث الأ�ساليب مواجهة ل�سغوط العمل واأكرثها فعالية، اإ�سافة اإىل تراكم اخلربات 

والتجارب التي تعّد من اآليات الت�سيري اجليد للموؤ�س�سة الرتبوية.

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي: 
اإجراء مزيد من البحوث والدرا�سات امليدانية التي تتناول مو�سوع �سغوط العمل، . 1

وعالقته بجوانب اأخرى كاللتزام التنظيمي، والر�سا الوظيفي.
اإجراء درا�سة م�سابهة بحيث ت�ستمل على عينة اأكرب لت�سم مديري مدار�س التعليم . 2

البتدائي واملتو�سط والثانوي، واملقارنة فيما بينها.
�رشورة اإجراء درا�سة حول نف�س املو�سوع بحيث ت�سمل متغريات اأخرى كاملنطقة . 3

التعليمية، الراتب، مكان ال�سكن، التخ�س�س، )علوم، علوم اإن�سانية( ، عدد اأفراد الأ�رشة.
�رشورة ت�سمني ا�سرتاتيجيات مواجهة �سغوط العمل كمقيا�س تكويني يف الدورات . 4

التدريبية للمديرين املرتب�سني بخا�سة ومديري مدار�س التعليم املتو�سط بعامة، وتدريبهم 
على ال�ستخدام الأمثل لالأ�ساليب احلديثة يف اإدارة ال�سغوط.
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