


 

 

  

  

  

الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية لإلجناز وفاعلية الذات 

  بعد حرب غزةلدى عينة من الصحفيني 

  :إعداد الباحث 

  ضياء يوسف حامد أبو عون

  :إشراف الدكتور

  نبيل كامل دخان

  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 

  إرشاد نفسي -في علم النفس

م ٢٠١٤                                              

  اجلامعـة اإلسالميــة غزة

 عمادة الدراسـات العليا

  كليــــــة الرتبيـــــــــة

  قســـم علـــــم النفـــس
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  ))قحيل قلَ الْحطبيلَ واطالْب لَوو كَرِه  ونرِمجإِذْ" ٨"الْم يثُونتَغتَس 
كُمبر ابتَجفَاس كُم أَنِّي لَكُمدمم بِأَلْف نم كَةآلئالْم 

 النصر وما قُلُوبكُم بِه ولتَطْمئن بشرى إِالَّ اللّه جعلَه وما" ٩"مردفني
  "  ))١٠"حكيم عزِيز اللّه إِن اللّه عند من إِالَّ

  )١٠-٨ سورة األنفال(
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  إھـــــــــداء                                    
  

  .الشهداء األبرار، عن هذه األمة، فغرسوا فينا اهلمة الذين قضوا دفاعاً ...إىل  §
 

  .والدي العزيز..من شجعني وحفزني على حب العلم وحتدي الصعاب ...إىل §
 

  .والدتي الغالية..من باركت طريقي بصلواتها ودعواتها ...إىل  §
 

  .إخواني وأخواتي..الذين شدوا من عضدي...إىل  §
 

  . جتي العزيزةزو...من قامستني آمايل وآالمي ...إىل  §

 .أنس والنا... شذى عمري وأملي يف مستقبل مشرق  أبنائي...إىل  §

  .إخواني وأخواتي األعزاء...من تربيت معهم وسكنوا قلبي ووجداني ...إىل  §
 

 .كل أصدقائي، وزمالء مهنتي ومجيع العاملني يف جمال اإلرشاد النفسي...إىل  §
 

بكافـة وسـائلها يف سـبيل حتريـر كل مـن انـتهج درب الكفـاح واملقاومـة  ... إىل  §
 .األوطان 

  

  ُأهدي هذا البحث المتواضع،

  الباحث   



  ت
 

  شكر وتقدیر
(( بْسِم اِهللا الرَّْحمِن الـرَِّحیِم 

  (( )١٥: األحقاف .(  

وعلى ، والصالة والسالم على نبي الخلق وٕامامه محمد بن عبد اهللا ، حمدًا یلیق بمقامه الحمد هللا 
  :أما بعد ، آله وصحبه ومن وااله 

 ورعایتــه إعــداد هــذه الرســالة أن أتوجــه إلــى اهللا العلــي القــدیر یســعدني وقــد أنهیــت بفضــل اهللا     
وأمــدني بــالعزم والتصــمیم إلتمــام هــذا العمــل ، بالحمــد والشــكر الــذي هــداني وأنــار الطریــق أمــامي 

وأرشـدوني إلــى ، وسـخر لــي مـن األســاتذة األجـالء مــن أنـاروا لــي سـبیل العلــم ، العلمـي المتواضــع 
  .طریق الصواب 

 ویقـول" مـن قـال جـزاكم اهللا خیـرًا، فقـد أبلـغ فـي الثنـاء" رسول صـلى اهللا علیـه وسـلم یقول ال     
  ".ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس " صلى اهللا علیه وسلم 

ــاً لــذا       وأتقــدم بــوافر الشــكر وعظــیم ، أجــد لزامــًا علــي أن أنســب الفضــل إلــى أهلــه وفــاء وعرفان
والتوجیه المخلص منـذ اللحظـة األولـى مـن كتابـة هـذه ، االمتنان إلى من منحني الرعایة الصادقة 

وأخــص بــه األســتاذ الفاضــل الــدكتور نبیــل دخــان؛ الــذي ، وحتــى خرجــت بهــذه الصــورة ، الرســالة 
ـــل مـــن العثـــرة ، أســـعدني باإلشـــراف علـــى هـــذه الرســـالة  والباعـــث فـــي الـــنفس الهمـــة ، فكـــان المقی

فأسـأل اهللا أن ، وهـب نفسـه لخدمـة العلـم وطالبـه ونعم المعلم الذي ، والعزیمة كلما وهنت الخطوة 
  .یجزیه عني خیر الجزاء ویحفظه ذخرا وسندًا ألهله ووطنه 

، عبد الفتـاح الهمـص/ السید الدكتوركما وأتقدم بالشكر واالمتنان إلي عضوي لجنة المناقشة      
لصــواب لــي فــي وتوضــیح ا، هــذه الرســالةبمناقشــة  تفضــلهمعلــى یحیــى النجــار؛ / والســید الــدكتور

  .مالحظاتهم القیمة التي أثرت هذه الرسالة بفضل من اهللا العلي القدیر

بــوزیر التربیــة والتعلــیم أســتاذي الفاضــل  كمــا یطیــب لــي أن أشــكر وزارة التربیــة والتعلــیم ممثلــةً      
 رتقــاءلالمــنهم  ســعیاً ، علــى التســهیالت التــي تقــدمها وزارتــه  لطلبــة العلــم ، أســامة المزینــي/الــدكتور

  .بالكوادر والمهنیین في الوزارة 



  ث
 

ـــــــي أن أشـــــــكر       ـــــــب ل محـــــــارب، / محمـــــــد الســـــــعدي/ مـــــــدیري الفاضـــــــلین األســـــــتاذكمـــــــا ویطی
والشـكر . حسین العقاد، على ما قدماه لي من تسهیالت ودعـم معنـوي إلنهـاء هـذا البحـث/واألستاذ

محمــود & ن أبوعــودة حســی& فــادي فیــاض / موصــول إلــى األســاتذة الــزمالء واألصــدقاء األوفیــاء 
دعــاء أبوعبیــد،  / محمــد الرقــب ، واألســتاذة الزمیلــة & عمــار األغــا & محمــد عمــران & البراغیتــي 

  .على  تعاونهم الصادق مع الباحث أثناء تطبیقه لدراسته

علــــى ، كمـــا وأتقــــدم بالشــــكر والعرفـــان إلــــى جمیــــع الصـــحفیین فــــي وكــــاالت األنبـــاء المختلفــــة     
  .والتي بذلوها من أجل أن یرى بحثي النور مجهوداتهم الكبیرة 

واألســـتاذة ، شـــاكر ســـمور / كمـــا وأتقـــدم بـــوافر الشـــكر وعظـــیم االمتنـــان إلـــى األســـتاذ الفاضـــل     
  .تسنیم مخیمر؛ لما بذاله من جهد في تدقیق البحث إمالئیًا وحتى خرج بهذه الصورة/ الفاضلة

وخـاالتي؛ فـإني ، أخـوالي، وعمـاتي، أعمـامي والـدي، والـدتي، زوجتـي، إخـوتي،..  أما أسرتي     
فقــد أعــانوني وعــانوا فــي ســبیل تــذلیل كــل صــعب، وتعبیــد كــل درب، فلهــم منــي   ال أنســى فضــلهم

التقدیر واالعتزاز والحـب، داعیـًا اهللا أن یعیننـي فـي تعویضـهم لمـا بـذلوه، مـن جهـد وعنـاء، ودعـاء 
إنـه تعـالى جـواد ، یـرزقهم سـعادة الـدارین  وأن، أن یعطیهم العمر المدیـد خالص لهم من األعماق 

  .كریم 

  ...وأخیرًا إلى كل من ساندني وحثني على تجاوز مصاعب الحیاة       

  ...وٕالى كل من تسعده إنجازاتي من األقارب واألصدقاء                   

  ... متناني أقدم لكم جمیعًا طوقًا من الیاسمین تعبیرًا عن شكري وا                         

هــؤالء مــن ذكــرتهم فشــكرتهم، أمــا مــن نســیتهم، فهــم أولــى النــاس بالشــكر والتقــدیر، وأدعــو اهللا      
سبحانه وتعالى أن ینال هذا الجهد القبول والرضـا، فحسـبي أننـي اجتهـدت، ولكـل مجتهـد نصـیب، 

  .ومن الشیطان  ن وفقت فمن اهللا، وٕان قصرت، فمن نفسيإوالكمال هللا وحده، ف

  ر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینوآخ

  الباحث                                                                                  
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 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسیة والدافعیة لإلنجاز وفاعلیة الذات 
، والكشف عن العالقة بین الضغوط النفسیة والدافعیة لدى الصحفیین بعد الحرب على قطاع غزة

لإلنجاز وفاعلیة الذات، كما هدفت للتعرف على أثر بعض المتغیرات في كل من الضغوط 
  .النفسیة والدافعیة لإلنجاز وفاعلیة الذات

: ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن
مقیاس الضغوط النفسیة، مقیاس الدافعیة لإلنجاز، مقیاس فاعلیة الذات، تم تطبیقها على عینة 

صحفیًا، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من ) ٢٠٠(بلغت 
  :النتائج كان أهمها

ینما مستوى الضغوط النفسیة لدى الصحفیین بعد الحرب على قطاع غزة كان متوسطًا، ب -١
  .كان مستوى الدافعیة لإلنجاز لدیهم مرتفع، وكان مستوى فاعلیة الذات مرتفعاً 

بین الضغوط النفسیة، ) ٠.٠٥(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -٢
  .والدافعیة لإلنجاز، وفاعلیة الذات لدى الصحفیین بعد الحرب على قطاع غزة

في متوسط الضغوط ) ٠.٠٥(د مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عن -٣
الجنس، الحالة االجتماعیة الخبرة، الراتب، : النفسیة لدى الصحفیین تعزى لمتغیر

التعرض الستهداف المباشر، فقدان أحد الزمالء، منطقة ، التعرض لحوادث عمل سابقة 
 .العمل أثناء الحرب

لإلنجاز لدى الصحفیین تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط الدافعیة  -٤
الجنس، الحالة االجتماعیة، الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة ، فقدان أحد : لمتغیر

التعرض : الزمالء، منطقة العمل أثناء الحرب، بینما ظهرت فروق تعزى لمتغیر
 .مباشر لصالح الصحفیین الذین لم یتم استهدافهم الستهداف

حصائیة في متوسط فاعلیة الذات لدى الصحفیین تعزى ال توجد فروق ذات داللة إ -٥
الجنس، الحالة االجتماعیة، الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث مسبقة، التعرض : لمتغیر

فقدان أحد : ، منطقة العمل أثناء الحرب، بینما ظهرت فروق تعزى لمتغیرلالستهداف
 .لهم خالل الحرب  الزمالء لصالح الذین فقدوا زمالء
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 فهرس المحتویات                                 

 الصفحة المحتویات
 أ اآلیة القرآنیة

 ب اإلهداء
 ت الشكر والتقدیر

  ج ملخص الدراسة باللغة العربیة
 ح فهرس المحتویات

 ذ فهرس الجداول
  الدراسة خلفیة: الفصل األول 

 ٢ المقدمة

 ٦ مشكلة الدراسة

 ٧ أهداف الدراسة

 ٨ أهمیة الدراسة

 ١٠ مصطلحات الدراسة

 ١٢ حدود الدراسة

  النظري اإلطار :الفصل الثاني 

 ١٤ تمهید

  الضغوط النفسیة: األول  المبحث

 ١٤ تطور مفهوم الضغوط النفسیة

 ١٥ تعریفات الضغوط النفسیة

 ١٩ مستویات الضغط النفسي

 ٢٠ آثار ومظاهر الضغوط النفسیة

 ٢٢ أنواع الضغوط النفسیة

 ٢٣ مصادر الضغوط النفسیة

 ٢٧ أسباب الضغوط النفسیة

 ٣٠ النظریات المفسرة للضغوط النفسیة

 ٣٥ أسالیب التعامل مع الضغوط النفسیة

  الدافعیة لالنجاز: الثاني  المبحث

  ٤٢  تمهید

 ٤٣ تعریف الدافعیة

 ٤٤ المفاهیم المرتبطة بمفهوم الدافعیة

 ٤٥ الدوافع بالسلوك عالقة



  خ
 

 ٤٦ وظائف الدافعیة

 ٤٧ تقسیم الدوافع

 ٤٨ الفرق بین الدافعیة والدوافع

 ٤٩ حاالت الدافع

 ٥٠ تعریف دافعیة االنجاز 

 ٥١ أبعاد دافعیة االنجاز

 ٥٢ أنواع دافعیة االنجاز  

 ٥٣ العوامل المؤثرة في مستوى دافعیة االنجاز

 ٥٤ دافعیة اإلنجاز مكونات

 ٥٥ خصائص األفراد ذوي االنجاز العالي

 ٥٦ النظریات المفسرة لدافعیة اإلنجاز 

  فاعلیة الذات: الثالث  المبحث

 ٦٤ تمهید

 ٦٥ تعریف فاعلیة الذات 

 ٦٦ أبعاد فاعلیة الذات 

 ٦٩ توقعات فاعلیة الذات 

 ٧٠ مصادر فاعلیة الذات 

 ٧٤ أنواع فاعلیة الذات

 ٧٥ خصائص فاعلیة الذات

  ٧٨  نظریات فاعلیة الذات

 ٨٢ الخصائص العامة لذوي فاعلیة الذات المرتفعة والمنخفضة

  ٨٤  الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإلنجاز وفاعلیة الذات

 ٨٥ واقع الصحفیین في حرب األیام الثمانیة

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث 

 ٩٠  العربیةالدراسات 

 ١٠١ األجنبیةالدراسات 

 ١٠٣ تعقیب على الدراسات السابقة 

  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع  

 ١١٢ المقدمة

 ١١٢ منهج الدراسة

 ١١٢ مجتمع الدراسة

 ١١٢ عینة الدراسة

 ١١٣ وفق الخصائص والسمات الشخصیة وصف عینة الدراسة

 ١١٨ الدراسة  تاو أد



  د
 

 ١١٨ خطوات بناء األدوات

 ١٤٥ اإلحصائیةالمعالجات 

  نتائج الدراسةعرض : الفصل الخامس 

 ١٤٨ المقدمة

 ١٤٨ ى وتفسیرها ومناقشتهااألول الفرضیة نتائج

 ١٦٠ ة وتفسیرها ومناقشتهاالثانی الفرضیة نتائج

 ١٦٢ ة وتفسیرها ومناقشتهاالثالث الفرضیة نتائج

 ١٦٤  ة وتفسیرها ومناقشتهاالرابع الفرضیة نتائج

 ١٦٦ ة وتفسیرها ومناقشتهاالخامس الفرضیة نتائج

 ١٦٨ ة وتفسیرها ومناقشتهاالسادس الفرضیة نتائج

 ١٧٧ ة وتفسیرها ومناقشتهاالسابع الفرضیة نتائج

 ١٨٥ ة وتفسیرها ومناقشتهاالثامن الفرضیة نتائج

 ١٩٥ الدراسة  توصیات

 ١٩٦ الدراسة مقترحات

  قائمة المراجع

 ١٩٨ المراجع العربیة

 ٢٠٨ المراجع األجنبیة
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  قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الجدول
 ١١٣ توزیع أفراد العینة حسب الجنس ١
 ١١٣ توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة ٢
 ١١٤ توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة ٣
 ١١٤ الشهريتوزیع أفراد العینة حسب الراتب  ٤
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة

  :المقدمة

سـرعة توسـعه ؛ حیـث  فـي الممارسـات العملیـة لقد بات الجمیع یدرك ما لعلم النفس من أهمیة    
ــــت قصــــیر  ــــه  وشــــمولیةفــــي وق ــــة التربویــــةلتطبیقات ــــاة العملی ــــة والعســــكریة واالقتصــــادیة  لحی والبیئی

والعمــل علــى تكامــل  فــراد ،هتمامــه إلــى العنایــة بالصــحة النفســیة لألا وقــد وجــه جــلَّ  .واإلعالمیــة
 فـي األسـرة ، سـواءً  هتمام المسئولین علـى مختلـف المسـتویاتا، وقد جذب هذا األمر  شخصیاتهم

ــك إلــى تعقــد الحیــاة والعمــل فــي المجتمــع المعاصــر، . ، أم المجتمــع ككــل ، أم المدرســة ویرجــع ذل
  .ومواصلة الكفاح في سبیل العیش واإلنتاج

، لدرجة  القرن الحادي والعشرین یمتاز بسیادة عوامل الصراع والضغوط النفسیة وٕاذا كان      
 هو عصر القلق ممیزاً  والسلوكیة یطلقون على هذا العصر لقباً جعلت الباحثین في العلوم النفسیة 

  .ینبغي على اإلنسان أن یفهم ذاته وعمله بما یمكنه من السیطرة علیهما وتوجیههما، فإنه 

ن ضــغوط الحیــاة الیومیــة، وبــاألخص ضــغوط العمــل، الزمــت اإلنســان منــذ وجــوده علــى وإ       
ومتعـددة المصـادر، ومختلفـة  ،هـذه الضـغوط متراكمـةاألرض، وفي كـل العصـور التـي مـَر بهـا ، و 

فـي ظـل هـذه الظـروف أن یتخـذ القـرار  لـذا وجـب علـى اإلنسـانالجوانب واألبعاد، وممتـدة التـأثیر، 
  ).Nelson, 2000: 15(، وبالشكل المناسب، وبالتكلفة المناسبة  المناسب في الوقت المناسب

جتماعیـة واالوغایتـه تهیئـة الظـروف النفسـیة ، وعلم النفس اإلعالمي یختص بصناعة اإلعالم    
ـــى راحـــتهم ـــدان اإلعالمـــي وحـــل مشـــاكلهم والحـــرص عل ـــى ســـلوك العـــاملین فـــي المی ، والتركیـــز عل

كمـا ویمثـل العمـل اإلعالمـي  ، وزیادتـه، بمـا یثیـر دوافعهـم نحـو العمـل وتحسـینه، وصیانة كرامتهم
ونجاح اإلعالم یتوقـف علـى اإلنسـان الـذي یسـعى  . عنصره األساسي هو اإلنسان جتماعیاا كیاناً 

إلى تحقیق األهداف وتحویلها من أهداف نظریة إلى أهداف واقعیة تعمل بكفایة وفاعلیة فاإلنسان 
زدهــار العملیــة واهــو الركیــزة األساســیة فــي العمــل اإلعالمــي وهــو العامــل المــؤثر فــي نجــاح وتقــدم 

  ).٣١: ٢٠٠٦،السامرائي(عالمیة اإل
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ن القــوى البشــریة المعــدة مــن الصــحفیین واإلعالمیــین هــي ركــن أساســي فــي كمــا ویبــدو لنــا أ     
فهــي  ،ولمعرفــة األحــداث والتطــورات الراهنــة  ، تتطلــع إلــیهم الشــعوب لمعرفــة واقعهــم ،مجتمعاتنــا 

كمـــا . والـــدولي المحلـــيالعـــام  التـــي تقـــوم بكشـــف الحقـــائق ومتابعـــة األحـــداث وٕاظهارهـــا إلـــى الـــرأي
ل یسـمى یـز  ولـم، مع تنامي دور اإلعالم الـذي كـان  تكمن أهمیة اإلعالم في القضیة الفلسطینیةو 

  .بالسلطة الرابعة في تسییر مجریات األحداث في العالم بأسره

، كما أنه  فقط وهو لیس قلقاً  عصبیاً  أن ضغط العمل لیس توتراً (یشیر هانس سیلیه إلى و      
ال یمكن  وضغط العمل شیئاً ، وٕانما قد تكون نتائجه إیجابیة أو سیئاً  لیس بالضرورة یكون ضاراً 

  ).٥٩٧: ١٩٨٨،عوض(تجنبه ، وغیاب التوتر بشكل كلي یعني الموت 

، فأحــداث الحیــاة  بــأن الضــغط ینــتج عــن القلــق مــن أحــداث الحیــاة) Duck(قــد أشــار دوك و      
 ، كما تؤثر في مفهوم الفرد عـن ذاتـه وفـي طریقـة حیاتـه الضغط أو المرضغیر المرغوبة تسبب 

  ).Duck,1999:45(، وتتطلب منه أن یتكیف مع األوضاع الجدیدة 

بـــأن الضـــغط النفســـي فـــي مســـتواه العـــادي هـــو المصـــدر ) ٢٠٠٩(ویـــرى الفرمـــاوي وعبـــداهللا       
 االسـتثارةطلـوب مـن اإلنسـان مسـتمتعًا بفـإذا كانـت هـذه الطاقـة یمكنهـا احتـواء الم ، المجدد للطاقـة
 ، أما إذا كانت الطاقة غیر مناسبة لالستثارة، فیه فإن الضغط هنا یكون مرغوباً  ، المتضمنة فیها

فـإن اإلنسـان یمـر بحالـة ضـارة تبـدو فـي شـعوره بمسـتوى مرتفـع أو  ، وغیر متوافقة مـع المتطلبـات
  . )٢١:م٢٠٠٩،الفرماوي وعبداهللا (زائد من الضغوط 

وتصــرفات الفــرد وســلوكه هــي نتیجــة جزئیــة ألفكــاره ، ممــا یــؤدي إلــى ســلوكیات ایجابیــة أو      
سلبیة ناتجة من عملیات التفكیـر واإلدراك والتخیـل والتفسـیر ، وتهـدف إلـى فهـم اآلخـرین وفهـم مـا 

، ته وتوقعاتهفسلوك الفرد یتحدد تبعًا ألفكاره ومفاهیمه وتبعًا لمعتقدا) الطبیعة(یحیط به من الكون 
 المحــرك هــو دوافــع الفــرد أي قــواه المحركــة التــي تتمثــل فــي حاجاتــه.ولكــن مــا هــو المحــرك لــذلك؟

  )٣٤: ٢٠٠٦،السامرائي(. ورغباته

یـــدل مفهـــوم الفاعلیـــة الذاتیـــة علـــى إدراك الفـــرد لقدرتـــه وفعالیتـــه فـــي مواجهـــة أحـــداث الحیـــاة و      
للقــدرة  عتبــار هــذا المفهــوم مرادفــاً اویمكــن ، المهــامومــدى قدرتــه علــى القیــام بــبعض ، وأعبــاء العمــل

"Capability " ًل عـــن مـــدى إدراك الفـــرد القیـــام ئمـــا نتســـا فغالبـــاً  معینـــاً  فعنـــدما یواجـــه الفـــرد موقفـــا
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إلــى أن قــدرة الفــرد علــى التغلــب  )(Bandura) ١٩٧٧(ولقــد أشــار بانــدورا .  بالســلوك المطلــوب
 Self-Efficacyتتوقــف علــى درجــة فاعلیــة الــذات  علــى األحــداث الصــادمة والخبــرات الضــاغطة

ومـن  ، ، وأن فاعلیة الذات لدى الفرد تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وٕامكاناته الشخصـیة لدیه
، حیـث تعمـل هـذه الخبـرات فـي مسـاعدة الفـرد علـى  خالل تعدد الخبرات التـي یمـر بهـا فـي حیاتـه
  .) Bandura, 1977, p:191-215(التغلب على المواقف الضاغطة التي تواجهه 

والكفــاءة تتحســن لــدى اإلنســان مــع زیــادة مســتوى الضــغط  اإلنجــازولقــد أظهــرت البحــوث أن      
  ).٣٣: ٢٠١٠،الدحادحه( جداً  إال إذا  زادت الضغوط إلى مستوى عالٍ ، النفسي

ولما كانت هذه الفئة من المهنیین أكثر متابعة وانخراطـًا فـي أحـداث الحیـاة الیومیـة المرغوبـة      
حتكاكـــات واال، األمـــر الـــذي جعلهـــم یتعرضـــون للعدیـــد مـــن الضـــغوط والمخـــاطر، وغیـــر المرغوبـــة

لعـام المباشرة في مناطق األحداث الساخنة وذلك لتغطیة هذه األحداث ونقلها إلى اإلعالم والـرأي ا
ء علــى موضــوع الضــغوط لــذا كــان اهتمــام الباحــث بتســلیط الضــو ؛  بكــل شــفافیة ومصــداقیة ودقــة

  .، أو التغاضي عنها وألنه من العبث إهمال هذه الفئة، فیین بعد حرب غزةالنفسیة للصح

قد شاهد الجمیع من خالل وسائل اإلعالم مدى التعدي السـافر علـى حریـة الصـحفیین مـن لو      
والتي ، م٢٠١٢من العام ، نوفمبر ٢١ -١٤العسكریة اإلسرائیلیة في حرب الثمانیة أیام  قبل اآللة

عـامود (سـم احین أطلـق علیهـا العـدو الصـهیوني  في) حجارة السجیل(سم اأطلقت علیها المقاومة 
ــك اال قاصــداً ، )الســحاب مــا أدى إلــى ؛  نقــل الصــورة الحقیقیــة لمنــعات إخــراس الصــحافة عتــداءبتل

                                                           . حفیین  للعدید من المخاطر والضغوطتعرض الص

نبثقــت فكــرة هــذه الدراســة مــع تزایــد أهمیــة دور الصــحافة واإلعــالم فــي تســییر مجریــات القــد      
رة تدفعــه للمغــامرة والمخــاط وٕان رغبــة الصــحفي فــي تحقیــق ســبق إعالمــي ووطنــي مــثالً ، األحــداث

فـي ذلـك تحقیـق  والوقوع تحت طائلة الضغط النفسي في ظل الظروف الصـعبة التـي تـدور قاصـداً 
فتقـع علـى الصـحفي مسـؤولیة كبیـرة تجـاه وكالتـه  ؛ جذب إعالمي أو هدف وطنـي أو كالهمـا معـاً 

وط عمـل تنشـأ مـن مصـادر ، ومن المتوقع أن یتعرض لضغ التي یعمل بها ومجتمعه الذي یتابعه
طبیعة التعامل مع األشخاص وقت األزمـات ، وصـعوبة الوصـول إلـى الشخصـیات :  لمتعددة مث

بأول  ، والتحقق من األحداث والمعلومات التي ترده أوالً  المهمة وصناع القرار في الوقت المناسب
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ف كــــذلك بإعــــداد التقــــاریر الصــــحفیة وهــــو مكلَّــــ، موثوقــــة أم غیــــر موثوقــــةمصــــادر  هــــل هــــي مــــن
ت وبأفضــل صــورة ممكنــة فــي ظــل عــدد مــن المخــاطر والمعیقــات التــي قـــد واإلخباریــة بأســرع وقــ

وزیـادة أعبـاء العمـل الموكلـة ، تشوب األحداث الحاصلة أو األشـخاص المعنیـین بـالخبر وطبیعـتهم
، بشـكل عـامإلیهم نتیجة تسارع وتزاحم األحداث فـي قطـاع غـزة خاصـة وفـي األراضـي الفلسـطینیة 

  .ضاغطة علیهم مكن أن تشكل عوامالمن الموغیرها من المصادر التي 

ونتیجــة انخــراط الباحــث بعــدد مــن الصــحفیین وشــعوره بأهمیــة إجــراء هــذه الدراســة علــى فئــة      
الصحفیین مـن الجانـب السـیكولوجي وفـي ظـل غیـاب الدراسـات العربیـة واألجنبیـة التـي تبحـث فـي 

حد علم على  (لى عینة الصحفیین والفاعلیة الذاتیة ع لإلنجازثر الضغوط النفسیة على الدافعیة أ
 نجاز ،تأتي هذه الدراسة لتبحث في العالقة بین الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإل، )الباحث

ومـــن هنـــا ارتــأى الباحـــث إجـــراء هـــذه . وفاعلیــة الـــذات لـــدى عینــة مـــن الصـــحفیین بعـــد حــرب غـــزة
معلومــة الصــحیحة والدقیقــة عــن تلــك الدراســة لرفــد المیــدان التربــوي المحلــي والعربــي واألجنبــي بال

  .العالقة
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  :مشكلة الدراسة 

  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالیة 

وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین  دافعیة لإلنجازما مستوى الضغوط النفسیة وال  -١
  ؟ بعد حرب غزة

بین الضغوط )  α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةهل هناك عالقة ذات داللة  -٢
 .لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة؟ نجاز النفسیة والدافعیة لإل

بین الضغوط ) α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةهل هناك عالقة ذات داللة  -٣
 .النفسیة وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة؟

متوسط  في) α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة  -٤
لضغوط مستوى الدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى ل نجاز الدافعیة لإل

 ؟)المنخفضة جداً  - المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة  - المرتفعة جداً ( النفسیة
متوسط  في) α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة  -٥

 لضغوط النفسیةمستوى اتعزى لفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة 
 ؟)المنخفضة جداً  -المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة  - المرتفعة جداً (

متوسط  في) α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة  -٦
:        الضغوط النفسیة لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة

الجنس، الحالة االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، ( 
التعرض الستهداف أثناء الحرب، فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل 

 ).الحرب
متوسط  في)  α ≤ 0.05(داللة العند مستوى  إحصائیةاك فروق ذات داللة هل هن -٧

 :لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة نجاز الدافعیة لإل
الجنس، الحالة االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، (

د الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل التعرض الستهداف أثناء الحرب، فقدان أح
 ).الحرب
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متوسط فاعلیة  في) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة  -٨
الجنس، الحالة ( الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة 

عمل، التعرض الستهداف االجتماعیة،سنوات الخبرة،الراتب،التعرض لحوادث سابقة في ال
 .؟)"أثناء الحرب، فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب 

 :  أهداف الدراسة 

وفاعلیة الذات لدى  نجاز،التعرف على مستویات كل من الضغوط النفسیة والدافعیة لإل -١
  . عینة من الصحفیین بعد حرب غزة

بین ) ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  إحصائیةمعرفة ما إذا كان هناك عالقة ذات داللة  -٢
لدى عینة من الصحفیین بعد حرب  نجاز متوسط الضغوط النفسیة ومتوسط الدافعیة لإل

  .غزة
بین  )٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  إحصائیةمعرفة ما إذا كان هناك عالقة ذات داللة  -٣

  .وسط فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزةمتوسط الضغوط النفسیة ومت
في متوسط ) ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  إحصائیةالكشف عن الفروق ذات داللة  -٤

لضغوط مستوى ازى لعْ تُ لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة  نجاز الدافعیة لإل
 ).جداً المنخفضة  - المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة  - المرتفعة جداً ( النفسیة

متوسط  في) ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  إحصائیةالكشف عن الفروق ذات داللة  -٥
 لضغوط النفسیةمستوى اتعزى لفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة 

  ).المنخفضة جداً  -المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة  - المرتفعة جداً (
متوسط  في) ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  حصائیةالكشف عن الفروق ذات الداللة اإل -٦

الجنس، الحالة االجتماعیة، عدد ( زى لمتغیرعْ الضغوط النفسیة لدى عینة الصحفیین تُ 
، فقدان أحد الزمالء  سنوات الخبرة، الراتب الشهري، التعرض لحوادث سابقة أثناء العمل

  ).، منطقة العمل خالل الحرب  أثناء العمل في الحرب
متوسط  في) ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  حصائیةروق ذات الداللة اإلالكشف عن الف -٧

الجنس، الحالة االجتماعیة، عدد ( لدى عینة الصحفیین تعزى لمتغیر نجاز الدافعیة لإل
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سنوات الخبرة، الراتب الشهري، التعرض لحوادث سابقة أثناء العمل، فقدان أحد الزمالء 
  ).ل الحرب أثناء العمل في الحرب، منطقة العمل خال

متوسط  في)   ٠.٠٥α(عند مستوى الداللة  حصائیةالكشف عن الفروق ذات الداللة اإل -٨
الجنس، الحالة االجتماعیة، عدد ( فاعلیة الذات لدى عینة الصحفیین تعزى لمتغیر

سنوات الخبرة، الراتب الشهري، التعرض لحوادث سابقة أثناء العمل، فقدان أحد الزمالء 
 ).الحرب، منطقة العمل خالل الحرب أثناء العمل في 

  :أهمیة الدراسة 

  : تكمن أهمیة هذه الدراسة في جانبین     

  :الجانب النظري / أوًال 

تتضـح أهمیـة هــذه الدراسـة فــي كونهـا تتنــاول موضـوعا حیویــًا ومهمـًا مــن الموضـوعات التــي      
وٕالــى  -منهــا  یعــانيفــي ظــل األوضــاع والظــروف التــي  - شــعبنا الفلســطیني بوجــه عــام بهــا یمــر

وهو مستوى الضغوط النفسیة وعالقته بالدافعیـة ، المهنیین  في شتى مجاالت عملهم بوجه خاص
 موضـوعها یعـد مختلفـا كمـا أن .وفاعلیة الذات  لدى عینة من الصحفیین بعـد حـرب غـزةنجاز لإل

حــرب األیــام (، وحــدث تــاریخي وهــو حــرب غــزة  منیــةمیزتــه الفتــرة الز  ضــم عنوانــاً قــد أنــه ب ومتمیــزاً 
كمـا اسـتهدف شـریحة مهنیـة مهمـة فـي مجتمعنـا الفلسـطیني ، ) ٢٠١٢-حجـارة السـجیل –الثمانیة 

علــى حــد علــم (لــم یــتم تســلیط الضــوء علیهــا مــن الجانــب الســیكولوجي فــي فلســطین ) الصــحفیین(
لجهود العربیة والتي بذلت فـي موضـوع أن تكون مكملة لكما ویؤمل من الدراسة الحالیة ، )الباحث

كمــا  أو الضــغوط النفسـیة وعالقتهـا بفاعلیــة الـذات ،نجـاز الضـغوط النفسـیة وعالقتهــا بالدافعیـة لإل
میــدان علــم ویأمــل الباحــث مــن إجرائــه لهــذه الدراســة أن تقــدم جهــدًا، ومعرفــة جدیــدة مضــافة إلــى 

تكــون إضــافة  وأن ،بشــكل خــاصنــي اإلعالمــي والمهبشــكل عــام و فــي مجــال علــم الــنفس الــنفس 
   .معرفیة جدیدة على صعید البحوث العربیة واألجنبیة
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  :الجانب التطبیقي / ثانیًا 

 بعد حرب غزة للمختصینلصحفیین معرفة مستوى الضغوط النفسیة لدى ایؤمل أن تسهم  -١
  . التخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن ، النفسیین والمهنیین واإلداریین

  .أن تقدم نتائج تفید الصحفیین في معرفة مستوى الضغط النفسي لدیهمیؤمل  -٢
  . نجازإفادة الصحفیین في معرفة مستوى دافعیتهم لإل -٣
  . إفادة الصحفیین في معرفة مستوى فاعلیتهم الذاتیة -٤
إفادة مراكز التدریب المهني والمتخصصین في مجال علم النفس اإلعالمي لتقدیم برامج  -٥

فضال عن  بعض البرامج  ، لدى الصحفیین واإلعالمیین اإلنجاز فعیة تدریبیة إلثارة دا
  . المتعلقة بإدارة ومواجهة الضغط النفسي

رتقاء واالفي مجال تطویر المنظومة اإلعالمیة للمجتمع الفلسطیني  المهتمین إفادة -٦
  . بكوادرها

ة الذات إفادة األخصائیین النفسیین في تقدیم برامج إرشادیة لتحسین مستوى فاعلی -٧
  . للصحفیین واإلعالمیین

یؤمل أن تسهم الدراسة في فتح باب الدراسات واألبحاث في هذا المجال بما تتوصل إلیه  -٨
  .من نتائج وتوصیات ومقترحات

كما ویؤمل من هذه الدراسة إفادة الصحفیین والعاملین تحت الضغط النفسي بأسالیب  -٩
 . لمواجهة وٕادارة الضغط النفسي وقت األزمات بأنفسهم 
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  :مصطلحات الدراسة 

  :فیما یأتي تعریفات مفاهیمیة وٕاجرائیة للمصطلحات الواردة في الدراسة، وهي   

  :الضغوط النفسیة: أوًال  

الضغوط النفسیة بأنها الحالة التي یتعرض فیها الكائن الحي لظروف  ) ١٩٩٥(هدیة  عرف     
ومطالب تفرض علیه نوعًا من التوافق ، وتزداد تلك الحالة إلى درجة الخطر كلما ازدادت شدة 

  .)٧٣: ١٩٩٥،هدیة(لو استمرت لفترة طویلة، الظروف أو المطالب

  :ویعرف الباحث الضغوط النفسیة إجرائیًا 

على أنها الدرجة التي یحصل علیها الصحفیین الستجاباتهم عن فقرات أداة قیاس الضغوط  
  .النفسیة المعَدة ألغراض الدراسة الحالیة

  : الدافعیة: ثانیًا       

والتي توجه سلوكه في اتجاه معین وغالبًا ما ، والدافعیة تشیر إلى درجة الحماس لدى الفرد     
  .)١٠٠: ٢٠٠٣،ماهر (معین یحصل علیه لكي یشبع حاجة لدیه یكون في اتجاه حافز 

الداخلیة النفسیة التي تنبعث من داخل الكائن الحي  االستثارةأن الدافعیة هي ویرى الباحث      
  .في تحقیق مراده والوصول إلى أهدافه وتحقیق طموحاته فاعالً  لیؤدي دوراً 

                                                                            :                نجاز الدافعیة لإل : ثالثا   

 وتحقیق النجاح من االقتراب في للسعي الفرد استعداد بأنه: نجازلإل الدافع الخیري یعرف     
 ذلك إتمام عند واالعتزاز بالفخر وٕاحساسه االمتیاز أو الجودة من معین لمعیار وفقاً  معین هدف

  ).٢١:٢٠٠٨، الخیري(

  :إجرائیًا نجاز كما ویعرف الباحث الدافعیة لإل      

بأنها الدرجة التي یحصل علیها الصحفي بعد استجابته على فقرات أداة قیاس الدافعیة       
  . المعَدة ألغراض الدراسة الحالیةنجاز لإل
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  :فاعلیة الذات  

أو ، الكامنة في قدراته خالل المواقف الجدیدةثقة الفرد : العدل فاعلیة الذات بأنهایعرف      
مع ، هي اعتقادات الفرد في قواه الشخصیةلمطالب الكثیرة وغیر المألوفة أو المواقف ذات ا

العدل (التركیز على الكفاءة في تفسیر السلوك دون المصادر أو األسباب األخرى للتفاؤل
  ).١٣١:م٢٠٠١،

  : كما ویعرف الباحث فاعلیة الذات إجرائیا

بأنها الدرجة التي یحصل علیها  الصحفیین بعد استجابتهم على مقیاس فاعلیة الذات      
  . الخاص بالدراسة الحالیة

  :الصحفیین  

المرئیة أو المقروءة أو (الصحفي بقوله هو كل من اتخذ الصحافة ) ٢٠٠٥(عرف عقراوي       
كادیمیة بقواعد وقوانین النشر اإلعالمي كمهنة رسمیة أو إضافیة ولدیه إلمام ودرایة أ) المسموعة

من خالل دراسة علمیة أو رسمیة أو شخصیة ویلتزم بتلك القوانین بمیثاق شرف الصحافة 
  )www.sotkurdistan.net(. العالمي والدولي والوطني 

  :ویعرف الباحث  الصحفیین في هذه الدراسة

سب إلى أي وكالة أنباء أو صحیفة تمارس أنشطتها في قطاع غزة داخل األراضي كل منت    
وتوكل إلیه مهام تغطیة األحداث  ، ویعمل على تحریر األخبار وجلبها ، الفلسطینیة بشكل رسمي

وتنشر تحت اسمه سواء كان ذلك في المقر ، وعمل التقاریر والتحقیقات الصحفیة، والمستجدات
أم مراسال لها یراسلها من منزله أو من ، أم في مكتب فرعي لها، التابع لهاالرئیسي للوكالة 

  .مكتبه

  

  

  

http://www.sotkurdistan.net
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  :حدود الدراسة 

، )٢٠١٤/ ٢٠١٣(ة في العام الدراسي تم إجراء الدراسة النظریة والمیدانی: حدود زمنیة •
  ).٢٠١٢(بعد حرب غزة 

 . في قطاع غزةن دراسة على الصحفیین الفلسطینیین العاملیتم تطبیق ال: حدود مكانیة •
اقتصرت هذه الدراسة على عینة من الصحفیین الفلسطینیین المسجلین في : حدود بشریة •

والموزعین على وكاالت األنباء والصحف الفلسطینیة  ، نقابة الصحفیین الكائنة بغزة
  .في قطاع غزة التي تعملالمختلفة 

النفسیة ومستوى  تهتم هذه الدراسة بالتعرف على مستوى الضغوط: حدود موضوعیة •
والتي ومستوى فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة  نجاز الدافعیة لإل

 .م٢٠١٢نوفمبر١٤بدأت بتاریخ 
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  الفصل الثاني                                  

 اإلطار النظري للدراسة

 

  الضغوط النفسية :  املبحث األول

   جناز الدافعية لإل: املبحث الثاني

  فاعلية الذات : املبحث الثالث
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  الفصل الثاني                                 
  اإلطار النظري للدراسة                            

  تمهید
 مـن تعـد، وفاعلیـة الـذات، نجـازوالدافعیـة لإل ،النفسـیة الضـغوط ظـاهرة أن الكثیـرون یـري     

 مجال كل إلى امتدت بل، المجاالت من مجال على تقتصر ال فهي .الحدیثة نسبیاً  الموضوعات
 العناصـر بإیجـاز تنـاولن أن بمكـان مـن الضـرورة نـهلـذا فإ .نشـاطًا معینـاً  اإلنسـان فیـه یـزاول

الصـحفیین مـن وفاعلیـة الـذات لـدى عینـة ، نجـازوالدافعیـة لإل ،النفسـیة الضـغوط لظـاهرة األساسـیة
  . بعد حرب غزة 

  الضغوط النفسیة : المبحث األول 
تطـور  حیـث مـن ، النفسـیة بالضـغوط المتعلقـة العناصـر مـن العدیـد الباحـث تنـاول حیـث      

ووجهـات النظـر المختلفـة فـي فهـم الضـغط ، اآلن إلیـه وصـل مـا إلـى مفهـوم الضـغوط النفسـیة
والمظـــاهر المترتبـــة واآلثـــار ، وأنواعـــه، ومصـــادره، ومســـتویات الضـــغط النفســـي وأســـبابه، النفســـي

 هـذه مـع اإلنسـان یتفاعـل وكیـفالضـغوط النفسـیة،  تناولـت التـي النظریـات أهـم كـذلك، علیـه
  .وأسالیب التعامل معها أبعادها وما هي ، الضغوط

  تطور مفهوم الضغوط النفسیة  
مفهوم الضغوط النفسیة في علم النفس والطب النفسي، حیث تم اسـتعارته مـن  استخدامشاع      

، )Press(، والضـــغط )Strain(الدراســـات الهندســـیة والفیزیائیـــة، حینمـــا كـــان یشـــیر إلـــى اإلجهـــاد 
نفصـل عـن م فـي بدایـة القـرن العشـرین عنـدما ا، واسـتعار علـم الـنفس هـذا المفهـو )Load(والعبء 

ه فــي الصــحة النفســیة علــم لــه مــنهج خــاص بــه، وأیضــًا جــرى اســتخدامیته كالفلســفة وأثبــت اســتقالل
عنــدما درس أثــر ، ) ١٩٥٦(الطبیــب الكنــدي فــي العــام ، )هــانز ســیالي(والطــب النفســي علــى یــد 

أبوأســـعد و (تجـــة عـــن الضـــغط واإلحبـــاط واإلجهـــادغیـــر الســـارة النا اإلنفعالیـــةالتغییـــرات الجســـدیة و 
  ).   ١٩: ٢٠٠٩،العزیز
تحمـل ، التـي یواكبهـا اإلنسـان فـي جمیـع محطـات حیاتـه المتالحقـةأن أحـداث  رى الباحثوی     

اجـــة إلـــى درجـــة عالیـــة مـــن وهـــي بح، ،واأللـــم النفســـي والضـــغوط، فــي طیاتهـــا الكثیـــر مـــن المعانـــاة
، والتي قد تكون أكثر ضراوة على الكثیـر مـن النـاس، غرض التوافق النفسي واالجتماعيالمسایرة ب
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ـــنجح الـــبعض فـــي مســـایرتها ـــك ویخفـــق الـــبعض اآلخـــر ، فی بحیـــث ال . ألنهـــا تفـــوق تحملـــهفـــي ذل
  . یستطیعون تحقیق التوازن والتوافق النفسي واالجتماعي

عنـد االقتصـادي "عدم التأكـد "فهو عصر، ه العدید من المسمیاتعلیإننا نعیش عصرا یطلق      
القریـــة "وعصـــر ، الفیلســـوف الفـــن تـــوفلرعنـــد الكاتـــب و  "صـــدمة المســـتقبل"وعصـــر ، جـــون جلبـــرت

ـــة ـــد مارشـــال ماكلوهـــان الباحـــث فـــي وســـائل اإلعـــالم" العالمی ـــه عصـــر ، عن ـــق علی ویمكـــن أن یطل
: ١٩٩٢،محمـــد(تبـــر الضـــغط هـــو مـــرض القـــرن العشـــرین كـــارل البرخـــت  یع حیـــث إن، "الضـــغط"

٥٤ .(  

التقــدم التكنولــوجي  هــذه التســمیات بعصــرنا هــذا نتیجــة ارتبــاطممــا ســبق یــرى الباحــث أن و     
  "عصــر الســرعة"منحــه كــذلك  صــفة ، وأن هــذا التغیــر الســریع، وتطــور المعرفــة والعلــوم اإلنســانیة

، وذلك ألن مواكبـة تطـورات هـذا العـالم قـد تفـوق العدیـد مـن القـدرات الفردیـة، "عصر القلق"وصفة 
  .داثوبالتالي تشعره بالقلق أو اإلحباط من عدم قدرته على مواكبة تلك األح

  :تعریفات الضغوط النفسیة 
فإنــه فلــیس مــن  لــذا، ســتخدامهــو مــن المصــطلحات متعــددة اال، إن مصــطلح الضــغط النفســي     

ـــد تعریـــف عـــام وشـــامل ـــه األ.  للضـــغط النفســـي الســـهل تحدی ، والجماعـــات، فـــرادفالمصـــطلح تناول
فقد یسـتخدمه ، ومجاالت حیاتهم االجتماعیة والمهنیة، لتخصصاتهم والمهنیون بمعان مختلفة تبعاً 

التحمـل "للداللـة علـى مـدى ویسـتخدمه المهنـدس ، "المیكانزمـات الفسـیولوجیة"الطبیب للداللـة علـى 
 ،وقــد یســتخدمه رب األســرة للداللــة علــى حالــة الضــیق المــادي الــذي تعــاني منــه األســرة "الخرســاني

ن نفـس اللفـظ ولكـن للداللـة علـى الحالـة النفسـیة والمزاجیـة التـي یكـون أما علماء الـنفس فیسـتخدمو 
  . )٢٠: ٢٠٠٩،الفرماوي وعبداهللا (فیها الفرد في حالة ضیق وشعور بالظلم واالختناق 

 كثیـرة وتعریفاتهـا، ومتداخلـة معقـدة ظـاهرة النفسـیة كمـا ویشـیر الفـي إلـى أن الضـغوط      
 عرفهـا مـن ومـنهم مثیـرات، أنهـا علـى تناولهـا مـن العلمـاء مـنف، مختلفـة تفسـیرات لها و، ومتعددة

 وانفعالیـة عقلیـة أفعـال ردود أنهـا علـى تناولوهـا وآخـرون، للجسـم فسـیولوجیة اسـتجابات بأنهـا
  ).١٤:  ٢٠٠٥،الفي (االجتماعیة  و البیئیة للتوترات
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  :الضغوط لغة   - أ
، شــدة، ضــیق: الــذي یعنــي "stringers"مشــتق مــن الفعــل الالتینــي " "Stressالضــغط        

إلــى االختنــاق الــذي  طــوق ذراعیــه وجســمه مؤدیــاً : بمعنــى" Etreinder"ومنــه أخــذ الفعــل الفرنســي 
  ).٢٠٨: ٢٠٠٣،حسن و النجار(یسبب القلق 

  )٤٤٥: ٢٠٠٣،زروال(القهر، االضطراب والضغط بمعنى الشدة والمشقة : الضغط 
 ویقـال شـيء، إلـى شـيء عصـر هـي، والضـغطة لضـغطا كلمـة أن العـرب لسـان فـي وردو      

 نحوه، أو غرم في علیه تشددأي  علیه ضغط و ونحوه حائط إلى زحمه ضغطا،ً  یضغطه ضغطه
 والضـغطة  .الزحـام فـي النـاس تضـاغط التهـذیب فـي و التـزاحم، :التضـاغطالمزاحمـة و  والضـغاط

  )١٩٩٠ منظور، ابن(والمشقة  الشدةتعني   :بالضم
قدیمـة   فرنسـیة كلمـة مـن اشـتق باألصـل الضـغط مصـطلح بـأن" "Vontanaویـرى فونتانـا      

Distress"  "األصل في والمصطلح، الظلم أو بالضیق االختناق والشعور تشیر إلى معنى والتي 
 لوجـود الحاجـة ظهـرت الحدیثـة نجلیزیـةاإل وفـي ضـطهاد،واإل المعانـاة عـن للتعبیـر اسـتخدم قـد

 األلـم لوصـف وذلـك واحـد آن فـيEmphasis" "التوكید  و" "pressureالضغط  مصطلح یعني
 "الثانیـة الكلمـة فـي المتضـمنة اإلعتدالیـة أیضـا و "الضغط" األولى الكلمة في  والمتضمن الكامن
  ).١٢: ١٩٩٤فونتانا، " (التوكید

  :الضغوط سیكولوجیًا    -  ب
 لوجوده و مهدد أنه على اإلنسان یدركه مهدد حدث أي  :بأنه  "Wayten") وایتن ( یعرفه      

  ).٧: ١٩٩٨،جودة (المواجهة  على قدراته یتجاوز
 تفرض ومطالب لظروف الحي الكائن فیها یتعرض التي الحالة بأنها )هدیة(یعرفه  حین في     

 أو الظـروف شـدة ازدادت كلمـا الخطـر درجـة إلـى الحالـة تلـك وتـزداد التوافـق، مـن علیـه نوعـاً 
  . )٧٣: ١٩٩٥،هدیة( طویلة لفترة ستمرتلو إ، المطالب

، أو الخارجیـة الداخلیـة البیئـة فـي تغیـر أو مثیـر أي هـي الضـغوط بـأن:  ویـذكر عبـدالعاطي     
 إلى اختالل یؤدي مما، التكیفیة الفرد كفاءة یثقل بحیث ، االستمرار أو الحدة أو القوة من ویكون
الحیـاة  مجـال فـي التغیـرات أو المثیـرات مـن سلسـلة نتیجـة الضـغوط وتنشـأ مرضـي، أو وظیفـي

الفـرد  بهـا یـدرك التـي بالطریقة السیكولوجي الضغط أثر ویتحدد للفرد، جتماعیةاال أو السیكولوجیة
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 تعترضـه التـي لألحـداث الكامنـة للداللـة تقییمـه وبنوعیـة لـه ، یتعـرض الـذي الموقـف أو المثیـر
  106:2003) .العاطي، عبد(یدركها  التي ودرجة التهدید

  :وجهات النظر المختلفة لفهم الضغط النفسي 
تعـــددت اآلراء فـــي مجـــال علـــم الـــنفس حـــول تعریـــف الضـــغط النفســـي، ولهـــذا فـــإن اتجاهـــات      

  :العلماء في دراسة الضغوط انقسمت إلى ثالثة اتجاهات وهي
  :الضغوط كمثیر . أ

األحـداث التـي تتحـدى الفـرد : "علـى أنهـا " lazarus & cohen" یعرفـه الزاروس وكـوهین      
  ).١٧: ٢٠٠٤،یوسف "  (أو المعرفي أو السلوكي، وتتطلب التكیف الفسیولوجي

الضغط بأنه یشیر إلى أي شيء من شأنه أن یؤدي إلـى اسـتجابة انفعالیـة  عبدالحلیم ویعرف     
       . )٣٥: ٢٠٠٩، الحلیم عبد(حادة ومستمرة 

للفرد وفي عملیة تفكیره، وهذه الحالـة تـؤثر علـى  االنفعالیةوالضغوط حالة تؤثر في الجوانب      
  ).٢٠: ٢٠٠٧،أحمد(وفي سلوكیاتهم وفي حالتهم الصحیة  فرادنحو سلبي في تفكیر األ

  :الضغوط كاستجابة . ب
نفسـیة أو سـلوكیة، عتبـاره ردود أفعـال بدنیـة كانـت أو اتناول أصحاب هـذا االتجـاه الضـغط بی     

  .التي تصدر عن الفرد نتیجة التعرض لمثیرات معینةو 
حالــــة تنــــتج عنــــدما تزیــــد المطالــــب : الضــــغوط علــــى أنهــــا " Fontana"عرفــــت فونتانــــا فقــــد      

  ).١٨: ٢٠٠٥،محمد(الخارجیة عن القدرات واإلمكانیات الشخصیة للكائن الحي 
نــوع مــن الحــاالت : فیعرفانهــا علــى أنهــا Baron & Greenberg""أمــا جرینبــرج وبــارون       

أنهـم غیـر  فـرادالوجدانیة وردود األفعال الفسیولوجیة التي تحدث في مواقف معینـة، حـین یشـعر األ
  ).٢٢: ٢٠٠٦،حسین وحسین(قادرون على تحقیق أهداف المنظمة 

  :الضغوط كتفاعل بین الفرد والبیئة . ج
هـا محصـلة تفاعـل الخصـائص الذاتیـة للفـرد مـع نظر أصـحاب هـذا االتجـاه للضـغوط علـى أن     

عنــدما وجــدوا ، الظــروف البیئیــة المحیطــة بــه، حیــث یتبنــى أصــحاب هــذا االتجــاه المنظــور الشــامل
  :ومن بین التعریفات الموضحة لهذا االتجاه، نقص فیما یخص االتجاهین السابق ذكرهما

الفـرد والبیئـة بحیـث تضـع الفـرد عبارة عن حالة تنتج عـن التفاعـل بـین : بأنه  "GRETH"تعریف 
  .)١٦١: ٢٠٠٥،العمیان (أمام مطالب أو عوائق أو فرص
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الموقف الذي یؤثر في التفاعل بین ظروف العمل وشخصـیة العامـل : " ویرى الصباغ بأنها      
: ١٩٨١،الصــباغ( التــي قــد تدفعــه إلــى تغییــر نمــط ســلوكهفــي حالتــه النفســیة والبدنیــة والتــي تــؤثر 

٢٩.(  
ومن خالل استعراضنا للتعریفات سابقة الذكر سواء من تطرقت للضغوط علـى أنهـا مثیـر أو      

تلك التي تطرقت للضغوط على أنها استجابة، أو التي تناولتها على أنها تفاعل بین الفرد والبیئة، 
 :بنظـرة شـمولیة ، حیـث یمكـن اعتبارهـا  ینظر إلیـه فقد أمكن للباحث استخالص تعریف للضغوط

إلــى الشــعور بــالقلق  تقضــيبأنهــا تعــرض الفــرد لمجموعــة مــن المواقــف واألحــداث أو األفكــار التــي 
  . اتهلمفروضة علیه تفوق قدراته وٕامكانوالتوتر نتیجة إدراك الفرد بأن المطالب ا

الدرجـة التـي یحصـل علیهـا الصـحفي بعـد "أما إجرائیا فیعرف الباحـث الضـغوط النفسـیة علـى أنهـا 
  ".التي صممها ألغراض الدراسة الحالیةو الضغوط النفسیة  مقیاسفقرات إجابته على 

  مفهوم وتعریف ضغوط العمل النفسیة

  أدت ضغوط العمل إلى ظهور بعض االنحرافات أثرت على صحة العاملین في الجوانب التالیة

  . أمراض القلب قرحة المعدة، صعوبة الهضم، ارتفاع ضغط الدم،: فسیولوجیاً 

  . االنطواء، تغییر المزاج عدم االتزان االنفعالي، االكتئاب، :نفسیاً 

  . في األفكار صعوبة التركیز في العمل، سرعة التغییر: عقلیا

  ).٢٥٢: ٢٠٠٦،السامرائي(األرق  ،رالصعوبة في التحدث والتعبی تشتت الذهن، :ذهنیاً 

وقـــف أو ظـــرف فـــة لمضـــغوط العمـــل النفســـیة بأنهـــا اســـتجابة متكی) ١٩٨٤(یعـــرف عـــوض       
  ). ٤٠٠: ١٩٨٤،عوض(المنظمة فرادنحراف جسماني أو نفساني أو سلوكي ألخارجي ینتج عنه إ

االسـتجابة الناتجـة عـن عمـل أو ظـرف : ویعرف الباحث كـذلك ضـغوط العمـل النفسـیة بأنهـا      
  . أو حادث خارجي یصنع متطلبات خاصة بدنیة أو نفسیة على الشخص
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  مستویات الضغط النفسي 

كما ویعتبر الجانب النفسي ، تبنى علیه بقیة الضغوط األخرى تعتبر الضغوط النفسیة أساساً      
، واألســریة والمهنیــة، العامــل المشــترك فــي جمیــع أنــواع الضــغوط األخــرى كالضــغوط االجتماعیــة

وینشــأ الضــغط النفســي نتیجــة التفاعــل مــابین الفــرد ومجموعــة مــن العوامــل الخارجیــة أو ، وغیرهــا
أبـو أسـعد ( االنفعالیـةوالتي تتمثل في العوامل الجسمیة والعقلیـة و ، داخلیة البیئیة منها والشخصیةال

  ).٣١: ٢٠٠٩،والعزیز 

أنـــه إذا وضـــعنا ب ، فـــي محاولـــة لفهـــم مســـتویات الضـــغط النفســـي اهللا  یشـــیر الفرمـــاوي وعبـــد     
دیات التــي تثیرنــا یمثــل التحــ غط النفســي علــى متصــل ، فــإن أحــد طرفــي المتصــلمســتویات الضــ

ـــك فیـــه أنفســـنا والـــذي بدونـــه تصـــبح الحیـــاة لكثیـــر مـــن النـــاس كئیبـــة أو ، وتجعلنـــا فـــي وضـــع نمتل
بسـببها غیـر قـادرین علـى  فـرادوأما الطرف اآلخر للمتصل فیمثل الظروف التي یكـون األ. روتینیة

ذا یمكــن القــول أن حیــث اإلحبــاط و الالمبــاالة ؛ ولهــ، الوفــاء بالمهــام أو المتطلبــات المرجــوة مــنهم
وأمـا الطـرف اآلخـر ، أحد طرفي المتصل یشـیر إلـى الضـغط النفسـي باعتبـاره واقیـًا ومجـددًا للحیـاة

  .)٢١: ٢٠٠٩،الفرماوي وعبداهللا (الة التي تعبر عن تدمیر الحیاة فیشیر إلى الح

أو ر بواحـد أن أي إنسان عندما یواجهه مواقف ضاغطة قد یمـ) sely,1983(ویرى سیالي      
  :التالیة  أكثر من مستویات الضغط النفسي

وهـذا النـوع مـن الضـغط النفسـي یـزداد علـى الفـرد بزیـادة المتطلبـات :  الضغط النفسـي السـیئ -١
  . المستمرة

  . وهذا یحتاج لتكیف جدید ومثال ذلك والدة الطفل:  الضغط النفسي الجید -٢
 . فرادوهذا ناتج عن تراكم األحداث على األ:  الضغط النفسي الزائد -٣
حیـــث یشـــعر الشـــخص عنـــدما یصـــاب بـــه بالملـــل وانخفـــاض :  الضـــغط النفســـي المـــنخفض -٤

 ). ١٤: ٢٠٠٥، محمد(التحدي 
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فالضـــغط النفســـي فـــي مســـتواه العـــادي هـــو المصـــدر المجـــدد للطاقـــة فـــإذا كانـــت هـــذه الطاقـــة      
فـإن الضـغط هنـا یكـون  ، المتضـمنة فیهـا االستثارةیمكنها احتواء المطلوب من اإلنسان مستمتعًا ب

فإن اإلنسان ، أما إذا كانت الطاقة غیر مناسبة لالستثارة وغیر متوافقة مع المتطلبات، مرغوبا فیه
: ٢٠٠٩،الفرماوي وعبداهللا (یمر بحالة ضارة تبدو في شعوره بمستوى مرتفع أو زائد من الضغوط 

٢١                                                       (                                                                

 :آثار ومظاهر الضغوط النفسیة 

ومهــدده لحیاتــه ، ومــدمرة أحیانــًا علــى اإلنســان، عــادة مــا تتــرك الضــغوط النفســیة آثــارًا ســلبیة     
وتلعـب دورًا ، ادفـر وترتبط الضغوط النفسیة بـالخبرات الحیاتیـة المختلفـة وطبیعـة عمـل األ، وسعادته

والتي تعتبر أخطر اآلثار الناجمة عن الضـغوط ، هامًا وكبیرًا  في حدوث ظاهرة االحتراق النفسي
  ).٥٢: ٢٠٠٩،أبو أسعد والغریر (النفسیة 

بوضــع قائمــة للتغیــرات التـي تحــدث للكــائن الحــي عنــد تعرضــه  " "Fontanaقـد قــام فونتانــا و      
  : للضغوط وهي على النحو التالي

  :تغیرات فسیولوجیة  - ١
ستمر لمدة طویلة أدى إلى أمراض القلب، وٕاذا ا –زیادة األدرینالین في الدم مما یؤذي الجسم  •

  . واضطراب الدورة الدمویة
ؤدي ستمر لمـدة طویلـة یـفي الجسم، وٕاذا اتفاعالت الزیادة إفراز الغدة الدرقیة یؤدي إلى زیادة  •

  . مينهیار الجسإلى نقص الوزن، واإلجهاد واال
تصـــلب الشـــرایین و ، زیـــادة إفـــراز الكولســـترول مـــن الكبـــد ویـــؤدي إلـــى اإلصـــابة بـــأمراض القلـــب •

  .مناعةالوتغیرات في أجهزة الجسم مثل اضطرابات معدیة، تفاعالت جلدیة، وٕاقالل 
  : تغیرات معرفیة  - ٢
مــع عــدم قــدرة  ، قــرارات مســرعة تــؤدي إلــى كثــرة األخطــاء واتخــاذعــدم القــدرة علــى التركیــز،  •

تــداخل األفكــار مــع بعضــها و لجســم علــى االســتیعاب، وعــدم القــدرة علــى التنظــیم والتخطــیط، ا
  .البعض

حـدوث تغیـرات فـي صـفات الشخصـیة، وزیـادة التـوترات الطبیعیـة والنفسـیة، : تغیرات انفعالیة  - ٣
  .كتئاب  وعدم تقدیر الذاتوزیادة اإلحساس بالمرض، وظهور اال
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  : تغیرات سلوكیة  - ٤
 ،وانخفـاض مسـتوى الطاقـة ،وزیـادة مشـاكل التخاطـب، واللجلجـة والتلعـثم ،واإلهمال ،النسیان •

: ٢٠٠٦عبـد المـنعم، (المسـؤولیة وعـدم تحمـل  ،وٕالقـاء اللـوم علـى اآلخـرین، والقلق في النـوم
٦٦-٦٥                                ( 

وتظهـــر هـــذه األعـــراض عنـــد التعـــرض للضـــغوط الســـلبیة، أمـــا التعـــرض للضـــغوط اإلیجابیـــة      
والتفاعل ، واألداء الجید ،فیكون لها تأثیر إیجابي على دافعیة الفرد، حیث تدفعه إلى تحقیق الذات

 ).٤٧: ، ص٢٠٠٦حسین وحسین، (جتماعي مع اآلخرین اإل
كبیــرًا مــن  اً ن فــي علــم الــنفس قــد حــددوا عــددالســامرائي إلــى أن البــاحثین والمتخصصــی وتشــیر     

 .التي توصلت لها بحوثهم ومنهاو هذه األعراض 

 .ارتفاع معدالت التدخین، وتناول المسكنات ،السجائر،الخمر، المخدرات §
  . وصعوبة التكیف، االسترخاءعلى وعدم القدرة ، الشعور بالتعب واإلجهاد، األرق §
  .هتیاجخوف، االستثارة، االنفعال، الاالكتئاب، الحزن، القلق، اال §
 . صعوبة بالجهاز الهضمي والتنفسي، جفاف الحلق §
 . اإلفراط في األكل ، آالم القولون ، القرحةفقدان الشهیة أو   §
 . ضطرابات عملیة اإلخراجاالرتعاش والحركات العصبیة ،ا، الصداع §
 . خرینعدم القدرة على التعاون مع اآل §
 صعوبة التركیز في العمل وهروب األفكار  §

نجـد . یهربـون مـن العمـل فـرادوبعد كل هذه األعـراض النفسـیة لضـغط العمـل والتـي تجعـل األ     
ـــى أداء العمـــال  ـــاك أعراضـــا تـــنعكس عل ـــاب، و از فتتأن هن تـــدنى الجـــودة ، وعـــدم تیـــد معـــدالت الغی

هــذه األعــراض . وظهــور مشــكالت بــین العمــال واإلدارة ،تحســین اإلنتــاج ، وضــعف دوران العمــل
جعلت اإلدارات التنظیمیة تحدد للعمال إجـازات یقضـیها العمـال بعیـدًا  ، التي تظهر على العاملین

ومـــن هنـــا یـــأتي دور اإلدارة فـــي كیفیـــة التعامـــل مـــع هـــؤالء  . عـــن العمـــل یســـتعیدون بهـــا نشـــاطهم
وكیــف یـــتم تحقیـــق رغبـــات  ،داخــل أو خـــارج بلـــدانهم العــاملین الـــذین یرغبـــون فــي قضـــاء إجـــازاتهم

وحاجـــات هـــؤالء بمـــا یمـــنحهم الشـــعور بالرضـــا عـــن الخـــدمات التـــي تقـــدمها المنظمـــة أو المؤسســـة 
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: ٢٠٠٦،الس   امرائي( ویعیـــد تـــوازنهم النفســـي واالنفعـــالي ،بمـــا یحقـــق لهـــم االســـترخاءاإلعالمیـــة؛ 
٢٦٠-٢٥٩(.  

  :أنواع الضغوط النفسیة 

ــــوا      ــــةتتعــــدد أن ــــاك الضــــغوط المؤقت ــــاك اإل، والضــــغوط المزمنــــة، ع الضــــغوط فهن ، یجابیــــةوهن
وال یمكـــن لنــا أن نحصــر الضـــغوط فــي هـــذه األنــواع فقـــط ألن  ،والمؤلمــةوهنــاك الســـارة ، والســلبیة

ومدى قدرتـه ، والتعایش معها، والتعامل معها، وقدرة اإلنسان على تقبلها، الضغوط ترتبط بمواقفها
  :وفیما یلي أهم أنواع الضغوط   ،على التوافق معها

  :الضغوط إلى  kaganیصنف كاجان 

وهـي ضــغوط عنیفــة وتحــدث فجــأة ، وتشــمل األحــداث المفاجئــة: الضــغوط المفاجئــة والعنیفــة  -١
وتعتبـــر الكـــوارث الطبیعیـــة مثـــل الـــزالزل ، وتـــؤثر علـــى كثیـــر مـــن األشـــخاص فـــي وقـــت واحـــد

، وهــذه األحــداث تــؤثر علــى مئــات مــن الشــعوب . لهــا واألعاصــیر وســقوط الطــائرات نموذجــاً 
  . والضغط الناتج عن تلك األحداث هو ضغط عام

 انأو فقـــد، وتشـــمل أحـــداث الحیـــاة الرئیســـیة مثـــل وفـــاة شـــخص عزیـــز :الضـــغوط الشخصـــیة  -٢
  . وغیر ذلك مما یهدد بالمرض، الوظیفة

لحیـاة الیومیـة مثـل المـرء فـي ا وتشمل المشـاكل التـي یصـادفها :جتماعیة الضغوط البیئیة واال -٣
وهــذه تختلــف شــدتها ، أو االزدحــام فــي المــرور، نتظـار والوقــوف فــي طــابور طویــل فــي بنــكاال

 ).٣٣: ٢٠٠٢،حفني (من وقت آلخر ومن شخص آلخر 

الضــغوط و  Euro stress الضــغوط الجیــدةومیــز ســیلي بــین نــوعین مــن الضــغوط وهمــا      
ــرة للمشــقة أو  ، هــي التــي تنشــأ نتیجــة مــرور الفــرد بخبــرات، والضــغوط الجیــدة، Distress المثی

وهذا النـوع مـن ، أو النجاح والفوز، اإلنجازیجابیة مثل خبرات یشعر من خاللها بمشاعر إمواقف 
الضغوط یمد الفرد بالفاعلیة التي یقابل بها التحدیات التي تواجه في حیاته ویمكن أن نطلق علـى 

أمـا النـوع اآلخـر مـن الضـغوط المثیـرة للمشـقة  . الفـوزهذا النوع من الضغوط بضغوط الكسـب أو 
كـذلك  .فهي تحدث نتیجة مرور الفـرد بخبـرات اإلحبـاط والفشـل واإلحسـاس بفقـدان الشـعور بـاألمن

، الضــغوط اإلیجابیــة والضــغوط الســلبیةإلــى نــوعین مــن الضــغوط همــا  Killy 1994أشــار كیلــي 
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ولكـن مـن الممكـن أن تكـون ، حـوادث سـیئة ه كان ومـازال ینظـر للضـغوط علـى أنهـا تمثـلحیث إن
بشرط أن تكون معتدلة حیث تعمل على تحفیز الفرد للعمل واإلنتـاج ، الضغوط نافعة ومفیدة للفرد

 ، الحیــاة العدیــدة تفــي مجــاال فــرادكمــا هــو األمــر بالنســبة للنجاحــات التــي یحققهــا الكثیــر مــن األ
الرغبة في تحقیـق النجـاح یعتبـر نوعـًا  حیث إن ،كالدراسة والتجارة والریاضة وغیرها من المجاالت

من الضغوط تدفع الفرد لتحقیق أفضل النتائج غیر أن هذه الضغوط إذا مـا تجـاوزت درجـة معینـة 
 ).٢٧: ٢٠٠٣، العنزي(كانت ضغوط هدامة وضارة 

األداء یتحسـن كلمـا زاد مقـدار : بـأن  "Yenkes & Dodson"وقـد أشـارت دراسـة كـل مـن      
سـبب أو النقصـان بشـكل كبیـر قـد یالضغط إلى درجة مقبولة وبالتالي فإن الزیادة عن هذه الدرجـة 

  ).٥٨: ١٩٩٨، الهیجان( النفسیة أو الجسمیةكان ذلك في صحته  الضرر للفرد سواءً 

، تعتمـد علـى البنیـة النفسـیةهـا فإنوتعـددت أسـبابها ، نه مهمـا تنوعـت الضـغوطأ ویرى الباحث     
وكلما تفاعل الفرد مع أحداث الحیاة الضاغطة بشكل سلبي أثر ذلك علـى  . ستعداد لدى الفردواال

  .وقد تؤدي تلك الضغوط إلى األمراض بأنواعها سواء كانت نفسیة أو جسمیة، مسار حیاته سلباً 

  :مصادر الضغوط النفسیة 
 ن لمعرفــة مصــادر الضــغوط تعــدداً التــي أجراهــا البــاحثیاســات والبحــوث یجــد المســتعرض للدر      

ـــى اخـــتالف ا، فـــي مصـــادر الضـــغوط وتـــداخالً  واختالفـــاً  ـــك إل ألطـــر التـــي ینطلـــق منهـــا ویرجـــع ذل
مــن یعــرف حیــث نجــد ، لــى الجوانــب التــي تــم التركیــز علیهــا عنــد تنــاول هــذه الضــغوطالبــاحثین وإ 

ومـن یعـرف الضـغوط ، رة عـن مثیـراتیـرى أن مصـادر الضـغوط عبـافالضغوط على أنهـا مثیـرات 
  . یرى أن مصادر الضغوط عبارة عن استجابات وهكذافهو على أنها استجابة 

المواقـف أو الظـروف الداخلیـة والخارجیـة " مصادر الضغوط على أنهـا  ""benizیعرف بنیز      
أو أنهــا ، للفــرد التـي تســبب للفــرد الشــعور بـالتوتر والضــیق وعــدم االرتیــاح بنــاء علـى التقیــیم الــذاتي

 علــى جســده وعلـى نفســه أو تهدیــداً  المواقـف أو الظــروف التـي یــدركها الفــرد علـى أنهــا تمثــل خطـراً 
  ).٢٤٥: ٢٠٠٩،طقش ، بنات، غیث" (لكیانه 
ویشیر كوبر ومارشال إلى وجود سبعة مصادر رئیسیة للضغوط ستة منهـا خارجیـة ومصـدر      

، والتنظیمــات البیئیــة والمنــاخ، ومراحــل النمــو، النمــو وتنظیمــات، العمــل: واحــد فقــط داخلــي وهــي 
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وأخیـــــرًا المكونـــــات ، والمصـــــادر والتنظیمـــــات العلیـــــا، والعالقـــــات الداخلیـــــة فـــــي التنظیمـــــات البیئیـــــة
  ).٣٤: ٢٠٠٩،العازمي (الشخصیة للفرد 

الضــغوط أو األحــداث الضــاغطة تنشــأ مــن : أن كمــا ویشــیر كــال مــن مونــت والزاروس إلــى      
  . متعددة مثل اإلحباط والصراع والقلق وهي من أهم المصادر الرئیسیة للضغوطمصادر 

 ) :Frustration(اإلحباط : أوال

اإلحبـاط و  .هو إعاقة أو تعطیل التقدم نحو هدف مـا ولـذا یعـد مصـدرًا مـن مصـادر الضـغوط     
تعطـل الفـرد  وهـذه العقبـات التـي . یحدث عندما یواجه الفرد عقبـات تقـف فـي وجـه إشـباع حاجاتـه

  :وتمنعه من تحقیق هدفه قد تنشأ من عدة مصادر مثل 

قلة المال والدخل مما ال یسمح بتوفیر الحاجات الفردیـة فـي الحیـاة للفـرد  :الحالة االقتصادیة  -١
  . أو فقدان الدخل سواء بالفصل أو العجز عن العمل

  .قیق طموحهمثل حدوث عاهة أو قصور جسمي یعوق الفرد على تح:  الحالة المرضیة -٢
وتتمثــل بالقواعــد والقــوانین والعــادات واألنظمــة التــي تســنها المجتمعــات : الظــروف االجتماعیــة -٣

 . واتجاهات التحیز أو التعصب عند الناس
وعدم تطابق الوظیفة مع المؤهـل أو ، كظروف العمل ومتطلباته من ترقیة :الظروف المهنیة  -٤

 . الخبرات
ــك فیمــا إذا كانــت هــذه العالقــة قائمــة علــى التنــافس وعــدم فهــم  :العالقــة بــین األشــخاص -٥ وذل

 .)٤٣: ١٩٩٨،الهیجان(اآلخرین للشخص أو عدم التعاون معه

 ) :Conflict(الصراع : ثانیا 

اتجــاهین مختلفــین فــي نفــس الوقــت بواســطة دوافــع متناقضــة أو  إلــى الــذهابهــو الرغبــة فــي      
الســهل حلهــا بمعنــى أن االختیــار واضــح والتــردد  وهنــاك بعــض الصــراعات یكــون مــن، متعارضــة

، ل معها مما تثیر الضغط لدى الفردإال أن هناك البعض اآلخر یكون من الصعب التعام، قصیر
وبالتــالي كلمــا كــان الصــراع مهــم وطویــل المــدى ال ، حیــث إن التــردد هــو الــذي یطیــل أمــد الصــراع

 ).٦٦: ١٩٩٠، یوسف(فیصبح أكثر إثارة للضغط النفسي  ؛تستطیع حله
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  :هناك عدة أشكال للصراع هي

أنواع الصراع إثارة  أقلوهو ): approach – approach conflict(اإلقدام  –صراع إقدام  -١
ایجــابیین ویرغــب فــي الحصــول علیهــا  نأو هــدفی ،حیــث یكــن الفــرد بصــدد رغبتــین ،للضــغوط
  .غیر قادر على االختیار بین مهنتین أو زوجتین لكل منهما محاسنها كأن یكون

وهو أسوأ أنـواع الصـراع   avoidance- avoidance conflict(اإلحجام  –صراع إحجام  -٢
أو  ،ألنه یصـیب الفـرد بـالتردد لوقوعـه بـین هـدفین غیـر مرغـوب فیهمـا، وأكثرها إثارة للضغوط

  .ین أحالهما مربین أمر 
قــد یبــدو لــك فــي بعــض ): approach- avoidance conflict(إحجــام  –صــراع إقــدام  -٣

األحیان هدف معین أكثر جاذبیة إذا كان بعید عنك ولكنك قـد تشـعر انـه غیـر محبـب لنفسـك 
 . إذا اقتربت من هذا الموقف

وهو أن ) : double approach- avoidance conflict( إحجام المزدوج  –صراع إقدام  -٤
فمــثال إذا كنــت راغــب فــي االلتحــاق ، إحجــام –لكــل منهمــا مكــون إقــدام  یقــع الفــرد بــین هــدفین

ولكـن االلتحـاق قـد یلزمـك بتـرك الدراسـة وهـو ، )إقدام(بعمل معین للحصول على راتب شهري 
ولكـن هـذا ، )إقـدام(وعندئـذ یمكنـك االسـتمرار فـي الدراسـة ، )إحجـام(شيء ال ترید التفـریط فیـه 

وعنـــدما نحـــل هـــذا النـــوع مـــن ). إحجـــام(ي ترغـــب فیـــه یحرمـــك مـــن الحصـــول علـــى المـــال الـــذ
  .)٦٢: ١٩٩٠،یوسف ( نا عن شیئا ما یار معین فقد نظل نشعر بأننا تخلیالصراع باخت

  :Anxietyالقلق : ثالثا 

وهــو ینطــوي علــى ، هــو عبــارة عــن حالــة نفســیة تحــدث حــین یشــعر الفــرد بوجــود خطــر یهــدده     
 ).٢٠٥: ١٩٨١،الرفاعي(فسیولوجیة ضطرابات توتر انفعالي تصحبه ا

لخطـر أو تهدیـد واقـع أو ، والضـیق، والتـوتر، نفعالیـة مركبـة مـن الخـوفاسـتجابة ا"القلق هـو      
  ).١٦٩: ٢٠٠١، عبداهللا"(یخشى وقوعه موجه نحو الشخصیة بكاملها

، يوالقلــق العصــاب، القلــق الموضــوعي: ولقــد میــز فرویــد بــین أنــواع رئیســیة مــن القلــق هــي      
  ).٥٦: ٢٠٠٢،أبو زاید(والقلق األخالقي 
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  :ویتضح للباحث مما سبق

وهي ظاهرة ، إن مصادر الضغوط النفسیة عدیدة ومتنوعة تشمل كل مجاالت الحیاة وأحداثها §
قتصــــادیة دة التــــي تتجلــــى فــــي مضــــامین نفســــیة واجتماعیــــة وامــــن الظــــواهر اإلنســــانیة المعقــــ

  .وبیولوجیة
عـــزل  نســـتطیعفـــال ، مـــانظـــر الباحـــث متداخلـــة إلـــى حـــد إن مصـــادر الضـــغوط مـــن وجهـــة    §

لكـــن ، لـــه تداعیاتـــه فـــي حیـــاة الفـــرد فكـــلٌ ، اإلحبـــاط عـــن تولـــد الصـــراع النفســـي أو القلـــق مـــثالً 
جتماعیــة للفــرد تفــرض نفســها علــى درجــات التــأثر ســیة واالالفــروق الفردیــة وتماســك البنیــة النف

  . بهذه المصادر
 . ختالفها تكتسب معناها من إدراك الفرد لنواتجهاإن الوقائع الحیاتیة على ا §

 :المصادر الشخصیة للضغوط النفسیة 

تلعــب خصـــائص الفـــرد الشخصــیة دورًا هامـــًا فـــي تحدیـــد معاناتــه وردود أفعالـــه نحـــو ضـــغوط      
ــــالي فــــان األ، العمــــل ــــرادوبالت ــــة للمــــؤثرات ف ومواقــــف الضــــغط وهــــذه ، ال یســــتجیبون بــــنفس الطریق

  :على ما یلي المصادر تشتمل 

) A(تشـیر الدراسـات إلـى أن نمـط الشخصـیة : )A&B Type Behavior(نمط الشخصیة  .١
فالشــخص ، مــع الضــغط تكیفــاً  كمــا إنــه أقــل، )B(یســتجیب بقــوة أكبــر للضــغط مــن الشخصــیة 

الـذي یتحاشـى ) B(عادة ما یلوم نفسه علـى النتـائج السـلبیة بعكـس نمـط الشخصـیة ) A(نمط 
                                                                                                                             .) Baron,1983,p.292( صعوبة العمل أو الحظ السیئللوم ذاته ویعزي النتائج السلبیة 

نـه یسـتطیع الـتحكم فـي إن الفرد الـذي یعتقـد أ:  )داخلي و خارجي(اث مركز الضبط في األحد .٢
هــو أكثـر احتمــاًال للتهدیــدات والضــغوط التــي یتعــرض ، األحـداث والســیطرة علیهــا بدرجــة كبیــرة

 ویعـزو، لها في حیاته من ذلك الشخص الذي ال یعتقـد بأنـه یسـتطیع الـتحكم بمراكـز األحـداث
 .لحظ أو الفرصة وما إلى ذلك من أعذاركا، ذلك الفشل إلى مؤثرات خارجیة

                                            Heisler&Gemmil,1972:p 63)  (   
إن الفـرد الـذي یتعـرض لألحــداث الضـاغطة فـي حیاتــه  :األحـداث الضـاغطة فــي حیـاة الفــرد  .٣

قــد یختلــف فــي خصــائص شخصــیته عــن الفــرد الــذي یســقط فریســة المــرض ، دون أن یمــرض
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فــي حـــین أن الثــاني لدیـــه ، فـــالفرد األول لدیــه خاصــیة مقاومـــة، عقــب تعرضــه لهـــذه األحــداث
  ).                                                (Baron,1983,p.285حساسیة للضغط 

إن لعملیة التوافق بین قدرات الفـرد وحاجاتـه ومتطلبـات العمـل أثـرًا فـي  :قدرات الفرد وحاجاته . ٤
أشـبعت حاجاتـه ، فكلما زاد توافق الفرد مع متطلبـات الوظیفـة، درجة معاناته لضغوط العملتحدید 
فالعامل الذي یملك مهارات عالیة ال یعاني مـن الضـغوط . درجة معاناته من الضغط وقلة المهنیة

 علـــــى عكـــــس العامـــــل الــــذي ال یملـــــك تلـــــك المهـــــارات، فــــي مواجهـــــة متطلبـــــات اإلنتـــــاج المرتفعــــة
                                                                                                                             .) ٢١ :١٩٩١،داوود(

  :أسباب الضغوط النفسیة 
قتصـادیة أو واال كضـغوط العمـل و الضـغوط االجتماعیـة، قد یتعرض الفرد إلى عدة ضـغوط     

العرقیة مما یفقد الفرد هدوءه ویصبح من الصعب علیه التكیف أو قد یتعرض الفرد إلى أكثـر مـن 
ضغط خالل عمله كأن یتحمل الفرد جهدًا عضلیًا في العمل إضافة إلى مشرف ال یحسن التفـاهم 

  . معه أو قد ال یقیم أداءه بشكل عادل

  :وأسباب الضغوط عدیدة منها  

وهي مثل ساعات العمل الطویلة والمسؤولیات الصـعبة والعمـل الـذي یتطلـب انتباهـا :  المهنة §
  . ویعرض العامل للخطر مثل عمل الموظفین الجویین ،ً شدیدا

  . وهو مثل ربة األسرة أو أم أربعة أطفال وعاملة:  التوتر المرتبط بالدور §
وهـي عنـد وجـود عالقـات تتصـف بالصـراع والتقلبـات وخاصـة مـع :  العالقات بین األشخاص §

  . الزوج
ــر § ــال والتغی فهــو نــوع مــن الضــغط لــبعض النــاس ویتطلــب معظــم التغیــرات تكیفــًا مــع :  االنتق

 . الموقف الجدید
وهــي أزمـــات تمثـــل فتـــرة مــن عـــدم الثبـــات واالســتقرار وتطلـــب التكیـــف معهـــا :  أزمـــات الحیـــاة §

  .واتخاذ القرارات
وهي مثل تجربة الجنود وهم معرضـون للمـوت والجـرح یومیـا والخـوف مـن :  والحروب ادالجه §

  . )٥٠-٤٩: ٢٠٠٩،والعزیز أبوسعد(الوقوع في األسر 
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 Cognitive appraisals من أهم األسباب القویة للضغط النفسي هو التقییم اإلدراكـي إن      
ففــي ، تالف تقییمنــا أو تقــدیرنا لهــا إدراكیــاً والمقصــود بــه هــو أن اســتجاباتنا وانفعاالتنــا تختلــف بــاخ

بعــض األحیــان نســمع وقــع أقــدام قادمــة علینــا مــن الطــابق العلــوي ونحــن نجلــس فــي مســكننا فــإذا 
ولو كان إدراكنا لها على أساس ، فسوف ینتابنا الرعب والفزع، اعتقدنا أنها خطوات أحد المتطفلین

رمـــاوي و عبـــداهللا الف(الراحـــة واالطمئنـــان نـــا فســـوف نشـــعر بأنهـــا أقـــدام صـــدیق أو شـــخص مقـــرب ل
،١١٤: ٢٠٠٩.(  

 :إلى عدة أسباب للضغوط النفسیة من ضمنها  وتشیر السامرائي     
إن عــدم معرفــة الفــرد إلــى جوانــب العمــل وجهلــه بوصــف : عــدم معرفــة الفــرد لجوانــب العمــل.١

فـي تـذلیل هـذه الصـعوبة الوظیفة یشكل صعوبة وعدم اتـزان ، وتلعـب اإلدارة واإلشـراف دورا مهمـا 
كتقلیــل كمیـــة العمــل فـــي نطـــاق الوقــت الخـــاص بـــاألداء، وجعلــه یتوافـــق مـــع قــدرات الفـــرد ،وتقـــدیم 

  . وصف للوظیفة تمكن الفرد من االطالع علیها
قـــد یشـــعر بعـــض العـــاملین بـــالتوتر والضـــغط مـــن جـــراء شـــعورهم بـــأن المـــدراء : تقبـــل الســـلطة.٢

  . لیهمیمارسون نفوذهم وسلطتهم الرسمیة ع
ینظر العاملون إلى محدودیة الفرص سواء كانت مادیة أو معنویة نظرة تنافسیة كما : التنافس .٣

إن محدودیة موارد المنظمة تخلق روح التنافس بین األقسام واإلدارات لغرض الحصول على أكبر 
  . فرادقدر منها وهذا الشعور یشكل ضغطا على األ

یرغــب العــاملون التصــرف بحریــة مــع حاجــاتهم للنمــو ، وتأكیــد  قــد: التقیــد بــاللوائح واإلجــراءات.٤
الــذات وهــذه الرغبــة تتعــارض مــع بعــض اللــوائح واإلجــراءات التــي تلتــزم بهــا المنظمــة  دون النظــر 

  . لالعتبارات الشخصیة ، وهذا التعارض یشكل ضغطا نفسیا علیهم
وبــة وٕاضــاءة وضوضــاء إن اخــتالف متطلبــات العمــل مــن حــرارة ورط: ظــروف العمــل الطبیعیــة.٥

وترتیب المكـان وألوانـه تـنعكس علـى شـعور العـاملین بعـدم مناسـبة هـذه الظـروف لنـوع عملهـم ممـا 
  .یشعرهم باالكتئاب والتوتر والضغط النفسي

یقیم العاملین عالقات شخصیة بعضهم مع بعض، وقد تكون هذه العالقات  :العالقات النفسیة.٦
سـاءة إلـى حریـة اآلخـرین، وعـدم الحفـاظ علـى سـریة المعلومـات سلبیة كالعدوانیة، والصـراعات واإل

أو تقــل  فــرادالــخ وقــد یـزداد ضــغط هــذه العالقـات الســلبیة بدرجــة ال یتحملهـا بعــض األ...الشخصـیة
  . بدرجة كبیرة  تودي إلي اغترابهم
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مقابلــة للفــرد عــدة أدوار یلعبهــا، ویســعى الفــرد إلــى : صــراع األدوار للفــرد مــع عــدة أدوار یلعبهــا.٧
فقد یتعرض الفـرد  التوقعات المختلفة لألطراف األخرى منه، وأحیانا تكون هذه التوقعات متعارضة

العامل الواحد لعدد من التوقعات والطلبات للرؤسـاء المختلفـین ،إضـافة إلـى مـا سـبق رغبـة العامـل 
یعــرض الفــرد فــي االلتــزام بمعــاییر الجماعــة، ورغبتــه فــي تحقیــق ذاتــه وطموحاتــه الشخصــیة، وهــذا 

  .إلي ضغط نفسي یهدد صحته العامة
یشــعر الفـرد بالضـغط النفســي وعـدم السـیطرة علــى عملـه إذا كــان : عـدم وضــوح العمـل واألدوار.٨

غیر متأكد من شكل واختصاصات عمله، أو من رضـا اآلخـرین عـن سـلوكه وطریقـة أدائـه للعمـل 
  .ونظراتهم له

تــوترا وضــغطا نفســیا علــى عملــه ومــن هــذه  تســبب األحــداث الشخصــیة :األحــداث الشخصــیة .٩
  .، التغییر في المسؤولیة، ومشاكل اإلدارة، والزمالء واإلجازاتزاألحداث فقد عزی

یتفاوت العاملین في شخصیاتهم وخصائصهم وسماتهم ومیولهم،  :الفروق الفردیة للعاملین .١٠ 
شخصــیات حیویــة ملتزمــة وبمــدى قــابلیتهم لتحمــل الضــغوط وتكــیفهم معهــا، فــبعض هــؤالء یملكــون 

ـــز بالرغبـــة بالعمـــل وآخـــرین لهـــم شخصـــیة هادئـــة صـــابرة متوازنـــة المـــزاج ومثـــل هـــذه  .دؤوب یتمی
  ).٢٥٥-٢٥٣: ٢٠٠٦،السامرائي( عرضة للضغط أقلالشخصیة 

بــأن اإلعالمیــین والصــحفیین لهــم مــا یكفــیهم مــن أســباب ومصــادر الضــغوط  ویــرى الباحــث      
الســاحة الفلســطینیة  فمهنــة الصــحافة كمــا یصــفها  علــىملین مــنهم التــي تقــع علــیهم و خاصــة العــا

ویمكــن اإلشــارة إلیهــا علــى النحــو . الــبعض هــي مهنــة المتاعــب أو هــي مهنــة البحــث عــن الحقیقــة
  -:التالي 

بالبحـث عـن الحقیقـة  دائمـاً  یجعـل الصـحفي مشـغوالً ، تزاحم األحـداث علـى السـاحة الفلسـطینیة -١
 نتظــارواال، فــي حالــة مســتمرة مــن الترقــبویجعلــه یعــیش ، مــن خــالل األخبــار والموضــوعات

  . نكسار مما یسبب التعب واإلنهاك للصحفيواال، واالنتصار، واإلحباط، والیأس، والتوقع
واجــبهم المهنــي فــي أصــعب الظــروف وأكثرهــا  إنجــاز مــا یضــطرون إلــى  ن الصــحفیین كثیــراً إ -٢

  . وفي مهمات تتطلب ركوب المخاطر وتستنزف القوة والطاقة بدرجة كبیرة، ثنائیةاست
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فمــا یســعى ، فاألخبــار وهــي صــناعة الصــحافة األساســیة ســلعة ســریعة البــوار، عنصــر الوقــت -٣
ویحصل علیه من معلومات ووقائع تشكل الیوم سبقًا صحفیًا مهمـًا ال قیمـة لـه ، إلیه الصحفي

  .ثم یعمل الصحفي وسیف الوقت مسلط علیه بشكل مستمرومن ، فهناك الجدید، غداً 
یســـعى ، تشـــكل الموضـــوعیة قیمـــة أساســـیة مهمـــة فـــي العمـــل الصـــحفي، تحـــدي الموضـــوعیة -٤

بإعطـاء ، وتحقیـق النزاهـة والتـوازن، الصحفي لتحقیقها ویتطلـب ذلـك فصـل الـرأي عـن الحقیقـة
 . األطراف المختلفة فرصًا متكافئة إلبداء وجهات نظرها

یمكن القول أن مهنة الصـحافة واإلعـالم فـي ظـل هـذه الظـروف مهنـة فیهـا الكثیـر  مما سبقو     
وقد تكـون هـذه العوامـل بمثابـة  ،من عوامل الضغط التي تستنزف طاقات العاملین في هذا المجال

لــذا فمــن المهــم دراســتها والســیطرة والــتحكم فیهــا  ؛عــائق لهــم إلمكانیــة تنمیــة قــدراتهم واإلفــادة منهــا
 . حفاظ على منظومة العمل اإلعالمي الفلسطینيلل

 :النظریات المفسرة للضغوط

  Critical Life Events Theory: نظریة أحداث الحیاة الضاغطة لهولمز و راهي_ أوالً 

ن أحداث الحیاة وتغیرات البیئة أ "Holmes& Rahe") ١٩٦٧(أكد كلٌّ من هولمز و راهي      
بـذلك مقیاسـًا  وأعد على الفرد، أو سلبیة من شأنها أن تسبب ضغطاً یجابیة إكانت  الخارجیة سواءً 

ن تكــدس وتــراكم أحــداث الحیــاة الضــاغطة فــراد، وألقیــاس تــأثیر أحــداث الحیــاة الضــاغطة علــى األ
طة التـي تكـون تحدث المشقة والضیق للفرد، وترتبط أحـداث الحیـاة الضـاغ) أي الضواغط البیئیة(

ال یمكـن الــتحكم والتنبـؤ بهـا بالمشـقة النفسـیة، وكـذلك تــرتبط التـي و جتماعیـا امهـددة وغیـر مرغوبـة 
باالكتئاب والقلق وظهور بعض االضطرابات الذهنیة مثل البارانویـا والشـیزوفرینیا، وقـد تـؤدي هـذه 

   .األحداث أیضا إلى المنغصات الیومیة وبالتالي إلى األعراض واالضطرابات النفسیة

                                       )Holmes & Rahe, 1967, pp:210-218(               
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  :نظریة هانز سیلي _ ثانیاً 

وذلـك ، أول مـن وضـع نموذجـًا نظریـًا یمثـل رؤیتـه فـي تفسـیر الضـغط) Selye(یعتبر سیلى      
 GAS) (– General Adaptation Syndromعندما وضع مفهوم زملة أعراض التكیف العام 

، لــى تــأثیرات ســالبة علــى حیــاة الفــردض المســتمر والمتكــرر للضــغوط یــؤدي إالتعــر حیــث یؤكــد أن 
الجمـع بینهمـا، وهـذا یـؤدي  نفعالیـة أو نفسـیة أومما یفرض متطلبات فسـیولوجیة أو اجتماعیـة أو ا

ن ، وألى حشد كل طاقاته لمواجهة تلك الضغوط  وهنا یدفع ثمنها في أعراض فسیولوجیة بالفرد إ
، ستجابة الفسیولوجیة للفرد تكون بغرض الدفاع عن الذات والمحافظة علـى الحیـاةأعراض هذه اال

أبــو . (وأنهــا تنــتج عــن حشــد الفــرد لطاقاتــه مــن أجــل مواجهــة العوامــل الضــاغطة التــي یتعــرض لهــا
  )  ٦٠: ٢٠٠٩،أسعد والغزیز

االسـتجابة  كما أن هذه األعراض تظهر من خـالل مراحـل التكیـف العـام الثالثـة التـي تشـملها     
  -:الفسیولوجیة للفرد وذلك على النحو التالي

حیـث یـدرك الفـرد فـي هـذه المرحلـة خطـورة " اإلنذار بـالخطر"وتسمى مرحلة : المرحلة األولى     
كمـــا تنشـــط الــــدفاعات  ،مـــا یتعـــرض لـــه مـــن عوامــــل ضـــاغطة فتنشـــط میكانیزمـــات التكیــــف لدیـــه

ألدرینـالین فـي الـدم وزیـادة ضـربات القلـب وضـغط وهو مـا یـؤدى إلـى إفـراز هرمـون ا ،الفسیولوجیة
  .باإلضافة إلى حدوث اضطرابات معدیة ومعویة وضیق في التنفس ،الدم

حیــث تتســم هــذه المرحلــة بمقاومــة الفــرد للعوامــل " المقاومــة"وتســمى مرحلــة : المرحلــة الثانیــة     
مسـببة للضـغوط خـالل ال المسببة للضغوط وعندما تكون قـدرة الجسـم غیـر كافیـة لمواجهـة العوامـل

  .لنشأة بعض االضطرابات السیكوسوماتیة هذه المرحلة فإن ذلك قد یؤدي

ــة      ــة الثالث ضــعف المقاومــة وعــدم كفایتهــا مــع حیــث تــؤدى " اإلجهــاد"وتســمى مرحلــة : المرحل
سـتنزاف لهذه المیكانزمـات وا المستمر لمیكانزمات التكیف إلى إنهاك العوامل الضاغطة االستخدام

ء مـــــــــــــــع إصـــــــــــــــابته بـــــــــــــــالمرض فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه لطاقـــــــــــــــة فتنتقـــــــــــــــل قـــــــــــــــدرة الفـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى األداا
  .  (Levin&Scotch.1970:114)الحالة
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  ) :الحاجات والضغوط(نظریة النسق الفكري : ثالثاً 

في تناولـه لمفهـوم الضـغوط مـن خـالل هـذه النظریـة أن هـذا المفهـوم  ""Morrayیرى موراى      
وأن الضغط فـي أبسـط معانیـه یمثـل صـفة ، یمثل المحددات المؤثرة أو الجوهریة للسلوك في البیئة

أو خاصیة لموضوع بیئي تیسر أو تعوق جهود الفرد للوصول إلى هدف معین، كما أن الضـغوط 
لهـــا دالالت مباشـــرة تتعلـــق بمحـــاوالت الفـــرد إلشـــباع متطلبـــات تـــرتبط بالموضـــوعات البیئیـــة التـــي 

فــــي هـــذا الصـــدد بــــین نـــوعین مـــن الضـــغوط حیــــث یشـــیر إلـــى ضــــغوط " مـــوارى"ویمیـــز ، حاجتـــه
باعتبارها تمثل داللة الموضـوعات البیئیـة كمـا یـدركها الفـرد ویفسـرها، وكـذلك " Beta stress"بیتا

ها تمثل خصائص الموضوعات البیئیة كما توجد عتبار بإ ""Alpha stressیشیر إلى ضغوط ألفا 
  .في الواقع

ولكنـه مـن المهـم ، ًا وثیقـًا بضـغوط بیتـاإرتباطـویوضح موراى أن سلوك الفرد غالبـًا مـا یـرتبط      
وبـین ، برغم ذلك اكتشاف المواقف التي تتسع فیها الشقة بین ضغوط بیتا التي یسـتجیب لهـا الفـرد

تصــنیفات مختلفــة للضــغوط مــن أجــل أغــراض ) مــوراي(وقــد وضــع. ضــغوط ألفــا الموجــودة بالفعــل
  :ومن أمثلتها ذلك التصنیف الذي یتضمن مجموعة الضغوط التالیة، معینة

، والتأدیـب المتقلـب، ویشـمل الضـغوط المرتبطـة بالتنـافر األسـرى: ضغط نقص التأیید األسـرى -١
وفـاة  ،)األب، األم(والـدین ومـرض أحـد ال ،)األب،األم(نفصال الوالدین وغیاب أحـد الوالـدین وا
لدین باإلضـافة إلـى الفقـر وعـدم ودونیة أحد الوالدین وتباین أحد الوا ،)األب،األم(حد الوالدین أ

  . ستقرار المنزلياال
ــوارث -٢ وتشــمل الضــغوط المرتبطــة بالطبیعــة والمرتفعــات والمیــاه والوحــدة  :ضــغط األخطــار والك

 .والظالم والجو القاسي والحریق والحوادث والحیوانات
 .وتشمل الضغوط المرتبطة بالتغذیة والممتلكات والصحة :ضغط النقص أو الضیاع -٣
  .ضغط االحتجاز  -٤
 . ضغط الخصوم واألقران المتنافسین - ٥
 .ضغط والدة أشقاء  - ٦
 األكبـرویشمل الضغوط المرتبطة بسوء المعاملة من جانـب الـذكر أو األنثـى : انضغط العدو   -٧

 .واألقران المشاغبین، سنًا وسوء المعاملة من جانب األقران
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 .ویشمل الضغوط المرتبطة بالتأدیب والتدریب الدیني: ضغط السیطرة والمنع -٨
 .خر والتسامحضغط العطف على اآل - ٩

 .ضغط االنتماء والصداقات -١٠
والجــنس  ،والجــنس المثلــى ،ویشــمل الضــغوط المرتبطــة بــالعرض واإلغــراء: الجــنس ضــغط - ١١

 .تصال الجنسي بین الوالدینواال، الغیري
 .ط النبذ وعدم االهتمام ضغ. الخداع ضغط - ١٢
: ١٩٩٩، الرشــیدي(وتشــمل الضــغوط المرتبطــة بالدونیــة بــدنیًا واجتماعیــًا وفكریــاً : الدونیــة - ١٣

٦٦.( 

  "Self- Efficacy theory":لباندورا  نظریة فعالیة الذات_ رابعاً 

إلــى أن قــدرة الفــرد علــى التغلــب علــى األحــداث الصــدمیة  Bandura) ١٩٧٧(أشــار بانــدورا      
لدیــه، وأن فاعلیــة الــذات  Self-Efficacyوالخبــرات الضــاغطة تتوقــف علــى درجــة فاعلیــة الــذات 

ومن خـالل تعـدد الخبـرات التـي  ،لدى الفرد تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وٕامكاناته الشخصیة
یمـــر بهـــا فـــي حیاتـــه، حیـــث تعمـــل هـــذه الخبـــرات فـــي مســـاعدة الفـــرد علـــى التغلـــب علـــى المواقـــف 

موقـف معـین فإنـه یقـیم أیضـًا أن الشـخص عنـدما یواجـه ب "بانـدورا"الضاغطة التـي تواجهـه، ویؤكـد 
توقــع النتیجــة، ویشــیر ذلــك إلــى تقــویم الفــرد  :أوالً : الموقــف مــن خــالل نــوعین مــن التوقعــات، وهمــا

ــك إلــى اعتقــاد  ً:لســلوكِه الشخصــي الــذي یــؤدي إلــى نتیجــة معینــة، وثانیــا توقــع الفاعلیــة ویشــیر ذل
بشــكل نــاجح، وعلــى الشــخص وقناعتــه بأنــه یســتطیع تنفیــذ الســلوك الــذي یتطلــب حــدوث النتیجــة 

نظریته عن فعالیة الـذات، وأن توقعـات الفاعلیـة لـدى الفـرد عنـدما تكـون  "باندورا"ضوء ذلك صاغ 
تهدیــــدًا  أقــــلفــــي تزایــــد تكــــون مصــــادر الفــــرد كافیــــة لمواجهــــة الموقــــف، وبالتــــالي یصــــبح الموقــــف 

  ).Bandura, 1977, p:191-215(للفرد

   Cannon Theoryكانون نظریة_ خامساً 

یعتبـر كــانون أحـد الــرواد األوائــل فـي بحــوث الضـغط، وعــرف الضــغط بأنـه ردود فعــل الجســم      
، التي قد  Fight or Flight""حالة الطوارئ، وأشار إلى مفهوم استجابة المواجهة أو الهروب  في

كـن یسلكها الفرد حیـال تعرضـه للمواقـف المؤلمـة فـي البیئـة وتعتبـر هـذه االسـتجابة تكیفیـة ألنهـا تم
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ئن ألنهـا تزیـد مـن مسـتوى أدائـه الفرد من االستجابة بسرعة للتهدید، غیر أنها قـد تكـون ضـارة للكـا
                      . )٢٦: ٢٠٠٥،الحمد( نفعالي والفسیولوجي عندما یتعرض لضغوط مستمرةاإل

ج ة ینتن المخاوف الجسدیة والنفسیوأ، ن الضغط رد فعل عند الشعور بالخوفویرى كانون أ     
والــذي . ســتجابات نفســیة حركیــة وتحدیــد إثــارة الجهــاز الســمبثاويعنهــا ردود فعــل عاطفیــة ترافقهــا ا

ویرتفـع كمـا ع حدقـة العـین اتسوارتفاع ضغط الدم وا ،معدل التنفس وضربات القلب بدوره یزید من
للقتـــال أو داد دائـــم إمـــا تجعـــل اإلنســـان علـــى اســـتعهـــذه ن ردود الفعـــل وإ . معـــدل الســـكر فـــي الـــدم

بـــأن البیئـــة لهـــا أثـــر فـــي طبیعـــة أو ردود الفعـــل  "كـــانون"ویـــرى كمـــا  .ســـتجابة للخـــوفالهـــروب كا
یــرى أن العــبء الملقــى علــى القلــب یقــل عنــدما و ، الجســدیة ألي خطــر أو خــوف یتعــرض لــه الفــرد

 اأما في حالة كون الضغط واإلجهـاد مزمنـ، یستطیع األفراد االستجابة للضغط بأداء نشاط جسدي
فإنـــه بـــذلك یشـــمل آلیـــات الجســـد الســـاكنة وقـــد تـــؤدي اإلثـــارة الطویلـــة إلـــى تـــدمیر الجســـد  اأو شـــدید

  .)٢٣: ٢٠٠٩،أبو أسعد والغریر(وتحطیمه 

  ):Aless( اإلنفعالیةالنظریة العقالنیة _ سادساً 

أبــــرز مــــن یمثــــل العــــالج الســــلوكي  وهــــو مــــن "ألبــــرت ألــــیس"صــــاحب هــــذه النظریــــة العــــالم      
فتراض أن الناس یولدون ولدیهم نزعة فطریة ألن یكونوا غیـر ألیس على اوتقوم نظریة ، نفعالياال

وأن النـــاس عرضـــة للمشـــاعر الســـلبیة، وأن مـــا یســـبب معانـــاتهم لیســـت أحـــداث الحیـــاة  ،عقالنیـــین
الضاغطة، بل كیفیة تعاملهم مع تلك األحداث، و من هنـا تنشـأ األمـراض النفسـیة ویمكـن العـالج 

ل هذه النظریة عن طریق تغییر األفكار الالعقالنیة لدى الفرد عـن طریـق اإلقنـاع العقلـي من خال
  :من خالل

مراعـــاة  له بـــل علیـــه مواجهتهــا بصـــراحة، وعلیـــهتشــجیع الفـــرد علـــى عــدم الهـــرب مـــن مشــاك  §
  .التقلیل من أخطارها وعدم إعطائها أكثر من حجمها

  .همومهتشجیع الفرد على االنهماك في العمل حتى ینسى  §
  .)٢١: ٢٠٠٥،الحمد(تعلیم المسترشد كیف یحترم اآلخرین ویثق بنفسه وقدراته  §
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  :أسالیب التعامل مع الضغوط النفسیة 
 فــي خاصــة ضــروریاً  وأصــبح ،منهــا والوقایــة الضــغوط مقاومــة عوامــل بدراســة االهتمــام تزایــد     
 عدیــدة لضــغوط فیهــا الفــرد وتعــرض الحیــاة وتعقیــدات صــعوبات فیهــا ازدادت التــي األخیــرة اآلونــة
 الصــحة علــى ســلبیة آثــار مــن عنهــا یــنجم قــد مــا تجنــب یســتطیع حتــى بفاعلیــة لمواجهتهــا یحتــاج
  . للفرد والجسمیة النفسیة
من طرق العـالج النافعـة  كما ویقدم علم النفس اإلعالمي من خالل البحوث والدراسات عدداً      

قتناعــه الفــرد القویــة ودرجــة ا بالدرجــة األولــى علــى إرادةویعتمــد نجــاح هــذه الطــرق . لضــغط العمــل
  ).٢٦٠: ٢٠٠٦،السامرائي(بنجاح العالج ورغبته في ذلك 

 الفــرد یبــذلها التــي حاولــةالم" بأنهــا الضــغوط مــع التعامــل أســالیب) ٢: ٢٠٠١، اإلمــارة( عــرف وقــد
  ".والمستقبلیة اآلنیة تهدیداتها أدرك التي لألحداث والتكیف النفسي تزانها إلعادة
 مـــع التعامـــل أســـالیب أن الـــنفس علمـــاء لرؤیـــة شـــامل إیضـــاح فـــي والغریـــر ســـعدأ أبـــو ویشـــیر     

  : أنها على تعتمد الضغوط
  .الضغط تسبب التي المشكلة حدة من یزید الذي الموقف محو أو تعدیل وسیلة - أ

  .المشكلة لتحیید الخبرات واستدعاء اإلدراكي التحكم وسیلة - ب
  .للحل الناجحة االستجابة حدود ضمن للمشكلة االنفعالیة بالنتائج التحكم وسیلة - ج

 ،حلهــا فــي الجهــد یضــاعف الضــغوط فتــراكم ،بــأول أوالً  معالجتهــا یجــب الضــغوط مــن وللتخفیــف 
  .ضیق وقت في منها عدد مع نتعامل نأ علینا بأن نفاجأ عندما السلبیة المشكالت وتتزاید

                                                             )١٢٢: ٢٠٠٩، والغریر أبوأسعد(                                                     

ـــى تشـــتمل الضـــغوط مـــع التعامـــل أســـالیب نإ: قـــائالً ) ٣: ٢٠٠١( مـــارةاإل أضـــاف كمـــا      : عل
  .اإلبدال العدوان، والخیال، التمني النفس، ضبط االجتماعي، اإلسناد للمشكلة، التصدي

  :  كالتالي وهي النفسیة الضغوط مع للتعامل أسالیب عدة حددت) ٢٠٠٩( الغني عبد دراسة وفي

یتضــمن هــذا األســلوب مــا یقــوم بــه الفــرد مــن أفعــال توجــه مباشــرة نحــو  :أســلوب االیجابیــة  -١
ـــادة أو تعـــدیل الجهـــد ،مصـــدر المشـــكلة ـــة مســـتمرة لزی ـــتخلص مـــن  ؛فـــي محاول ـــة الحـــل وال بغی
  .الموقف الضاغط
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یتضـمن هــذا األســلوب قـدرة الفــرد علــى التریـث وٕاجبــار الــذات  ):الــذات(أســلوب ضــبط الــنفس  -٢
  . على االنتظار للوقت المناسب

یتضـمن هـذا األسـلوب مـدى تـوفیر الـدعم :  أسلوب البحث عن الدعم والمسـاندة االجتماعیـة -٣
ــــق بتــــوفیر  التشــــجیع والمشــــاركة فــــي المصــــادر مــــن أعضــــاء العائلــــة أو األصــــدقاء فیمــــا یتعل

ـــة ـــة االنفعالی ـــة، والتـــي یمكـــن أن تقـــدم ضـــمن شـــبكة األصـــدقاء أو أعضـــاء العائل عبـــد (والمادی
 ).٢٢-٢٠: ٢٠٠٩،الغني

 فـــي وینجحـــون جیـــدة بصـــحة یتمتعـــون ذینالـــ فـــراداأل أن:  وفـــي هـــذا الصـــدد یشـــیر عســـكر     
 التركیــز، علــى العالیــة والقــدرة الجیــد بالحضــور ویتمتعــون بمســئولیاتهم القیــام ویســتطیعون ،حیــاتهم
 شــكل بــأي عنــه التعبیــر ویمكــنهم أنفســهم بــه تضــیق مــا كــل عــن التعبیــر یســتطیعون النــاس هــؤالء

 بالمشــكالت اإلفضــاء خــالل مــن االجتماعیــة المســاندة ســتراتیجیةا یمارســون بالراحــة، فیــه یشــعرون
 ولیســـت وســـهولة، انتشـــاراً  النفســـیة العالجیـــة األســـالیب أكثـــر مـــن تعـــد حیـــث لآلخـــرین، والمتاعـــب
 علـــى األمـــر یقتصـــر أن یمكـــن بـــل بمشـــكالتنا، لهـــم نفـــیض الـــذین األشـــخاص عـــدد فـــي المشـــكلة
 عـال بقـدر العالقـات هـذه تتسـم أن والمهـم ،متكـرر بشـكل ولـیس األكثـر على شخصین أو شخص

 .)٤٤: ٢٠٠٠،عسكر (والسریة والخصوصیة والثقة والفهم التكافؤ من

ویتضــمن هــذا األســلوب قبــول الفــرد لذاتــه واآلخــرین والعــالم مــن  :أســلوب تحمــل المســؤولیة  -٤
حوله، كما یتضمن قدرة الفرد علـى تحمـل األخطـاء والعیـوب، وتحمـل اإلحبـاط كجـزء معیـاري 
فــــي الحیــــاة، كمــــا یتضــــمن هــــذا األســــلوب إیمــــان الفــــرد بقدرتــــه علــــى مواجهــــة مواقــــف الحیــــاة 

 .الضاغطة بنجاح
هذا األسلوب قدرة الفرد على حل المشكالت الشخصیة؛  ویتضمن:  حل المشكالت بالتخطیط -٥

فالمشــكالت تعتبــر فــي حــد ذاتهــا مواقــف ضــاغطة، وحلهــا یخفــض أو یزیــل الضــغط النفســي 
ـــرتبط بحـــل المشـــكالت، وتحدیـــد المشـــكلة بوضـــوح،  النـــاتج عنهـــا، ویتضـــمن المهـــارات التـــي ت

 .یار البدائل الممكنة للحلوالحصول على المعلومات الكافیة، وٕایجاد الحلول العلمیة، واخت
ویتضمن هذا األسلوب قـدرة الفـرد علـى تنظـیم الوقـت والنشـاط، ویشـبه  :أسلوب تنظیم الوقت  -٦

هــــذا األســــلوب أســــلوب حــــل المشــــكالت إلــــى حــــد مــــا؛ فهــــو یتضــــمن التخطــــیط، واألســــلوبان 
 .تنظیمیان في عمل األشیاء، كما یتضمن تنظیم المصروفات المالیة
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یتضـمن هـذا األسـلوب قـدرة الفـرد علـى تغییـر تفكیـره لخفـض :  المعرفـي أسلوب إعـادة البنـاء -٧
الضغط، وهذا األسـلوب یركـز علـى تغییـر األفكـار غیـر الواقعیـة وغیـر العقالنیـة التـي یحملهـا 

ـــك ســـیؤثر علـــى اســـتجاباته  ، االنفعالیـــةالفـــرد عـــن الموقـــف، فمـــن خـــالل تغییـــر أفكـــاره فـــإن ذل
 .ى ضبط أفكاره والسیطرة علیهاویتضمن هذا األسلوب قدرة الفرد عل

وهي السلوكیات التي تساعد في تأجیل مواجهة  :أسلوب التجنب والتحول عن الموقف -٨
القیام بمشاهدة التلفزیون، أو تنظیف الغرفة، أو : الموقف الضاغط والقیام بأنشطة أخرى، مثل

 .ترك المكان الذي حدثت فیه المشكلة، أو اللجوء إلى التخیالت السعیدة
رین، وهو السلوك الذي یتضمن انفصال الفرد عن األشیاء أو عن اآلخ :لوب االنعزال أس -٩

 .األسرة، وتجنب اآلخرین أفرادنعزال عن إغالق باب الغرفة، واال: مثل
ویتضمن هذا األسلوب العدید من العادات التي یمارسها :  أسلوب ممارسة عادات معینة - ١٠

كاللجوء إلى ممارسة الریاضة  دات ایجابیةاألفراد؛ لمواجهة الموقف الضاغط منها عا
قضم األظافر، واللجوء إلى األكل : واالسترخاء الذهني والتأمل وعادات أخرى سلبیة ، مثل

: ٢٠٠٩،عبد الغني(الزائد، والتدخین، وتناول بعض األدویة، والمهدئات وفرقعة األصابع 
٢٢- ٢٠ .( 

 مردود لها الدراجة، ركوب المشي، الجري، مثل أنشطة ممارسة أن عسكر أشار وقد     
  .األداء من أهم فیها الفوز یعتبر التي التنافسیة بالریاضیات مقارنة الجسم على أكثر إیجابي

   ) ١٨٩: ٢٠٠٠ عسكر،(                                                              
وهو السلوك الذي یتضمن إلحاق األذى المادي باألفراد أو الحیوانات :  أسلوب العدوان - ١١

: ٢٠٠٩،عبد الغني(أو األشیاء، كما یتضمن األذى اللفظي كتوجیه الشتائم إلى اآلخرین
٢٢- ٢٠                         .(  

د من أنه قد یلجأ العدیفي أسلوب العدوان؛ ) ١٩١: ٢٠٠٩(الفرماوي و عبداهللا وقد ذكر      
ویحمل أسرته ما لم یستطع أن ، ومشاكل عملهم إلى البیت، األشخاص إلى نقل همومهم

أو ، وان ذلك كفیل بتدمیر الحیاة األسریة، وغضب في محیط العمل، یعبر عنه من إحباط
لذلك البد بأن تكون مستعدًا لتكون في البیت مختلفًا عما ، یزید من أعبائنا النفسیة قلعلى األ

  . في العمل وال ننقل العدوانیة في العمل إلى البیت تكون علیه
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 اسـتخداممن خـالل  ،ویتضمن هذا األسلوب القدرة على خفض اإلثارة:  أسلوب االسترخاء - ١٢
إجـــراءات االســـترخاء، وضـــبط التفكیـــر، أو القیـــام بحركـــات جســـمیة؛ لتقلیـــل مســـتوى التـــوتر أو 

 .الضغط
ستغراق فـي أحـالم الیقظـة، والتفكیـر فـي وب االویتضمن هذا األسل:  أسلوب وسائل الدفاع - ١٣

 . أشیاء وموضوعات بعیدة عن المشكلة
ویتضـــمن هـــذا األســـلوب اإلكثـــار مـــن الـــدعاء :  أســـلوب اللجـــوء إلـــى الممارســـات الدینیـــة - ١٤

ســـلوًكا وعمـــًال لتجـــاوز  و نفعـــاليح الـــدین مصـــدًرا للـــدعم الروحـــي واالوالعبـــادات؛ حیـــث یصـــب
     . )٢٢-٢٠: ٢٠٠٩،عبد الغني(الموقف الضاغط 

 متعــددة أنهــا الضـغوط مــع التعامـل ألســالیب عـرض مــن تقـدم مــا خـالل مــن للباحــث ویتضـح     
 المســتمرة الضــغوط آثــار مــن نفســه یحمــى بــذلك فإنــه یمارســها أن الفــرد اســتطاع وكلمــا ومتنوعــة،

 تطبیقهــا، فــي مختلفــة نهــاوإ ، أفضــل بشــكل لتطبیقهــا وتعلمهــا اإدراكهــ الفــرد علــى یجــب كمــا، علیــه
 تفـادى سـتراتیجیاتا إلـى منقسـمة وهـي. ودینیة تماعیة،واج وسلوكیة، معرفیة، جوانب على تشتمل

  .مواجهة واستراتیجیات

 والتأمــــل، والجســــمي الــــذهني االســــترخاء هــــو النفســــي الضــــغط لتخفیــــف الطــــرق أفضــــل وٕان      
 الیـــومي الـــروتین وتغییـــر والترفیـــة الریاضـــة وكـــذلك، الكونیـــة وبالطبیعـــة وجـــل عـــز اهللا بمخلوقـــات

 مـن والتـي، الخاصـة أهدافـه تحقیـق سبیل في الفرد على بالفائدة یعود بما واستغالله الوقت وتنظیم
  .السلیمة النفسیة الصحة لها وسیحقق كما نفسه عن الرضا الفرد یحقق سوف خاللها
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  :االتجاه اإلسالمي في التعامل مع الضغوط النفسیة 

وقــوة ، ویعطینــا الیقـین، ویمنحنـا نظـرة تفاؤلیــة للحیـاة، بـالقیم الروحانیــة اإلســالمي  دیننـایمـدنا      
كمـا أن . واتجاهـا، ویضـع لحیاتنـا هـدفا، قلـق والخـوف وال، التحدي ویبعد عنا التوتر واالضطراب 

 لالبـتالءات یتعـرض الحـق المـؤمن وٕان، اهللا لـه أختـاره فیما الخیر بأن اإلنسان المؤمن لدیه الیقین
 اهللا ذكــر مــن اإلكثــار وعلینــا.  الصــابرین ویعلــم آمنــوا الــذین اهللا لــیعلم، وجــل عــز بــاهللا إیمانــه بقـدر
  .األحوال جمیع في اهللا على والتوكل، فیها والخشوع العبادة في والتأمل،  وجل عز

خیـره  بالقـدر مؤمنـاً  یكـون وأن، بنظـرة إیجابیـة لألمـور ینظر أن المؤمن الفرد على ینبغيكما      
 وكمـا، لیصـیبه یكـن لـم أخطـأه مـا وٕان، لیخطئـه یكـن لـم أصـابه وأن یكون على یقین أن ما، وشره
ــا اْلَجنَّــةَ  تَــْدُخُلواْ  َأن َحِســْبُتمْ  َأمْ : ( تعــالى قــال ولهــذا؛  مثلهــا النصــر مــن ینــزل الشــدة تكــون  َیــْأِتُكم َوَلمَّ
َثــلُ  ــْتُهمُ  َقــْبِلُكم ِمــن َخَلــْواْ  الَّــِذینَ  مَّ ــرَّاء اْلَبْأَســاء مَّسَّ  َمَعــهُ  آَمُنــواْ  َوالَّــِذینَ  الرَُّســولُ  َیُقــولَ  َحتَّــى َوُزْلِزُلــواْ  َوالضَّ
  .)٢١٤( آیة، البقرة سورة) َقِریبٌ  الّلهِ  َنْصرَ  ِإنَّ  َأال الّلهِ  َنْصرُ  َمَتى

ثالثـة تتضـمن للتعامل مع الضغوط النفسـیة ستراتیجیة الدینیة االبأن ) ٧٩: ٢٠١٣،حسن(شیر وت
  :أمور هي 

 :التمسك بالدین   . أ

ومواجهــــة أحــــداث الحیــــاة ، مــــن مجــــاالت الشــــعور بالرضــــا  ینظــــر إلــــى الــــدین بوصــــفه واحــــداً     
والرضــا بقضــاء اهللا وقــدره ، فالــدین یــوفر لإلنســان اإلحســاس بــاألمن ، الضــاغطة بصــورة ایجابیــة

ط النفسـیة التـي تواجهـه فـي ویجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع الضغو ، ومن ثم تدعیم الذات
   .حیاته

. النفســي الــدیني لخفــض اإلحســاس بضــغوط الحیــاة ومواجهتهــا  وغالبــا مــا یســتخدم اإلرشــاد     
واســتخدام ، والمبــادئ الدینیــة األخالقیــة ، والقــیم، ولدینــه، ولربــه ، معرفــة الفــرد لنفســه "ویقــوم علــى 

المعطیــات الدینیــة ؛ لجعــل الفـــرد أكثــر قــدرة علـــى ضــبط انفعاالتــه إلــى الحـــد الــذي یســاعده علـــى 
  ).١٤٢: ٢٠٠٥،مصطفى"(النجاح في الحیاة 
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  :الصالة  - ب

تثیر فینا الصالة اإلحساس بوجود من یشاركنا في حمل همومنا وخاصة في المشكالت التي 
ولكنها عبادة ، فالصالة لیست مجموعة من الحركات تؤدى ،یتعذر علینا أن نطرحها على أحد

ْبرِ  ِعیُنواْ َواْستَ (وفي القرآن الكریم ما یؤكد ذلك بقوله تعالى. ربهبالعبد  تصلُ روحانیة  َالةِ  ِبالصَّ  َوالصَّ
  "٤٥:البقرة )"اْلَخاِشِعینَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبیَرةٌ  َوإِنََّها

قـــد قـــام موســـى وحمـــادة بدراســـة لبحـــث العالقـــة بـــین الصـــالة والشـــعور بالضـــغوط الدراســـیة و      
علـــى عینـــة مـــن الطـــالب والطالبـــات المحـــافظین علـــى الصـــالة موازنـــة ) ٢٠٠١(واألكادیمیـــة عـــام 

توصــــال إلــــى أن الطــــالب والطالبــــات فبعینــــة أخــــرى مــــن الطلبــــة غیــــر المحــــافظین علــــى الصــــالة 
، الصالة أقل شعورا بالضغوط المدرسیة المرتبطة بالنظام األكادیمي المحافظین والمحافظات على

وبالمشـكالت الشخصـیة ، وبالتفاعل االجتمـاعي، وبمحتوى المقررات الدراسیة، وباالمتحان والتقویم
  )١٧٨: ٢٠٠١،موسى وحمادة(وبعملیة التعلم 

 :التحصین باألذكار   - ج

، الصـــالحین والصـــالحاتوحیـــاة  ،اة األنبیـــاءحیـــ ةیقصـــد بالـــذكر قـــراءة األدعیـــة الدینیـــة وســـیر      
 آَمُنــوا الَّــِذینَ (إذ یقــول اهللا تعــالى  ).٨٠: ٢٠١٣،حســن.(منــه مــنح الطمأنینــة وتهدئــة الــنفس الهــدف

  " ٢٨:الرعد ") اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبِذْكرِ  َأال اللَّهِ  ِبِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ 

وال ، فالقلـــب الـــذي یعتمـــر بـــذكر اهللا ال یصـــل إلیـــه الشـــیطان، یـــرى عبـــد المعطـــي  ووفقـــًا لمـــا     
: ٢٠٠٥،عبـــد المعطـــي(وبالتـــالي یصـــبح أكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة األحـــداث الضـــاغطة ، لكـــهتمی

١٤٢(  

 إلســتراتیجیة نــواة تشــكل قــد أنهــا یــرى مشــتركة أساســیات ببلــورة) ٢٠٠٨(الطهــراوي  قــاموقــد      
  :نذكر منها اإلسالمیة الرؤیة من تنبع النفسیة الضغوط مع للتعامل إرشادیة

 غیر أما، الحیاة ضغوط مع للتعامل اإلسالمیة الرؤیة في المحوریة القضیة باهللا اإلیمان -١
 مركز باهللا فاإلیمان، الرؤیة هذه في التالیة النقاط من أي علیه ینطبق أن یمكن فال المؤمن

 .الرؤیة هذه
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 دون یحول لم فإن، النفسیة للضغوط مضادات أكبر بتشكیل كفیل وقدره اهللا بقضاء اإلیمان  -٢
 من یزیـد ،خیـر كله له یحدث ما بأن الفرد فإیمان، حدوثها أثناء منها یخفف فهو، حدوثها
  . یأس دون الحیاة ومواصلة المواجهة ثم ومن، التحمل على قدرته

 األفــراد إلحســاس مــدعاة وهــذا اآلخــرین ینفــع عنــدما یســعد الســوي فاإلنســان:  الصــالح العمــل  -٣
ن َصاِلحاً  َعِملَ  َمنْ  {:تعالى ویقول، الضغوط مع المتوافقة الطیبة بالحیاة  َوُهوَ  ُأنَثى َأوْ  َذَكرٍ  مِّ
 "٩٧: النحل"} َیْعَمُلونَ  َكاُنواْ  َما ِبَأْحَسنِ  َأْجَرُهم َوَلَنْجِزَینَُّهمْ  َطیَِّبةً  َحَیاةً  َفَلُنْحِیَینَّهُ  ُمْؤِمنٌ 

 .مــن قــدرة الفــرد فــي الــتحكم بغرائــزه ودوافعــه األمــر الــذي یقــوي :اإلســالمیة العبــادات ممارســة -٤
 ترســخ التـي الســلوكیة للتربیـة نموذجــا فیهـا والتـي نــرى ومـن ضـمن الممارســات الدینیـة الصــالة

 واالرتبـاط، والنظافـة، الوقـت واحتـرام االنتظـام :العدید من السلوكیات االیجابیة عند الفـرد مثـل
 . النظام وتعود، والتأمل بالتالوة واإلنصات لقراءة اإلمام ،بالجماعة

 الفـرد ووجـود باألسـرة یهـتم فاإلسالم، الضغوط مواجهة على الفرد مساعدة في الجماعة أهمیة -٥
 .الحیاة ضغوط على التغلب في هام بعد وهذا ،جماعة في

 .الجنة لدخول اهللا رضا نیل الحرص على -٦
 – ضــاقت وٕان – األمــور وأن، القاعــدة هــو فالتفــاؤل :الحیــاة ضــغوط مــع التعامــل فــي التفــاؤل -٧

ــِإنَّ {: تعــالى یقــول، ســتنفرج ، ")٦,٥(اآلیــات:الشــرح" }ُیْســراً  اْلُعْســرِ  َمــعَ  ِإنَّ * ُیْســراً  اْلُعْســرِ  َمــعَ  َف
نَ  َلُهم ِبَأنَّ  اْلُمْؤِمِنینَ  َوَبشِّرِ { ویقول عز وجل  ."٤٧:األحزاب"} َكِبیراً  َفْضالً  اللَّهِ  مِّ

 مــخ اإلســالم فــي فالــدعاء :الفــرد عنــد الضــغوط وٕازالــة مقاومــة فــي أهمیــة اإلكثــار مــن الــدعاء -٨
 َأْســــــــَتِجبْ  اْدُعــــــــوِني َربُُّكــــــــمُ  َوقَــــــــالَ {إذ یقــــــــول تعــــــــالى ). ٤٦٦: ٢٠٠٨،الطهــــــــراوي( العبــــــــادة

  "٦٠:غافر"}َلُكمْ 
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   جازنالدافعیة لإل : المبحث الثاني  

تعریـف  حیـث مـن بالدافعیـة لإلنجـاز المتعلقـة العناصـر مـن العدیـد الباحـث تنـاول حیـث     
، ووظـــائف الدافعیـــة وتقســـیماتها، الدافعیـــة وأهـــم المفـــاهیم المرتبطـــة بهـــا وعالقـــة الـــدوافع بالســـلوك

، والعوامــل المــؤثرة فــي مســتوى الدافعیــة ومكوناتهــاوصــوًال إلــى تعریــف الدافعیــة لإلنجــاز وأبعادهــا 
  .الدافعیة لإلنجاز تناولت التي النظریات أهم كذلك، وخصائص األفراد ذوي االنجاز العالي

  : تمهید
تعد الدافعیة من أهم موضوعات علم النفس وذلك لمساهمتها في تفسیر كثیر من المشكالت      

معظــم المتخصصــین ویجمــع . اإلنســان عنــدما یتبــین لنــا معرفــة دوافعــه عــنالســلوكیة التــي تصــدر 
أن ســبب النشــاط اإلنســاني وتنوعــه یعــود بالدرجــة األولــى إلــى كثــرة الــدوافع و  بالدراســات النفســیة

لفـرد افتعـدد مثـل هـذه الحاجـات أو الـدوافع  أو الرغبـات وتنوعهـا لـدى  . االهتمامات لـدى اإلنسـان
أو ، ط والخیــارات الســلوكیة التــي یقومــون بهــا بغیــة تحقیــق أهــداف معینــةیعمــل علــى تنویــع األنمــا

  ).٢٨٩: ٢٠٠٢،ول و الهنداويالزغ(إشباع دوافع معینة 

والتـي تعنـي یـدفع أو  moveلهـا جـذورها فـي الكلمـة الالتینیـة  motivationوكلمة الدافعیـة       
محاولــة تحدیــد األســباب أو فــي علــم الــنفس حیـث تشــتمل دراســة الدافعیــة علـى و  . tomoveیحـك 

 ).٦٨:  ٢٠٠٠، خلیفة(العوامل المحددة للفعل أو السلوك 

ویؤكـــد العلمـــاء علـــى أن أي ســـلوك بشـــري ال بـــد مـــن أن یكـــون وراءه دافـــع أو دوافـــع تســـتثیره      
فكــل ســلوك یصــدر مــن اإلنســان یكــون بســبب دافــع یدفعــه إلــى . )١٣٢: ١٩٩٦،الحامــد(وتوجهــه 

فال معنى للسلوك بدون دوافع ، أو المحرك "موالدین"فع بالنسبة لسلوكیاتنا هي افالدو ". ذلك السلوك
فهــي كالمــاء بالنســبة لألســماك وكالجــذور بالنســبة للنباتــات والســلوك بــدونها كاألحیــاء  فــي البحــر 

  ).١٣: ٢٠٠٩، بني یونس" (المیت

مهمـــا تعـــددت صـــوره إلنســـان افســـلوك ، والـــدوافع تـــؤدي دورا مهمـــا للغایـــة فـــي حیـــاة اإلنســـان     
داخلیة أو خارجیة حتى تصل بـه إلـى ، نه یدفع بواسطة قوة نفسیة أو فسیولوجیةإوتباینت أهدافه ف

  )١١: ٢٠٠٤،الفرماوي(تحقیق الهدف المنشود
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  :تعریف الدافعیة

لتنـوع الوظـائف التـي تقـوم بهـا وتـداخلها فیمـا ، تنوعت تعریفات علماء النفس لمفهـوم الدافعیـة     
  :من هذه التعریفات ،بینها

بأنها عملیة یتم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن الحي وتنظیمه وتوجیهه )  ١٩٤٩، هب(عرفها      
  ).١٦: ٢٠٠٨،غباري(إلى هدف محدد 

ــــك الحالــــة التــــي تزیــــد مــــن قــــ )١٩٥٢، جــــاثري(ویعرفهــــا       "   وة االســــتجابات ونشــــاطهابأنهــــا تل
أن الدافعیــة هــي مجموعــة مــن القــوى التــي  ١٩٥٧ویــرى  لنــدزلي ، )١٩٧٩:٩منصــورقشــقوش و (

أن الدافعیـة  )١٩٦١(یـونج معـه  ویتفـق .تحرك السلوك وتوجهه وتعضده نحو هدف مـن األهـداف
هـي عملیــة اسـتثارة وتحریــك الســلوك أو العمـل وتعضــید النشـاط إلــى التقــدم وتنظـیم نمــوذج النشــاط 

  ).١١٠: ١٩٨٩، منصور وآخرون(

أن الدافعیة تعني استعداد الكائن الحي لبذل أقصى جهد لدیة  )١٢: ١٩٧٥أتكسون، (ویرى      
فهو یرى بأنها حافز داخلي توجه السلوك نحو ) ١٩٩٧(كذلك كونيیرى من أجل هدف معین ؛ و 

  )١٦: ٢٠٠٨،غباري" (بعض الغایات

أن الدافعیـة هـي تكـوین فرضـي وهـي تعبـر عـن حالـة )"١٠: ١٩٧٩(ویرى قشـقوق ومنصـور      
الكــائن الحــي تعمــل علــى اســتثارة الســلوك وتنشــیطه وتوجیهــه نحــو هــدف معــین ویمكــن أن یعیشــها 

یستدل على هذه الحالة من تتابعات السـلوك الموجهـة نحـو الهـدف وتنتهـي هـذه التتابعـات بتحقیـق 
  ".الهدف موضوع الدافع

أقـوى  وأنهـا ،الـدوافع بأنهـا إحـدى خصـائص السـلوك اإلنسـاني)"٣٩: ١٩٨٣(وعرف العـدیلي      
مـــع أثنـــاء اســـتجابته فات الفـــرد وســـلوكه توجـــه وتنســـق بـــین تصـــر  التـــي الطاقـــات النفســـیة الداخلیـــة

وتتمثل هذه الطاقـات بالرغبـات والحاجـات والتوقعـات التـي ، المواقف والمؤثرات البیئیة المحیطة به
  ".یسعى إلى إشباعها وتحقیقها
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فسیولوجیة ونفسیه داخل الفرد تجعله ینزع إلـى  الدافع بأنه حالة) ٣٦: ١٩٨٤(وعرف زیدان      
القیام بأنواع معینة من السلوك في اتجاه معـین وتهـدف هـذه الـدوافع إلـى خفـض حالـة التـوتر لـدى 
الكـــائن الحـــي وتخلیصـــه مـــن حالـــة عـــدم التـــوازن أي أن الكـــائن الحـــي یعمـــل علـــى إزالـــة الظـــروف 

  ".المثیرة وٕاشباع الدافع الذي یحركه

والتـي توجـه سـلوكه فـي اتجـاه معـین وغالبـًا مـا ، عیة تشیر إلى درجة الحماس لدى الفـردوالداف     
  ).١٠٠: ٢٠٠٣،ماهر (یكون في اتجاه حافز معین یحصل علیه لكي یشبع حاجة لدیه 

الســلوك وتحفــزه وتبقیــه مســتمرا  الدافعیــة بأنهــا هــي التــي تبــدء)" ٧٤: ١٩٩٥(وعــرف العمــر      
  ".هوتوجهه وتعمل على إیقاف

مجموعــة مــن القــوى المحركــة التــي تبعــث النشــاط "الــدوافع بأنهــا ) ٢٧: ١٩٩٧(ویــرى نجــاتي      
  ".السلوك وتوجهه نحو هدف أو أهداف معینة یبدئفي الكائن الحي و 

الدوافع هي حاالت أو حاجات نفسیة تكون " فیرون إن )١٤٦: ١٩٨٩(منصور وآخرون  أما     
  ".إلى السلوك في اتجاه معین إلشباع الحاجاتوتجعله ینزع ، كامنة في الفرد

الداخلیة النفسیة التي تنبعـث مـن داخـل الكـائن الحـي  االستثارةأن الدافعیة هي  ویرى الباحث     
  .لیؤدي دورا فاعال في تحقیق مراده والوصول إلى أهدافه وتحقیق طموحاته

  : الدافعیة بمفهوم المرتبطة المفاهیم بعض 

لــذا كــان البــد أن ) الحاجــة ، الحــافز، الباعــث ( الدافعیــة بمفــاهیم أخــرى مثــل  یــرتبط مفهــوم     
  -:نمیز بین هذه المفاهیم على النحو التالي 

حالة من النقص أو العوز واالفتقار تقتـرن بنـوع مـن " األصل في الحاجة أنها :مفهوم الحاجة  - أ
واء كــان هــذا الــنقص التــوتر والقلــق ال یلبــث أن یــزول متــى قضــیت الحاجــة وزال الــنقص ، ســ

 الحاجـة فـإنوبنـاًء علـى ذلـك ). ٤: ١٩٩٩جمجـوم ، " ( مادًیا أو معنوًیا ، داخلًیا أو خارجًیـا 
 وال والضـیق التـوتر مـن بنـوع تقتـرن التـوازن واختالل واالفتقار والعوز، النقص من حالة تعتبر
 .)٦١:٢٠٠١الحلو،( قضیت متى الحاجة تزول أنب تلبث
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  :مفهوم الحافز_ ب

العملیـات الداخلیـة الدافعـة التـي تصـحب بعـض " أن الحافز یشـیر إلـى ) ١٩٨٨(یرى حسین      
ویـرادف الـبعض بـین مفهـوم . المعالجات الخاصة بمنبه معین وتـؤدي بالتـالي إلـى إصـدار السـلوك

الدافع ومفهوم الحافز على أساس أن كل منهما یعبر عن حالة التوتر العامة نتیجة لشعور الكائن 
قابـل ذلـك فـإن هنـاك مـن یمیـز بـین هـذین المفهـومین علـى أسـاس أن الحي بحاجة معینة ، وفي م

حیـث یسـتخدم مفهـوم الـدوافع للتعبیـر عـن الحاجـات  ،عمومیة من مفهـوم الـدافع أقلمفهوم الحافز 
، البیولوجیــة واالجتماعیــة فــي حــین یقتصــر مفهــوم الحــافز للتعبیــر عــن الحاجــات البیولوجیــة فقــط

شــیران إلــى الحاجــة بعــد أن ترجمــت فــي شــكل حالــة ســیكولوجیة وبوجــه عــام فــإن الحــافز والــدافع ی
  . ) ٢٧: ٢٠٠٠, خلیفة( تدفع الفرد إلى السلوك في اتجاه إشباعها 

  :مفهوم الباعث  -ج

 أن ذلــك علــى ویترتــب ومعــین، شــيء مــن حرمانــه نتیجــة الحــي الكــائن لــدى تنشــأ الحاجــة إن     
 إلـــــــى الوصـــــــول أجـــــــل مـــــــن ســـــــلوكه ویوجـــــــه الحـــــــي، الكـــــــائن طاقـــــــة یعبـــــــئ الـــــــذي الـــــــدافع ینشـــــــأ

  .)١٤:٢٠١١شحادة،(الباعث

  عالقة الدوافع بالسلوك   

لكل فرد قدرات معینة تختلف عن اآلخر، كما تختلف عند الفرد الواحد فهي تزداد فـي جانـب      
كمـا أن قـدرات الفـرد تمثـل فـي بعـض األحیـان أقصـى مـا یسـتطیع القیـام بـه  ،وتقل في جانب آخـر

وقـد ال یبــذل الفــرد كـل قدرتــه فــي جمیــع مواقـف الحیــاة ، بــل قـد یســتعمل جــزءا مــن ، فـي موقــف مــا
الفــرد  اســتخدامهــذه القــدرات، ویتضــح ذلــك مــن خــالل ســلوكه فــي الموقــف الــذي هــو فیــه ویتوقــف 

فـراد ال یقومـون بالعمـل مـا لـم یكـن واأل. الذي یجعله یسلك سلوكا معینالقدراته األدائیة على الدافع 
یمكن التحكم في سـلوكهم فراد، فإذا أمكن  التحكم  في دوافع األ. عندهم هدف وراء قیامهم بالعمل

ویالحظ أن السلوك في حركة وتغیر مستمرین والـدوافع  . بما یجعلهم یسعون إلى بذل جهود أكثر
حفــز الســلوك للحركــة وتبعــث الطاقــة فیــه ویمكــن االســتدالل علــى الــدوافع مــن تشــكل القــوى التــي ت

  )٥٥: ٢٠٠٦،السامرائي(السلوك الذي یقوم به الفرد 
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لوصــول إلــى والــدافع یســتثیر النشــاط ویحركــه ویحــدد الوجهــة التــي یأخــذها النشــاط فــي ســبیل ا     
ي یوجـد لـدى الفـرد حالـة مـن التـوتر طاقة كامنة أو استعداد داخل(ن الدافع الهدف وتحقیقه ، لذا فإ

لـذا یـرتبط هـدف الفـرد ومـا یقـوم بـه مـن نشـاط بدوافعـه ) تستثیر السلوك وتوجهـه إلـى هـدف معـین 
  :هما  افع المحرك والموجه للسلوك جانبینفلكل موقف ینشط فیه الد ،وحاجاته

  . یعبر عن حالة داخلیة في الفرد یطلق علیه حاجه أو رغبة: ذاتي. أ

یعبر عن الهدف أو الغرض الموجود في البیئة المحیطة للفرد والذي یؤدي : موضوعي  - ب
 والحصول على الرضا والتفاعل بین ما ،الوصول إلیه وتحقیقه إلى إشباع الدوافع لدى الفرد

  ).٨٣: ٢٠٠١، الزعبي(یمكن الفصل بینهما ،هو ذاتي وموضوعي ودینامیكي وال 

  :وظائف الدافعیة 

  :أن الدافعیة تقوم على وظیفتین أساسیتین هما ) ١١٣: ١٩٨٩،رون منصور وآخ(یشیر     

  .arousing functionأو الوظیفیة التحریكیة energizing الوظیفة التنشیطیة  -١
  . regulative fanction)أو الوظیفة التنظیمیة( directectiv الوظیفة التوجیهیة  -٢

وثیق فالـدافع یسـاهم فـي تنشـیط سـلوك اإلنسـان ویوجهـه إلـى  إرتباطوهاتین الوظیفتین بینهما      
الطعام هـدف لـدافع :مثال. فالهدف إذ هو موضوع الدافع. تحقیق هدف معین یسعى للوصول إلیه

 .وهكذا وع والماء هدف للعطشالج

 . یــــةاإلنجــــاز وعنــــدما یعمــــل اإلنســــان العمــــل الــــذي یحقــــق الهــــدف یطلــــق علیــــه االســــتجابة      
  .وتجعله ممكنا تسمى االستجابات الوسیلیة اإلنجاز تي تسبق واألفعال ال

أن الدافعیـة یمكـن )  (Bernestein et. Al, 1997 & Houston, 1985ویؤكـد كـال مـن     
  :أن تؤدي الوظائف التالیة 

مـــن أجـــل إشـــباع حاجـــة أو اســـتجابة  فـــرادفهـــي تنشـــط وتحـــرك ســـلوكًا لـــدى األ، الســـلوك تولیـــد -١
ثل هذا السلوك أو النشاط الذي یصـدر عـن الكـائن الحـي یعـد مؤشـرًا فم . لتحقیق هدف معین

  . على وجود دافعیة لدیه نحو تحقیق غایة أو هدف ما
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فالدافعیة إضافة إلـى أنهـا . توجیه السلوك نحو المصدر الذي یشبع الحاجة أو تحقیق الهدف  -٢
ة لتحقیــق ذلــك نحــو الهــدف فهــي تســاعدهم فــي اختیــار الوســائل المناســب فــرادتوجــه ســلوك األ

  . الهدف
ـــدافع إلـــى اإلشـــباع -٣ ـــى مـــدى الحاجـــة أو ال ـــة شـــدة الســـلوك اعتمـــادًا عل أو مـــدى  ،تحـــدد الدافعی

فكلما كانت الحاجـة ملحـة وشـدیدة  ،صعوبة أو سهولة الوصول إلى الباعث الذي یشبع الدافع
قیــق كمــا انــه إذا وجــدت صــعوبات تعیــق تح، كــان الســلوك المنبعــث قویــًا إلشــباع هــذه الحاجــة
  . الهدف فإن محاوالت الفرد تزداد من أجل تحقیقه

الســلوك بالطاقــة الالزمــة  فالدافعیــة تعمــل علــى مــدّ  . تحــافظ علــى دیمومــة واســتمراریة الســلوك -٤
أي تجعل من الفـرد ، حتى یتم إشباع الدافع أو تحقیق الغایات واألهداف التي یسعى لها الفرد

: ٢٠٠٢،الهنـــداوي ، الزغـــول(مـــة لبقائـــه واســـتمراره مثـــابرًا حتـــى یصـــل إلـــى حالـــة التـــوازن الالز 
٢٩٢.(  

  :تقسیم الدوافع 

  :موراي إلى نوعین اء النفس الدوافع إلى عدة أنواع فقد قسمها عالم النفس یقسم علم

وهــذه سـمیت بالـدوافع ذات الصــبغة الفسـیولوجیة وهــي  ،دوافـع تـرتبط بــالتكوین البیولـوجي للفـرد -١
 . تمثل الجوع والعطش واإلخراج والجنس

وهي تلك الدوافع ذات األصل النفسي التي ال ترتبط  ،دوافع ترتبط بالوظیفة السیكولوجیة للفرد -٢
 . بفسیولوجیة الفرد ومنها دوافع التحصیل والتفوق واالستقالل

  :وافع اإلنسانیة إلى أما هیلجارد یقترح تقسیم الد 
  . الدوافع الالزمة إلبقاء الفرد كائن بیولوجي -١
 . الدوافع الالزمة لتحویل الفرد إلى كائن اجتماعي -٢
 ).٥٨: ١٩٨٣، عبدالرحمن( . الدوافع الالزمة لتكامل ذات الفرد -٣

دوافـع داخلیـة (أن الدوافع السیكولوجیة تصنف إلى صنفین ) ٣٢: ١٩٩٠( السمادونيوأشار      
فالــدوافع الداخلیـــة الفردیــة هـــي الــدوافع التـــي تتمثــل فـــي ســـعي ) دوافـــع خارجیــة اجتماعیـــة –فردیــة 

فهــــي بمثابــــة دوافــــع فردیــــة تحقــــق الــــذات ، الكــــائن الحــــي أو الشــــخص للقیــــام بشــــيء معــــین لذاتــــه
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وهـذا النـوع مـن  . حیث ترتبط بوظائفه الذاتیة وتحقیـق توازنـه خـالل اسـتجاباته المختلفـة، للشخص
ات المتمیــزة واإلبــداعات البشــریة فــي الفكــر والســلوك وأهــم هــذه الـــدوافع اإلنجــاز افع یقــف وراء الــدو 

وهـــذا الصـــنف هـــو الـــذي  . )اإلنجـــاز دافـــع ، دافـــع الكفـــاءة، "حـــب االســـتطالع"دوافـــع الفضـــول (
  . اإلنجازیتضمن متغیر الدراسة وهو الدافع إلى 

 :الفرق بین الدافعیة والدوافع  - ١

نه ال یوجد حتى اآلن ما یبرر إف، ن محاولة البعض التمییز بین المفهومینعلى الرغم م     
ویعبر كالهما عن المالمح ، مسألة الفصل بینهما ویستخدم مفهوم الدافع كمرادف لمفهوم الدافعیة

نا استخداموٕاذا كانت الدافعیة هي المفهوم األكثر عمومیة وبالتالي عند ، األساسیة للسلوك المدفوع
  ).٤١٩: ١٩٩٩، عبداهللا(المفهومین نقصد شیئًا واحدًا ألي 

إلى أن مفهوم الدافعیة أكثر اتساعًا وشموًال من مفهوم ) ١٥: م٢٠٠٩(ویشیر بني یونس     
  :الدافع ویستخدم مفهوم الدافعیة في علم النفس المعاصر في معنیین هما 

وهنا تدخل مفاهیم (المسببة للسلوك عبارة عن منظومة من العوامل :  المعنى األول للدافعیة     
  )الخ ... . كالحاجات والدوافع واألهداف والمقاصد والطموحات

فیتضمن وصفًا للعملیة التي تعمل على استثارة ومساندة النشاط : أما المعنى الثاني للدافعیة     
ـــــي مســـــتوى معـــــین ـــــة مـــــن األســـــباب ذات الصـــــبغة أو الطـــــابع .  الســـــلوكي ف ـــــة هـــــي جمل فالدافعی

  . لسیكولوجي والتي تفسر سلوك اإلنسان من حیث بدایته واتجاهاته ونشاطها

ویــرى الباحــث أن الــدافع والدافعیــة كلمتــان مترادفتــان تعبــران عــن المالمــح األساســیة للســلوك       
  .معنىوٕانه من الممكن استخدام المفهومین للداللة على نفس ال ،المدفوع
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  حاالت الدافع

 مــن الظــروف یبــث فیــه النشــاط ویثیــره ســواءً  ال نشــعر بــه حتــى یجــد ظرفــاً  یكــون الــدافع كامنــاً      
وعنـد تحلیـل الـدافع  . لـى حالـة النشـاطیحول الدافع مـن حالـة الكمـون إ هوف أو خارجیاً  كان داخلیاً 

  :تتضح الخصائص التالیة  

إذا أثــاره موقــف مــن المواقــف وقــد  ال یشــعر بــه الفــرد وال یتحــرك للعمــل إال یبقــى الــدافع كامنــاً  -١
 وقـد ینـتج . یكون هذا الموقف ناتجًا عن شعور الفرد بحاجة داخلیة كالجوع والعطش واإلفـراغ

ففـي الموقـف األول ینشـط دافـع الجـوع أو العطـش وفـي ، عن منبه خارجي كالعواصف العاتیة
  . الموقف الثاني ینشأ دافع المحافظة على البقاء

ع ینــتج عنــه نشــاط أو ســلوك یقــوم بــه الكــائن الحــي لتحقیــق هــدف معــین هــو إذا مــا أثیــر الــداف -٢
فالجوع یدفع الفرد إلى سلوك معین هو البحث عـن طعـام لیشـبع حاجـة  ،إشباع الدافع وتهدئته

  . ثم یكمن دافع الجوع من جدید، الجوع
لـــة ودافـــع المقات، نفعـــال خـــاص بـــه فـــدافع األمومـــة یصـــاحبه الحنـــانلـــدافع المثـــار ایصـــاحب ا -٣

 . نفعال الغضبیصاحبه ا
لــى نــه إذا اعترضــه عــائق مــن العوائــق فإنــه یتحــول إولك یكــون الــدافع فــي األصــل ال شــعوریاً  -٤

فالتـــدفق الهرمـــوني یـــؤثر فـــي ســـلوك األمومـــة  ،مركبـــاً  فـــدافع األمومـــة یعتبـــر ســـلوكاً  . شـــعوریاً 
فــاألم ترعــى أطفالهــا وتحنــو علــیهم ولكــن إذا حــدث مــا  ،باإلضــافة إلــى المعــاییر االجتماعیــة

. ن ذلــك یحــول الــدافع إلــى رغبــةك أن األم ستشــعر بــدافع األمومــة؛ ألیحــول بینهــا وبیــنهم الشــ
  )                     ٥٩: ٢٠٠٦،السامرائي"(سیبنورا"قد شعر بذاته كما یقول الفیلسوف فالرغبة هي الدافع و 
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  : اإلنجاز دافعیة تعریف

 وخلفیــاتهم النظریــة توجهــاتهم فختالبــا اإلنجــاز لــدافع تعــریفهم فــي البــاحثون ختلــفإ لقــد
  :ومنها والثقافیة جتماعیةاال

 نســبیاً  ثابــت اســتعداد بأنهــا  نجــازلإل الدافعیــة) Atkinson,1975:32( أتكنســون عــرف فقــد     
 علیـه یترتـب هـدف، بلوغ أو نجاح تحقیق سبیل في ومثابرته الفرد سعي مدى یحدد الشخصیة في

 معــین مســتوى ضــوء فــي األداء تقیــیم تتضــمن التــي المواقــف فــي وذلــك اإلشــباع، مــن معینــة درجــة
  .لالمتیاز

 نهایـــة تحقیـــق أو النجـــاح إلـــى للســـعي الحـــافز بأنهـــا:   اإلنجـــاز دافعیـــة الحامـــد عـــرف حـــین فـــي 
 وجـــه خیـــر علـــى األعمـــال أداء مـــن رعةبســـ نتمـــاءالل أو العوائـــق علـــى للتغلـــب الـــدافع أو مرغوبـــة

  .)١٣٤:١٩٩٦ الحامد،(

 دوافــع عــدة مــن مكــون فرضــي مفهــوم بأنهــا" نجــازلإل الدافعیــة) ١٥: ١٩٩٣( صــالح وعــرف     
 إحــراز بقصــد أفضــل أداء تحقیــق إلــى الفــرد ســلوك ویوجــه والتنــافس والمثــابرة الطمــوح مــن مركبــة
  . "والتقدیر النجاح

  إنجـــاز حیـــث والرضـــا بالراحـــة التحســـس بأنهـــا  نجـــازلإل الدافعیـــة:  الودیـــان عـــرف حـــین فـــي     
  ).٧٤:٢٠٠٠ الودیان( موجوداً  یكون لم ما شيء إیجاد أو ما شيء

 فـي ناجحـاً  یكـون كي الفرد سلوك توجه مركبة دوافع بأنها: اإلنجاز دافعیة الزیات یعرف كما     
 فیهـا الفشـل أو النجـاح معـاییر تكـون التـي األنشـطة فـي أو ،متیـازلال معـاییراً  تعتبـر التـي األنشطة
     ).١٣:١٩٨٨، الزیات. (محددة أو واضحة

 هـدف وهـي النجـاح وتحقیـق األداء فـي الرغبـة بأنهـا:  اإلنجـاز دافعیـة الصـفطي یعرف كذلك     
  ).٧٧:١٩٩٥، الصفطي( السلوك ویوجه ینشط ذاتي

 مــن مجموعــة علــى ویشــتمل البیئــة مــن مكتســب دافــع بأنــه: اإلنجــاز دافــع الحجــي عــرف وقــد     
 رغبـة یمثـل أنـه یـرى كمـا الهدف تحقیق نحو الفرد توجه بحیث) سلوكیة انفعالیة، معرفیة،(  القوى
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 وبــذل الجــاد والعمــل المثــابرة خــالل مــن األهــداف وتحقیــق ،اآلخــرین عــن والتمیــز التفــوق فــي الفــرد
  ).٣١:١٩٩٦الحجي ،" (خطط مناسبة تتفق مع القدرات ووضع الجهد

فـــي  نجـــازللدافعیـــة لإل ســـتخالص تعریفـــاً اومـــن خـــالل التعریفـــات الســـابقة فقـــد أمكـــن للباحـــث      
منظومــة متعــددة األبعــاد تعمــل علــى إثــارة الجهــد  :لیــه بنظــرة شــمولیة بأنهــاإینظــر  دراســته الحالیــة

. وتحدد طبیعتـه ووجهتـه وشـدته ومدتـه بهـدف اإلنجـاز الممیـز لألهـداف ،المرتبط بالعمل واإلنجاز
والتغلـب علـى  ،وتحمـل المسـؤولیة ،ومن أهم أبعاد هذه المنظومة، المثـابرة فـي كـل مـن بـذل الجهـد

والتوجـه المسـتمر نحـو  وتقـدیر أهمیـة العمـل والوقـت والطمـوح لمسـتوى أعلـى مـن األداء ،الصعاب
  .هتمام بالتمیز في األداء والمیل للمنافسةالتفوق واال

  : اإلنجازأبعاد دافعیة 

  :هي ، بثالث طرائق اإلنجازدافعیة تم تفسیر 

  . تستثار بالفشل وتشبع بالنجاح اإلنجازوهو أن دافعیة :  االتجاه التقلیدي -١
، الطمــوح: مثــل ، فــي ضــوء متغیــرات جدیــدة اإلنجــازوفیــه تفســر دافعیــة :  االتجــاه التفســیري -٢

  . إلى جانب عاملي القیمة والتوقع، والقدرة والمثابرة
وهــي نتیجــة ، علــى أنهــا متعــددة األبعــاد اإلنجــازوفیــه یــتم توضــیح دافعیــة :  االتجــاه الحــدیث -٣

  ).٢٥: ٢٠٠٢، شعبان( لتفاعل عدد أبعاد مع بعضها البعض 

ه یعتمد حیث إن، أبعاد عدةله  نجازاالتجاه الحدیث في أن الدافع لإلعلى الباحث  استند وقد     
وثباتــــه عــــن ، وثبــــوت صــــدقه، طبیقــــهعي الــــذي یتســــم بالیســــر وســــهولة تو علــــى األســــلوب الموضــــ

 . لى الصدق والثباتللنظریات التقلیدیة التي تفتقر إ األسلوب المتبع

وهــي علــى ، اإلنجــازإلــى خمســة مكونــات أساســیة لدافعیــة  )٥٦: ٢٠٠٠( وقــد أشــار خلیفــة     
 ، والمثـابرة ،والسعي نحو التفوق لتحقیـق مسـتوى طمـوح مرتفـع، الشعور بالمسؤولیة: النحو التالي 

   . والتخطیط للمستقبل، والشعور بأهمیة الزمن
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 :یتكون من األبعاد التالیة  اإلنجازفیفترض أن دافع  )١٩٨٠(أما عمران

ن اإلنجـاز وإ ویتمثل هذا البعد في محاولة الفرد تحقیق ذاته المثالیـة مـن خـالل : البعد الشخصي.أ
متعـة فـي  اإلنجـاز، حیث یـرى الفـرد أن فـي اإلنجازجل إنجاز من أدافعیته في ذلك دافعیة ذاتیة، 

 الخـالص الــذي یخضـع للمقـاییس والمعــاییر الذاتیـة الشخصــیة، اإلنجــازحـد ذاتـه، وهــو یهـدف إلـى 
رتفــاع مســتوى كــل مــن الطمــوح ا المســتوى العــالي فــي هــذا البعــد باویتمیــز الفــرد مــن أصــحاب هــذ

  .والتحمل والمثابرة وهذه أهم صفاته الشخصیة

هتمـــام بـــالتفوق فـــي المنافســـة علـــى جمیـــع المشـــاركین فـــي ویقصـــد بـــه اال  :بعـــد االجتمـــاعي ال.ب
مـن أجـل تحقیـق  ،المجاالت المختلفة كما یتضمن هذا البعد أیضا المیل إلى التعاون مـع اآلخـرین

  . هدف كبیر بعید المنال

 اإلنجــازویقصــد بهــذا البعــد أن صــاحب المســتوى العــالي فــي : لإلنجــازبعــد المســتوى العــالي .ت
  ).١٨٣-١٨١؛٢٠٠٣عبد اهللا،(یهدف إلى المستوى الجید والممتاز في كل ما یقوم به من عمل 

 اإلنجازأنـــــــواع دافــــــــــعیة 

علــى أســاس مقارنــة  اإلنجــازبــین نــوعین أساســین مــن دافعیــة ) ١٩٦٩(یمیــز شــارلز ســمیث      
 :بنفسه أو باآلخرین وهما الفرد

، وهي التي تتضمن تطبیق المعاییر الشخصـیة الداخلـة فـي الموقـف :الذاتیة اإلنجازدافعیة  -١
  .نجازكما یمكن أن تتضمن معیار مطلق لإل

ــة  -٢ ــة اإلنجــازدافعی وهــي التــي تتضــمن تطبیــق معــاییر التفــوق التــي تعتمــد علــى  :االجتماعی
  .المقارنة االجتماعیة في الموقف

ألیهما السائد  ویذكر سمیث أن كال النوعین یؤثر في نفس الموقف ولكن قوتهما تختلف وفقاً      
مـا تتبـع بالدافعیـة  الذاتیـة هـي المسـیطرة فـي الموقـف فغالبـاً  اإلنجـازفي الموقف فإذا كانـت دافعیـة 

كـال منهمـا االجتماعیـة هـي المسـیطرة فـي الموقـف فـإن  اإلنجـازدافعیـة جتماعیة، إمـا إذا كانـت اال
  ).٣٦؛٢٠٠٣عبد اهللا،(في الموقف  یمكن أن یكون فعاالً 
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   اإلنجاز دافعیة مستوى في المؤثرة العوامل

 اإلنجـاز مسـتوى خفـض أو رفـع في تساهم أي الفرد، إنجاز مستوى في تؤثر عدة عوامل هناك     

 : التالي النحو على) ٢٠٠٨( الخیري حددها كما العوامل وهذه ، لدیه

  : السائدة الثقافة .١

 بمـا الفـرد سـلوك تشـكل التـي هـي ومؤسسـاتها وتقالیـدها وأعرافهـا بنظمهـا الثقافـة هـذه إن حیـث     

 ودقـة باألنظمـة االلتـزام علـى تحـث اإلنجـاز علـى تسـاعد التـي فالثقافـة السائدة، طبیعتها مع یتناسب

 إلـى تـدعو ال التـي األخـرى الثقافة أما ، المطورة الخدمات وتوفیر اإلنتاج ووفرة الزمن احترامو  العمل

 وتـدهور ، المـوارد  ٕاهـدارو  ، اإلنتـاج بـطء و الـزمن احتـرام وعـدم الفوضـى فیهـا فینتشـر اإلنجـاز

  . التطور مجاراة وعدم الخدمات

  : األسرة .٢

 "یشـیر إذ ، التنشـئة فـي المتبعـة أسـالیبها خـالل مـن أبنائهـا إنجـاز علـى التـأثیر األسـرة تسـتطیع     

 عوامـل هـي ،الوالـدین معـاییر إلـى باإلضـافة المسـیطر غیر واألب الوالدي الدفء أن إلى "ماكلیالند

 یحثـونهم آبـاؤهم كـان اإلنجـاز مـن عالیـة درجـة لـدیهم الـذین فـراداأل إن حیـث ، الفرد إنجاز في مؤثرة

 فـي المسـتقر النفسـي المنـاخ وتهیئـة الوالـدي بالـدفء إحـاطتهم مـع ، سـتمراربا العـالي اإلنجـاز علـى

 جانب من والتسلط بالسیطرة یتسم لدیهم  المناخ كان حیث اإلنجاز منخفضي فراداأل بعكس ، البیت

 والتـوتر للقلـق الفـرد یعرض قد التفاهم وعدم التوتر أجواء تسوده الذي األسري المناخ أن كما ، األب

  . اإلنجاز علیها یعتمد التي العقلیة العملیات تعطیل إلى یؤدي مما

   : التربویة المؤسسات .٣   

 التي البشریة الموارد إعداد عن مسئولة هاإن حیث ، المجتمع تحدیث عاتقها على یقع التي وهي     

 هـذه كفـاءة فـي نقـص أو تـدني أي فـإن وبالتـالي ، للمجتمـع االقتصـادي النمـو عملیـة فـي تسـهم

  .المجتمع في فاعلیتها من سیقلل المؤسسات
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  : االجتماعیة الطبقة .٤

 كمیة على بناء االجتماعیة الطبقة مستویات االجتماع وعلم قتصاداال میدان في الباحثون قسم     

 الغـرف وعـدد ومنطقته ،المسكن ونوعیة ،لها التعلیمي والمستوى ، واألم األب ومهنة ،لألسرة الدخل

 دراسات عدة أشارت وقد ، األسرة أفراد وعدد الراحة ووسائل ،البیت في الموجودة الثقافیة والتسهیالت

 أكثـر هـي الحـال المیسـورة الطبقـة أن وجـد حیـث االجتماعیـة، بالطبقـة تتـأثر اإلنجـاز دافعیـة أن

 علـى تركـز والتـي الـدنیا الطبقـة ذلـك وبعكـس والتفـوق النجـاح وتحقیـق اإلنجـاز نحـو توجهًـا الطبقـات

  ).٥٥:٢٠٠٨الخیري،( الرزق تحصیل

 مؤثراً  دورا التربویة والمؤسسات  واألسرة السائدة للثقافة بأن الخیري ذكره ما مع الباحث ویتفق     
 دافعیـة أكثـر المیسـورة الطبقـات أبنـاء أن مـن ذكـره مـا مـع ویختلـف،  نجـازلإل الدافعیـة فـي فاعالً  و

 دافعیـة مسـتوى علـى أكبـر تـأثیر الذكر السابقة للعوامل أن ویرى ،الدنیا الطبقات أبناء من نجازلإل
 دور وتعزیــز دعـم وجـود مـع ولكـن كبیـرة أهمیـة االجتماعیـة الطبقـة لعامـل أن یـرى حیـث اإلنجـاز،

 عــدم حالــة فــي یــذكر تــأثیر لــه لــیس وأنــه المجتمــع فــي التربویــة والمؤسســة الســائدة والثقافــة األســرة
 نتیجـــة نجــازلإل الدافعیـــة مســتوى النخفـــاض معــزز عامـــل یكــون قـــد بــل ،الســـابقة العوامــل تشــجیع
 عدیـدال هنـاك أن نـرى فقـد أخرى ناحیة ومن ، األسرة به تنعم الذي المیسور المستوى على التواكل

 الطبقــات ذات األســر مــن أنهــم رغــم وممیــزة مرتفعــة اتٕانجــاز و  نجاحــات حققــوا قــد األشــخاص مــن
 داخــل التربویــة سســاتوالمؤ  الســائدة والثقافــة األســرة قبــل مــن وتعزیــز دعــم وجــود مــع ولكــن الــدنیا

 إلـى اتاإلنجاز و  النجاحات بتلك لالنتقال التعویض من نوع أنه إلى ذلك الباحث ویعزو ، المجتمع
  .لهم واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع تحسین

  : نجازمكونات الدافعیة لإل 

  :دالة لسبعة عوامل هي نجازأن الدافع لإل) ١٩٨٥(المجیدیرى عبد      

  . التطلع للنجاح. أ

  . طریق بذل جهد والمثابرةالتفوق عن . ب

  .عن طریق االستقالل عن اآلخرین في مقابل العمل مع اآلخرین بنشاط اإلنجاز. ت
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  .األعمال الصعبة بالتحكم فیها والسیطرة على اآلخرین إنجازالقدرة على . ث

  .جلهااالنتماء إلى الجماعة والعمل من أ. ج

  .وٕاتقان ها بدقةإنجاز تنظیم األعمال وترتیبها بهدف . ح

لبلوغ مكانة مرموقـة  جتماعیة المرغوبة أو مسایرة الجماعة والسعيمراعاة التقالید والمعاییر اال. خ
  ).١٧٦: ٢٠٠٣عبد اهللا،( بین اآلخرین

  :العالي اإلنجازذوي  فرادخصائص األ

 یملكون النزعة للقیام بمجازفات محسوبة ومنضبطة لذلك یضـعون ألنفسـهم أهـدافًا تنطـوي علـى. أ
اإلنجـاز إذ أنهم ال یشـعرون باللـذة و  ، التحدي والمجازفة، وهم یفعلون ذلك كحالة طبیعیة ومستمرة

  ).٢٥٦؛٢٠٠٤البرنوطي،(ومضمونة النتائج  هإذا كانت المهام واألهداف التي ینفذوها سهل

المیل إلى الوضعیات والمواقف التي یتمكنون فیها من تحمل المسؤولیة الشخصـیة فـي تحلیـل . ب
  .المشاكل وٕایجاد الحلول لها

ـــــــــة فـــــــــي التغذیـــــــــة العكســـــــــیة إل. ت ـــــــــوا علـــــــــى علـــــــــم بمســـــــــتوى نجـــــــــاز الرغب اتهم ومراقبتهـــــــــا لیكون
  . )٨١؛٢٠٠٤عدون،(اتهمإنجاز 

أكثــر مــن  هبمــا یؤدیــه  مــن عمــل فــي حــد ذاتــ اإلنجــازیهــتم الشــخص ذو الدرجــة المرتفعــة مــن . ث
هــذا العمــل، وهــو دون شــك یرغــب فــي الحصــول  إنجــازاهتمامــه بــأي عائــد مــادي یعــود علیــه مــن 

  .لدرجة امتیازه في أداء عمله على قدر كبیر من المال لكونه مقیاساً 

األكثـر  فـرادبالثقة العالیة بالنفس حیث یمیلون للشـك فـي آراء األ اإلنجازمرتفعي  فرادیتمیز األ. ج
عمقــة بالموضــوع الــذي یریــدون خبــرة مــنهم ، ویلتزمــون بــآرائهم حتــى ولــو كــانوا ال یملكــون معرفــة م

  .اتخاذ القرار فیه

.                                                        یفضلون المهن المتغیرة والتي تحدث فیها تحدیات مستمرة، وینفرون من المهن الروتینیة. ح

  ).١٨٠؛٢٠٠٣عبد اهللا،(یتخذون قرارات ذات درجة معقولة من الخطر المرتبطة بها . خ
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یعنـي ذلـك أن هنـاك إمكانیـة لحسـاب ، المرتفع بتحمل المخاطرة المتوسـطة  اإلنجاز یتمیز ذوو. د
ولكن بدرجة متوسطة مـن المخـاطرة تكـون مناسـبة لحجـم ونوعیـة قـدرات ، احتماالت هذه المخاطرة

  ).١٤٧: ٢٠٠٣ماهر،(الفرد 

ألعمــال التــي یعرفــون كیــف المرتفــع یفضــلون ا اإلنجــازیتضــح للباحــث أن ذوي  وممــا ســبق     
، ویحبـــون المجازفـــة، وتتســـم بدرجـــة متوســـطة مـــن المخـــاطرة تناســـب قـــدراتهم، ومتـــى یقومـــون بهـــا
كــل ذلــك مــع وجــود  . وٕایجــاد حلــول لهــا، ولــدیهم رغبــة فــي تحلیــل المشــكالت، والتجدیــد فــي العمــل

رغبتهم لذلك ال تفـوق ولكن ، اتهم التي یحققونهاإنجاز رغبة لدیهم للحصول على عائد مادي مقابل 
   . في العمل الذي یقومون به اإلنجازالرغبة لتحقیق النجاح و 

  :اإلنجازنظریات دافعیة 

نطلــق منهــا اإلنجــاز وذلــك بحســب األطــر النظریــة التــي ات النظریــات المتناولــة لدافعیــة دتعــد     
وعن العوامـل ، یة، وتهتم تلك النظریات بالكشف عن أسباب ونشأة الدافع كل مهتم بهذا الموضوع

وتعدیلـه أو تثبیتـه أو تحـویره ومـن ، تجاه أهداف معینـةتوجیه السلوك الدافعي والمدفوع  المؤثرة في
  :ما یليظریات التي تناولت الدافعیة یذكر أهم الن

  :McClelland Theory 1967لماكلیالند  اإلنجازنظریة  دافع : أوالً 

متیـاز اإلنجاز وهو األداء في ضوء مستوى االمشیرًا إلى  "دیفید ماكیالند"وضع هذه النظریة      
وهــو شــعور یمكــن تعلمــه وتنمیتــه لــدى ، علیــه للحصــولوالســعي  ،أو الرغبــة فــي النجــاح ،والتفــوق

  ).٦٦: ٢٠٠٦،السامرائي(فراداأل

 م شـــبكي مـــن العالقـــات المعرفیـــة واالنفعالیـــةبأنهـــا نظـــا اإلنجـــازدافعیـــة  "ماكلیالنـــد"یعـــرف و       
ه النظریــة مــن تنبــع هــذو  .أو المرتبطــة بالســعي مــن أجــل بلــوغ مســتوى االمتیــاز والتفــوق ،جهــةالمو 

ألنـه یفصـح عـن ، هموهـو یـؤدون أعمـال أفرادعند مشاهدة  اإلنجازكتشاف دافع الرغبة الكبیرة في ا
مــدى ي درجــة المثــابرة لتحقیــق األهــداف بفــفحواهــا أن األفــراد یختلفــون  ، هتمــامظــاهرة جــدیرة باال

  ).١٠٥؛٢٠٠٦عیاصرة، (هم لهذه األهداف إنجاز لسعادة التي یحصلون علیها من ا
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ذو أهمیــة كبیــرة  نجــازأن تصــور ماكلیالنــد فــي الدافعیــة لإل) 1974 (وقــد أوضــح كورمــان      
  :لسببین

 نجـازیمكن من خالله مناقشة وتفسـیر نمـو الدافعیـة لإل نظریاً  أنه قدم لنا أساساً  :السبب األول -أ
اإلنجـاز أهمیـة ، وانخفاضها لدى البعض اآلخر، حیث تمثل مخرجات أو نتائج فرادلدى بعض األ

ت الدافعیـة، رتفعـفـراد ، فـإذا كـان العائـد إیجابیـًا ایجـابي والسـلبي علـى األكبیرة من حیث تأثیرها اإل
عیـــة نخفضـــت الدافعیـــة ، ومثـــل هـــذا التصـــور قـــد یمكـــن مـــن خاللـــه قیـــاس دافأمـــا إذا كـــان ســـلبیًا ا

.مقارنــة بغیــرهم اإلنجـازالـذین یــؤدون بشــكل جیـد فــي مواقــف  فرادوالتنبــؤ بــاأل فـرادلــدى األ اإلنجـاز
لفروض تجریبیة أساسیة لفهم وتفسـیر ازدهـار " ماكلیالند"یتمثل في استخدام  :السبب الثاني  -ب

ساسـي وهبوط النمـو االقتصـادي فـي عالقتـه بالحاجـة لإلنجـاز فـي بعـض المجتمعـات والمنطـق األ
  :خلف هذا الجانب أمكن تحدیده في ما یلي

   . من خبرات ُمرضیه بالنسبة لهم اإلنجازفیما یحققه  فرادبین األ اختالفأن هناك ا §
إلى العمل بدرجة كبیرة  في المواقف التالیـة مقارنـة  نجازالحاجة المرتفعة لإل وذو  فرادیمیل األ §

  :المنخفضین في هذه الحاجة وخاصة في كل من فرادباأل

فــي حــاالت المخــاطرة المحــدودة أو  اإلنجــازحیــث تقــل مشــاعر : مواقــف المخــاطرة المتوســطة .أ
  .في حاالت المخاطرة الكبیرة اإلنجازالضعیفة، كما یحتمل أن ال یحدث 

ه مـع ارتفـاع الـدافع إنـ حیـث: المواقف التي تتوفر فیها المعرفة بالنتائج أو العائـد مـن األداء. ب
  .اإلنجازیرغب الشخص في معرفة إمكانیاته وقدراته على  نجازلإل

ومنطـق ذلــك هـو أن الشــخص الموجــه  :عــن أدائــه  المواقـف التــي یكــون فیهــا الفــرد مســئوالً . ث
ما یتسم بعدد مـن  ن دور الملزم لعملٍ نظرًا أل، یرغب في تأكید مسؤولیاته عن العمل اإلنجازنحو 

ســوف ینجـذبون إلــى هــذا الـدور أكثــر مــن  نجـازذوي الحاجــة المرتفعــة لإل فـرادفــإن األ ،الخصـائص
  ).٤٣: ٢٠٠٠،خلیفة(غیرهم 
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  نظریة الحاجات : ثانیاً 

م وتعمـل كـدافع محـرك للسـلوك وقّسـ، تفترض هذه النظریـة أن هنـاك حاجـات یشـعر بهـا الفـرد     
مســتویات وضــعت علــى شــكل هــرم قاعدتــه  ةالحاجــات اإلنســانیة إلــى خمســ "إبراهــام ماســلو"العــالم 

  . العریضة الحاجات الفسیولوجیة

ومــن أمثلتهــا إلــى  ، وهــي حاجــات أساســیة تحــافظ علــى الفــرد ونوعــه :الحاجــات الفســیولوجیة -١
 . النوم، الراحة، الشرب، الحاجة إلى الطعام

، ین الفـرد وحمایتـه مـن خـالل تـأمین العمـلویتمثل ذلك فـي تـأم :ستقرارالحاجة إلى األمن واال -٢
  . والرعایة الصحیة واالجتماعیة، وأنظمة المعاشات

وٕانشـاء عالقـات  ، ویتمثـل ذلـك فـي رغبـة الفـرد فـي وجـوده بـین جماعـة :جتماعیـةالحاجات اال -٣
 . تتسم باالعتزاز والود

ویزیـد فـي .  س بالثقـةثـم اإلحسـا، اآلخـرین احترامیحتاج الفرد إلى الشعور بـ :والتقدیر حتراماال -٤
 . الحوافز المعنویة كالترقیات واأللقاب وخطابات الشكر والتقدیر، والتقدیر حتراماال

فهي تتمثل في تقییم الفرد لقدراته ومهاراته وتحقیق قدر ممكن من  :أما تحقیق أو توكید الذات -٥
 :یوضح هرم ماسلو للحاجات ) ١(والشكل التالي رقم ، ات التي تسعدهاإلنجاز 

                                                         
 )٦٥-٦٣: ٢٠٠٦،السامرائي(            هرم ماسلو )١(شكل رقم .                               
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 :Atkinsion Theory 1969نظریة أتكنسون : ثالثاً 

أو مـــنخفض بالنســـبة  الـــذین رتبـــوا بتقـــدیر عـــالٍ  فــرادتهــدف هـــذه النظریـــة إلـــى توقـــع ســـلوك األ     
نجـــاز ، یكـــون لـــدیهم أن النـــاس یكونـــون مرتفعـــي الحاجـــة لإل "أتكنســـون"ویقـــول ، نجـــازللحاجـــة لإل

هذا ویكونـون مـدفوعین للحصـول علـى األشـیاء التـي تـأتي مـن ، ستعداد أو كفاح من أجل النجاحا
ویتجنبـون األعمـال السـهلة وأنهـم  ، نجاحبعض األهداف التي توجد فیها فرص لل إنجازتحقیق أو 

  ).٢١٤؛٢٠٠٨الكاللدة،( اً إنجاز یقبلون على التدریب لیصبحوا أكثر 

وتغذیــة عكســیة عــن أدائهــم  ، كمــا أن هــؤالء النــاس یفضــلون الحصــول علــى النقــد فــي وقتــه     
خاصــة داء أفضــل یقومــون بــأ نجــازوتظهــر الدراســات أن هــؤالء النــاس ذوي الحاجــات المرتفعــة لإل

  ).١١٨؛٢٠٠٩إسماعیل،(لتزام مثل بدء األعمال الجدیدة في األعمال ذات اال

،  القـــائم علـــى المخـــاطرة نجـــازبإلقـــاء الضـــوء علـــى العوامـــل المحـــددة لإل "أتكنســـون"كمـــا قـــام      
تتضـــمن عـــامالن یتعلقـــان ، فـــي عمـــل مـــا تحـــددها أربعـــة عوامـــل اإلنجـــازمخـــاطرة  أن وأشـــار إلـــى

  :ها وذلك على النحو التاليإنجاز الن یرتبطان بخصائص المهمة المراد وعام ، بخصال الفرد

یعمـــالن  فـــرادنمطـــان مـــن األ "أتكنســـون"هنـــاك علـــى حـــد تعبیـــر : فیمـــا یتعلـــق بخصـــال الفـــرد: أوالً 
رتفــاع األشــخاص الــذین یتســمون با: ط األولالــنم، اإلنجــازبطریقــة مختلفــة فــي مجــال التوجــه نحــو 

األشــخاص الــذین یتســمون  الــنمط الثــاني، و  بدرجــة أكبــر مــن الخــوف مــن الفشــل نجــازالحاجــة لإل
ومسـتوى  نجـازویتفاعـل مسـتوى الحاجـة لإل. نجـازرتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجـة لإلبا

   :الخوف من الفشل كما في الشكل التالي

  .نجازي الدافعیة لإل ف فرادالنمطان األساسیان من األ)  ٢( الشكل رقم                     

 مستوى القلق أو الفشل   مستوى الحاجة لإلنجاز    النمط         
ــر مــن  ــدافع لإلنجــاز والنجــاح اكب ال

 .الدافع لتحاشي الفشل
 منخفض        مرتفع           

الـــدافع لتحاشـــي الفشـــل أكبـــر مـــن 
 .الدافع لإلنجاز والنجاح

   منخفض        
 

  مرتفع        
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. على هذین النمطین المتقابلین أو المتناظرین اإلنجازوقد ركز علماء النفس في دراستهم لدافع   
یتوقـع أن  نجـازالمرتفعـون فـي الحاجـة لإل فراد، فـاأل فال یوجد فرد یتمتـع بـنفس القـدر مـن النمطـین

  .الموجه نحو النشاط، وذلك لقلقهم من الفشل محدود للغایة اإلنجازیظهروا 

ال یوجـد الناشـط المنجـز  هأنـبفیتوقـع  نجـازالمنخفضین في الحاجـة لإل فرادفیما یتعلق باأل أما     
وسـیطرة الخـوف مـن الفشـل  نجاز ،فتقادهم للحاجة لإلأو یوجد بدرجة محدودة وذلك بسبب الدیهم 

  .والقلق علیهم

أیضا موقفـان باإلضافة إلى هذین العاملین للشخصیة هناك : فیما یتعلق بخصائص المهمة: ثانیاً 
  -:عتبار وهمالقان بالمهمة یجب أخذهما بعین االأو متغیران یتع

النجـــاح وتشـــیر إلـــى الصـــعوبة المدركـــة للمهمـــة وهـــي أحـــد محـــددات  احتمالیـــة :العامـــل األول. أ
  .المخاطرة

ما بالباعث للنجاح في هـذه  یتأثر األداء في مهمةٍ ، الباعث للنجاح في المهمة: العامل الثاني. ب
ـــــــــذاتي ألي مهمـــــــــة بالنســـــــــبة  ، االویقصـــــــــد بالباعـــــــــث للنجـــــــــاح. مهمـــــــــةال ـــــــــداخلي أو ال هتمـــــــــام ال

  ).١٤٥؛٢٠٠٠خلیفة،(للشخص

  النظریة السلوكیة : رابعاً 

لفـرد وتفترض هـذه النظریـة أن ا "Pavlov"وبافلوف  "Skinner"من رواد هذه النظریة سكینر     
تحصـل بنـاًء علـى المنفعـة أو العوائـد التـي ی ، متنـاع عـن سـلوك آخـرأو اال، مدفوع لتكرار السـلوك

ومحـور النظریـة السـلوكیة . هداف التي یرغبها الفـردفضًال عن إمكانیة تحقیق األ، علیها الفرد منه
أي أن ســلوك اإلنســان ) Low of effect(وقــانون التــأثیر ، هــو العالقــة بــین المثیــر واالســتجابة

)Response (لمثیــــر خــــارجي  ســــتجابةعلــــى نحــــو معــــین هــــو أساســــًا ا)Stimulus (نســــان واإل
. یتكــرر مســتقبالً بالمكافــأة سیســتمر و ) reinforse(والســلوك الــذي یعــزز ویــدعم ، یســتجیب للعوائــد

  )١٤٣: ١٩٩٧،حریم(

یشــیر علمــاء الــنفس الســیكولوجیین إلــى أن الســلوك یــدعم بالفوائــد التــي یحصــل علیهــا الفــرد مــن  
وبناًء على هذه النتائج یـتعلم  . ة تؤدي إلى نتائج مختلفةوالفرد یقوم بسلوكیات عدید، سلوك معین



٦١ 
 

أو  ، أو یقلـل مـن ممارسـة السـلوك مـرات أخـرى ، الفرد أن یكثر من ممارسـة السـلوك مـرات أخـرى
  : یقلل من ممارسة السلوك فالتدعیم یأتي من العوائد أو الحوافز أو النتیجة وقد

  . ودافعیة السلوك ةإلثارة حماس شرطًا الزماً ) الحوافز والنتائج(یكون التدعیم  -١
  .متناع عنهفي القیام بالسلوك أو اال) یجابیةسلبیة أو ا(تؤثر الحوافز  -٢
 . تؤثر جداول التدعیم في السلوك الدافعي بدرجات مختلفة -٣
إذا كانت العالقة بین الحوافز واألداء ضعیفة یكون السـلوك ف ، تعتمد الحوافز على األداء -٤

 . سلبي
 .ن ذلك یؤدي إلى زیادة الدافعیة واألداءلسلوك الطیب بین فترات متقاربة ألیجب تدعیم ا -٥

أي تقــدیم (ویمكــن زیــادة الدافعیــة لتبنــي الســلوك الجدیــد وتكــراره عــن طریــق التــدعیم االیجــابي      
تعمــل كمــا و . كالعقــاب وٕایقــاف الترقیــة) یةأي مــنح حــوافز ســلب(والتــدعیم الســلبي ) حــوافز إیجابیــة 

لسـلوكیة علـى أسـاس السـلوك الـدافعي ففـي العمـل البـد مـن ربـط أنظمـة الحـوافز واألجـور النظریة ا
 ، الحـــوافز اســتخداموالبــد مـــن مــنح الحـــوافز والمــدعمات بصــورة فوریـــة بعــد األداء مـــثًال و ، بــاألداء

 بصــــــــورة ســــــــلیمة تــــــــؤثر فــــــــي تــــــــدعیم الســــــــلوك أو إطفائــــــــه ، ســــــــواء أكانــــــــت ایجابیــــــــة أم ســــــــلبیة
  ).٧٢-٧٠: ٢٠٠٦،السامرائي(

   H.murray Theory ١٩٣٨نظریة هنري موراي : خامساً 

تعتبــــر هـــي أولـــى محــــاوالت  "هنـــري مـــوراي"إلــــى أن محـــاوالت  "منصـــور"و" قشـــقوش"یشـــیر      
فقد تمكن من بناء نظریة مبدعة عن الشخصیة اإلنسـانیة بمـا أسـهم  اإلنجاز ،التنظیر في دافعیة 

فهـــو یقـــدم نظریتـــه كصـــیغة جدیـــدة لنظریـــة التحلیـــل النفســـي فـــي  ، بـــه مـــن فنیـــات قیـــاس أو دراســـة
  )٥٣: ١٩٧٩ ،قشقوش ومنصور. (الدافعیة

  :ما یلي  نجازللدافعیة لإل Murray" "ویتضح من منظور موراي     

جتماعیــة التــي یعــیش فیهــا الفــرد مــن حیــث توفیرهــا للفــرص التــي التأكیــد علــى أهمیــة البیئــة اال §
تتحـدد علـى  اإلنجـازفسـبل إشـباع الحاجـة إلـى  ، شباع هذه الحاجةیستطیع الفرد من خاللها إ

  . االهتمام حسب نوعیة المیل أو
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فهــو یؤكــد علــى  نجــاز ،التأكیــد علــى أن للبیئــة االجتماعیــة دوًرا فعــاًال فــي اســتثارة الحاجــة لإل §
  . الدافعیة المستثارة وأن الفرد البد أن یستثار في وجود اآلخرین لیتفوق

بــاهي ) (TAT(تفهــم الموضــوع  اختبــارحیــث وضــع أساســیات  اإلنجــازس دافــع اهتمامــه بقیــا §
  ).٣٥: ١٩٩٩، وشلبي

نجــاز ، یــرى إمكانیــة دالــة لإل عبــارات عــدةقــد صــاغ  "مــوراي"أن  )١٩٧٩( "قشــقوش"ویشــیر      
لتـي تـتم علـى عـدة جوانـب وا اإلنجـاز ،ات التـي توضـع لقیـاس دافعیـة استخدامها في بناء االختبـار 

باإلضـافة إلـى . نسیاق وراء الطموح ، المنافسة، المسؤولیة ، التفوق، المثابرة ، اإلصراراال: منها 
عتــــــــراف ، الســــــــیطرة ، الحاجــــــــة إلــــــــى اال: نجــــــــاز مثــــــــل جوانــــــــب عاطفیــــــــة تــــــــرتبط بالحاجــــــــة لإل

  . )٥٤: ٢٠٠٥، الشوكاني(االستقالل

بـین الفـرد والمجتمـع ، هناك تفاعل  حیث إن "اتكنسون"مع ما جاء في نظریة  الباحث ویتفق     
فالخصائص التي یتمتع بها الفـرد مـن ذكـاء وقـدرات إبداعیـة ودافعیـة لـن تكـون فعالـة مـا لـم تتـوفر 

  . ، وكذلك العكس نجازالبیئة المناسبة لإل

  :نجازتعقیب على نظریات الدافعیة لإل 

 "مـوراي"عتمد علیه زمیلـه االجتماعیة الذي ا البیئةلم یستند على  "ماكلیالند"یرى الباحث أن      
حیــث إنــه ي مــن اإلنجــاز أهمیــة الموقــف  "ماكلیالنــد"، ولقــد حــدد نجــازنظریــة الــدافع لإل هفــي تفســیر 

الخـوف مـن و  بالرغبـة فـي التفـوق مقترنـاً   ي الكـامن داخـل الفـرداإلنجـاز سـتثارة السـلوك یعمل على ا
والـــذي أشــار إلــى أن الـــدافع  "دماكلیالنــ"، وفــي هــذا الســـیاق ال بــد مــن اإلشـــارة إلــى جهــود  الفشــل

تمــع ، ومــن ثــم أضــاف لالنجــاز هــو أحــد العوامــل المفســرة  للنمــو أو الهبــوط االقتصــادي فــي المج
احتمالیــة النجــاح فــي المهمــة والباعــث : نجــاز أال وهمــالتفســیر الــدافع لإل نیآخــر  نیبعــد" أتكنســون"

  .ياإلنجاز الذي یؤدي إلى السلوك و  للنجاح فیها ؛

مقــدار المخــاطرة  و ياإلنجــاز قــد أشــار إلــى التــأثیر الخــارجي للموقــف  "ماكلیالنــد"وٕاذا كــان       
نجـاز المرتفعـة یمیلـون للعمـل فـي شـخاص الـذین یتسـمون بالدافعیـة لإلحیـث أشـار إلـى أن األ، فیه

عــزى الــدافع لإلنجــاز إلــى قــد " مــوراي"فــإن ، المواقــف التــي تكــون فیهــا درجــة المخــاطرة متوســطة
مقــدار تحقیــق البیئــة االجتماعیــة للــدعم والمســاندة للفــرد ، وأشــار إلــى أن البیئــة االجتماعیــة التــي 
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 اإلنجـاز، وقـد تمثـل دافـع  تكون مساندة وداعمة للفرد تعمل على إثـارة سـلوك الـدافع لإلنجـاز لدیـه
یتمتـع  ساناً تمیز، والتي تمیز إنملدیه في مجموعة من الصفات اإلیجابیة التي تعبر عن السلوك ال

أن  "مــوراي"، وقــد أعتبــر  عــن آخــر ال یتمتــع بهــذا القــدر منــه نجــازبــدرجات عالیــة مــن الــدافع لإل
  .، ربما تكون متفرعة من حاجة اإلنسان إلى التقدیر ةنجاز حاجة أصیلالدافع لإل

یة من خالل تفاعالت متبادلة اإلنجاز وطور النظریة  ه إلى القیمة الحافزفقد نوّ  "أتكنسون"أما      
  .ما نوعاً  ثابتاً  اإلنجازكون دافع  ي مستنتجاً اإلنجاز ، تؤدي إلى السلوك عناصر عدة بین 

وعملــوا علــى قیاســه بأشــكال متعــددة وأبعــاد  نجــازوٕاذا كـان العلمــاء قــد حــددوا ماهیــة الــدافع لإل     
بالعمــل  ا وثیقــاً ارتباطــمــرتبط  نجــازع لإلإلــى أن الــداف ، وأشــاروا أیضــاً  متعــددة أو ذات البعــد الواحــد

نجـد أن القـرآن الكـریم قــد  ، فإننـا وآراء العلمـاء نجـازوبالتـدقیق فـي نظریـات الدافعیـة لإل، والمنافسـة
إلضـافة إلـى آیـات أخـرى عـن ع باوضـم )٣٧٢(سبق كل هؤالء إلى فضل العمل فیما ال یقل عن 

، حیــث  بخالفــة اإلنســان فــي األرضیــرتبط همــا كالو بالعمــل یــرتبط  اإلنجــاز فــإن التنــافس ، وبهــذا
" ١٤ :یــونس" }ثُــمَّ َجَعْلَنــاُكْم َخَالِئــف ِفــي اْألَْرض ِمــْن َبْعــدهْم ِلَنْنُظــر َكْیــف َتْعَمُلــوَن {   :یقــول تعــالى

اْلُمَتَناِفُسوَن ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس  { :بقوله تعالى  اإلنجازوترتبط المنافسة بالعمل و كما 
  ."٢٦ :المطففین" }
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  الذات فاعلیة:  الثالث المبحث

 فاعلیـة تعریفـات حیـث مـن بفاعلیـة الـذات المتعلقـة العناصـر مـن العدیـد الباحث تناول حیث     
، اوأنواعهـ، اومصـادره، ومصـادرها وخصائصـها، مرورًا بتوقعات الفاعلیـة الذاتیـة، وأبعادها الذات

وصـــوًال إلـــى أهـــم ، العامـــة التـــي یتمیـــز بهـــا ذوو الفاعلیـــة الذاتیـــة المرتفعـــة والمنخفضـــةوالممیـــزات 
كمـا وتنـاول طبیعـة العالقـة بـین متغیـرات الدراسـة ، النظریات التـي تناولـت موضـوع فاعلیـة الـذات

وفــي نهایــة المبحــث قــد عــرج الباحــث إلــى ، )الضــغوط النفســیة والدافعیــة لإلنجــاز وفاعلیــة الــذات(
  .)  ١٤/١١/٢٠١٢-حرب األیام الثمانیة(صحفیین خالل الحرب على غزة واقع ال
  : تمهید

 یـرى الـذي" بانـدورا" وضعه الذي لحدیثا النفس علم مفاهیم أهم من الذات فاعلیة مفهوم یعد     
 الشخصــــیة للقــــدرات المعرفــــي اإلدراك خــــالل مــــن تظهــــر فاعلیتــــه مــــدى عــــن الفــــرد معتقــــدات أن

 تحـــدد أن یمكـــن الذاتیـــة الفاعلیـــة نفـــإ ولـــذا، المباشـــرة غیـــر أو المباشـــرة ســـواءً ، ةالمتعـــدد والخبـــرات
 المســار هــذا أن كمــا، نمطیــة أو ابتكاریــه صــورة فــي أمــا، ســلوكیه كــإجراءات هتتبعــ الــذي المســار
 وثقتـــه، ""personal efficacysالشخصـــیة بفاعلیتـــه الفـــرد قتنـــاعا مـــدى إلـــى یشـــیر أن یمكـــن

  .bandura ,1982: 26)( الموقف یقتضیها التي بإمكاناته

 فاعلیـــة حـــول الشخصـــیة المعتقـــدات أن) bandura, 1997, p.p22-37( بانـــدورا ویـــري     
 بشـــكل یعتمـــد اإلنســـاني الســـلوك ألن ؛ الفـــرد لســـلوك المحركـــة للقـــوى الـــرئیس المفتـــاح تعـــد الـــذات
 الناجح للتفاعل المطلوبة السلوكیة مهاراته عنو  وتوقعاته، خلفیته عن الفرد یعتقده ما على أساسي

ــــاة أحــــداث مــــع ــــذات وفاعلیــــة. الحی  مواجهــــة فــــي ذاتیــــة كمعوقــــات أو ، ذاتیــــة كمعینــــات تعمــــل ال
 لمشـكلة مواجهتـه عنـد هتمامـها جـلّ  یركـز التـألق بفاعلیـة قوي ساسإح لدیه الذي فالفرد المشكالت

 فســوف الــذات بفاعلیــة شــك لدیــه تولــد إذا أمــا. لهــا مناســبة لحلــول الوصــول بغیــة تحلیلهــا علــى مــا
 الكفــاءة وعــن الضــعف جوانــب علــى فیركــز المشــكلة مواجهــة عــن بعیــداً  الــداخل نحــو تفكیــره یتجــه
  . الفشل وتوقع
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  -: الذات فاعلیة تعریف

 إنجـاز علـى قدراتـه في الشخص ثقة"  بأنها الذات فاعلیة): kirsch ,1985( "كیرتش" عرف     
  ". التعزیز شروط عن بعیداً ، السلوك

، قــدراتهم علــى فــراداأل أحكــام بأنهــا الــذات فاعلیــة): bandura, 1986:39( بانــدورا وعــرف     
  .األداء من واضحة أنواع تحقیق تتطلب التي األعمال ٕانجازو  لتنظیم

 حـول األشـخاص معتقـدات أن): cervone & peake, 1986: 14( وبیـك سـیرفون ویـرى     
 فـــي هنـــلو یبذ الــذي المجهـــود علــى ذلـــك ویــنعكس، الدافعیـــة مســـتوى تحــدد التـــي هــي الـــذات فاعلیــة

 و العقبـــــات مواجهـــــة فـــــي الصـــــمود خاللهـــــا مـــــن یســـــتطیعون التـــــي المـــــدة علـــــى وكـــــذلك أعمـــــالهم
 علــى إصــراره ویزیــد، مجهوداتــه تزیــد الــذات فاعلیــة فــي الفــرد ثقــة زادت كلمــا أنــه كمــا، المشــكالت

 الذاتیـة مقدرتـه فـي شـكوك لدیـه یكـون مـا بموقـف الفـرد یواجـه فعندما، عقبات من یقابله ما تخطي
  . ناجحة بطریقة المشكالت حل محاولة على یؤثر مما، مجهوده من یقلل فهذا

 مجموعـة أنهـا علـى الـذات فاعلیـة) : sayers, et al, 1987:17( وآخـرون سـایرز وعـرف     
 توقعات على ثروتؤ ، الماضیة الخبرة على تقوم والتي، الشخص یمتلكها التي العامة التوقعات من

 محـدده ألنهـا المهمـة الـذات فاعلیـة هـي العامـة الـذات فاعلیـة أن أي، الجدیـدة المواقـف في النجاح
  . أخرى مواقف في وتعمم

 الــذات فاعلیــة أحكــام أن إلــى): Gist & Mitchell, 1992:22( لومیشــی جیســت ویشــیر     
 تـيال التغیـرات علـى الحكـم تشـمل كمـا، مهمـة إنجاز على قدرتهم مدى على فراداأل أحكام تتضمن

 العوامـل إلـى اإلضـافةب ، بالتجـارب والقیـام للمعلومـات الفـرد كتسابا أثناء الذات فاعلیة على تطرأ
  .مباشرة بطریقه السلوك تحرك التي الدافعیــة

 فـــي األداء علـــى قــدراتهم فـــي فــراداأل عتقـــادا: بأنهـــا الــذات فاعلیـــة ودانــاهیر هالینـــان وعــرف      
  .)(Hallinan & Danaher,1994:12 السلوك وٕانجاز األهداف إحراز وعلى ، معینة مجاالت

 للسـلوك أدائـه عـن الفـرد توقعـات بأنهـا الذات فاعلیة: Bandura, 1997):8( باندورا وعرف     
 فــي المتضــمنة األنشــطة الفــرد اختیــار علــى التوقعــات هــذه وتــنعكس، بــالغموض تتســم مواقــف فــي



٦٦ 
 

 هـذا فـي تطور هناك أن الحظویُ  .السلوك ٕانجازو  الصعاب مواجهةل المبذولة الجهد وكمیة، األداء
  . لباندورا السابق التعریف عن یفالتعر 

 المواقـف خـالل عنهـا ویعبـر، قدراتـه فـي الكامنـة الفـرد ثقـة: "بأنهـا الذات فاعلیة العدل وعرف     
  . )٢:٢٠٠١،العدل( المألوفة وغیر الكثیرة المطالب ذات المواقف أو، الجدیدة

 مهمــــة إلنتــــاج قدرتــــه فــــي لفــــردا اعتقــــادات بأنهــــا الــــذات فاعلیــــة "جیلیهــــان" عــــرف حــــین فــــي     
  . )Gillihan, 2002:٣٣(معینة

 إدراك إلــى تشــیر بأنهــا الــذات فاعلیــة تعریــف الباحــث اســتطاع ســابقةال التعریفــات خــالل ومــن     
 أن یمكـن الـذات فاعلیـة إن حیث ، المواقف مختلف مع بكفاءة التعامل في الشخصیة لقدرته الفرد
" بانـدورا" وبـین. السـابقة المواقـف مـع تعاملـه جـراء الشـخص خبـرة حسـب آخـر إلى مجال من تعمم
 بـأن فیهـا وأكـد ، أسسـها التـي جتماعیةاال المعرفیة النظریة من شتقتا قد الذات فاعلیه نظریة بأن

  .العوامل ومختلف السلوك بین المقابلة خالل من یفسر أن یمكن اإلنساني األداء

 :  الذات فاعلیة أبعاد:   ثانیا

 أبعـــاد) ٣( رقـــم الشـــكل ویبـــین، لهـــا تبعـــا الـــذات فاعلیـــة تتغیـــر أبعـــاد ثالثـــة "بانـــدورا" حـــدد لقــد     
  : فراداأل لدى باألداء وعالقتها الذات فاعلیة

  
  باندورا عند الذات فاعلیة أبعاد) ٣( رقم شكل                           
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 ):Magnitude( الفاعلیة - ١

 هــذا ویختلــف، المختلفــة والمواقــف المجــاالت فــي لــألداء الفــرد دوافــع قــوة مســتوى بهــا ویقصـد      
 المهـام تكون عندما أوضح بصورة الفاعلیة قدر ویبدوا ، الموقف صعوبة أو لطبیعة تبعاً  المستوى

 تحدیـــدها ویمكـــن، الفاعلیـــة توقعـــات فـــي األفـــراد بـــین واالختالفـــات الصـــعوبة لمســـتوى وفقـــاً  مرتبـــة
 ، معظمهـا فـي شـاق أداء مسـتوى تتطلـب ولكنهـا، الصعوبة ومتوسطة، المتشابهة البسیطة بالمهام

 وقــد، التحــدي مواقــف علــى ُیقبلــون ال فــإنهم األفــراد بعــض لــدى الــذات فاعلیــة مســتوى ارتفــاع ومــع
 )٤٨: ١٩٩٤، هاشم أبو. (السابقة والمعلومات، الخبرة مستوى تدني إلى ذلك في السبب یرجع

 فاعلیـة تواجـه التـي التحـدیات طبیعـة أن علـى): Bandura,1997 :43-44( بانـدورا ویؤكد     
 ومســتوى، اإلتقــان مســتوى:  وأهمهــا، الوســائل مختلــف خــالل نمــ علیهــا الحكــم یمكــن الشخصــیة

ـــذل ـــد ومســـتوى، اإلنتاجیـــة ومســـتوى، الدقـــة ومســـتوى ، الجهـــد ب  الـــذاتي التنظـــیم ومســـتوى، التهدی
، الصـدفة طریـق عـن عمـل أي ینجـز الفـرد یعـد لـم الـذاتي التنظـیم خـالل مـن هإن حیث، المطلوب

 العـدول حـاالت مواجهـة خالل من منظمة بطریقة عمله لینجز تدفعه تيال هي الفرد فاعلیة ولكن
  .العمل أداء عن
 اإلبـداع مستوى:  أهمها عدیدة عوامل بتباین یتباین األفراد لدى الفاعلیة قدر أن الزیات ویرى   
 والضـبط، الضـغوط تحمـل ومـدى، واإلنتاجیـة، الدقـة ومسـتوى ، اإلجهاد تحمل ومدى، المهارة أو

ــذاتي  مــن قــدر لدیــه بــأن لذاتــه وتقــدیره الفــرد اعتقــادات تعكــس أن هنــا المهــم ومــن.  المطلــوب ال
 ).     ٤٩١: ٢٠٠١،الزیات(أحیاناً  ولیس دائماً  به یكلف أو إلیه یوكل ما أداء من یمكنه الفاعلیة

 الفاعلیــة قـدر یتضــح كمـا، الموقــف وصـعوبة لطبیعــة تبعـاً  تختلــف الـذات فاعلیــة قـدرة أن كمـا     
، الفاعلیة توقعات في فراداأل بین ختالفاتواال للصعوبة وفقاً  مرتبة المهام تكون عندما أكبر بشكل

 عــالٍ  أداء لمســتوى تحتــاج ولكنهــا، الصــعوبة ســطةومتو ، المتشــابهة البســیطة المهــام تحدیــد ویمكــن
  .)Bandura, 1997:194( معظمها في

  )Generality( العمومیة - ٢

 یعممـــون مـــا غالبـــاً  فرادفـــاأل ، مشـــابهة مواقـــف إلـــى الفاعلیـــة توقعـــات نتقـــالا  هـــي العمومیـــة     
                                                                                                           (Bandura, 1986,p:53)لها یتعرضون التي للمواقف المشابهة المواقف في بالفاعلیة سهمإحسا
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 العمومیــــة درجــــات أعلــــى عــــن تعبــــر والتــــي الالمحدودیــــة بــــین مــــا العمومیــــة درجــــه وتتبــــاین     
 العمومیـة درجـة وتختلـف، محـددة مهـام أو نشـاط أو مجال على تقتصر التي األحادیة والمحدودیة

  :  التالیة المحددات ختالفبا

  . األنشطة تماثل درجه §
  . "نفعالیةا_ معرفیة_   سلوكیة"  اإلمكانیة عن التعبیر ئلوسا §
  .              السلوك محور الموقف أو الشخص خصائص ومنها للموقف الكیفیة والخصائص §

 )٥١٠:٢٠٠١، الزیات(                                                         

 التالمجـا مقابـل فـي المتسـعة األنشطة مجاالت خالل من تحدد العمومیة أن "باندورا" وبین     
 والطـرق، األنشـطة تشـابه درجـه:  وأهمهـا األبعـاد مـن عدد ختالفال تبعاً  تختلف وأنها ، المحددة

 وخصــائص، للمواقــف الوصــفیة التفســیرات خــالل ومــن، القــدرات أو اإلمكانــات  عــن تعبــر التــي
 .)Bandura, 1997,p:45 ( بالسلوك المتعلقة الشخص

 ) : Strength( الشدة أو القوه -٣

ـــة الشـــعور قـــوة أن): bandura( بانـــدورا ألبـــرت نبـــیّ       ـــر الشخصـــیة بالفاعلی ـــابرة عـــن تعب  المث
 یــذكر كمــا، بنجــاح تــؤدي ســوف التــي األنشــطة اختیــار مــن تمكــن التــي المرتفعــة والقــدرة العالمیــة

 یمكـنهم أنهـم فـي ثقـتهم علـى یحكمون سوف الناس نفإ للفاعلیة الذاتي التنظیم حالة في أنه أیضا
 الفـرد تجعـل الفاعلیـة عـن الضـعیفة فالمعتقـدات ، زمنیـة فتـرات خالل في منظم بشكل النشاط أداء
 ضـعیفا أداؤه یكـون أو . مـا مهمـة أداء فـي یفشل فرد مالحظة مثل یالحظه بما للتأثر قابلیة أكثر
  )Bandura, 1997, p; 44-45. ( فیها

 فقـد ولهـذا، الضـعیف األداء مواجهة في یثابرون ذواتهم بفاعلیة عتقاداال قوة مع فراداأل ولكن     
"  لموقــفا مواجهــة علــى قــدرة أكثــر أحــدهما، مــا مــادة فــي ضــعیفة درجــات علــى طالبــان یحصــل
: ٢٠٠٠، الشـعراوي( "منخفضـة لدیـه الـذات فاعلیـة"  قـدرة أقـل واآلخـر، "مرتفعة لدیه الذات فاعلیة
 أو شـــدة أو قــدرة بمعنـــى، الذاتیــة بالفاعلیـــة اإلحســاس عمــق إلـــى البعــد هـــذا أیضــاً  ویشــیر). ٢٩٣
 القـوة بعـد ویتدرج، القیاس موضوع األنشطة أو المهام أداء بإمكانه أن الفرد إدراك أو عتقادا عمق

  .) ٥١٠: ٢٠٠١، الزیات( جداً  ضعیف إلى جداً  قوي بین ما لمتص على الشدة أو
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 متهــــامالئ ومــــدى الفــــرد  خبــــرة ضــــوء فـــي تتحــــدد القــــوة أن إلــــى) bandura( بانــــدورا وأشـــار     
ــك الــذي الفــرد وأن، للموقــف  فــي أكثــر جهــد وبــذل، العمــل فــي المثــابرة یمكنــه مرتفعــة توقعــات یمتل
 الفــرد خبــرة ضــوء فــي تتحــدد الــذات فاعلیــة توقعــات قــوة أن علــى ویؤكــد، الشــاقة الخبــرات مواجهــة
  ).Bandura, 1997,p: 198( للموقف متهامالئ ومدي

  :الذات فاعلیة توقعات

 ولكــل الــذات فاعلیــة بنظریــة یرتبطــان التوقعــات مــن نــوعین وجــود) bandura,1986( یؤكــد     
 المتعلقــة والتوقعــات، الــذات بفاعلیــة الخاصــة التوقعــات:  وهمــا الســلوك علــى القویــة تأثیراتــه منهمــا

  : التالي النحو على وهي ، نتائجالب

 بقدرتـه الفـرد بـإدراك تتعلـق فإنهـا الـذات بفاعلیـة المرتبطـة بالتوقعـات یتعلـق فیما :األول النوع     
 مـا تحدیـد مـن الفـرد تمكـن علـى تسـاعد أن یمكنهـا التوقعـات وهـذه ، محدد سلوك بأداء القیام على
 منـه لمطلـوبا الجهـد مقـدار وتحدیـد، معینـة مهمة في ال أم معین بسلوك القیام على قادراً  كان إذا

 فــي الموجــودة العوائــق علــى یتغلــب أن لســلوكه یمكــن حــد أي إلــى یحــدد نوأ ، الســلوك بهــذا للقیــام
  . المهمة هذه

 أن یمكـن النتـائج بـأن االعتقـاد تعنـي فهي النتائجب الخاصة عاتالتوق وهو:  الثاني النوع أما     
 السـلوك وتحدیـد جئالنتـا توقعات بین بوضوح العالقة وتظهر ، محدد سلوك في نخراطاال من تنتج

  . معینة بمهمة للقیام المناسب

 تعمل حین في، كبواعث یجابیةاإل التوقعات تعمل حیث، أشكال ثالثة النتائج توقعات وتأخذ     
  :التالي النحو في هو كما ،كعوائق السلبیة التوقعات

 ، والمنفـــرة الســـارة الحســـیة الخبـــرات وتتضـــمن، الســـلوك ترافـــق التـــي والســـلبیة البدنیـــة اآلثـــار -١
  .الجسدیة الراحة وعدم، واأللم

 مـــع جتمـــاعياال التفاعـــل تشـــمل یجابیـــةاال آلثـــارفا:  واالیجابیـــة الســـلبیة جتماعیـــةاال اآلثـــار -٢
 ومــــنح، المــــادي والتعــــویض، جتمــــاعياال والتقــــدیر، والموافقــــة، نتبــــاهاال كتعبیــــرات، اآلخــــرین
  .العقوبات وٕایقاع المزایا من والحرمان والنقد، جتماعياال والرفض.  السلطة
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، جتمــــاعياال التقـــدیر فتوقـــع:  الفـــرد لســـلوك الـــذاتي للتقـــویم والســـلبیة یجابیـــةاإل الفعـــل ردود -٣
 أمــل خیبــة توقــع أن حــین فــي، متفــوق أداء إلــى یــؤدي الشخصــي والرضــا واإلطــراء، والتكــریم
) ٤(رقـم الشكل ویوضح .األداء من ضعیفاً  مستوى یقدم الذات ونقد، الدعم وفقدان، اآلخرین
  . النتائج وتوقعات الفاعلیة توقعات بین العالقة

 

 )النتائج)                         (السلوك)                          (الشخص(   

   

 

                                                                                                        

  

    النتائج وتوقعات الفاعلیة توقعات بین العالقة یوضح) ٤( رقم شكل                       

  )٣٢: ٢٠٠٧،الجاسر(                                                                    

  : الذات فاعلیة مصادر

  PERFORMANCE ACCOMPLISHMENT األدائیة اتاإلنجاز  - ١
 أن" "BANDURA بانــدورا ویــذكر، الفــرد بهــا یقــوم التــي والخبــرات التجــارب بهــا ویقصــد     
 فالنجــاح، الفــرد یمتلكهــا التــي الخبــرات علــى أساســاً  یعتمــد ألنــه خــاص تــأثیر لــه المصــدر هــذا

 فاعلیــة تحقیــق یــتم أن وبعــد، یخفضــها المتكــرر اإلخفــاق بینمــا، الفاعلیــة توقعــات یرفــع عــادة
 مـــا عـــادةً  العـــارض للفشـــل الســـلبي األثـــر نفـــإ، المتكـــررة النجاحـــات خـــالل مـــن مرتفعـــة ذاتیـــة

 یمكـن الدؤوبـة الجهـود خـالل مـن علیهـا التغلـب یـتم التي العارضة اإلخفاقات إن بل، یتناقض
ــذ لفاعلیــة ویمكــن، الذاتیــة الدافعیــة ترفــع أن  كــان وٕان ســبق أخــرى مواقــف إلــى تعمــم أن اتال

 . )Bandura,1982:403( الذاتیة الفاعلیة نعدامال ضعیفاً  فیها األداء

  
  

  الفاعلیة معتقدات     

  العمومیة/ القوة/المستوى  

  النتائج توقعات      

 تقییم/ جتماعیةاإل/  البدنیة 
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  :یلي ما إلى جابر یشیر الصدد هذا وفي
 أو المهمـــة صـــعوبة مـــع یتناســـب بمـــا الـــذات فاعلیـــة مســـتوى مـــن یزیـــد األداء فـــي النجـــاح إن §

 .العمل

 علـى تأثیراً  أكثر تكون ، نفسه على معتمداً  الفرد قبل من بنجاح هاإنجاز  یتم التي األعمال إن §
  .اآلخرین من مساعدة فیها یتلقى التي األعمال تلك من ذاته فاعلیة

 عنـدما وخاصـة، الذاتیـة الفاعلیـة نخفـاضا إلـى یـؤدي األحیـان أغلـب في متكررال اإلخفاق إن §
  .)443:1990، جابر( جهد من لدیه ما أقصى بذل قد أنه الشخص یعلم
 الســـابقة وخبراتـــه الفـــرد أداء تمثـــل التـــي األدائیـــة اتاإلنجـــاز  أن ســـبق ممـــا لباحـــثل ویتضـــح  

 المناســب الجهــد بــذل ظــل فــي المتكــرر اإلخفــاق بینمــا ، لدیــه الــذات فاعلیــة مــن تزیــد ةالناجحــ
   .الذات فاعلیة درجة خفض إلى یؤدي

  : vicarious experience البدلیة الخبرات  - ٢

 خـالل فمـن ، اآلخـرین ومالحظـة بالنموذج التعلم أو) بالمالحظة التعلم( المصدر هذا ویعني     
 لسـلوك الترجمـة أو المالحظـة خـالل من الذات بفاعلیة االعتقادات تكتسب أن یمكن المصدر هذا

 مواقــف فــي مماثلــة بطریقــة ویســلك الســابقة خبراتــه علــى الســلوك ذلــك الشــخص فــیعكس، اآلخــرین
 لـــدى الــذات فاعلیـــة مــن یزیـــد الــذي األمــر ینجحـــون وهــم اآلخـــرین مالحظــة خـــالل فمــن، مشــابهة
 بـه یقـوم لمـا مشـابهٍ  عمـلٍ  فـي یفشـلون اآلخـرین أن الشخص الحظ إذا أنه كما، المالحظ الشخص

 الخاصـــة قدراتـــه علـــى المالحـــظ الشـــخص حكـــم فـــإن، بـــذلوه الـــذي الكبیـــر الجهـــد مـــن الـــرغم علـــى
 الـذي الشـخص - النمـوذج یكـون عندما ثماره أفضل یؤتي بالمالحظة والتعلم، سینخفض ومهاراته

 ) .االجتماعیـة والحالـة والثقافـة والجـنس االقتصـادي الوضـع فـي للمالحـظ مشـابهاً  -بالسـلوك یقوم

Brown and be ne,1999:232)    

 للقـدرة الـذاتي التقیـیم لتفسـیر نشـأت االجتماعیـة المقارنـة نظریـة أن  Banadura بانـدورا ویرى     
 البدیلــة الخبــرات تــؤثر خاللهــا مــن التــي العملیــات مــن العدیــد فهنــاك، محایــد محــك غیــاب ظــل فــي

 المشابه اآلخرین فأداء، االجتماعیة المقارنة العملیات هذه ومن، الذات لفاعلیة الذاتي التقییم على
 تحــت ألدائهــم األفــراد مراقبــة إن كمــا، الذاتیــة القــدرة علــى للحكــم مهمــاً  مصــدراً  یشــكل الفــرد ألداء

 مـا وهـذا الفـرد قـدرات حـدود مباشـرة بطریقـة یوضـح، ناجحـة نتـائج إلـى یـؤدي والذي معینة ظروف
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 التقیـیم علـى التأثیر بموجبها البدیلة للخبرات یمكن أخرى طریقة وهناك. الذات محاكاة علیة یطلق
 إنجــــازات فرؤیــــة، المقــــارن الــــذات تقیــــیم مــــن المســــتثارة االنفعالیــــة الحــــاالت وهــــي للفاعلیــــة الــــذاتي

 النــاتج اإلخفــاق أو النجــاح تصــور علــى اعتمــاداً  المالحظــین تهــبط أو تســعد قــد المشــابهة اآلخــرین
 التـي االجتماعیة المقارنات یتجنبون األمان بعدم یشعرون الذین واألفراد، االجتماعیة المقارنة عن

  ). (Bandura,1982:400 الذات بتقدیر إلحساسهم كامناً  تهدیداً  تحمل

 اجتمـاعي واهتمـام وكفـاءة تقـدیر لهم الذین اآلخرین مالحظة إلى الفرد میل أن الباحث ویرى     
  .النتائج على التأثیر إلى یؤدي مما الذات فاعلیة مستوى في یساهم

  :   verbal persuasion اللفظي اإلقناع -٣

)  (bandur بانـدورا ویـذكر، اآلخـرین مـن والتـدعیم التشجیع عملیات إلى المصدر هذا یشیر     
 قبــل مــن بهــا واالقتنــاع، لآلخــرین معینــة بخبــرات یتعلــق الــذي الحــدیث:  یعنــي اللفظــي اإلقنــاع أن

 التقریـب مـن نوعـاً  یكسـبه قـد فیما اآلخرین طریق عن لفظیاً  الفرد إلى تأتي معلومات هو أو، الفرد
 اإلقنـــــاع وأن، المهمـــــة ألداء محاوالتـــــه أثنـــــاء الشـــــخص ســـــلوك علـــــى ویـــــؤثر، الفعلـــــي األداء فـــــي

  .الشخصیة بالفاعلیة اإلحساس تقدم في مهم دور له االجتماعي

ــك وحــده االجتمــاعي اإلقنــاع أن مــن وبــالرغم       بالفاعلیــة ثابــت حــس إلیجــاد معینــة حــدوداً  یمل
 الـذین فـاألفراد، التصـحیحي األداء خـالل من تتم التي النجاحات في یساهم أن یمكن لكنه، الذاتیة
 أكثــر عظیمــاً  جهــداً  یبــذلوا أن یســتطیعون نــاجح بــأداء للقیــام والمســاعدة االجتمــاعي اإلقنــاع یتلقــون

 ومع، الصعبة المواقف على للتغلب القدرات یمتلكون وأنهم، فقط المساعدة یتلقون الذین أولئك من
 إلـى غالبـاً  یـؤدي الفعـال لـألداء المالئمـة الظـروف تهیئـة دون وحده اللفظي اإلقناع وجود فإن ذلك

 فـإن وبالتـالي، لإلقنـاع للمتلقي المدركة الذاتیة الفاعلیة ویقوض، بالمقنع الثقة یضعف الذي الفشل
 الذاتیــــة الفاعلیــــة علـــى اللفظــــي اإلقنـــاع آلثــــار مســـتقلة الوقــــت نفـــس وفــــي، تفاعلیـــة عالقــــة هنـــاك

)Bandura,1982:122  .(  

 إلـــى مباشـــرة ترجـــع الذاتیـــة وفاعلیتـــه كفاءتـــه حـــول الفـــرد معتقـــدات طبیعـــة إن الباحـــث ویـــرى     
 بقدراتـه مقتنـع الفـرد كـان فإذا، الداخلیة ذاته مع أحادیثه وطبیعة، أوالً  لقدرته الشخص نظرة طبیعة
 مـن اللفظـي اإلقنـاع وٕان . مرتفعـة ذاتیـة فاعلیـة یمتلـك نـهإف النجاح نحو عالیة دافعیة ولدیه وأدائه
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 كتشـافا علـى ناآلخـرو  یسـاعدنا فقـد ، الـذات فاعلیة على التأثیر عملیة في مهم دور له اآلخرین
 فـي أنفسـنا لتطـویر یـدفعنا و ، لهـا المناسـب المكـان فـي وتوظیفهـا ، مسـتثمرةال غیـر وقدراتنا واتناذ

  . المجال هذا

   :   نفعالیةاال  ستثارةاال - ١

 عامـة بصـفة الصـعبة المواقـف فـي تظهر االنفعالیة االستثارة أن"  "Banadura باندورا یذكر    
 بالكفــاءة یتعلــق فیمــا القــدرة معلومــات وتقیــیم المواقــف علــى وتعتمــد، كبیــراً  مجهــوداً  تتطلــب والتــي

 یعتمـــدون واألشـــخاص، علیهـــا وتـــؤثر الـــذات فاعلیـــة لمعلومـــات أساســـي مصـــدر وهـــي، الشخصـــیة
 فاعلیـة علـى یـؤثران اإلجهـادو  فـالقلق، فـاعلیتهم علـى الحكـم فـي الفسیولوجیة ستشارةاال على جزئیاً 

ــــذات ــــة واالســــتثارة ،ال  االســــتثارة خفــــض یمكــــن كمــــا، األداء تضــــعف مــــا عــــادة المرتفعــــة االنفعالی
 رفـع فـي تأثیراً  أكثر یعتبر امهم امتغیر  فهناك فإن ذلك إلى وباإلضافة، النمذجة بواسطة االنفعالیة

  ).(Bandura,1977:199 نفسه الموقف ظروف وهي الذات فاعلیة

 خــالل مــن وذلــك، ذواتهــم علــى الحكــم تعلمــوا النــاس معظــم أن الصــدد هــذا فــي جــابر ویــذكر     
 أن یغلـب حـاداً  قلقاً  أو شدیداً  خوفاً  یخبرون فالذین، االنفعالیة االستثارة ضوء في معین عمل تنفیذ
  :هي متغیرات بعدة ترتبط االستثارة معلومات وٕان، .منخفضة فاعلیتهم تكون

  .األداء بتزاید المواقف بعض في ترتبط االنفعالیة االستثارةف:  ستثارةاال مستوى -١
 هــذا فــإن واقعــي أمــر الخــوف أن الفــرد عــرف فــإذا:  االنفعالیــة ســتثارةلال المدركــة الدافعیــة -٢

 عندئــذ االنفعالیــة االســتثارة فــإن مرضــیاً  یكــون عنــدما ولكــن، الشــخص فاعلیــة یرفــع قــد الخــوف
  . الفاعلیة خفض إلى تمیل

 تعطـل أن ویغلـب، البسـیطة لألعمـال النجـاح تیسـر قـد االنفعالیـة االسـتثارة إن:  العمل طبیعة -٣
 ).٤٤٥: ١٩٩٠،جابر( المعقدة ألنشطةا
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 : الذات فاعلیة أنواع

  :  منها  أنواع  عدة إلى الذات فاعلیة تصنیف یمكن

   Population – efficacyالقومیة الفاعلیة - ١

 مثـل ، علیهـا السـیر المواطنـون یسـتطیع ال بأحـداث ترتبط قد القومیة الفاعلیة أن جابر یذكر     
 التـي واألحداث، المجتمعات حدأ في السریع االجتماعي والتغیر، الحدیثة التكنولوجیا تأثیر انتشار
 تعمل كما، الداخل في یعیشون من على اتأثیر  لها یكون والتي ، العالم من أخرى أجزاء في تجري
  .واحد بلد أو واحدة قومیه أصحاب معتبارهبا أنفسهم عن ومعتقدات أفكارا ابهمإكس على

                                                                    ) ٤٧٧: ١٩٩٠،جابر(                                                                 

  :  Collective-efficacy الجماعیة الفاعلیة - ٢

 المسـتوى لتحقیـق جمـاعي نظـام فـي عمـلوت بقـدراتها تـؤمن مجموعـة:  هي الجماعیة الفاعلیة     
 مـن الكثیـر نوأ، اجتماعیـاً  منعـزلین غیـر یعیشـون فـراداأل أن إلـى" بانـدورا" ویشیر.  منها المطلوب

 تغییـــر أي إلحـــداث والمســـاندة الجماعیـــة الجهـــود تتطلـــب یواجهونهـــا التـــي والصـــعوبات المشـــكالت
 هـدالج ومقـدار، كجماعـات عملـه علـى یقبلـون فیما یؤثر الجماعیة هملفاعلیت فراداأل وٕادراك . فعال
 فاعلیـــة جــذور نhو، النتــائج إلــى الوصــول فــي فشــلوا إذا لــدیهم تبقــى التــي وقــوتهم یبذلونــه الــذي

  . الجماعة هذه أفراد فاعلیة في تكمن الجماعة

 الفریـــق علـــى الفـــوز علـــى ومقدرتـــه قدراتـــه فـــي یـــؤمن كـــان اإذ القـــدم كـــرة فریـــق:  ذلـــك ومثـــال     
  ).٤٥:١٩٩٤، أبوهاشم( صحیح والعكس مرتفعة جماعیة فاعلیة بذلك لدیه فیصبح ، المنافس

  )Generalized self- Efficacy( العامة الذات فاعلیة - ٣

، معین موقف في ومرغوبة یجابیةإ نتائج یحقق الذي السلوك أداء على الفرد قدرة بها ویقصد     
 كیفیـة عـن الذاتیـة التوقعـات وٕاصـدار، فراداأل سلوك على تؤثر التي الحیاتیة الضغوط في والتحكم

 المـراد العمـل لتحقیـق الالزمـة والمثابرة والنشاط بالجهد والتنبؤ بها یقوم التي واألنشطة للمهام أدائه
  . )Bandura,1986:479( به القیام
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  :  Specific self- Efficacyالخاصة الذات فاعلیة - ٤

 نشــاط فــي محــددة مهمــة أداء علــى بمقــدرتهم والمرتبطــة الخاصــة فــراداأل أحكــام بهــا ویقصــد     
 هاشم أبو) ( التعبیر –اإلعراب(  العربیة اللغة في أو)  الهندسیة األشكال( الریاضیات مثل محدد

،٥٨:  ١٩٩٤.(  

  :   Academic self –Efficacyاألكادیمیة الذات فاعلیة - ٥

 بمســتویات التعلیمیــة المهـام أداء علــى لقدرتــه الفـرد إدراك إلــى دیمیــةاألكا الـذات فاعلیــة تشـیر     
 الفصل داخل المتنوعة الدراسة موضوعات في الفعلیة الشخص قدرة تعني أنها أي . فیها مرغوب
 ، الدارسـین وعمـر ، الدراسـي فصـلال حجـم :منهـا نـذكر المتغیـرات مـن بعدد تتأثر وهي ، الدراسي
  ).٥١:  ٢٠٠٤، العزب(  الدراسي لللتحصی األكادیمي ستعداداال ومستوى

  :  الذات فاعلیة خصائص

  :  وهي الذات لفاعلیه عامة خصائص هناك     

  .ومشاعره وٕامكاناته الفرد مستویات عن والمعلومات والمعتقدات األحكام مجموعه -١
  . ما عمل أداء في النجاح في الفرد ثقة -٢
 إلــى باإلضــافة ، نفســیة أم ، عقلیــة أم ، فســیولوجیة كانــت ســواء اعةســتطاال مــن قــدر وجــود -٣

 .المواقف في الدافعیة توافر

 . المستقبل في لألداء الفرد توقعات -٤

 مــا علــى الفــرد حكــم علــى أیضــاً  ولكــن الفــرد یمتلكهــا التــي المهــارات علــى فقــط تركــز ال نهــاإ -٥
 الفـــرد بـــأن عتقـــاداال: " هـــي الـــذات ففاعلیـــة، مهـــارات مـــن لدیـــه یتـــوافر مـــا مـــع أداؤه یســـتطیع
 " مطلوبة أحداث تنفیذ یستطیع

 تتصـل ال األحكـام من مجموعة فهي الشخصي السلوك في تقرةمس أو ثابتة سمة لیست هي -٦
 للقـــدرة نتـــاج وٕانهـــا هإنجـــاز  یســـتطیع مـــا علـــى بـــالحكم أیضـــاً  ولكـــن فقـــط الشـــخص هینجـــز  بمـــا

 . الشخصیة
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 بالتــدریب تنمـو كمـا، اآلخـرین ومـع البیئـة مـع الفــرد تفاعـل خـالل مـن تنمـو الـذات فاعلیـة إن -٧
 . المختلفة الخبرات واكتساب

 قـدرة التوقعـات هـذه تعكـس أن بالضـرورة لـیس ولكـن، والتنبـؤ بـالتوقع ترتبط الذات لیةفاع إن -٨
 وتكون مرتفعة الذات بفاعلیة توقع الفرد لدى یكون أن الممكن فمن، الحقیقیة وٕامكاناته الفرد

 . قلیلة إمكاناته

 مــدى، المبــذول الجهــد كمیــة ، لموقــفا صــعوبة مثــل العــوام مــن بالعدیــد الــذات فاعلیــة تتحـدد -٩
 . الفرد مثابرة

 جهـد بـذل إلـى تتـرجم أن یجـب ولكنهـا، فقـط توقـع أو إدراك مجـرد لیسـت الذات فاعلیة إن - ١٠
  . فیها مرغوب نتائج وتحقیق

 وذلـك، والتطـویر للتنمیـة یجابیـةاإل الـذات فاعلیـة إخضاع خاللها من یمكن الخصائص وهذه     
 ).cythia&Bobko,1994:364( المناسبة للخبرات التعرض بزیادة

 : ومنها الفعال الشخص بها یتصف الذات لفاعلیة مظاهر عدة إلى) ١٩٨٦( صدیق ویشیر     

  : وبالقدرات بالنفس الثقة-١

 مـن والواثـق، بنفسـه أهدافـه تحدیـد علـى قدرتـه نفسه من الواثق الشخص تصفا أهم من لعل     
، إلیـه عىیسـ فیمـا یثـق أن علـى القـدرة لدیـة الفعـال والفـرد، غبـال بیسـر األعمـال بأصـعب یقوم نفسه
 مواجهـة علـى صـاحبها تعـین دافعـة طاقـة هـي فسبـالن والثقـة، تحقیقـه علـى ویثـابر یصـبر ثم ومن
  .الجدیدة المواقف شتى

  : المثابرة -٢

 حیز إلى داخله من طموحاته إخراج على الفرد تعین وهي، السعي روحها فعالة سمة المثابرة     
 نشـطة الفعالـة والشخصـیة، نجـاح إلـى نجـاح مـن الفـرد نتقـالوا االسـتمراریة تعنـي والمثـابرة، الوجود
  .محبطة ومواقف عقبات من صادفها مهما همتها تفتر ال حیویة
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  :اآلخرین مع سلیمة عالقات إنشاء على القدرة -٣

 تكـون الفعـال لشـخصفا، اآلخـرین مـع وسـلیمة قویـة عالقـات تكـوین علـى الفـرد فاعلیـة تعتمد     
، نتمـاءباال والشـعور المرونـة سـمات مـن لـه بما اآلخرین مع سلیمة عالقات إنشاء على القدرة لدیة

 قویـة الفـرد عالقـات كانـت وكلمـا المجـال هـذا في الفرد لدى الفعال السالح هو االجتماعي والذكاء
 مـع سـلیمة عالقـات وجـود وعـدم، جتمـاعياال توافقـه وخاصـة أفضـل توافقـه كـان كلمـا اآلخرین مع

  . االجتماعیة بالعزلة بالشعور الفرد یصیب أن شأنه من اآلخرین

  : المسئولیة وتحمل تقبل على القدرة -٤

 لتقبــل نفعالیــاا مهیــأً  یكــون شــخص إال حملهــا علــى یقــدر فــال، قیمتــه لــه اأمــر  المســئولیة تحمــل     
، اآلخـرین فـي التـأثیر علـى ویقدر، وقدراته طاقاته كل اً مستخدم واجبه أداء عند ویبدع، المسؤولیة

 اشخصــ كونــه وفــي، المســئولیة تحمــل علــى قدراتــه وفــي فیــه اآلخــرون ویثــق، بحكمــة قراراتــه ویتخــذ
، وتنفیـذها مسـؤولیتها تحمـل علـى القـادر المناسـبة األهـداف ختـاروی، مسـتقبالً  علیه االعتماد یمكن

 والشـخص، الخلقـي االلتـزام سـلوكه ویحكـم، بیئتـه ظـروف أو بقدراتـه یتعلـق فیمـا بالواقعیة ویتصف
 التـي المسـؤولیة تحمـل علـى القدرة ولدیة وتصرفاته أفعاله عن مسئوال نفسه یعتبر الذي هو السوي

 خبــرة مــن االســتفادة إلــى تــهخبر  مــن االســتفادة إلــى خبرتــه حــدود عــن الخــروج مــن وتمكنــه تســاعده
  .مجتمعه أفراد وبین بینه التواصل یحقق بما اآلخرین

  : التقلیدیة المواقف مع التعامل في البراعة - ٥

 للمواقــف یســتجیب المرتفعــة الفاعلیــة ذو فــالفرد المرتفعــة الــذات فاعلیــة مظــاهر مــن وهــي     
 وقـادر یجابيوإ  مرن فهو، البیئة ظروف وفق وأهدافه نفسه من ویعدل، مناسبة بطریقة الجدیدة

، المشـــكالت لحـــل األمثـــل األســـلوب ببصـــیرته فیـــدرك، المألوفـــة غیـــر المشـــكالت مواجهـــة علـــى
  )٢١: ١٩٨٦،صدیق. (األعمال أداء في الجدیدة واألفكار األسالیب ویتقبل
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   الذات فاعلیة نظریات

  : لباندورا الذات فاعلیة نظریة: أوالً 

 بأن، االجتماعیة المعرفیة النظریة إلى واألداء التفكیر أسس كتابه في) ١٩٨٦( باندورا یشیر     
 نأ فیها أكد والتي أسسها وضع التي االجتماعیة المعرفیة النظریة من اشتقت الذات فاعلیة نظریة
ـــة العوامـــل ومختلـــف، الســـلوك بـــین المقابلـــة خـــالل مـــن یفســـر أن یمكـــن اإلنســـاني األداء ، المعرفی

 علیهــــا تقــــوم التــــي المنهجیــــة والمحــــددات النظریــــة االفتراضــــات یلــــي وفیمــــا، والبیئیــــة، والشخصــــیة
  : االجتماعیة المعرفیة النظریة

 التفكیــر علــى القــدرة طریــق عــن موجهــة إنهــا كمــا، معــین هــدف ذات الســلوك أنــواع معظــم إن .١
  . الرموز عمل على القدرة على كبیر بشكل تعتمد وهي، التوقع أو كالتنبؤ:  المستقبلي

 یقلـل المالحظـة قطریـ عـن والتعلـیم، ونتائجهـا اآلخـرین سـلوك مالحظة طریق عن الفرد یتعلم .٢
 السـریع كتسـاباال ویسـمح، والخطـأ المحاولـة طریـق عـن الـتعلم على عتماداال من كبیر بشكل
  .الممارسة طریق عن كتسابهاا الممكن من لیس التي المعقدة اتللمهار 

 فاعلیــة مــن للتحقــق داخلیــة نمــاذج بإنشــاء تســمح والتــي زالرمــو  عمــل علــى القــدرة الفــرد یمتلــك .٣
 مـن المجموعـة لهـذه ختیـارواال، األفعـال مـن مبتكـرة مجموعة روتطوی، بها القیام قبل التجارب

  .اآلخرین وتجارب المعتقدة األفكار بین تصالواال، بالنتائج التنبؤ خالل من الاألفع
ــك .٤ ــك، الــذاتي نظــیمالت علــى القــدرة الفــرد یتمل  فــي المباشــر حكمالــت علــى التــأثیر طریــق عــن وذل

  یضــع كمــا، الســلوك علــى تــؤثر التــي البیئیــة الظــروف تغییــر أو ختیــارا طریــق وعــن، ســلوكه
 من نهمیمكّ  وهذا، المعاییر هذه على بناء سلوكهم ویقیمون ، لسلوكهم شخصیة امعاییر  فراداأل

  .السلوك ویرشد یدفع ذاتي حافز بناء
 ، الذاتیــة والخبــرات األفكــار وتقیــیم تحلیــل علــى والقــدرة الــذاتي التأمــل علــى القــدرة الفــرد یمتلــك .٥

 . السلوك في الذاتي التحكم تتیح القدرات وهذه

 التـــي ، المعقـــدة العصـــبیة النفســـیة واألبنیـــة "المیكانیزمـــات" تطـــور نتیجـــة هـــي الفـــرد قـــدرات إن .٦
 . الالزمة بالمرونة ولتزویده ، السلوك لتحدید بعضها مع تتفاعل

 یســتجیبون فــاألفراد.  متبادلــة بطریقــة الســلوك مــع الداخلیــة والعوامــل البیئیــة األحــداث تتفاعــل .٧
 فـي التحكم یمارسون المعرفیة القدرة خالل ومن، البیئیة األحداث إلى وسلوكیاً  نفعالیاً وا معرفیاً 
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 الحتمیــة مبــدأ یترجمــه وهــذا، االنفعالیــةو  المعرفیــة الحــاالت علــى یــؤثر والــذي، الــذاتي ســلوكهم
 ,Bandura, 1986(االجتماعیـة المعرفیـة النظریـة افتراضـات أهـم مـن یعتبـر الـذي المتبادلـة

Pp: 18-24( .                 

 

  المتبادلة الحتمیة مبدأ یوضح) ٥( رقم شكل                               

ـــة العوامـــل بـــدور تهـــتم الـــذات فاعلیـــة نظریـــة أن) ٥( رقـــم الســـابق الشـــكل مـــن یتبـــین       المعرفی
 بتـأثیر یتعلـق یمـاف وذلـك، جتماعیـةاإل المعرفیـة للنظریة التابع ادلةالمتب الحتمیة نموذج في والذاتیة
ــــى المعرفــــة ــــأثیر، والســــلوك نفعــــالاإل عل ــــة واألحــــداث نفعــــالواال الســــلوك مــــن كــــل وت ــــى البیئی  عل
  .)Bandura, 1986, p:24(المعرفة

، وسـلوكیة، شخصـیة(  المتفاعلـة العوامـل من عدد إلى یحتاج المتعلم نفإ النموذج لهذا طبقا     
 & Zimmerman(واتجاهاته قدراته حول الفرد قداتمعت على الشخصیة العوامل وتطلق)  وبیئیة

Riggo, 1985, p:130( .                                                 

 الحتمیـــة لنمـــوذج المكونـــة الثالثـــة العوامـــل مـــن ألي أفضـــلیة وجـــود عـــدم إلـــى بانـــدورا ویشـــیر     
 متغیـرات علـى یحتـوي العوامـل هـذه من عامل كل نوأ، للسلوك النهائي الناتج إعطاء في التبادلیة
 أو بالتوقعـــات" یســمى مـــا بالســلوك الفــرد قیـــام قبــل تحــدث التـــي المتغیــرات هــذه بـــین مــن، معرفیــة
، لــه النهــائي النــاتج أو مــا ســلوك بــإجراء خاصــة األحكــام أو توقعــاتال هــذه كانــت ســواء"  األحكــام

 موقـف فـي للسـلوك أدائـه عـن توقعاتـه أو الفـرد أحكـام وتعنـي الـذات بفاعلیة "باندورا" سماه ما وهو



٨٠ 
 

 والمجهود األداء في المتضمنة األنشطة الفرد ختیارا على التوقعات هذه وتنعكس بالغموض یتسم
 مصـادر ودمـج وتقـدیر بمعالجـة یقومـون فـراداأل وأن، السـلوك ٕانجازو  المصاعب ومواجهة المبذول

 لهـــذه الـــالزم المبــذول وتحدیـــد ختیـــارياال ســلوكهم وتنظـــیم، بقـــدراتهم المتعلقــة المتنوعـــة المعلومــات
ــك وبالتــالي، القــدرات  المحــدد ختیــارواال، الخالقــة القــدرات الذاتیــة بالفاعلیــة المتعلقــة التوقعــات تمتل

 فـــي واإلصـــرار، األهـــداف لتحقیـــق المبـــذول والجهـــد، الموجهـــة األهـــداف ذات واألحـــداث دافلألهـــ
  ).bandura,1988; 20( االنفعالیة الخبرات و الصعوبات مواجهة

  shell& Murphy: ومیرفي شیل نظریة: ثانیاً 

ـــى نظـــریتهم فـــي ومیرفـــي شـــیل مـــن كـــالً  أن) Pagares,1996:542( باجـــارس یشـــیر       أن إل
، المعرفیــة بإمكاناتــه هاســتخدامو  الفــرد تفاعــل خــالل مــن ینشــأ "میكــانیزم" عــن عبــارة الــذات فاعلیــة

 علـــى وقدرتـــه بنفســـه الفـــرد ثقـــة تعكـــس وهـــي ، بالمهمـــة الخاصـــة والســـلوكیة جتماعیـــةاال ومهاراتـــه
 فــي حــددتت فهــي للســلوك النهــائي النــاتج أو المخرجــات توقعــات أمــا ، المهمــة هــذه أداء فــي النجــاح
  الوصـول أو ، المخرجـات هـذه طبیعة عن الفرد یتصوره وما بنجاح المهمة أداء بین العالقة ضوء
 عـن تعبـر الفـرد عنـد الذاتیـة بالفاعلیـة الخاصـة التوقعـات أن النظریـة وبینـت ، السـلوك أهداف إلى

 المتضــمنة المهمــة أو بــاألداء الخاصــة والســلوكیة جتماعیــةاال ومهاراتــه، المعرفیــة إلمكاناتــه إدراكــه
 الالزمـــة انـــاتباإلمك التنبـــؤ علـــى وقدرتـــه ، بنفســـه الفـــرد ثقـــة مـــدى علـــى وتـــنعكس ، الســـلوك فـــي

 سـماتهم مـن عتنبـ فـراداأل لـدى الـذات فاعلیـةو  ، المواقـف تلـك فـي هااسـتخدام علـى وقدرتـه للموقف
  .   االنفعالیةو  جتماعیةواال العقلیة الشخصیة

  : Schwarzer شفارتسر نظریة: ثالثاً 

 تتمثــل الشخصـیة، أبعــاد مـن ثابـت بعــد عـن عبـارة أنهــا علـى الذاتیـة للفاعلیــة شفارتسـر ینظـر     
 الفـرد تواجـه التـي الصـعبة والمشـكالت المتطلبـات على التغلب على القدرة فيو  ،ذاتیة قناعات في

 وتقــوم ، الســلوك توجیــه وظیفـة لهــا تنســب الذاتیــة الفاعلیـة توقعــات وأن ، الذاتیــة التصــرفات خـالل
 التي الكیفیة على تؤثر ألنها له، الواقعي والتخطیط وضبطه، للتصرف اإلعداد أو التحضیر على

 القلــق مشــاعر مــع ســلبیة بصــورة االنفعــالي المســتوى علــى تــرتبط فهــي ، النــاس بهــا ویفكــر یشــعر
 التقلیـلوب التشـاؤمیة المیولبـ المعرفـي المسـتوى علـى وتـرتبط، المنخفضـة الذاتیـة والقیمة كتئابواال
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 مــن توافقیــة ســلوكیات بامتالكــه اإلنســان اعتقــاد زاد كلمــا أنــه" شفارتســر" ویبــین ، الــذات قیمــة مــن
 إلى أیضا القناعات هذه لتحویل ندفاعاا أكثر كان ، عملیة بصورة ما مشكلة حل من التمكن جلأ

  ).Schwarzer. 1994:105ٍ( فاعل سلوك

 معـین بسـلوك یقـوم أن قبـل الفـرد فإن ، الحل یتطلب موقف أو ما مشكلة الفرد یواجه وعندما     
 فـي ، الذاتیـة الفاعلیـة من األول الشق یشكل ما وهذا ، السلوك بهذا القیام على القدرة لنفسه یعزو
 علـــى مقتنعـــاً  یكـــون عنـــدما أي ، الذاتیـــة الفاعلیـــة مـــن الثـــاني الشـــق القـــدرة هـــذه إدراك یشـــكل حــین

 بـذلك فإنـه ناجحـة بصورة ما بسلوك للقیام الالزمة الفاعلیة یمتلك بأنه ، والقدرة المعرفة من أساس
  ).٨: ٢٠٠١، زیدان( معینة جهة نحو سلوكه یوجه

   Expectancy Value Theoryنظریة التوقع : رابعًا 

وتفتـرض أن اإلنسـان یسـتطیع إجـراء عملیـات عقلیـة  "فكتـور فـروم"وضع أسـس هـذه النظریـة      
ســوف یختــار ســلوكًا واحــدًا بــین عــدد مــن بــدائل ، وأنــه  كــالتفكیر قبــل اإلقــدام علــى ســلوك محــدد
، مــن حیــث النتــائج ذات النفــع التــي ســیعود علیــه وعلــى  الســلوك الــذي یحقــق أكبــر قیمــة لتوقعاتــه

یلعــب عنصــر التوقعــات دورًا مهمــاً فــي جعــل اإلنسـان یتخــذ قــرار فــي اختیــار نشــاط معــین و . عملـه
دافعیــة الفــرد ألداء عمــل معــین هــي محصــلة هر إن كمــا ویشــیر مــا. مــن البــدائل العدیــدة المتاحــة

 :لثالث عناصر 

 . الفرد أن مجهوده سیؤدي إلى أداء معین Expectancy""توقع   - أ
 . توقع الفرد أن هذا األداء هو الوسیلة للحصول على عوائد مادیة  - ب
 .توقع الفرد إن العائد الذي یحصل علیه ذو منفعة وجاذبیة له  - ت

أو التوقـــع والوســـیلة والمنفعـــة تمثـــل عملیـــة تقـــدیر ) ج ، ب، أ( ة إن العناصـــر الثالثـــة الســـابق •
وعلیه فإن هـذه ، فما یشعر به فرد آخر، یختلف التقدیر فرادختالف األوٕانه با،  شخصي للفرد

 . العناصر الثالثة تمثل عناصر إدراكیة
ثالثـــة تـــرى النظریـــة أن الفـــرد لدیـــه القـــدرة والـــوعي بإمكانیـــة البحـــث فـــي ذاتـــه عـــن العناصـــر ال •

 )١٤٩: ٢٠٠٣،ماهر ( . السابقة وٕاعطائها تقدیرات وقیم
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  :تعقیب على نظریات فاعلیة الذات 

الـذات تمثـل جـزء مـن إدراك من خالل استعراض النظریـات السـابقة یتبـین للباحـث أن فاعلیـة      
وتــنعكس  ، تــؤثر فیهــا الخبــرات الماضــیة عتقاداتــه، كمــا أنهــا نتــاج تفاعــل بــین الفــرد وبیئتــهالفــرد وا

ــاً  فــي  فــرادبنــاء علــى أثــر الخبــرة الســابقة ، ویختلــف األ وســلباً  علــى خبــرات الفــرد المســتقبلیة إیجاب
عتقــادات واألحكــام هــي التــي تحــرك لیتهم الذاتیــة مثلمــا یختلفــون فــي اعتقــاداتهم ، وٕان هــذه االفــاع
قــدم نظریــة متكاملــة  "بانــدورا"، ونجــد أن  وتمثــل فــاعلیتهم الذاتیــة وهــي محــددات لســلوكهم فــراداأل

النظریـات  بینـت تلـكاإلنساني ، كما موضحًا كیفیة تكوینها وتأثیرها على السلوك  ، لفاعلیة الذات
، وعلـى  عامًا على الفاعلیة الذاتیـة للفـرد أو الوجدانیة تؤثر تأثیراً  االنفعالیةو  أن البنیة الفسیولوجیة

ألنهــا جــزء ، والحســیة والعصــبیة لــدى الفــرد،  مختلــف مجــاالت وأنمــاط الوظــائف العقلیــة والمعرفیــة
أنهــا تؤكــد نجــد ، مــن خــالل عــرض النظریــات الســابقة لفاعلیــة الــذاتو  .مــن ســمات شخصــیة الفــرد

ة تعمل على تعدیل الشعور بفاعلیة على أن جمیع العملیات التي تحدث التغیرات النفسیة والسلوكی
الـتحكم فـي األحـداث التـي تـؤثر  ممارسـة علـىر إلى معتقدات الفرد في قدرته كما أنها تشی، الذات
بما یستطیع الفرد  وٕانما تهتم أیضاً ، فهي ال تهتم بالمهارات التي یمتلكها الفرد فحسب، حیاته على

  . عمله بالمهارات التي یمتلكها

  :  المنخفضة و المرتفعة الذات فاعلیة لذوي العامة الخصائص

ــــذات فاعلیــــة ذوي بهــــا یتمیــــز ، عامــــة خصــــائص هنــــاك أن) (barndura بانــــدورا یــــذكر       ال
  : وهي قدراتهم في قوي إیمان لدیهم والذین المرتفعة

 أنّ  كما، المسؤولیة تحمل من عالٍ  اقدر  لدیهم وأنّ  ، بالنفس الثقة من عالٍ  بمستوى یتمیزون      
 بمثــابرة كــذلك یتمتعــونو، اآلخــرین مــع التواصــل علــى فائقــة وقــدرة عالیــة اجتماعیــة مهــارات لــدیهم
ـــة ـــات مواجهـــة فـــي عالی ـــابلهم التـــي العقب ـــدیهمو، تق ـــة ل ـــة طاق  فهـــم ؛ مرتفـــع طمـــوح مســـتوىو ، عالی

، الكــــافي غیــــر للجهــــد الفشــــل یعــــزونو  كمــــا، إلیهــــا بالوصــــول ویلتزمــــون صــــعبة اأهــــداف یضــــعون
  .الضغوط تحملو ، للمستقبل التخطیط على القدرة لدیهمو ، بالتفاؤل ویتصفون

 مــن یخجلــون فهــم ):قــدراتهم فــي یشــكون الــذین( المنخفضــة الــذات فاعلیــة ذوي ســمات بینمــا     
 ویهولـون، بنقائصـهم ینشـغلونو ، منخفضـة طموحـات ولـدیهم، بسـرعة یستسـلمونو ، الصعبة المهام
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، النكسات من اینهضو  أن السهل من لیس إنه كما، الفاشلة النتائج على یركزون، المطلوبة المهام
  .)bandura,1997:38( واالكتئاب لإلجهاد ضحایا بسهولة یقعونو 

  : الذات فاعلیة مبحث على الباحث تعقیب

 تكـــوین الـــذات فاعلیـــة أن للباحـــث یتضـــح الـــذات فاعلیـــة لمبحـــث الســـابق العـــرض خـــالل مـــن     
 فاعلیـة ماهیـة وتكمـن .السـلوك تغییـر فـي یسـهم معرفـي كمفهـوم ) ١٩٧٧( "بانـدورا" وضعه نظري
 تحدیــد و ، واإلعالمیــین الصــحفیین لــدى المــنظم للتخطــیط القــدرة علــى المباشــر التــأثیر فــي الــذات

 الـذات فاعلیـة وأن، وتنظیمـه الوقـت إدارة فـي والسـیما المناسبة، اآللیات ووضع ، بأنفسهم أهدافهم
 بســـلوكیات القیـــام علـــى قدرتـــه حـــول الفـــرد توقـــع وهـــي، األداء ونجـــاح اإلنجـــاز فـــي فعـــال دور لهـــا

 المهــــارات ســــتخدامال واســــتعداده ، والمعقــــدة الصــــعبة المواقــــف مــــع التعامــــل فــــي ومرونتــــه، معینــــة
 علـى تـؤثر التـي واألحداث للضغوط التصدي أجل من لدیه التي، والسلوكیة واالجتماعیة المعرفیة

  .علیها والسیطرة معها للتعامل حیاته

 مـــن قـــدر وجـــود مـــن البـــد بـــل كـــاف ونحـــ علـــى الســـلوك تحـــدد ال وحـــدها ن فاعلیـــة الـــذاتوإ      
 مــــن بالعدیـــد الــــذات فاعلیـــة تتــــأثر كمـــا، نفســــیة أم عقلیـــة أم فســــیولوجیة كانـــت ســــواءً  ســـتطاعةاال

 أنهــا كمــا، ألنفســهم فــراداأل یضــعها التــي والخطــط التفكیــر أنمــاط فــي تــؤثر كــذلك وهــي، العوامــل
 أفـراد مـن كغیـره بـه خـاص نفسـي بتكـوین غیـره عـن یتمیـز إنسـان فكـل ؛ آلخر شخص من تختلف

 فــي وجــل عــز المــولى قــدرة جلــيتوت. غیــره عــن المتمیــزة شخصــیته فــي تتمثــل والتــي، المجتمــع هــذا
نَســانَ  َخَلْقَنــا َلَقــدْ ( وجــل عــز قــال وقــد، المتمیــزة الشخصــیة بهــذه خلقــه  ســورة) َتْقــِویمٍ  َأْحَســنِ  ِفــي اْإلِ
ْمَنا َوَلَقدْ ( قال من عز قال كما. )٤(آیة،التین  ِمـنَ  َوَرَزْقَنـاُهمْ  َواْلَبْحـرِ  اْلَبـرِّ  ِفـي َوَحَمْلَنـاُهمْ  آَدمَ  َبنِـي َكرَّ

ْلَناُهمْ  الطَّیَِّباتِ     ). ٧٠(آیة، اإلسراء سورة) َتْفِضیًال  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثیرٍ  َعَلىٰ  َوَفضَّ
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  : الذات وفاعلیة نجازلإل  بالدافعیة وعالقتها النفسیة الضغوط

 تهتم ومازالت الدراسات كانت ، وجودها ستمرارا مع الفرد على النفسیة الضغوط یرلتأث نتیجة   
 الشخصــیة الحیــاة بــاتمتطل جمیــع فــي وأداؤه الفــرد شخصــیة علــى الضــغوط تلــك أثــر علــى وتركــز

 . جتماعیةواال والمهنیة

 : نجازلإل  بالدافعیة وعالقتها النفسیة الضغوط -١

 یضــیف فهــو، النفســي المســتوى علــى لنــا مفیــداً  ایبــدو  النفســي الضــغط مــن معــین مســتوى إن     
 فیشــعر، واإلنتــاج الجهــد وبــذل التفكیــر معــدل زیــادة فــي ویســاهم، الحیــاة خــوض مــع أكثــر نســجاماا

 بالضــغوط إحساسـنا یـذهب عنـدما أمـا . أهدافـه تحقیـق مــع خاصـة حیاتـه فـي أكبـر بقیمـة اإلنسـان
 ویشـعرنا أهـدافنا ویضـیع، أدائنـا مـن ویقلـل النفسـیة طاقتنـا یستنزف فإنه مستمر مرتفع مستوى إلى
 الضغط من معینة كمیة نبأ القول یمكن ذلك على وبناء . الحیاة معنى ویفقدنا القیمة في نعدامبا

 علـــى یـــؤثر الضـــغط كمیـــة فـــي النقصـــان أو فالزیـــادة، بفاعلیـــة ننجـــز أن علـــى ستســـاعدنا النفســـي
 عنـــدما أي، فاعـــل غیــر ٕانجـــازو  وظیفــة عنـــه ینـــتج المــنخفض الضـــغط فمســتوى، الوظیفـــة مســتوى

 تزیـد والمحفـزات المثیـرات مـن فكمیـة إذا، جهـدنا إظهـار في فسنفشل قدراتنا یتحدى ال األمر یكون
  ).٢٦: ٢٠٠٩،العزیز و أسعد أبو( ناإنجاز  من

  : الذات بفاعلیة وعالقتها النفسیة الضغوط -٢

. الحیـــاة أحـــداث مواجهـــة فـــي وفعالیتـــه لقدرتـــه الفـــرد إدراك علـــى الذاتیـــة الفاعلیـــة مفهـــوم یـــدل     
 مــا فغالبــا معینــا موقفــا الفــرد یواجــه فعنــدما Capability للقــدرة مرادفــاً  المفهــوم هــذا اعتبــار ویمكــن
 Bandura) ١٩٧٧(لقــد أشــار بانــدورا و  .المطلــوب بالســلوك القیــام الفــرد إدراك مــدى عــن نتســاءل

میة والخبــرات الضــاغطة تتوقـف علــى درجــة اإلـى أن قــدرة الفـرد علــى التغلــب علـى األحــداث الصـد
، وأن فاعلیــة الــذات لــدى الفــرد تنمــو مــن خــالل إدراك الفــرد  لدیــه Self-Efficacyفاعلیــة الــذات 

لقدراته وٕامكاناتـه الشخصـیة ومـن خـالل تعـدد الخبـرات التـي یمـر بهـا فـي حیاتـه، حیـث تعمـل هـذه 
 ,Bandura(اغطة التــي تواجهــه الخبــرات فــي مســاعدة الفــرد علــى التغلــب علــى المواقــف الضــ

1977, p:191-215(.  
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  الثمانیة األیام حرب في الفلسطینیین الصحفیین واقع
 المـــدنیین ضـــد اخطیـــر  اعســـكری اتصـــعید ، م٢٠١٢ العـــام فـــي  الفلســـطینیة الســـاحة شـــهدت     

 ٢١-١٤ بــین مــا الواقعــة الفتــرة خــالل ذروتهــا  الجــرائم تلــك وبلغــت، غــزة قطــاع فــي الفلســطینیین
 قطـاع علـى  النطـاق واسـعة عسـكریة عملیـة حـتاللاال قـوات شـنت حیـث، العـام نفـس من نوفمبر

 متواصــلة أیــام ثمانیــة لمــدة اســتمر الــذي العــدوان فــي شــاركت وقــد". الســحاب عمــود" أســمتها غــزة
 الحـدودي الشـریط متـدادا علـى رابضـة كانـت ومدفعیـة، بحریة حربیة وقطع، مقاتلة حربیة طائرات

   . والقذائف الصواریخ الفآ خاللها أطلقت القطاع مع
 سكنیة أماكن الهجمات طالت فقد ، اإلنسان لحقوق الفلسطیني للمركز السنوي للتقریر ووفقاً      
 بیـدتوأُ ، الطبقـات متعـددة سـكنیة مبـانٍ  بـاألرض وسـویت" كجـم ١٠٠٠" قرابـة وزنهـا یصـل بقنابـل

، غزة قطاع مدن متدادا على مدنیة منشآت أیضاً  المكثف  القصف ستهدفوا.  بأكملها  عائالت
 حجـم مـن زاد مـا وهـو، بالسـكان مكتظـة أمـاكن وسط تقع جمیعها، مدنیة حكومیة مؤسسات بینها

. واألطفـــال النســـاء وبخاصـــة، اآلمنـــین المـــدنیین صـــفوف بـــین واألرواح الممتلكـــات فـــي األضـــرار
، ســكنیة منــاطق داخــل تقــع خالیــة أراض المقاتلـة الطــائرات هجمــات مــن المئــات فتاســتهد وكـذلك
 علـى المعلنـة الحـرب هـذه وتیـرة وأخـذت.  اآلمنـین المـدنیین نفـوس في والرعب الذعر إثارة بهدف
 من) ١٠٢( بینهم، ◌ً  فلسطینیا شهید )١٧١( سقوط عن أسفر مما یوم بعد یوما تشتد غزة قطاع

 نســبته مــا أي، طفــالً ) ٣٥( مــنهم، الضــحایا عــدد إجمــالي مــن%) ٦٠( نســبته مــا أي، المــدنیین
 إجمــالي بلـغ كمــا . المـدنیین الضـحایا إجمــالي مـن%) ١٤( نســبته مـا أي، مـرأةا) ١٤(، %)٣٤(

) ٢١٤( بیـنهم، نیینالمـد مـن غـالبیتهم، شخصـاً ) ٦٤٨(، غـزة على العدوان خالل المصابین عدد
   . مختلفــة بإعاقــات أصــیبوا شخصــاً )  ١٦( المــدنیین المصــابین بــین ومــن . مــرأةا) ٩٣(و، طفــالً 

  )١٤: ٢٠١٢، االنسان لحقوق الفلسطیني للمركز السنوي التقریر(

 عملهـم تأدیـة أثناء اإلعالم وسائل في والعاملین الصحفیین أطقم على اإلسرائیلي عتداءاال     
  ): م٢٠١٢( غزة حرب خالل

 وســـائل فـــي والعـــاملین الصـــحفیین  علـــى اعتـــدائها مـــن ســـرائیلياال حـــتاللاال قـــوات صـــعدت     
 الحمایــة مــن الــرغم علــى، م٢٠١٢ العــام فــي  غــزة علــى األخیــرة الحــرب خــالل المختلفــة اإلعــالم

 مـن حـتاللاال قـوات تمارسـه مـا أن الواضح ومن . الدولي القانون لقواعد  وفقاً  بها یتمتعون التي
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 حملـــة مــن جــزء هــي، للصـــحفیین الشخصــیة الســالمة تهدیــد فیهـــا بمــا الصــحافة علــى اتاعتــداء
 مــا علــى والتضــلیل وللتغطیــة، العــالم أرجــاء بــاقي عــن المحتلــة الفلســطینیة األرض لعــزل منظمــة
 مـن  حـتاللاال قـوات ارتكبتـه مـا اتعتـداءاال تلـك أخطـر وكـان . المـدنیین بحـق جرائم من تقترفه
 وقــد،  ) ٢٠١٢ نــوفمبر ٢١ -١٤( أیــام الثمانیــة حــرب خــالل صــحفیین أربعــة بحــق قتــل جــرائم

  ســقوط عــن أســفر ممــا، غــزة مدینــة فــي صــحفیة مكاتــب اإلســرائیلیة العســكریة العملیــة ســتهدفتا
 اإلنسـان لحقـوق الفلسـطیني للمركـز السـنوي التقریر( . الصحفیین طواقم بین  المصابین من عدد

،١٨: ٢٠١٢(  
 حربهــا فــي  وفشــلها، اإلســرائیلي االحــتالل قــوات وغــیظ حنــق عــن یعبــر خطیــر تطــور وفــي     

، القـــدس فضــائیة بینهــا مــن الفضـــائیات مــن عــدد مقــار تــدمیرب قامـــت، غــزة قطــاع علــى المعلنــة
 بأنهــا الحــظ الحــرب خــالل الفضــائیات لتلــك الباحــث متابعــة خــالل ومــن، القــدس وهنــا، واألقصــى

 الســـــاحة علــــى األحــــداث مجریـــــات وتتــــابع، ممیــــز بشـــــكل األحــــداث تغطیــــة علـــــى تعمــــل كانــــت
 اسـتهداف یكـن ولـم.   معنویاته من والرفع الفلسطیني الشعب همم شحذ على وتعمل، الفلسطینیة

 فقـــدا مــا هــو الحــرب خــالل الــدائرة لألحــداث الممیــزة تغطیتهــا لمجــرد اإلعالمیــة المؤسســات هــذه
ــه شــنّ  التــي أهدافــه مــن أي تحقیــق فــي فشــله بســبب وٕانمــا ، صــوابه العــدو  وألن، أجلهــا مــن حرُب

 ضــد وممارســاته ألكاذیبـه الفلســطیني اإلعــالم كشـف بعــد الدولیــة المحافـل فــي ســوءً  زادت صـورته
  .الفلسطیني الشعب
 فیینللصــح قتــل جــرائم عــدة رصــد تــم فقــد اإلنســان لحقــوق الفلســطیني للمركــز توثیــق  وفــي

  :  كالتالي وهي غزة على العدوان خالل اإلعالمیة مؤسساتلل ستهدافوا
 فـي الفضـائیة القـدس قنـاة مقـر صـواریخ بأربعـة حـتاللاال قـوات اسـتهدفت، نـوفمبر ١٨ بتاریخ §

  . عملهم تأدیة أثناء الصحفیین من سبعة إصابة إلى القصف أدى ، غزة مدینة أبراج أحد
 في الكائن األقصى فضائیة مكتب بصاروخ اإلسرائیلي حتاللاال قوات قصفت ذاته الیوم وفي §

 بمكاتــب أضــرار وٕالحــاق القنــاة مقــر تــدمیر إلــى القصــف أدى ، غــزة مدینــة وســط األبــراج أحــد
   . الصحفیین من ثالثة إصابة عن الهجوم أسفر كما ، مجاورة إعالمیة

 الجهـــاد كـــةلحر  اإلعالمـــي المكتـــب اإلســـرائیلي االحـــتالل قـــوات قصـــفت ، نـــوفمبر ١٩ بتـــاریخ §
 العســكري الــذراع القــدس لســرایا الحربــي اإلعــالم مســئول ستشــهادا عــن أســفر ممــا ، اإلســالمي

  إصــابة عــن القصــف وأســفر، حــرب نجیــب رامــز ، غــزة منطقــة فــي ياإلســالم الجهــاد لحركــة
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 وٕالحـــاق ، المكتـــب تـــدمیر جانـــب إلـــى هـــذا) العربیـــة( وقنـــاة، )القـــدس هنـــا( قنـــاة مـــن صـــحفیین
. سـتهدافها تـم الـذي البـرج نفـس في اإلعالمیة والمؤسسات المكاتب من عدد في مادیة أضرار

 مقتصـراً  عملـه كـان حـرب الشهید بأن اإلنسان لحقوق الفلسطیني المركز تحقیقات أسفرت وقد
 اإلنســاني القــانون لقواعــد وفقــاً  الحمایــة یكســبه مــا وهــو القــدس لســرایا اإلعالمــي المجــال علــى

  . الدولي
 علـي ومحمـود ، عامـاً  ٣٠ سـالمة محمـد حسـام نالصـحفیی اسـتهداف تـم ، فمبرنو  ٢٠ بتاریخ §

 مستشــفى إلــى توجههمــا أثنــاء یســتقالنها كانــا التــي الســیارة علــى بصــاروخ  عامــاً  ٢٩ الكــومي
 غـزة مدینـة في العدوان أحداث لتغطیة وذلك ، المستشفى إلى الضحایا وصول لتغطیة الشفاء

  .  الفور على الستشهادهما أدى مما ، الفضائیة األقصى قناة لصالح یعمالن وهما ،
 ٢٤بــدر ربــه عبــد محمــد ، القــدس لســرایا اإلعــالم مكتــب أفــراد أحــد ستشــهدا ، ذاتــه الیــوم وفــي §

 حربیـة طـائرة مـن بصـاروخ سـتهدافهما تـم الشـبان مـن مجموعـة بتصویر قومی كان بینما ،عاماً 
 عملـه كـان بـدر الشـهید بـأن اإلنسـان لحقوق الفلسطیني المركز تحقیقات وتوصلت ، إسرائیلیة
 القـانون لقواعـد وفقـا الحمایـة یكسـبه الـذي األمـر القدس لسرایا اإلعالمي المجال على مقتصراً 

  . الدولي اإلنساني
 المعــروف الفلســطیني للكاتــب شــقة تجــاه صــاروخیین االحــتالل قــوات أطلقــت مالیــو  نفــس وفــي §

  . المستهدف البرج في جزئیة أضرار إلحاق إلى أدى مما الصوراني، غازي
 كـــان التـــي الفنـــادق أحــد بجـــوار بصـــاروخیین خالیـــة رضأ اســتهداف تـــم ، نـــوفمبر ٢١ بتــاریخ §

  القطاع في األحداث تغطیة على العاملین األجانب والمراسلین الصحفیین عشرات فیه یقطن

 اإلذاعـــات مـــن عـــدد علـــى واإلرســـال البـــث بتشـــویش اإلســـرائیلي االحـــتالل قـــوات قامـــت كمـــا     
ــك موجــات علــى رســائل بــدورها وبثــت ، المحلیــة الفلســطینیة ــك یــأتي - اإلذاعــات تل  ســیاق فــي ذل

 و إرادتـــه مـــن لنیـــل الفلســـطیني الشـــعب علـــى االســـتخباریة أجهزتـــه بهـــا تقـــوم التـــي النفســـیة الحـــرب
  .غزة على الحرب فترة خالل الكترونیة إخباریة مواقع أربعة عطلت كما - معنویاته

  )٦٢-٦٠: ٢٠١٢، اإلنسان لحقوق الفلسطیني للمركز السنوي التقریر(            
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 التــي البربریــة الحــرب صــد فــي الشــجاعة الرصاصــة معانقــة الصــادقة الكلمــة اســتطاعت وقــد     
 شراسـة رغـم الفلسـطیني اإلعـالم قدم ولقد.  أكاذیبه وكشف جرائمه وفضح، اإلسرائیلي العدو شنها

 أدى الـذي األمـر، الموضـوعي والتحلیـل، الصـادق الخبـر خـالل مـن مسـبوق غیـر نموذجاً  المعركة
 العـــام الـــرأي تحریـــك مـــن أیضـــاً  تمكـــن وقـــد. عالیـــة بدرجـــة الفلســـطیني الشـــارع معنویـــات رفـــع إلـــى

 وكبــار الرضــع األطفــال بقتــل ؛ اإلنســانیة جبــین لهــا ینــدى، مأســاویة مشــاهد مــن نقلــه بمــا العــالمي
 علــى الســحر فانقلــب.  الصــهیوني اإلرهــاب عصــابات یــد علــى قــوة وال لهــم حــول ال ممــن  الســن

 فأضــحت، تفوقــه أســطورة تحطمــت كمــا، بشــاعة أكثــر وصــارت العــدو صــورة وتشــوهت ، الســاحر
 العربیــة ولألمــة خاصــة لفلســطین المقاومــة حققتــه الــذي المبــین النصــر فــإن وهكــذا.  هشاشــة أكتــر

  ).٣: ٤/١٢/٢٠١٢،ناجي( مقاوم فلسطیني إعالمي نصر واكبه عامة واإلسالمیة

 قــوات فیهــا ارتكبــت والتـي  غــزة علــى األخیـرة الحــرب ألحــداث ومعایشـته الباحــث تتبــع ومـع      
 عدیـدة حـرب جـرائم، المـدنیین غـزة قطـاع سـكان علـى األخیـر عدوانها خالل اإلسرائیلیة حتاللاال

 ذهابهم  أثناء  شخصي بشكل ستهدافهما نتیجة منهم عدد وقتلت، واإلعالمیین الصحفیین طالت
 بهـدف ذلـك كـل . اإلنسـاني الضـمیر آذى ممـا، األخیـرة الحـرب خـالل المتتابعـة األحداث لتغطیة
  . والدولي الفلسطیني العام للرأي وٕابرازها الحقائق لكشف بفاعلیة اإلنجازو  العمل عن إعاقتهم
 األنبـــاء لوكــاالت التابعــة واإلعالمیــة الصــحفیة األطقــم أن لنـــا یتضــح ســبق مــا خــالل ومــن     

 غـزة حـرب خـالل والضـغوط طراخـملل تعرضـت التـي الفئـات أكثـر من هي غزة قطاع في العاملة
  . علیها الضوء تسلیط تم ولذلك، كوادرها من عدد وخسرت، م٢٠١٢
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  : مقدمة

مخــزون علــى و  ، األدب التربــوي والتــراث العلمــيعلــى طــالع الواســع مــن قبــل الباحــث بعــد اال     
المحلیـة أو العربیـة  أكبر عدد من البحوث و الدراسات سواءً تجمیع و ،  علم النفس في هذا المجال

نتقــاء بعــض البحــوث و الدراســات الســابقة فــي جمیــع المجــاالت التــي تخــدم فقــد تــم ا،  أو األجنبیــة
أهم البحـوث والدراسـات تم عرض ، وخاصة الدراسات الحدیثة منها ، لذلك  دراسة الحالیةالوتقوي 

والتي لها عالقة ، وفاعلیة الذات نجازالضغوط النفسیة والدافعیة لإل العربیة واألجنبیة التي تناولت
  .موضوع الدراسة الحالیةبمباشرة أو غیر مباشرة 

  :الدراسات العربیة  : أوالً 

فاعلیـــة الـــذات وعالقتهـــا بضـــغوط الحیـــاة لـــدى الطالبـــات  "بعنـــوان  ):٢٠١٢(دراســـة أبوغـــالي 
  "المتزوجات في جامعة األقصى

دراسـة  إلـى الكشـف عـن العالقـة بــین فاعلیـة الـذات وضـغوط الحیـاة لـدى الطالبــات هـدفت ال      
والتعــرف علــى مســتوى كــل مــن فاعلیــة الــذات وضــغوط الحیــاة ، المتزوجــات فــي جامعــة األقصــى

كذلك التعرف على أكثر مجاالت ضغوط الحیاة شیوعا لدى الطالبات المتزوجات وتكونت ، لدیهن
وجـة فـي جامعــة األقصـى واسـتخدمت الدراســة مقیـاس فاعلیـة الــذات متز ) ١٦٠(عینـة الدراسـة مــن 

سـالبة بـین  ارتباطیـةوقد أظهرت النتـائج إلـى أن هنـاك عالقـة  . وضغوط الحیاة من إعداد الباحثة
كمـــا بینـــت نتـــائج الدراســـة أن مســـتوى ، فاعلیـــة الـــذات وضـــغوط الحیـــاة لـــدى الطالبـــات المتزوجـــات

أن مجال : كما أظهرت نتائج الدراسة ، ضغوط الحیاة مرتفع بینما مستوى، فاعلیة الذات منخفض
ثــم ضــغوط ، تلتــه علــى التــوالي مجــاالت ضــغوط الــزوج، ضــغوط األبنــاء جــاء فــي الترتیــب األول

كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود ، وضـغوط العالقـات االجتماعیـة، ثم ضـغوط اقتصـادیة، الدراسة
ات مـن ذوات فاعلیـة الـذات المرتفعـة والمنخفضــة فـروق فـي ضـغوط الحیـاة بـین الطالبـات المتزوجـ

  . لصالح ذوات فاعلیة الذات المنخفضة
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التـــوتر النفســـي وعالقتـــه بكـــل مـــن فاعلیـــة الـــذات والمســـاندة "بعنـــوان):٢٠١٢(دراســـة النجـــار 
  "االجتماعیة لدى طلبة الثانویة العامة 

ـــوتر النفســـي      ـــى مســـتوى الت ـــى التعـــرف عل ـــةمـــن  وكـــالً  ، هـــدفت هـــذه الدراســـة إل ـــذات  فاعلی ال
ـــة الثانویـــة العامـــة ـــى العالقـــة بـــین التـــوتر النفســـي  ، والمســـاندة االجتماعیـــة لـــدى طلب والتعـــرف عل

، والكشف عن الفروق فـي التـوتر النفسـي )الذات، والمساندة االجتماعیة فاعلیة( ومتغیرات الدراسة
الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي وقــــد اســــتخدمت . والتــــي تعــــزى لمجموعــــة مــــن المتغیــــرات الدیموغرافیــــة

وتـم اختیـار عینـة الدراسـة عشـوائیة بطریقـة العینـة العنقودیـة مـن  ، التحلیلي لمناسـبته لهـذه الدراسـة
طالـب وطالبـة مـن ) ٥٠٠(العینة الفعلیة مـن  تكونتو  ، المدارس الثانویة في محافظة خان یونس

 الـذات فاعلیـةواسـتبیان  ، النفسي واستخدمت الباحثة استبیان التوتر ، طلبة الصف الثاني الثانوي
وكشـفت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى التـوتر . واستبیان المسـاندة االجتماعیـة وجمیعهـا مـن إعـدادها ،

والمســــــاندة االجتماعیــــــة %) ٧٠(الــــــذات  فاعلیــــــةومســــــتوى %) ٥٥(النفســــــي لــــــدى الطلبــــــة كــــــان 
عنــــد مســــتوى  ةإحصــــائیســــالبة ذات داللــــة  ارتباطیــــةكمــــا كشــــفت عــــن وجــــود عالقــــة %) ٧٠.٥(
،  بـــین التـــوتر النفســـي وفاعلیـــة الـــذات والمســـاندة االجتماعیـــة لـــدى طلبـــة الثانویـــة العامـــة) ٠.٠١(

   .في التوتر النفسي تعزى لمتغیر الجنس  لصالح اإلناث إحصائیةووجود فروق ذات داللة 

ــوان ):٢٠١٢(دراســة العمــري  ــاد اإلنجــازالضــغوط النفســیة المدرســیة وعالقتهــا ب "بعن یمي األك
  "ومستوى الصحة النفسیة لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة بمحافظة اللیث

األكـادیمي والصـحة  اإلنجازهدفت للتعرف على مستوى كل من الضغوط النفسیة المدرسیة و      
كمـا هـدفت إلـى التحقـق مـن وجـود ، النفسیة لدى عینة من طلبـة المـدارس الثانویـة بمحافظـة اللیـث

األكـادیمي والصـحة النفسـیة تبعـا لمتغیـر  اإلنجـازعالقة بین الضغوط النفسـیة المدرسـیة وكـل مـن 
للكشــف عــن الفــروق بــین مرتفعــي ومنخفضــي الضــغوط النفســیة  الدراســة وهــدفت، الصــف الدراســي

تخدم الباحــث المــنهج واســ  .ومســتوى الصــحة النفســیة ، األكــادیمي اإلنجــازالمدرســیة فــي كــل مــن 
طالبــــا مــــن المــــدارس الثانویــــة ) ٤٢٨(ي المقــــارن وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن رتبــــاطالوصــــفي اإل

ومقیــاس ، مــن إعــداد الباحــث) الضــغوط النفســیة المدرســیة (بمحافظــة اللیــث وتــم تطبیــق مقــاییس 
لقریطـــي إعـــداد ا) الصـــحة النفســـیة للشـــباب(ومقیـــاس ، مـــن إعـــداد الباحـــث) األكـــادیمي  اإلنجـــاز(

 ، وكشفت نتائج الدراسة عـن وجـود مسـتوى مـن الضـغوط النفسـیة المدرسـیة، ) ١٩٩٢(والشخص 
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 إرتباطیــةكمــا أســفرت عــن وجــود عالقــة ، والصــحة النفســیة بدرجــة متوســطة ، األكــادیمي اإلنجــازو 
األكـادیمي والصـحة النفسـیة لـدى  اإلنجـازسالبة وعكسیة بین درجات الضـغوط النفسـیة المدرسـیة و 

ن متوسـطات درجـات بـی إحصـائیةكما كشفت نتـائج الدراسـة عـن وجـود فـروق ذات داللـة  . طلبةال
ومتوســطات درجــات منخفضــي الضــغوط النفســیة المدرســیة  ، لنفســیة المدرســیةمرتفعــي الضــغوط ا

  . والصحة النفسیة لصالح منخفضي الضغوط النفسیة المدرسیة ، األكادیمي اإلنجازفي 

الضغوط النفسیة والمسئولیة االجتماعیة لدى ضباط إسعاف  "بعنوان ): ٢٠١١(دراسة الشاعر 
  " حرب غزة في ضوء بعض المتغیرات

هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى الضــغوط النفســیة والمســئولیة االجتماعیــة لــدى      
واشــتملت الدراســة علــى المجتمــع األصــلي ، ضــباط إســعاف حــرب غــزة وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات

ـــغ عـــددهم  كلـــه ومقیـــاس ، مســـعف وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة مقیـــاس الضـــغوط النفســـیة) ١٠٠(ویبل
وأظهــرت النتــائج أن مســتوى الضــغوط النفســیة والمســؤولیة  . المســؤولیة االجتماعیــة مــن إعــدادها

في حین كشفت النتائج أنه ال توجـد فـروق ، االجتماعیة لدى ضباط إسعاف حرب غزة یعد مرتفعاً 
إلى متغیر  تعزىفي مستوى الضغوط النفسیة لدى ضباط إسعاف حرب غزة  یةإحصائذات داللة 

ـــرة، الحالـــة االجتماعیـــة، الجـــنس ـــاء العمـــل، الخب فقـــدان أحـــد طـــواقم ، التعـــرض لحـــوادث ســـابقة أثن
نــه توجــد فــروق ذات داللــة فــي مســتوى أكمــا أظهــرت الدراســة ، متغیــر منطقــة العمــلو ، اإلســعاف

تعـزى لمتغیـر التعـرض السـتهداف أثنـاء العمـل  ، ف حـرب غـزةالضغوط النفسیة لدى ضباط إسعا
  . لصالح المسعفین الذین تعرضوا لالستهداف، خالل فترة الحرب على غزة

الضغوط النفسیة لدى الممرضین والممرضـات العـاملین  "بعنوان :) ٢٠١٠(دراسة أبو الحصین 
  "في المجال الحكومي وعالقتها بكفاءة الذات

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الضــغوط النفســیة لــدى الممرضــین والممرضــات الــذین      
وعالقتهــا بكفــاءة  ، یعملــون فــي أقســام العنایــة المركــزة فــي المستشــفیات الحكومیــة فــي قطــاع غــزة

وقد تكونت عینة الدراسة من جمیع العاملین في أقسـام العنایـة  . الذات في ضوء بعض المتغیرات
وقــد ، )٢٧٤(البــالغ عــددهم )٢٠٠٩(المركــزة فــي المستشــفیات الحكومیــة فــي قطــاع غــزة فــي العــام 

لـدى عینـة الدراسـة " مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة"و "الضـغوط النفسـیة"قام الباحث ببنـاء وتطبیـق مقیـاس 
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بینـــت نتـــائج الدراســـة أن الممرضـــین والممرضـــات یتعرضـــون إلـــى  وقـــد، وذلـــك بعـــد تقنینهـــا علـــیهم
، أظهرت النتائج أن البعد المادي احتل أولى المراتب و، علیهمضغوط نفسیة كبیرة نسبیا قد تؤثر 

ذات داللـــة  ارتباطیـــةنـــه ال توجـــد عالقـــة أكمـــا أظهـــرت النتـــائج ، نفســـي أدناهـــابینمـــا احتـــل البعـــد ال
  .  وكفاءة الذات بین الضغوط النفسیة إحصائیة

دراســـة الضـــغوط النفســـیة  مـــن حیـــث عالقتهـــا بـــالروح  "بعنـــوان : )  ٢٠١٠( دراســـة حمـــدان 
   "المعنویة و المساندة االجتماعیة لدى عینة من طلبة الجامعات في قطاع غزة

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى الضــغوط النفســیة والفــروق بــین الطلبــة منخفضــي      
فعــي الضــغوط فــي مســتوى الــروح المعنویــة والمســاندة االجتماعیــة لــدى عینــة مــن الضــغوط و مرت

طلبــة الجامعــات الفلســطینیة ، ومعرفــة الفــروق فــي الضــغوط النفســیة لــدى الطلبــة تبعــا لمتغیــرات 
طالـب و ) ٦٦٠(وقـد أجریـت الدراسـة علـى عینـة مكونـة مـن  . مكـان السـكنو  التخصص، النوع ،

،  ، مقیــــاس الــــروح المعنویــــة اســــتخدم مقیــــاس الضــــغوط النفســــیةطالبــــة مــــن جامعــــة األقصــــى ، و 
وقد كشفت نتائج الدراسـة عـن وجـود  . ، وجمیعها من إعداد الباحث ومقیاس المساندة االجتماعیة

ووجـود فـروق ذات داللـة ، في مستوى الضغوط النفسیة لصـالح اإلنـاث إحصائیةفروق ذات داللة 
التخصصــات األدبیــة كمــا كشــفت الدراســة بأنــه ال  يتبعــا للتخصــص لصــالح الطــالب ذو  إحصــائیة

  .في مستوى الضغوط النفسیة تعزى لمتغیر السكن إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

لـــدى رجـــال  نجـــازالضــغوط النفســـیة وعالقتهـــا بالدافعیــة لإل  "بعنـــوان ): ٢٠٠٩(دراســة فقیهـــي
  "دوریات األمن العاملین بالمیدان

النفســیة التــي یعــاني منهــا رجــال دوریــات األمــن العــاملین  هــدفت إلــى الكشــف عــن الضــغوط      
ــــى الدافعیــــة لإل ــــأثیر هــــذه الضــــغوط عل ــــدیهم نجــــازبالمیــــدان ومــــدى ت وتكونــــت عینــــة الدراســــة  . ل

وقــد كشــفت الدراســة عــن وجــود ، فــرداً ) ٤٧٧(فــردًا مــن المجتمــع األصــلي البــالغ عــدده) ٢٢٥(مــن
مــدى امــتالك رجــال  فــيت عــن وجــود تفــاوت كمــا كشــف، ضــغوط نفســیة مرتفعــة لــدى عینــة الدراســة

وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة التقلیـــل مـــن كثـــرة األوامـــر والتعلیمـــات التـــي ، نجـــازاألمـــن للدافعیـــة لإل
وأوصت كذلك بضرورة التقلیل مـن الضـغوط التـي ، وٕایجاد حوافز لهم بدون تأخیر، یصدرها القادة

  . وٕاعطائهم الحریة في إبداء آرائهم، وعدم التفرقة بینهم، تمارسها اإلدارة على العسكریین
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لـدى العبـي والعبـات ألعـاب  اإلنجـازالضـغوط النفسـیة ودافعیـة  "بعنوان): ٢٠٠٩(دراسة أحمد 
  "القوى في ضوء الجنس ونوع المسابقة

والتعـرف  ، هدفت الدراسة إلى إعداد استبیان خاص بالضغوط النفسیة لالعبي ألعاب القوى      
والجـــنس فـــي   العـــاب القـــوى كـــال علـــى حـــده فـــي ضـــوء نـــوع المســـابقة علـــى الفـــروق بـــین العبـــي
 اإلنجـازوالتعرف على العالقة بـین الضـغوط النفسـیة ودافعیـة  اإلنجاز، الضغوط النفسیة ودافعیة 

واسـتخدمت الباحثـة ، العـب والعبـة)٢٠٠(وقـد أجریـت الدراسـة علـى . لدى متسابقین العـاب القـوى
"  Gowillisتصــمیم  جــو ولــس "نجــازوقیــاس الدافعیــة لإل، إعــدادهامقیــاس الضــغوط النفســیة مــن 

وقــد أشــارت أهــم النتــائج إلــى بنــاء مقیــاس الضــغوط النفســیة  ).  ١٩٩٩(تعریــب وتعــدیل عــالوي 
ووجـود فـروق دالـة إحصـائیا ، عبـارة) ٤٠(، لالعبي العـاب القـوى والـذي یتكـون مـن خمـس محـاور

فـي محـاور ) المركـب -الوثـب -الرمـي –الجـري ( بـاتالعبي والعلبین مجموعات البحث األربعة 
ووجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـــین الالعبـــین والالعبـــات فـــي مقیـــاس الضـــغوط ، الضـــغوط النفســـیة

ووجــود فــروق غیــر ، لصــالح الالعبــین نجــازوفــي مقیــاس الدافعیــة لإل ، النفســیة لصــالح الالعبــات
) المركب -الوثب -الرمي -الجري(بات دالة إحصائیا بین مجموعات البحث األربعة لالعبي والع

النجــــاح  إنجــــازعكســــي دال إحصــــائي بــــین دافــــع  ارتبــــاطووجــــود ، نجــــازفــــي محــــاور الدافعیــــة لإل
   . والضغوط النفسیة وبین دافع تجنب الفشل والضغوط النفسیة لدى العبي والعبات العاب القوى

ي لدى عینة من طالب اإلعالم قیم العمل والسلوك التو كید" بعنوان :  )٢٠٠٩(دراسة الثبیتي 
  "والصحفیین العاملین في بعض الصحف السعودیة

كیـــدي الـــذي یتصـــف بهـــا طـــالب تعـــرف علـــى قـــیم العمـــل والســـلوك التو هـــدف البحـــث إلـــى ال     
     وطبقــت الدراســة علــى عینــة بلغــت. اإلعــالم والصــحفیین العــاملین فــي بعــض الصــحف الســعودیة

 ) ١٩٩٢(واستخدمت مقیاس قـیم العمـل مـن إعـداد عـالم وزایـد صحفي ) ١٤٢(طالب و )١٠٠( 
: البحـث كمـا یلـي التـي نتـائج ومـن أهـم ال).   ١٩٨٨(ومقیاس السلوك التو كیدي من إعـداد فـرج 

والقیمـة ، والفخـر بالعمـل، والدافعیـة للعمـل، االنتمـاء للعمـل(قیم العمل السائدة لدى طالب اإلعالم 
االنتمـــاء (بینمـــا قـــیم العمـــل الســـائدة لـــدى الصـــحفیین ، )ى الترقـــي والســـعي إلـــ، االجتماعیـــة للعمـــل

  ). والقیمة االجتماعیة للعمل ، والفخر بالعمل، والدافعیة للعمل، للعمل
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التنبــؤ بالضــغوط المهنیــة مــن خــالل الــذكاء الوجــداني وفاعلیــة  "بعنــوان ): ٢٠٠٩(علــي دراســة
  "الذات لدى عینة من معلمي المرحلة االبتدائیة

وفاعلیـــة ، لضـــغوط المهنیـــة والـــذكاء الوجـــدانياســـتهدف البحـــث التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین ا      
والكشــف عــن التــأثیر المحتمــل للتفاعــل الثنــائي بــین الــذكاء الوجــداني وفاعلیــة الــذات علــى ، الــذات

معلمـا مـن )٣٠٠(وقـد تكونـت عینـة البحـث مـن . الضغوط المهنیـة لـدى معلمـي المرحلـة االبتدائیـة
ــیهم مقیــاس الــذكاء الوجــداني إعــداد ســكوت ، االبتدائیــة بــإدارة العــریش التعلیمیــة المرحلــة طبــق عل
، إعـداد ســكوارزر(ومقیـاس فاعلیــة الـذات المدركـة العامــة )  (schutte et al ,1998ورفاقهـا

 ١٩٩٨( osipowالنسـخة المهنیـة إعـداد أوسـیبو :وقائمة الضغوط المهنیـة ، ) ١٩٩٥وجورسالیم 
دالة موجبة بین المتغیرین التابعین الذكاء الوجداني  ارتباطیةوقد انتهى البحث إلى وجود عالقة .)

   . دالة سالبة بین فاعلیة الذات العامة والضغوط المهنیة ارتباطیةووجود عالقة ، وفاعلیة الذات

لتربیــة االحتــراق النفســي وعالقتــه بفاعلیــة الــذات لــدى معلمــي ا"بعنــوان):٢٠٠٨(دراســة نبهــان 
  "الخاصة

لنفسـي لـدى معلمـات التربیـة الـذات واالحتـراق ا فاعلیـةهدفت الدراسة إلى تقصى العالقة بـین      
معلـم ومعلمـة واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي ) ١٠٠(، حیث تكونت عینة الدراسة من الخاصة

الشخصـیة أیضـا  للدراسة ومقیاس االحتـراق مـن إعـداد الباحـث، ومقیـاس الفاعلیـة الذاتیـة والسـمات
) ٠.٠٥(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةمن إعداده، ، وكشفت الدراسة عن عالقة سالبة ذات داللـة 

بین فاعلیة الذات واالحتـراق المهنـي وعنـد وجـود فـروق دالـة إحصـائیا بـین متوسـطات درجـات كـل 
  .دراسيمن معلمي ومعلمات التربیة الخاصة التي ترجع للجنس والخبرة التدریبیة والمؤهل ال

والــذكاء  نجــازفاعلیــة الــذات وعالقتهــا بكــل مــن الدافعیــة لإل  "بعنــوان):٢٠٠٧(دراســة المــزروع 
  " الوجداني لدى عینة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة

ـــدافع لإل فاعلیـــةهـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن عالقـــة       ـــذكاء نجـــازالـــذات بكـــل مـــن ال ، وال
ـــة قوامهـــا  ـــدى عین ـــارهن ) ٢٣٨(الوجـــداني ل ـــم اختی ـــات جامعـــة أم القـــرى، حیـــث ت ـــة مـــن طالب طالب

، وطبـق علـیهن مقیــاس فاعلیـة الـذات إعــداد  ســنة) ٢٤-١٧(عشـوائیا، وقـد تراوحــت أعمـارهن بـین
ــــك ــــدافع لإل فــــان مال ــــذكاء االجتمــــاعي إعــــداد منصــــور وآخــــرون نجــــاز، وال ،  إعــــداد قطــــامي، وال
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ایجـابي  ارتبـاطوأسفرت نتـائج الدراسـة علـى وجـود ، يرتباطواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي اال
والـذكاء الوجـداني  اإلنجـازبـین درجـات فاعلیـة الـذات وكـال مـن درجـات دافعیـة  إحصائیةذو داللة 

بـــــین درجـــــات الطالبـــــات مرتفعـــــات  إحصـــــائیةفـــــي أبعـــــادة المختلفـــــة ، ووجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة 
  .اإلنجازصالح مرتفعات في درجة فاعلیة الذات ل اإلنجازومنخفضات دافعیة 

  " عالقة الضغوط المهنیة باالضطرابات السیكوسوماتیة "بعنوان):٢٠٠٦(دراسة شحام 

لدى  "السیكوماتیة"هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الضغط المهني واالضطرابات      
ا للخصـــائص ومعرفـــة مــدى اخـــتالف العالقـــة المدروســة بـــین العینــة وفقـــ، أســاتذة التعلـــیم المتوســط

واســـــتخدمت الدراســـــة ، فــــردا تـــــم اختیـــــارهم عشـــــوائیا) ٣٤٢(وقـــــد أجریـــــت الدراســـــة علـــــى . الفردیــــة
وقـد أثبتـت النتــائج  . تحریــر العـوارض السـیكولوجیة اختبـارو ، ومقیـاس الضـغط المهنـي، المقـابالت

ائج كمــا أظهــرت النتــ، وجــود عالقــة بــین الضــغوط والمصــادر العالئقیــة واالضــطرابات الســیكوماتیة
وجــود تكــرار للمصــادر العالئقیــة للضــغط المهنــي ممــا یــؤدي إلــى مســتویات شــدیدة لــه تراوحــت فــي 

بـــــین الضـــــغط المهنـــــي واالضـــــطرابات  رتبـــــاطأغلبهـــــا بـــــین المتوســـــط والمرتفـــــع وبالتـــــالي كـــــان اال
  . السیكوماتیة موجباً 

الضغوط النفسیة لدى العمال في قطاع غزة وعالقتها بالصـالبة  "بعنوان ): ٢٠٠٦(دراسة یاغي
  " النفسیة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسیة لعمال محافظات قطـاع غـزة وعالقتهـا      
عــامال مــن العمــال )٦٨٣(وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن ، بالصــالبة النفســیة فــي ضــوء متغیــرات

مــن كافــة ) ١٩٨٤(لعمــل فــي األراضــي الفلســطینیة المحتلــة عــام الــذین یحملــون تصــاریح دخــول ل
وقــد كشــفت الدراســة علــى أن عمــال قطــاع غــزة یعــانون مــن ضــغوط نفســیة  . محافظــات القطــاع

ثـم ، ثم الضغوط األسـریة، ثم ضغوط المعابر، وشكلت الضغوط االقتصادیة المرتبة األولى، كبیرة
كمــا أظهــرت الدراســة وجــود صــالبة نفســیة عالیــة   .ثــم الضــغوط االجتماعیــة، االنفعالیــةالضــغوط 

كمــا اتضــح وجــود عالقــة طردیــة دالــة إحصــائیا بــین الدرجــة الكلیــة للضــغوط النفســیة ، لــدى العمــال
ولـــم تظهـــر الدراســـة وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا فـــي مســـتوى  . والدرجـــة الكلیـــة للصـــالبة النفســـیة

مـع وجـود فـروق دالـة بـین الحالـة ، جتماعیـةوالحالـة اال، الضغوط النفسـیة تعـزى إلـى متغیـر العمـر
  . االجتماعیة ودرجات ضغوط المعابر لصالح المطلقین
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الضــغوط النفســیة لــدى طلبــة الجامعــة اإلســالمیة  "بعنــوان : ) ٢٠٠٦(دراســة دخــان والحجــار 
  "وعالقتها بالصالبة النفسیة لدیهم

ومصادرها لدى طلبة الجامعة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسیة     
إضــافة إلــى تــأثیر بعــض المتغیــرات علــى  ، اإلســالمیة وعالقتهــا بمســتوى الصــالبة النفســیة لــدیهم

وقـــد اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج  ، الضـــغوط النفســـیة لـــدى طلبـــة الجامعـــة والصـــالبة النفســـیة لـــدیهم
ات الجامعــــة التســــعة طالبــــا وطالبــــة مــــن كلیــــ) ٥٤١(وبلغــــت عینــــة الدراســــة ، الوصــــفي التحلیلــــي
، األولـــى لقیــاس الضــغوط النفســیة لــدى الطلبـــة، نیواســتخدم الباحثــان اســتبانت، بأقســامها المختلفــة

أن : اسة إلى عدة نتائج وكـان مـن أهمهـاوالثانیة لقیاس مدى الصالبة النفسیة لدیهم وتوصلت الدر 
ـــــدى الطلبـــــة كـــــان  ( وأن معـــــدل الصـــــالبة النفســـــیة لـــــدیهم  )%٦٢(مســـــتوى الضـــــغوط النفســـــیة ل

بـین الطلبـة فـي مسـتوى الضـغوط  إحصـائیةكما بینت الدراسة وجود فروق ذات داللة %) ٧٧.٣٣
تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس لصـــالح الـــذكور أي أن مســـتوى الضـــغوط  –عـــدا ضـــغوط بیئـــة الجامعـــة  –

د فــروق ذات داللــة كمــا بینــت الدراســة عــدم وجــو ، النفســیة لــدى الطــالب أعلــى منــه لــدى الطالبــات
تعـزى لمتغیـر  –عـدا المالیـة والدرجـة الكلیـة  –بین الطلبة فـي مسـتوى الضـغوط النفسـیة  إحصائیة

   .الدخل الشهري

مسـتوى الضـغوط النفسـیة وعالقتـه بمسـتوى الدافعیـة لمـدیري  "بعنـوان: )٢٠٠٦(دراسة البدور 
  "مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربویة المسیحیة في األردن

تعرف مستوى الضغوط النفسیة وعالقته بمستوى الدافعیة لمـدیري مـدارس  إلى هدفت الدراسة     
) ٨٦(وقــد تكـــون مجتمــع الدراســة مـــن . األمانــة العامــة للمؤسســات التربویـــة المســیحیة فــي األردن

ة والثانیــــة لقیـــاس الدافعیــــ ، األولـــى لقیــــاس الضـــغوط النفســـیة: واســـتخدمت الباحثــــة أداتـــان. مـــدیراً 
وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود مســـتوى متوســـط مـــن الضـــغوط النفســـیة وفقـــًا إلجابـــات . للمـــدیرین

وكــان هنــاك . كمــا تبــین وجــود مســتوى مرتفــع مــن الدافعیــة لــدى هــؤالء المــدیرین. المــدیرین أنفســهم
كمـا أشـارت . سلبي دال إحصائیا بین مسـتوى الضـغوط النفسـیة للمـدیرین ومسـتوى الدافعیـة ارتباط

ائج إلى عـدم وجـود فـروق فـي مسـتوى الضـغوط النفسـیة لـدى مـدیري المـدارس تعـزى لمتغیـرات النت
تعـــزى لمتغیـــرات فضـــًال عـــن عـــدم وجـــود فـــروق فـــي مســـتوى الدافعیـــة . الجـــنس، والخبـــرة، واإلقلـــیم

  .، واإلقلیمالجنس، والخبرة
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اعلیـة الـذات مصـادر الضـغوط النفسـیة الدراسـیة وعالقتهـا بف "بعنـوان): ٢٠٠٥(دراسة األهواني
  )"دراسة مقارنة(األكادیمیة لدى طالب المرحلة الثانویة العامة واألزهریة 

هدفت دراسة األهواني إلى الكشف عن مصادر الضغوط النفسیة المدرسیة وعالقتها بفاعلیـة      
مقیاس مصادر فیها الباحث واستخدم ، طالبا وطالبة)٣٦٠(وبلغت عینة الدراسة، الذات األكادیمیة

ومقیاس فاعلیة الذات األكادیمیـة مـن ) ٢٠٠٤(إعداد محیي الدین من ضغوط النفسیة المدرسیة ال
ســلبیة دالــة بــین مصــادر ضــغوط البیئــة  إرتباطیــةونــتج عــن الدراســة وجــود عالقــة ، إعــداد الباحــث

وعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیا فـي مصـادر ضـغوط البیئـة ، المدرسیة وفاعلیـة الـذات األكادیمیـة
  . المدرسیة بین المجموعتین

الضــغوط النفســیة لــدى زوجــات األســرى الفلســطینیین وعالقتهــا  "بعنــوان ):٢٠٠٥(دراســة الفــي
  "ببعض المتغیرات

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلــــى الكشـــف عـــن عالقـــة الضــــغوطات النفســـیة لـــدى زوجـــات األســــرى      
، ومسـتواها التعلیمـي، األسـیرعمـر زوجـة (متغیـرات اإلسـرائیلي ب حـتاللالفلسطینیین في سجون اإل

واشــتملت ). وعــدد أبنائهــا ومســتوى التزامهــا بــالقیم الدینیــة، والمســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي لهــا
واســــتخدم الباحــــث ، زوجــــة) ٩٣( الدراســــة علــــى عینــــة تتكــــون مــــن المجتمــــع األصــــلي كلــــه ویبلــــغ

طینیین فــــي ســــجون مقیــــاس الضـــغوطات النفســــیة لــــدى زوجــــات األســـرى الفلســــ: المقـــاییس التالیــــة
وقـد توصـلت الدراسـة إلـى . ینیـةومقیـاس االلتـزام بـالقیم الد، اإلسرائیلي من إعـداد الباحـث حتاللاال
أمـــا علـــى ، توســـطةمســـتوى الضـــغوطات النفســـیة العامـــة لـــدى زوجـــات األســـرى الفلســـطینیین مأن 

لى الصعید أما ع ، دون المتوسط على الصعید النفسجسميو ، فوق المتوسط الصعید النفسي فهي
  . االجتماعي واالقتصادي فهو متوسطاً 

وأثرهمـا فـي  اإلنجـازالعالقة بین فاعلیة الذات ودافعیة  "بعنوان):٢٠٠٤( دراسة العلي وسحلول
  " التحصیل األكادیمي لدى طلبة الثانویة العامة في محافظة صنعاء

لدى الطلبة في مدینـة  اإلنجازهدفت الدراسة للتعرف على العالقة بین فاعلیة الذات ودافعیة      
وتكونـت عینـة  ، والتفاعل بینهما في التحصیل األكـادیمي للطلبـة ، صنعاء وفحص آثار كال منها

وقــد تــم  ، طالبــا وطالبــة مــن الصــف الثــاني ثــانوي بفرعیــة العلمــي واألدبــي) ١٠٢٥(الدراســة مــن 
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الــذات العامــة   فاعلیــةمقیــاس  ، واســتخدم فــي الدراســة أداتــین همــا، اختیــار العینــة بطریقــة عشــوائیة
 "لهبرمـانز"لألطفـال والراشـدین  اإلنجـازم ، ومقیاس دافـع ١٩٩٣تعریب المنصور عام  "لشفارتسر"

موجبــــة دالــــة  ارتباطیـــةوقـــد توصــــلت نتـــائج الدراســــة إلــــى وجـــود عالقــــة ، م١٩٨١تعریـــب موســــى 
وجـود فـرق دال إحصـائیا فـي وعـدم ، العینـة أفـرادلـدى  اإلنجازالذات ودافعیة  فاعلیةإحصائیا بین 

الـذات  فاعلیـةالتحصیل األكادیمي للطلبـة یعـزى إلـى مسـتویات فاعلیـة الـذات أو إلـى التفاعـل بـین 
  . اإلنجازودافعیة 

ــوان ):٢٠٠٤(دراســة الدریوشــي  ــي  "بعن ــاملین ف ــه الصــحفیین الع ــي تواج ــة الت الضــغوط المهنی
  "الصحافة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الضـــغوط المهنیـــة التـــي تواجـــه الصـــحفیین العـــاملین فـــي      
الصـــحافة الریاضـــیة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ومـــدى عالقـــة بعـــض المتغیـــرات الدیموغرافیـــة 
بمســتوى الضــغوط المهنیــة التــي تواجــه الصــحفیین العــاملین فــي الصــحافة الریاضــیة فــي المملكــة 

اسـتبانه قـام الباحـث بإعـدادها تضـمنت عـدة محـاور وفقًـا ألهـداف  اسـتخداموتـم . عودیةالعربیة السـ
ـــغ عـــدد العینـــة  اســـتخداموتـــم ، الدراســـة وتســـاؤالتها ) ١٦٦(المـــنهج الوصـــفي فـــي هـــذه الدراســـة وبل

صـحفي مـن العـاملین ) ٨٧(بالصـحف غیـر المتخصصـة بالریاضـة و) ٧٩(صحفي مقسـمین إلـى 
ـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة أن ، یاضـــةفـــي الصـــحف المتخصصـــة فـــي الر  واتضـــح مـــن النت

 ، الضغوط االقتصادیة بدرجة فوق المتوسط هي أكثر وأهم الضغوط التي یتعرض لها الصحفیین
وفـي ضـوء هـذه النتـائج تـم وضـع مجموعـة ، وتأتي بعدها في درجـة األهمیـة الضـغوط االجتماعیـة

الضـــغوط المهنیـــة التـــي تواجـــه الصـــحفیین مـــن التوصـــیات التـــي یمكـــن أن تســـاعد فـــي الحـــد مـــن 
  . العاملین في الصحافة الریاضیة في المملكة العربیة السعودیة

ضــغوط العمــل وعالقتهــا بالدافعیــة نحــو العمــل لــدى رؤســاء األقســام ): "٢٠٠٣(دراســة الزعبــي 
  "األكادیمیة في الجامعات األردنیة

ي یعاني منها رؤساء األقسام األكادیمیـة إلى معرفة مستوى ضغوط العمل التالدراسة هدفت       
، فضال عن التعّرف على درجـة اخـتالف  ، و مستوى دافعیتهم نحو العمل في الجامعات األردنیة

فــــي العمــــل ، والمســــاندة  ، وســــنوات الخبــــرة الخــــتالف ضــــغوط العمــــل الدافعیــــة نحــــو العمــــل تبعــــاً 
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مًال وعـــدد أفـــراده جتمـــع الدراســـة كـــاوقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن م. ونـــوع الجامعـــة، االجتماعیـــة
، وأداة الدافعیة  أداة ضغوط العمل: وهما، واستخدمت في هذه الدراسة أداتان، رئیس قسم) ٣٧٢(

عینـــة الدراســـة كـــان  أفـــرادوأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن مســـتوى ضـــغوط العمـــل لـــدى . نحـــو العمـــل
ً◌، وهنــاك عالقــة  عینــة الدراســة كــان عالیــا أفــراد، وأن مســتوى الدافعیــة نحــو العمــل لــدى  متوســطا

  .بین مستوى ضغوط العمل ومستوى الدافعیة نحو العمل إحصائیةذات داللة 

فاعلیة الذات و عالقتها بـبعض المتغیـرات الدافعیـة لـدى  "بعنوان :  )٢٠٠٠(دراسة  الشعراوي 
  "طالب المرحلة الثانویة

وبـین الصـفین األول الثـانوي والثـاني الثـانوي ، نإلى بحث الفـروق بـین الجنسـیالدراسة هدفت      
في تباین درجـات الطـالب علـى ) الصف الدراسي  ،الجنس(وكذا تأثیر تفاعل  ، في فاعلیة الذات

، والتوجـه الشخصـي، األكـادیمي نجـازمقیاس فاعلیة الذات وتحدید عالقة فاعلیة الذات بالـدافع لإل
من الطـالب بالصـفین )٤٦٧(ي وتألفت عینة الدراسة من واالتجاه نحو التعلم الذات، وتحقیق الذات

األكـــادیمي مـــن  نجـــازواســـتخدم الباحـــث مقیـــاس فاعلیـــة الـــذات والـــدافع لإل . األول والثـــاني الثـــانوي
ـــارو ، إعـــداده ـــذات  اختب ـــاس تحقیـــق ال طلعـــت "ترجمـــة وٕاعـــداد ، "لشوســـتروم"التوجـــه الشخصـــي وقی

صـالح "ترجمـة وٕاعـداد ، "لججلینمـو"و التعلم الذاتي ومقیاس التوجه نح، "فیوال الببالوي "منصور و
وكذا الصـفین األول  ، وكشفت نتائج الدراسة بعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین، "مراد 

وال یوجد تفاعل دال إحصائیا لتفاعل الجنس ، والثاني الثانوي في متوسطات درجات فاعلیة الذات
 اإلنجــــازب علــــى مقیــــاس فاعلیــــة الــــذات وكــــل مــــن الصــــف الدراســــي فــــي تبــــاین درجــــات الطــــالو 

  . والتوجه الشخصي وتحقیق الذات واالتجاه نحو التعلم الذاتي، األكادیمي

دراسة بعض المتغیـرات النفسـیة الالزمـة للنجـاح فـي ممارسـة  "بعنوان:  )١٩٩٧(دراسة المهنا 
  "مهنة الصحافة

هدفت الدراسة للكشـف عـن سـمات الشخصـیة الالزمـة لممارسـة مهنـة الصـحافة بوجـه عـام و      
والكشـــف عـــن الســـمات الشخصـــیة ضـــمن المتغیـــرات النفســـیة الالزمـــة ، فـــي مختلـــف التخصصـــات

   وتكونـت عینــة البحـث مــن، لممارسـة مهنـة الصــحافة فـي كــل تخصـص مــن تخصصـات الصــحافة
ســون المهنــة فــى مختلــف الصــحف بمختلــف المنــاطق بالمملكــة مــن الصــحفیین الــذین یمار ) ٤٠( 
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واســتخدم الباحـــث  . مــن الجنســین) ســنة ٥٢ -٢٠( العربیــة الســعودیة و تتــراوح أعمــارهم مــا بـــین
، إعــــداد الباحــــث) ســــمات الشخصــــیة للصــــحفي  اســــتبانة(  الدراســــة الســــیكومتریة:األدوات التالیــــة 

تاریخ الحالة : استمارة المقابلة الشخصیة (یة ، و قبلهاللدراسة اإلكلینیك) تفهم الموضوع  اختبار(و
احتلـت : وأسـفرت نتـائج الدراسـتین السـیكومتریة و اإلكلینیكیـة عـن اآلتـي . إعداد صالح مخیمـر) 

و احتلـت السـمات ، فیما احتلت السـمات العقلیـة المركـز األول، السمات االجتماعیة المركز الثاني
ت السـمات القیادیـة فـي سـمات أخـرى هـي الثقافیـة و االجتماعیـة وتمثلـ، الریاضیة المركز الخامس

  . االنفعالیةتلتها في النسبة السمات الخلقیة و الدینیة و  ، و الوجدانیة و الحركیة والجسمیة

  :الدراسات األجنبیة : ثانیاً 

مركـــز الضـــبط " بعنـــوان): Roddenberry &Renk,2010(دراســـة رود ینبیـــري ورینـــك  
  "كمتغیرات وسیطة في العالقات بین الضغوط والمرض لدى طلبة الجامعةوفاعلیة الذات 

إلـى التحقـق مـن دور مركـز الضـبط وفاعلیـة الـذات كمتغیـرات نفسـیة وسـیطة  الدراسـة هدفت      
) ٣٤٤(وتكونــت عینــة الدراســة مـــن  ، فــي العالقــات بــین الضـــغوط والمــرض لــدى طلبــة الجامعـــة

شــملت الطلبــة األمــریكیین مــن أصــل  ، مــن الــذكور) ١١١(مــن اإلنــاث و) ٣٣١(مــنهم ، ◌ً  طالبــا
وأظهرت نتائج الدراسـة أن اسـتراتیجیات التـدخل المسـتندة إلـى ، قوقازي وآسیوي وأفریقي وغیر ذلك

  . على اإلحساس بالهدف من الحیاة نظریة فاعلیة الذات لها تأثیر ایجابي

ذاتیـــة لبرنـــامج مســـاعدي دور الكفـــاءة ال "بعنـــوان ):٢٠٠٩(دراســـة تشـــو شـــانج وســـان یـــان 
  "الموظفین في االحتراق الوظیفي المرتبط بالضغوط النفسیة

ـــاءة الذاتیـــة لبرنـــامج مســـاعدي المـــوظفین فـــي       هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى استكشـــاف دور الكف
مـن العـاملین ) ٢٠٥(وقد تكونت عینـة الدراسـة مـن . االحتراق الوظیفي المرتبط بالضغوط النفسیة

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن ، ت التكنولوجیــا العالیــة فــي كلیــة العلــوم فــي تــایوانفــي الصــناعات ذا
  .في االحتراق الوظیفي من خالل الكفاءة الذاتیة الضغوط یمكن أن تؤثر سلبا وبشكل غیر مباشر
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الصـحة النفسـیة وعالقتهـا بالضـغط  "بعنـوان: ) Babak et al,2008(دراسة بابـاك وآخـرون 
  "الذات المدركة بین المراهقین الذكور من الطالب فاعلیةاإلدراكي  و 

 لنفســـیة وعالقتهـــا بالضـــغط اإلدراكـــيهـــدفت الدراســـة إلـــى بحـــث العالقـــة بـــین حالـــة الصـــحة ا     
طالبا ) ٨٦٦(الذات المدركة بین المراهقین الذكور من الطالب ، وقد بلغت عینة الدراسة  فاعلیةو 

 Gold berg et(ث مقیـاس الصـحة العامـة إعـداد مـن طـالب المـدارس العلیـا ، واسـتخدم الباحـ
al,1997 ( ومقیــاس االكتئــاب الحــاد والضــغوط مــن إعــداد ،)Cohen,1993( ومقیــاس فاعلیــة ،

، وكشفت نتائج الدراسة إلى أن فاعلیة الـذات )Sohwarzer& Jeruslem 1955(الذات إعداد 
وأوضـــحت نتــائج الدراســـة أن ،  تــؤثر علــى الصـــحة النفســیة واالســـتجابة للضــغوط لـــدى المــراهقین

الــذین لــدیهم فاعلیــة ذات عالیــه و مرتفعــه یســتطیعون مواجهــة الضــغوط وصــحتهم النفســیة جیــدة 
بینمــا الــذین لــدیهم فاعلیــة ذات أقــل یصــعب علــیهم التعامــل مــع الضــغوط أو مواجهتهــا ممــا یــؤدي 

  . إلى زیادة التوتر والتعرض للقلق واالضطراب النفسي

بحـث العالقـة بـین " بعنوان:  )Iglesia et al,2005(ایجلیسیا وآخرون وفي دراسة قامت بها
  "فاعلیة الذات وكل من القلق والضغط النفسي لدى عینة من طالب الجامعة

إلــى معرفــة العالقــة بــین فاعلیــة الــذات وكــل مــن القلــق والضــغط النفســي لــدى الدراســة هــدفت      
طالبـًا واسـتخدمت الدراسـة مقیـاس ) ١٣٦(مـن وتكونت عینـة الدراسـة ، ىعینة من طالب الجامعة

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة ، ومقیـــاس الضـــغط النفســـي، ومقیـــاس القلـــق، فاعلیـــة الـــذات
وأن االســترخاء العضــلي لــه ، ســالبة بــین فاعلیــة الــذات وكــل مــن القلــق والضــغط النفســي ارتباطیــة

  . ةدور في خفض مستوى القلق والضغط النفسي لدى طالب الجامع

المســـاندة االجتماعیـــة  "بعنـــوان:  )Coffman&Gillgan,2003(دراســـة كوفمـــان وجیلیجـــان 
  "والضغوط المدركة وفاعلیة الذات والرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة

 ، إلــــى التحقــــق مــــن العالقــــة بــــین المســــاندة االجتماعیــــة والضــــغوط المدركــــة الدراســــة هــــدفت     
طالبــًا ) ٩٤(وتكونـت عینــة الدراسـة مـن ، والرضـا عــن الحیـاة لـدى طلبــة الجامعـة ، وفاعلیـة الـذات

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن الطـالب الـذین سـجلوا مسـتویات مرتفعـة مـن ، جامعیا في السنة األولـى
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والطـــالب الـــذین ســـجلوا مســـتویات ، الرضـــا عـــن الحیـــاة ســـجلوا مســـتویات منخفضـــة مـــن الضـــغوط
  . جلوا مستویات متوسطة من الضغوطمرتفعة من فاعلیة الذات س

الضغوط وفاعلیة الذات " بعنوان:  )Dwyer&Cummings,2001(دراسة دویر وكیومینقس 
  "والمساندة االجتماعیة واستراتیجیات التأقلم لدى طلبة الجامعة الكندیة

واســتراتیجیات  ، إلــى معرفــة العالقــة بــین فاعلیــة الــذات والمســاندة االجتماعیــةالدراســة هــدفت      
وأظهــرت نتــائج  . مــن طلبــة الجامعــة الكندیــة )٧٥(وتكونــت عینــة الدراســة مــن ، التــأقلم والضــغوط

كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة  . سالبة بین فاعلیة الـذات والضـغوط ارتباطیةالدراسة أن هناك عالقة 
ان لـدیهم مسـتویات عالیـة ستراتیجیة التأقلم القائمة على التجنـب كـاالعینة الذین استخدموا  أفرادأن 

  .من الضغوط

  .تعقیب عام على الدراسات السابقة: ثالثاً 

 نْ إ ستعراض الدراسات السابقة التي بحثـت المتغیـرات المتعلقـة بالدراسـة الحالیـة و من خالل ا  
یتضــح أن الضــغوط النفســیة ظــاهرة مرتبطــة بــالمهن  ،لــم تكــن جمیعهــا مجتمعــه فــي نفــس الدراســة 

ات اإلبداعیــة فیــه ، وأن اإلنجــاز ن الدافعیــة ركیــزة مهمــة للنجــاح فــي العمــل وتحقیــق أ، و  المختلفــة
  .الفاعلیة الذاتیة هي أحد مفاتیح النجاح في قیادة الجماعات وبناء العالقات والكفاءة في العمل

إن المتتبــــع للدراســــات التــــي تــــم استعراضــــها یالحــــظ وفــــرة كبیــــرة فــــي الدراســــات التــــي تناولــــت     
والفاعلیـــة  نجـــاز، كمـــا یالحـــظ أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي بـــات موضـــوع الدافعیـــة لإل لنفســـیةالضـــغوط ا

، إال أن المیــدان التربــوي العربــي واألجنبــي لــم یعــط عینــة  الذاتیــة یشــغل بــال البــاحثین والمهتمــین
وقـد ، وباألخص فـي مجـال علـم الـنفس، الصحفیین االهتمام الكافي من حیث الدراسة واالستقصاء

  :ي حظ ما یللو 

  من حیث الهدف: أوالً 

أنهـا هـدفت  لـوحظ مـن حیـث الهـدف ، على مسـتوى الدراسـات التـي تتعلـق بالضـغوط النفسـیة     
،  إلـــى التعـــرف علـــى مســـتوى الضـــغوط النفســـیة لـــدى فئـــات مختلفـــة وبـــاختالف بعـــض المتغیـــرات
ن والكشـف عــن أســباب الضــغوط النفسـیة، كمــا كانــت تحتــوي علــى دراسـات هــدفت إلــى الكشــف عــ
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مستوى الضغوط النفسیة والمسئولیة االجتماعیـة لـدى ضـباط إسـعاف حـرب غـزة وعالقتهـا بـبعض 
كما أن هناك دراسات هدفت إلى الكشف عن عالقة الضغوطات النفسیة لدى زوجـات ، المتغیرات

ودراسـات هـدفت إلـى الكشـف ، بعـدة متغیـراتسرائیلي حتالل االاألسرى الفلسطینیین في سجون اال
،  ، الصــالبة النفســیة الضــغوط النفســیة بــبعض المتغیــرات مثــل المســؤولیة االجتماعیــةعــن عالقــة 

والتـــي هـــدفت للكشـــف عـــن عالقـــة الضـــغوط ) ٢٠٠٥الفـــي، (وكـــذلك دراســـة ، الضـــغوط المهنیـــة
والمســتوى االجتمــاعي ، ومســتواها التعلیمــي، النفســیة بــبعض المتغیــرات منهــا عمــر زوجــة األســیر

فــي ســجون  األســرىزوجــات  لــدىبــالقیم الدینیــة  االلتــزامومســتوى  ،ائهــاوعــدد أبن، واالقتصــادي لهــا
  . حتاللاال

فكانت من  نجاز ،أما بالنسبة للدراسات التي تتعلق بالضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإل     
دراسات هدفت إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسیة والفروق بین  :حیث الهدف تنقسم إلى

ضي الضغوط و مرتفعي الضغوط في مستوى الروح المعنویة والمساندة االجتماعیة الطلبة منخف
وهناك بعض الدراسات تهدف إلى التعرف على عالقة ، لدى عینة من طلبة الجامعات الفلسطینیة

وهناك دراسات هدفت إلى تقصي فاعلیة برنامج قائم على ، نجازبعض المتغیرات بالدافعیة لإل
  .مستوى الضغوط النفسیة أساس اإلرشاد في خفض

فكانت  ، أما على مستوى الدراسات التي تناولت الضغوط النفسیة وعالقتها بفاعلیة الذات     
العالقة بین فاعلیة الذات وضغوط الحیاة لدى الطالبات  علىالتعرف  إلىهناك دراسات تهدف 

والقلق والضغط توتر ، وهناك دراسات ربطت بعض المتغیرات بفاعلیة الذات مثل ال المتزوجات
  .وعالقته بفاعلیه الذات ، النفسي

، وبخصوص الدراسات التي تناولت بعض المتغیرات النفسیة وطبقت على عینة الصحفیین     
فكانت هناك دراسات تهدف إلى التعرف على مستوى الضغوط المهنیة التي تواجه الصحفیین 

ك دراسات هدفت للكشف عن سمات وعالقة بعض المتغیرات الدیموغرافیة ، كما أن هنا
وأخیرًا فهناك ، الشخصیة الالزمة لممارسة مهنة الصحافة بوجه عام و في مختلف التخصصات

دراسات هدفت إلى التعرف على قیم العمل والسلوك التوكیدي الذي یتصف بها طالب اإلعالم 
  .والصحفیین العاملین
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  :من حیث المنهج: ثانیاً  

، فهي متباینة  الدراسات السابقة فكما تباینت من حیث أهدافهاطالع على من خالل اال
دراسات أخرى و ،  فهناك دراسات استعانت بالمنهج الوصفي ، ومختلفة من حیث منهجها

، )٢٠٠٧(المزروع  يرتباطدراسات استعانت بالمنهج اإل، و  استعانت بالمنهج الوصفي التحلیلي
  . سات استعانت بالمنهج البنائيدراو ،  دراسات استعانت بالمنهج التجریبيو 

  :من حیث العینة: ثالثاً 

، فعلى مستوى الدراسات التي تتعلق بالضغوط  الدراسات السابقة من حیث العینة اختلفت  
طلبة ، وزوجات األسرى ، ، فاهتم الباحثون بالعدید من الشرائح منها ضباط اإلسعاف النفسیة

  .بعض المهنیین، وغیرهاو ، المراهقین، مدراء المدارس، ، المعلمین الجامعات

، فهي أیضا كانت تطبق على فئات نجازأما على مستوى دراسات التي تعلقت بالدافعیة لإل  
مختلفة منها طلبة الجامعات وعدد من المهنیین ورجال األمن باإلضافة إلى بعض الفئات 

  . األخرى

أیضا كانت تطبق على فئات ، فهي  دراسات التي تعلقت بفاعلیة الذاتالأما على مستوى 
  . مختلفة منها طلبة الجامعات مهنیین والممرضین والطلبة

طبق على  بعضها، ف من حیث العینة اختلفتدراسات الصحفیین فهي أیضًا وفیما یخص 
  . رأس عملهمعلى الصحفیین بوجه عام  والصحفیین العاملین  وعلى،  الصحفیین الطلبة

  : حصائیةمن حیث األسالیب اإل: رابعا ً 

، ومن أكثر األسالیب  تنوعت األسالیب اإلحصائیة في الدراسات السابقة تبعا لتنوع أهدافها     
  :اإلحصائیة شیوعا في تلك الدراسات

،  ، تحلیل التباین االنحرافات المعیاریةرتباط ، ، معامالت اال حساب المتوسطات الحسابیة     
ولقد استنارت الدراسة الحالیة بهذه األسالیب واستخدم الباحث ، ، والتحلیل العاملي)ت(اختبار

  ONE WAY ANOVAتحلیل التباین األحادي  اختبارمعظمها إضافة إلى 
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  :من حیث النتائج: خامسًا 

الحظ الباحث أن نتائج الدراسات السابقة كانت متباینة فیما بینها ، فعلى مستوى دراسات 
متوسطًا ، راسات أثبتت أن مستوى الضغوط النفسیة كان الضغوط النفسیة نالحظ بأن هناك د

بینما أظهرت دراسات أخرى أن مستوى الضغوط النفسیة ) ٢٠٠٦،والحجار دخان(مثل دراسة 
، ومنها دراسات )٢٠٠٦شحام،(كان یترواح مابین المتوسط والمرتفع كما هو الحال في دراسة 
بعض الدراسات وجود عالقات  أكدت على أن مستوى الضغوط النفسیة منخفض، وأظهرت

، بینما أكدت دراسات أخرى على وجود عالقة  موجبة بین الضغوط النفسیة وبعض المتغیرات
  .  سالبة بین الضغوط النفسیة وبعض المتغیرات

نالحظ بأن هناك  نجازوعلى مستوى دراسات الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإل     
وهناك دراسات  نجاز ،سالبة بین الضغوط النفسیة والدافعیة لإلدراسات أكدت على وجود عالقة 

وجود مستوى من الضغوط النفسیة المدرسیة  علىأكدت على ) ٢٠١٢دراسة العمري،(مثل 
 ارتباطیةكما أسفرت عن وجود عالقة ، األكادیمي والصحة النفسیة بدرجة متوسطة اإلنجازو 

  .األكادیمي والصحة النفسیة اإلنجازسالبة وعكسیة بین درجات الضغوط النفسیة و 

د فروق بین في عدم وجو ) ٢٠١١(دراسة الشاعرنتائج مع نتائج الدراسة الحالیة اتفقت و      
التعرض ، الخبرة، الحالة االجتماعیة، الجنس(تعزى لمتغیرات الدراسة  مستوى الضغوط النفسیة

معها في فیما یخص متغیر  اختلفتو ، )منطقة العمل، فقدان أحد الزمالء، لحوادث سابقة
حیث كشفت دراسة الشاعر عن وجود فروق في  ،التعرض الستهداف مباشر خالل فترة الحرب

  . هذا المتغیر لصالح اللذین لم یتعرضوا الستهداف مباشر خالل الحرب

في عدم وجود فروق  ) ٢٠٠٣(والزغبي ، ) ٢٠٠٦(واتفقت كذلك مع نتائج دراسة البدور       
مع نتائج دراسة  اختلفتو ). واإلقلیم، الخبرة، الجنس(الضغوط النفسیة تعزى لمتغیرات في مستوى 

فیما یخص متغیر الجنس والتي كشفت نتائجها عن وجود فروق في  ) ٢٠٠٦(الحجار دخان و 
  . هذا المتغیر لصالح الذكور في حین لم تجد الدراسة الحالیة أي فروق
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والتي كشفت نتائجها عن  ) ٢٠٠٦( مع نتائج دراسة یاغي نتائج الدراسة الحالیة اختلفتكما    
في  ، وجود فروق بین مستوى الضغوط النفسیة تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة لصالح المطلقین

  .حین لم تجد الدراسة الحالیة أي فروق

في وجود فروق في مستوى الضغوط النفسیة  ) ٢٠١٠(كذلك مع نتائج دراسة حمدان  اختلفتو  
في حین لم تكشف نتائج الدراسة الحالیة عن وجود أي  ، لمتغیر الجنس لصالح اإلناث تعزى
   . فروق

فكانت الضغوط  نجاز ،دارسات التي ربطت بین الضغوط النفسیة والدافعیة لإلالوهناك      
و  )٢٠١٠حمدي،(النفسیة تبعا لمتغیر الجنس في دراستین لصالح اإلناث مثل دراسة

 نجازالحظنا بأن هناك دراسات أثبتت عن وجود عالقة بین الدافعیة لإل كما. )٢٠٠٩أحمد،(
وبعض  نجاز، وهناك دراسات أظهرت أن هناك عالقة سالبة بین الدافعیة لإل وبعض المتغیرات

  .المتغیرات

أما على مستوى دراسات الصحفیین فأظهرت أن الضغوط االقتصادیة بدرجة فوق المتوسط      
في ، )١٩٩٤الدریوشي،( وط التي یتعرض لها الصحفیین االجتماعیة دراسةهي أكثر وأهم الضغ

  . حین كشفت نتائج الدراسة الحالیة عن أن المحور المهني في أعلى مراتب الضغوط

فیمـا احتلـت ، أن احتلـت السـمات االجتماعیـة المركـز الثـاني عـنفأسفرت ) ١٩٩٧(أما دراسة مهنا
  .السمات العقلیة المركز األول

 ، منهـا صـیاغة مشـكلة دراسـته وتسـاؤالتها ، اد الباحث من الدراسات السابقة في عدة جوانبواستف
 نجازكما استفاد من البرامج المقترحة لخفض مستوى الضغوط النفسیة أو رفع مستوى الدافعیة لإل

  .وفاعلیة الذات

التعـرف علـى أبعـاد ، و  كما استفاد الباحث مـن الدراسـات السـابقة فـي بنـاء مقـاییس الدراسـة الحالیـة
  .نفعیة لإلنجاز التي تبناها الباحثی، وأبعاد الدا الضغوط النفسیة
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  :ما تمیزت به الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة : سادسًا 

نــه ضــم عنوانــا میزتــه الفتــرة إحیــث  ، الدراســة الحالیــة فــي أن موضــوعها یعــد مختلفــا تتمیــز     
كمـا ، ) ٢٠١٢ -حجـارة السـجیل –حرب األیام الثمانیة (غزة ، وحدث تاریخي وهو حرب  الزمنیة

لــم یــتم تناولهــا مــن ) الصــحفیین ( اســتهدف عینــة وشــریحة مهنیــة مهمــة فــي مجتمعنــا الفلســطیني 
كمـا كـان لهـدفها والـذي یهـتم بالكشـف ، )علـى حـد علـم الباحـث(الجانب السـیكولوجي فـي فلسـطین 

، وفاعلیـة الـذات لـدى الصـحفیین بعـد حـرب غـزة نجـازعن الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیـة لإل
مــدلوالت تفیــد األخصــائیین النفســیین والمــدربین والمهتمــین فــي مجــال تطــویر المنظومــة اإلعالمیــة 

تكمــن خصوصــیة الدراســة الحالیــة فــي أنهــا تتبنــى كمــا و ، للمجتمــع الفلســطیني واالرتقــاء بكوادرهــا
، البعــد  البعــد الجســمي، ، البعــد المعرفــي بعــد المهنــيال: (أبعــاد الضــغوط النفســیة تتمثــل بمــا یلــي

بعـد المثـابرة ( فـي  متمثلـة نجـازوأبعـاد الدافعیـة لإل).  البعـد السـلوكي، البعد االنفعـالي، االجتماعي
، وبعـــد التغلـــب علـــى العوائـــق  ، وبعـــد الســـعي نحـــو التفـــوق وبعـــد الشـــعور بالمســـؤولیة، والنضـــال

  ).  بعد المنافسة ، ة والمعنویةوبعد المكافآت المادی، والصعوبات

،  وفاعلیـــة الـــذات  لضـــغوط النفســـیةا (الحـــظ الباحـــث عـــدم تنـــاول متغیـــرات الدراســـة الحالیـــة وقـــد 
فكانــت هـذه الدارســة بمثابـة أول دراســة تــربط  )علـى حــد علمـه (لـدى الصــحفیین ) نجــازلدافعیـة لإل

  .  بین المتغیرات الثالثة السابقة

أن تكون مكملة للجهـود العربیـة والتـي بـذلت فـي موضـوع فإن الباحث یرجو من هذه الدراسة لذلك 
أن و ، أو الضـغوط النفسـیة وعالقتهـا بفاعلیـة الـذات نجـاز ،الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإل

 علــم الــنفسمجــال  علــم الــنفس بشــكل عــام ، وٕالــىمیــدان جهــدًا ، ومعرفــة جدیــدة مضــافة إلــى تقــدم 
  .بشكل خاص عالمي والمهنياإل
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  :  فروض الدراسة 

بین متوسطات ) α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك فروق ذات داللة   -١
وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وبین  نجازالضغوط النفسیة والدافعیة لإل

  . " ٣المتوسط الحیادي في الدراسة وهو 
بین الضغوط النفسیة ) α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك عالقة ذات داللة  -٢

  ".لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازوالدافعیة لإل
بین الضغوط النفسیة )  α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك عالقة ذات داللة  -٣

  ".الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وفاعلیة
بین متوسط الدافعیة )  α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك فروق ذات داللة  -٤

المرتفعة (لمستوى الضغوط النفسیة تعزى لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة  نجازلإل
 .)المنخفضة جداً  - المنخفضة - المتوسطة –المرتفعة  -جداً 

بین متوسط فاعلیة ) α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك فروق ذات داللة  -٥
 -المرتفعة جداً (لمستوى الضغوط النفسیة تعزى الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة 

 .)المنخفضة جداً  - المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة 
بین متوسط الضغوط )  α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةذات داللة  ال توجد هناك فروق -٦

الجنس، الحالة :( النفسیة لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة 
االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، التعرض الستهداف 

 ).ن أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب أثناء الحرب، فقدا
بین متوسط الدافعیة )  α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك فروق ذات داللة  -٧

الجنس، الحالة : ( لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة  نجازلإل
االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، التعرض الستهداف 

 ).أثناء الحرب، فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب 
بین متوسط فاعلیة )  α=05.0(عند مستوى داللة  ائیةإحصال توجد هناك فروق ذات داللة  -٨

الجنس، الحالة ( الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة 
االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، التعرض الستهداف 

 )".اء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب أثناء الحرب، فقدان أحد الزمالء أثن
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 :أثناء تطبیقه للدراسة الحالیة  الصعوبات التي واجهت الباحث

االنقطاع المستمر للتیار الكهربائي عن قطاع غزة ، األمر الذي أعاق الباحث أثناء إعداد  -١
طبقت الدراسة الدراسة ، مما أّثر سلبا على سرعة انجاز الدراسة النظریة والتطبیقیة ، حیث 

فعلیا على عینة الصحفیین بعد انتهاء الحرب على غزة بما یقارب تسعة أشهر، مما قد یكون 
  .أثر على نتائج الدراسة 

صعوبة التواصل مع عینة الصحفیین، وذلك بسبب طبیعة عملهم ، ولعـدم تواجـدهم فـي نقابـة  -٢
بـــاء التـــي یعملـــون الصـــحفیین بشـــكل جمـــاعي، وتواجـــدهم علـــى رأس عملهـــم فـــي وكـــاالت األن

لصالحها، والتي تتواجد في أماكن متفرقة في قطاع غزة األمر الذي أجهـد الباحـث فـي عملیـة 
 .التواصل معهم لتطبیق أدوات الدراسة علیهم 

خصوصـــیة عمـــل الصـــحفیین الفلســـطینیین فـــي قطـــاع غـــزة ، ممـــا یجعلهـــم عرضـــًة للضـــغوط  -٣
تختلف عن فئة أخرى من نفس النوع فـي والتي قد ، النفسیة ومواجهة المخاطر بشكل متكرر 

لـــذا فقـــد وجـــد  .األمـــر الـــذي أوجـــب تطبیـــق متغیـــرات الدراســـة علـــى هـــذه الفئـــة، بیئـــات أخـــرى 
فــي  الدراســات الســابقة التــي تناولــت نفــس الموضــوع علــى عینــة الصــحفیینفــي نــدرة الباحــث 

ة أخـرى علـى وكذلك شح الدراسات التي تناولت متغیرات نفسـی، )هحسب اطالع(بیئات أخرى 
حســــب إمكاناتــــه واطالعــــه ، عینــــة الصــــحفیین ، والتــــي اجتهــــد الباحــــث فــــي الوصــــول إلیهــــا 

 .المتواضعان ، وقد تم إدراجها ضمن قائمة الدراسات السابقة
خصوصیة الشریحة المهنیة التي تناولها البحث ، فكان البد من إعداد مقاییس تتناسب بشكل  -٤

یمــرون بهــا حســب عملهــم وصــعوباته ، ودافعیــتهم  خــاص مــع طبیعــة الضــغوط النفســیة التــي 
األمر الذي جعل الباحث یجتهد في الوصول ، لإلنجاز ، وفاعلیتهم الذاتیة من جانب مهنتهم 

إلـــى أبـــرز المظـــاهر التـــي تمیــــزهم عـــن غیـــرهم مـــن الفئــــات األخـــرى مـــن خـــالل مقــــابالتهم ، 
 .وتحسس تلك الجوانب الخاصة بهم وبطبیعة عملهم 
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  الفصل الرابع 

  إجراءات الدراسة

  :مقدمة

مجتمـع الدراســة وعینتهـا ، وكــذلك أدوات  فــرادیتنـاول هـذا الفصــل وصـفًا لمــنهج الدراسـة ، واأل     
الدراســـــة المســـــتخدمة وطـــــرق إعـــــدادها ، وصـــــدقها وثباتهـــــا ، كمـــــا یتضـــــمن هـــــذا الفصـــــل وصـــــفًا 
لإلجـــــراءات التـــــي قـــــام بهـــــا  الباحـــــث فـــــي تقنـــــین أدوات الدراســـــة وتطبیقهـــــا ، وأخیـــــرًا المعالجـــــات 

  . عتمد الباحث علیها في تحلیل الدراسةحصائیة التي ااإل

  :منهجیة الدراسة  أوًال  

والـذي یقصـد بـه دراسـة  ، تبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـيمن أجل تحقیـق أهـداف الدراسـة ا
ــــي  ، والقیــــاسداث قائمــــة موجــــودة متاحــــة للدراســــة ظــــواهر وأحــــ كمــــا هــــي دون تــــدخل الباحــــث ف

  ).٤٣: ٢٠٠٠،األغا(ویستطیع الباحث أن یتفاعل معها فیصفها ویحللها ،مجریاتها

  :مجتمع الدراسة: ثانیاً  

یتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع الصــحفیین العــاملین فــي وكــاالت األنبــاء المختلفــة  فــي قطــاع   
نقابــة الصــحفیین فــي قطــاع غــزة    إحصــائیةوذلــك حســب ، صــحفي)  ٤٠٠( غــزة والبــالغ عــددهم  

  م ٢٠١٤ – ٢٠١٣للعام 

  :تألفت عینة الدراسة من  التالي  :عینـة الدراسـة: ثالثًا 

 Pilot Sample: العینة االستطالعیة .١

ها قــام بتجریبهــا علــى عــدد معــین مــن لباحــث ألدوات الدراســة التــي ینــوي اسـتخدامبعـد إعــداد ا     
ــغ  أفــراد علــى عــدد مــن وكــاالت األنبــاء فــي  صــحفي مــوزعین عشــوائیاً ) ٣٠(المجتمــع األصــلي بل

، وللتأكــد مــن مالئمتهــا  مــا بهــذه األدوات مــن ثغــرات یمكــن معالجتهــاكتشــاف وذلــك ال، قطــاع غــزة
  .، والتحقق من صدقها وثباتها ، ولتقنینها للبیئة المحلیة
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  Actual Sample: عینة الدراسة الفعلیة . ٢

ختیــار عینــة عشــوائیة بســیطة ممثلــة للمجتمــع األصــلي للدراســة بمعــدل حیــث قــام الباحــث با     
، من الصحفیین العاملین في وكاالت األنبـاء فـي قطـاع غـزة)  ٢٠٠( عددهم منهم والبالغ % ٥٠

   .ي توضیح لمواصفات هؤالء األفرادوفیما یل، ختیارهم بطریقة العینة العشوائیةوقد تم ا

  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة   

 العینة حسب الجنس أفرادتوزیع   -

، %)88.5( أن نسبة الصحفیین الذكور في عینة الدراسة بلغت )  ١( رقم  یتبین من جدول     
  %)      11.5( أما نسبة اإلناث بلغت 

  العینة حسب الجنس أفرادتوزیع  ) ١( جدول رقم                           

 اإلجمالي أنثى ذكر الجنس

 200 23 177 التكرارات

 100 11.5 88.5 النسبة

  
 العینة حسب الحالة االجتماعیة أفرادتوزیع  -

( أن نسـبة الصـحفیین العـازبین فـي عینـة الدراسـة بلغـت )  ٢( رقـم التـالي یتبین مـن الجـدول      
أمــا نســبة الصــحفیین )  54( أمــا نســبة الصــحفیین المتــزوجین فــي عینــة الدراســة بلغــت )  39.5

  ). 6.5( األرامل في عینة الدراسة بلغت 

  العینة حسب الحالة االجتماعیة أفرادتوزیع )  ٢( جدول رقم                                

  اإلجمالي أرمل متزوج  أعزب الحالة االجتماعیة

 200 13 108 79 التكرارات

 100 6.5 54 39.5 النسبة
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  العینة حسب سنوات الخبرة أفرادتوزیع  §

سـنوات فـي عینـة  ٥أن نسبة الصـحفیین التـي تقـل خبـرتهم عـن )  ٣( یتبین من الجدول رقم      
 ١٠ســـنوات وتقـــل عـــن ٥أمـــا نســـبة الصـــحفیین التـــي تزیـــد خبـــرتهم عـــن ، ) 43( الدراســـة بلغـــت  

 ١٠أمـــا نســـبة الصـــحفیین الـــذین تزیـــد خبـــرتهم عـــن ، ) 41.5( ســـنوات فـــي عینـــة الدراســـة بلغـــت 
 ). 15.5( دراسة بلغت سنوات في عینة ال

  العینة حسب سنوات الخبرة أفرادتوزیع  - ) ٣( جدول رقم                          

 سنوات ٥أقل من  سنوات الخبرة

وأقل  ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات فأكثر ١٠ سنوات ١٠من 

 200 31 83 86 التكرارات

 100 15.5 41.5 43 النسبة

 
  العینة حسب الراتب الشهري أفرادتوزیع  §

أن نســبة الصــحفیین فــي عینــة الدراســة الــذین یتقاضــون راتــب )  ٤( یتبــین مــن الجــدول رقــم       
أمـا نسـبة الـذین یتقاضـون راتـب شـهري أكثـر مـن ، % )26( شیكل بلغـت  ١٠٠٠من  أقلشهري 

أمـا نسـبة الـذین یتقاضـون راتـب ، % )30.5( شیكل بلغت  )١٨٠٠(من  أقلو  ، شیكل )١٠٠٠(
أمـا نسـبة الـذین ، % )19.5( شـیكل بلغـت  )٢٣٠٠(مـن  أقـلشـیكل و  )١٨٠٠(شهري أكثـر مـن 

  % ).24( شیكل بلغت   )٢٣٠٠(یتقاضون راتب شهري أكثر من 

  العینة حسب الراتب الشهري أفرادتوزیع )  ٤( جدول رقم                            

 الراتب

 ١٠٠٠أقل من 

 شیكل

إلى  ١٠٠٠من 

 شیكل١٨٠٠

إلى  ١٨٠٠أكثر من 

 اإلجمالي شیكل فأكثر ٢٣٠٠ ٢٣٠٠

 200 48 39 61 52 التكرارات

 100 24 19.5 30.5 26 النسبة
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  العینة حسب تعرضهم لحوادث عمل سابقة أفرادتوزیع  §

أن نســبة الصــحفیین فــي عینــة الدراســة الــذین تعرضــوا لحــوادث )  ٥( یتبــین مــن جــدول رقــم      
أمــــا نســــبة الصــــحفیین الــــذین لــــم یتعرضــــوا لحــــوادث عمــــل بلغــــت          % ) 38( عمــــل ســــابقة بلغــــت 

 )62 (%  

  العینة حسب تعرضهم لحوادث عمل سابقة أفرادتوزیع )  ٥( جدول رقم 

 اإلجمالي ال  نعم حوادث العمل السابقة

 200 124 76 التكرارات

 100 62 38 النسبة

  

 العینة حسب االستهداف خالل الحرب أفرادتوزیع  §

سـتهداف في عینة الدراسـة الـذین تعرضـوا لالأن نسبة الصحفیین )  ٦( یتبین من جدول رقم      
سـتهداف فـي الحـرب بلغـت بة الصحفیین الذین لم یتعرضـوا لالأما نس% ) 26( في الحرب بلغت 

 )74.( % 

  العینة حسب االستهداف خالل الحرب أفرادتوزیع )  ٦( جدول رقم 

 اإلجمالي ال نعم االستهداف بالحرب

 200 148 52 التكرارات

 100 74 26 النسبة
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  العینة حسب فقدان أحد الزمالء في الحرب  أفرادتوزیع  §

أن نســبة الصــحفیین فــي عینــة الدراســة الــذین فقــدوا أحــد الــزمالء )  ٧( یتبــین مــن جــدول رقــم      
أمـــا نســـبة الصـــحفیین الـــذین لـــم یفقـــدوا أحـــد الـــزمالء فـــي الحـــرب % ) 51.5( فـــي الحـــرب بلغـــت 

  %)48.5( بلغت

  العینة حسب فقدان أحد الزمالء في الحرب أفرادتوزیع )  ٧( جدول رقم 

 اإلجمالي  ال  نعم الزمالءفقدان احد 

 200 97 103 التكرارات

 100 48.5 51.5 النسبة

  

  العینة حسب منطقة العمل  أفرادتوزیع  §

أن نسبة الصحفیین في عینة الدراسة الذین یعملون أثنـاء الحـرب )  ٨( یتبین من جدول رقم      
( أما نسبة الصحفیین الذین یعملون في مدینة غزة بلغت % ) 5.5( في منطقة شمال غزة بلغت 

أمـــا نســـبة % ). 6( أمـــا نســـبة الصـــحفیین الـــذین یعملـــون فـــي المنطقـــة الوســـطى بلغـــت % ) 63
ـــذین یعملـــون فـــي منطقـــة خـــانیونس بلغـــت  ـــذین % ) 8.5( الصـــحفیین ال أمـــا نســـبة الصـــحفیین ال

فیین الذین یعملون في أكثـر مـن منطقـة أما نسبة الصح% ) 4.5( یعملون في منطقة رفح بلغت 
  % )12.5( بلغت 

  العینة حسب منطقة العمل أفرادتوزیع )  ٨( جدول رقم 

 اإلجمالي أكثر من منطقة رفح خانیونس  المنطقة الوسطى مدینة غزة  شمال غزة منطقة العمل

 200 25 9 17 12 126 11 التكرارات

 100 12.5 4.5 8.5 6 63 5.5 النسبة
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  العینة حسب متوسط الضغوط النفسیة  أفرادتوزیع  §

أن نســبة الصــحفیین فــي عینــة الدراســة ذوي الضــغوط )  ٩( رقــم التــالي جــدول الیتبــین مــن      
 الضــغوط النفســیة المرتفعــة بلغــت أمــا نســبة الصــحفیین ذوي% ) 0( بلغــت جــداً النفســیة المرتفعــة 

نســبة  نأ فــي حـین% )52( أمـا نسـبة الصــحفیین ذوي الضـغوط النفســیة المتوسـطة بلغـت %) 6(
أما نسـبة الصـحفیین ذوي الضـغوط % ) 38( الصحفیین ذوي الضغوط النفسیة المنخفضة بلغت 

 . %)4(بلغت  جداً النفسیة المنخفضة 

  العینة حسب متوسط الضغوط النفسیة أفرادتوزیع )  ٩( جدول رقم                 

  النسبة  التكرارات  مستوى الضغوط

  %٠  ٠  مرتفعة جداً 

  %٦  ١٢  مرتفعة

  %٥٢  ١٠٤  متوسطة

  %٣٨  ٧٦  منخفضة

  %٤  ٨  منخفضة جداً 

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي
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  :أدوات الدراسة 

ـــك لقیـــاس  ، قـــام الباحـــث بإعـــداد بطاریـــة أدوات لتطبیقهـــا علـــى عینـــة الدراســـة      الضـــغوط "وذل
  . وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازالنفسیة والدافعیة لإل

  خطوات بناء أدوات الدراسة 

  :محور البیانات الشخصیة: أوالً 

قـام الباحـث بتحدیـد المتغیـرات الدیموغرافیـة والتـي یـراد مـن الدراسـة الكشـف عـن مـدى تأثیرهـا      
نـوع : (وهـي كالتـالي ) وفاعلیة الذات، نجازوالدافعیة لإل، الضغوط النفسیة(اسة على متغیرات الدر 

 ، أثناء العمل سابقة لحوادث التعرض، الراتب ، الخبرة سنوات عدد ،ة االجتماعی الحالة ، الجنس
 منطقـة، فقـدان أحـد الـزمالء أثنـاء العمـل فـي الحـرب، الحـرب أثنـاء مباشـر السـتهداف التعـرض

  ).الحربالعمل أثناء 

  مقیاس الضغوط النفسیة :ثانیا

 ستة موزعة على فقرة ( 55 ) األداة من وتكونت عداد الباحثالنفسیة من إ الضغوط مقیاس     
البعـد المعرفـي ویتكـون ، )١١-١(فقرة من فقرة ) ١١(البعد المهني ویتكون من  :هي رئیسیة أبعاد
، )٢٣-١٨(فقـرات مـن فقـرة ) ٦(البعد الجسـمي ویتكـون مـن ، )١٧-١٢( فقرات من فقرة) ٦(من 

) ١٣(البعد االنفعالي ویتكون من ، )٣٣-٢٤( فقرات من فقرة) ١٠(البعد االجتماعي ویتكون من 
  ).٥٥-٤٧(فقرات من فقرة ) ٩(وأخیرًا البعد السلوكي ویتكون من ، )٤٦-٣٤( فقرة من فقرة 

  : ة ت بناء مقیاس الضغوط النفسیخطوا

  :الصورة األولیة ♦

فـــي البدایـــة قـــام الباحـــث بـــاإلطالع علـــى كثیـــر مـــن الدراســـات الســـابقة والبحـــوث فـــي مجـــال      
 وفاعلیــة الــذات ، نجـازلإلمقـاییس الضــغوط النفسـیة والدافعیــة علــى الضـغوط النفســیة ، واإلطـالع 

لتحدید طبیعة الضغوط ، صحفي ٢٠كما التقى الباحث بمجموعة بؤریة من الصحفیین مكونة من 
وقد قام الباحث ببناء .  النفسیة التي یتعرض لها الصحفیین بما یتناسب مع واقعهم الذي یعیشونه
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ى المظـاهر المرتبطــة بكــل أداتـه الخاصــة بالدراسـة والتــي قسـمها إلــى عــدد مـن األبعــاد اشـتملت علــ
لبیـان الصـورة األولیـة ) ٤(أنظـر ملحـق  .الفقرات بأهداف الدراسة ومشكلتها، بحیث ترتبط  مقیاس

  . للمقیاس

 :الصورة النهائیة ♦
، قــام الباحــث بعــرض المقیــاس فــي صـــورته  مــن أجــل إخــراج المقیــاس فــي صــورته النهائیـــة     

اإلرشــــاد النفســــي والصــــحة النفســــیة و األولیــــة علــــى عــــدد مــــن المختصــــین فــــي مجــــال علــــم الــــنفس 
أعضــــاء محكمــــین مــــن أعضــــاء الهیئــــة )  ٧( ، وبلــــغ عــــدد فریــــق الســــادة المحكمــــین  واإلحصــــاء

انظـر . ة التربیـة والتعلـیم، ووزار  ، وجامعـة األقصـى التدریسیة في كلیة التربیة بالجامعـة اإلسـالمیة
، وقــد اســتجاب الباحــث آلراء الســادة المحكمــین وقــام بــإجراء مــا یلــزم مــن حــذف ) ١( ملحــق رقــم 

وتعدیل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجیلها في نموذج تم إعداده، وبـذلك خـرج المقیـاس فـي صـورته 
  . لبیان الصورة النهائیة للمقیاس) ٥(أنظر ملحق ، النهائیة

  : اسوصف المقی
 لتصــــرفاتقـــام الباحــــث بإعــــداد مقیــــاس جدیـــد خــــاص بدراســــته تنــــاول فیـــه أهــــم المشــــاعر وا      

سـاعات زائـدة دون تقاضـي  أعمـلُ : المصاحبة والدالة على الضـغوط النفسـیة لـدى الصـحفیین مثـل
 أقـلیضـایقني ترقیـة مـن هـم ، أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عـاتقي فـي العمـل، مقابل مادي

حتـــاج لمزیـــد مـــن أ، بضـــغط شـــدید ألن عملـــي یتطلـــب مهـــارات وخبـــرات عالیـــة شـــعرأ، كفـــاءةمنـــي 
عنــدما أتلقــى خبــر غیــر متأكــد مــن مــدى صــحته یضــعني ذلــك فــي صــراع ، مهــامي نجــازالوقــت إل

آالم فـي معـدتي عنـدما یطلـب علـيَّ تظهر ، یتصبب مني العرق عندما أقدم على أي عمل، نفسي
أعـــاني مـــن األرق ، فتقـــد الجلـــوس لوقـــت مناســب مـــع أســـرتيأ، منــي الـــذهاب لتغطیـــة حـــدث معــین

شــعر أن حیــاتي مهــدده أ، نمــا أتــذكر بعــض المشــاهد المفزعــةرغــب فــي البكــاء حیأ، وصــعوبة النــوم
  . ) ٥٥ -١( فقرة من )  ٥٥( وعدد فقراته . بالخطر
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  :صدق مقیاس الضغوط النفسیة

صحفي ، وللتحقق من صدق ) ٣٠(تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة بلغ حجمها      
 تساقوصدق اال، طرق وهي صدق المحكمین  یس قام الباحث بحساب الصدق بثالثالمقای

  :، وصدق البناء ، وقد تم ذلك كما یلي الداخلي

 :صدق المحكمین. ١

أعضـــاء مـــن الهیئـــة )   ٧( تألفـــت مـــن عـــرض المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین تـــم      
 ، التدریســــیة فــــي كلیــــة التربیــــة بالجامعــــة اإلســــالمیة ، وجامعــــة األقصــــى، ووزارة التربیــــة والتعلــــیم

وقام بإجراء  ، ستجاب الباحث آلراء السادة المحكمینومختصین في علم النفس واإلحصاء ، وقد ا
، وبذلك خرجت  في نموذج تم إعداده ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجیلها

  .األداة في صورتها شبه النهائیة لیتم تطبیقها على العینة االستطالعیة

  :الداخلي لفقرات المقیاس الضغوط النفسیة صدق االتساق .٢

. ي إلیــهوصــدق الفقــرة لقیــاس البعــد الــذي تنتمــ مــدى اتســاق: یقصــد بصــدق االتســاق الــداخلي     
بـین كـل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس والدرجــة  احتسـاب معـامالت االرتبــاط ویـتم هـذا األمـر مـن خـالل

كـل  ارتبـاطدرجـة یوضـح )  ١٠( رقـم التـالي جـدول وال، الكلیة للبعـد الـذي تنتمـي إلیـه هـذه الفقـرات
  .فقرة من فقرات البعد المهني مع الدرجة الكلیة للبعد
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  كل فقرة من فقرات البعد المهني مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١٠( دول رقم ج

 البعد المهني

 مستوى الداللة  رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.000 (**)624. . أعمل ساعات زائدة دون تقاضي مقابل مادي 1

 0.006 (**)487. . ینتابني شعور بعدم الرغبة في الذهاب للعمل 2

 0.000 (**)740. . أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عاتقي في العمل 3

 0.000 (**)782. . مني كفاءة أقلیضایقني ترقیة من هم  4

 0.000 (**)599. . یزعجني صعوبة التواصل مع المسئولین 5

 0.001 (**)567. .أحس بضغط شدید ألن عملي یتطلب مهارات وخبرات عالیة 6

 0.005 (**)504. . احتاج لمزید من الوقت إلنجاز مهامي 7

 0.000 (**)677. . أشعر أن غیري یجني ثمرة جهدي 8

 0.001 (**)557. یزعجني كثرة التعلیمات والتوجیهات من رئیسي في العمل 9

 0.342 0.180 أهتم بمظهري وهندامي كصحفي على حساب احتیاجات األسرة  10

 0.000 (**)767. .الرعایة الصحیة المناسبة ألسرتيعملي ال یقدم  11

 0.000 (**)652. . یزعجني عدم وجود معاییر واضحة للترقیات 12

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

جوهریـة مـع ات ارتباطـأن جمیـع فقـرات البعـد المهنـي حققـت )  ١٠( جدول رقـم الیتضح من      
ــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد  ســتثناء با)  0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بل

، ) 0.05أكبــر مــن  حصــائیةبلــغ مســتوى الداللــة اإل( غیــر جــوهري  ارتبــاطحققــت  10الفقــرة رقــم 
  .داخلي بین جمیع فقرات البعد المهني اتساقحیث قام الباحث بحذفها لكي یكون هناك 

  



١٢٢ 
 

  كل فقرة من فقرات البعد المعرفي مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١١( دول رقم ج

 البعد المعرفي

 مستوى الداللة  رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.000 (**)605. .أتوقع كل ما هو سيء مهما كانت األمور بسیطة 13

 0.014 (*)443. . یصعب علي التصرف في الكثیر من المواقف 14

15 
عندما أتلقى خبر غیر متأكد من مدى صحته یضعني ذلك في 

 0.011 (*)456.  . صراع نفسي

 0.006 (**)493. . مشحون ومنشغل ذهني دائماً  16

 0.005 (**)497. . أشعر أن تفكیري مشوش 17

 0.030 (*)396.  أعتقد أنني بحاجة لزیارة أحد األخصائیین النفسیین 18

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات جوهریـة مـع عـد المعرفـي حققـت ارتباطـأن جمیـع فقـرات الب)  ١١( یتضح من جـدول رقـم      
وهــذا یــدل )  0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بلــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد 

  .بین جمیع فقرات البعد المعرفي اداخلی على أن هناك اتساقا

  

  

  

  

  

  



١٢٣ 
 

  كل فقرة من فقرات البعد الجسمي مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١٢( جدول رقم 

 البعد الجسمي

  مستوى الداللة  رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.010 (*)461. . اشعر بالخمول والكسل معظم أوقات العمل 19

 0.014 (*)442. . أشعر بضیق تنفس دون سبب واضح 20

 0.026 (*)405. .یتصبب مني العرق عندما أقدم على أي عمل 21

 0.537 0.117 . أشعر بزیادة خفقان القلب أثناء العمل 22

 0.018 (*)430. . أعاني من مشاكل جنسیة 23

 0.097 0.309 . أحس أني مفعم بالطاقة والحیویة في عملي 24

 0.011 (*)457. . أشعر باإلرهاق الجسمي الشدید نتیجة كثرة أعباء العمل 25

 0.048 (*)364. .تظهر علي آالم في معدتي عندما یطلب مني الذهاب لتغطیة حدث معین 26

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*   ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات جوهریـة مـع ارتباطـأن جمیـع فقـرات البعـد الجسـمي حققـت )  ١٢( یتضح من جدول رقـم      
ــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد  باســتثناء )  0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بل

ــغ مســتوى الداللــة اإل، غیــر جــوهري ارتباطــا فقــد حققــت 24و 22الفقــرة رقــم  أكبــر مــن  حصــائیةبل
داخلــــي بــــین جمیــــع فقــــرات البعــــد  اتســــاقث قــــام الباحــــث بحــــذفها لكــــي یكــــون هنــــاك ، حیــــ 0.05

  .الجسمي

  

  

  



١٢٤ 
 

  كل فقرة من فقرات البعد االجتماعي مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١٣( جدول رقم 

 البعد االجتماعي

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.000 (**)621. . ظروفي المعیشیة غیر مستقرة 27

 0.043 (*)372. . عالقاتي في العمل لیست على ما یرام 28

 0.015 (*)440. . أشعر أن الناس یراقبونني 29

 0.006 (**)493. .شعوري بالعزلة عن اآلخرین یسبب لي القلق 30

 0.000 (**)640. .تعیقني الشهرة من ممارسة هوایاتي في الحي 31

 0.000 (**)721. . افتقد الجلوس لوقت مناسب مع أسرتي 32

 0.000 (**)778. . أشعر أنني مقصر بحق أسرتي 33

 0.000 (**)885. .  أعاني من عدم القدرة على التوفیق بین متطلبات العمل ومتطلبات األسرة 34

 0.000 (**)787. . أجد صعوبة في القیام ببعض المجامالت االجتماعیة 35

 0.000 (**)744. . أشعر بفتور في عالقتي بأصدقائي 36

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات جوهریــة إن جمیــع فقــرات البعــد االجتمــاعي حققــت ارتباطــ)  ١٣( یتضــح مــن جــدول رقــم      
وهذا یدل )  0.05من  أقل حصائیةالداللة اإلجمیعها بلغ مستوى ( مع معدل الدرجة الكلیة للبعد 

  .جتماعيعلى أن هناك اتساق داخلي بین جمیع فقرات البعد اال

  

  



١٢٥ 
 

  كل فقرة من فقرات البعد االنفعالي مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١٤( جدول رقم        

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط**      

 البعد االنفعالي

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

 0.000 (**)657. . أعاني من األرق وصعوبة النوم 37

 0.000 (**)670. . تنتابني أحالم مزعجه تتعلق بظروف عملي 38

 0.000 (**)828. . رغب في البكاء حینما أتذكر بعض المشاهد المفزعةأ 39

 0.000 (**)650. . شعر بفقد القدرة على االتزان النفسيأ 40

 0.000 (**)746. . شعر أن حیاتي مهدده بالخطرأ 41

 0.003 (**)525. .تسبب لي القلق  كبت كثیرا من األمور التيأ 42

 0.000 (**)708. . حتمال إصابتي أثناء تغطیتي لألحداثأشعر بالخوف ال 43

 0.000 (**)669. یزعجني كثرة تلقي األخبار المؤلمة على الهاتف من المواطنین  44

 0.000 (**)733. . أشعر بالهلع عندما أسمع تصریحات ُتنذر بحرب مقبلة 45

 0.000 (**)677. . أشعر بعدم االستقرار في العمل 46

 0.000 (**)666.  .أشعر أنني في صراع مستمر مع الزمن في ظل تزاحم األحداث 47

 0.000 (**)815.  اإلعالمیةأشعر بالقلق الدائم على أسرتي فیما لو استشهدت أثناء التغطیة  48

 0.805 0.047- . ینتابني شعور بالرغبة في ترك المهنة لصعوبة متطلباتها 49

 0.001 (**)595. .عندما أسمع مآسي الناس أتضایق كثیراً  50



١٢٦ 
 

ات جوهریـة مـع میع فقرات البعد االنفعـالي حققـت ارتباطـأن ج)  ١٤( یتضح من جدول رقم      
ــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد  ســتثناء با)  0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بل

، )0.05أكبر من  حصائیةبلغ مستوى الداللة اإل(غیر جوهري فقد حققت ارتباطا49) (الفقرة رقم 
  . داخلي بین جمیع فقرات البعد االنفعالي یكون هناك اتساقي حیث قام الباحث بحذفها لك

  كل فقرة من فقرات البعد السلوكي مع الدرجة الكلیة للبعد درجة ارتباط)  ١٥( جدول رقم 

 البعد السلوكي

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال  الفقرة

 0.027 (*)405. .أشعر برغبتي في قضاء وقت طویل بعیدًا عن متابعة أي أخبار 51

 0.001 (**)566. أنتحل األعذار لتجنب العمل في مناطق تشهد أحداث خطیرة  52

 0.168 0.258 . أشعر أنني أعیش في حالة تأهب مستمرة 53

 0.000 (**)736. . أقوم بأشیاء مغایرة لقیمي ومبادئي ألستمر في العمل 54

 0.000 (**)610. .ماال نقولیضایقني أننا أصبحنا نقول ماال نفعل ونفعل  55

 0.000 (**)789. . تزداد أخطائي نتیجة شعوري بكثرة الضغوط 56

 0.047 (*)366. .اشعر أنني في حالة تنافس دائم مع اآلخرین 57

 0.000 (**)755. .أشعر برغبتي في قضاء وقت طویل بعیدًا عن متابعة أي أخبار 58

 0.000 (**)647. أنتحل األعذار لتجنب العمل في مناطق تشهد أحداث خطیرة  59

 0.000 (**)687. . أشعر أنني أعیش في حالة تأهب مستمرة 60

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*       ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات جوهریـة مـع ارتباطـأن جمیـع فقـرات البعـد السـلوكي حققـت )  ١٥( یتضح من جدول رقم      
ــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد  ســتثناء با)  0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بل



١٢٧ 
 

، ) 0.05أكبـر مـن  حصـائیةبلـغ مسـتوى الداللـة اإل( غیر جـوهري  ارتباطحققت  53)(الفقرة رقم 
  .داخلي بین جمیع فقرات البعد السلوكي اتساقحیث قام الباحث بحذفها لكي یكون هناك 

  :صدق البناء3-

، وصــدق البنــاء  یقصــد بصــدق البنــاء أن تعبــر محــاور المقیــاس عــن الدرجــة الكلیــة للمقیــاس     
صــدق ، ویــتم التعــرف علــى ال یعكــس درجــة مالئمــة المجــاالت وقــدرتها علــى قیــاس الدرجــة الكلیــة

ـــاس  رتبـــاطالبنـــائي للمقیـــاس مـــن خـــالل احتســـاب معـــامالت اال بـــین كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت مقی
تــم . الضــغوط النفســیة والدرجــة الكلیــة للضــغوط النفســیة لــدي عینــة مــن الصــحفیین بعــد حــرب غــزة

بین معدل كل بعد من أبعاد المقیاس مع المعدل الكلي لفقرات المقیـاس  رتباطحساب معامالت اال
   .ات جوهریة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي لهارتباطحذف الفقرات التي لم تحقق  وذلك بعد

  )   ١٦( جدول رقم 

  مع المعدل الكلي لفقرات المقیاس الضغوط النفسیة مقیاسرتباط بین معدل كل بعد من أبعاد معامالت اال 

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال  البعد رقم البعد

 0.000 (**)899. المهني ١

 0.000 (**)912. المعرفي ٢

 0.000 (**)912. لجسميا ٣

 0.000 (**)677. جتماعياال ٤

 0.000 (**)637. نفعالياال  ٥

 0.000 (**)714. السلوكي ٦

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*       ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 



١٢٨ 
 

بین معدل كل بعد من أبعاد المقیاس مع  رتباطأن معامالت اال)  ١٦( یتبین من جدول رقم      
مســتوى الداللــة  حیــث إن، )0.05(المعــدل الكلــي لفقــرات المقیــاس كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة 

 ألبعـاد مقیـاس الضـغوط النفسـیة ابنائیـ ، وهذا یدل على أن هنـاك اتسـاقا)0.05(من  لكل ُبعد أقل
وقیـاس األهـداف الـذي وضـع  إنجـاز، مما تقدم یدل على أن مقیاس الضـغوط النفسـیة قـادر علـى 

  .من أجلها

  .ثبات مقیاس الضغوط النفسیة

ـــك )فـــرد ٣٠( عیة البـــالغ عـــددهاالعینـــة االســـتطال أفـــرادتـــم تقـــدیر ثبـــات المقیـــاس علـــى       ، وذل
  ."ألفا كرونباخ"طریقتي التجزئة النصفیة وطریقة  باستخدام

  :طریقة التجزئة النصفیة - ١

 بین معدل درجـات األسـئلة الفردیـة ومعـدل درجـات األسـئلة الزوجیـة تم إیجاد معامل االرتباط     
مــع درجــة  اجوهریــ لــم تحقــق ارتباطــا، لكــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس وذلــك بعــد حــذف الفقــرات التــي 

للتصـحیح " براونسبیرمان  "تباطد الكلیة ، وقد تم تصحیح معامل االرتباط باستخدام معامل ار البع
 لألبعاد الفردیة "جتمان"معامل  لألبعاد الزوجیة واستخدام

  معامل ثبات مقیاس الضغوط النفسیة وفقا لطریقة التجزئة النصفیة)  ١٧( جدول رقم 

 معامل الثبات بعد التعدیل معامل ثبات قبل التعدیل عدد الفقرات البعد الرقم

 0.881 0.790 11 المهني ١

 0.854 0.746 6 المعرفي ٢

 0.784 0.646 6 الجسمي ٣

 0.867 0.766 10 االجتماعي ٤

 0.919 0.872 13 االنفعالي ٥

 0.753 0.636 9 السلوكي ٦

 0.961 0.930 55 الدرجة الكلیة



١٢٩ 
 

أن معامـل الثبـات لمقیـاس الضـغوط النفسـیة باسـتخدام طریقـة )  ١٧( یتضح من جـدول رقـم      
، وهــي قیمــة مرتفعــة تــدل علــى أن المقیــاس یتمتــع بدرجــة ) (0.961النصــفیة تتــراوح بــینالتجزئــة 

  .عالیة من الثبات تطمئن الباحث لتطبیقه على عینة الدراسة

  :طریقة ألفا كرونباخ - ٢
ســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات وذلــك إلیجــاد معامــل ثبــات المقیــاس ا     

 "ألفــا كرونبــاخ"حتســاب معــامالت وتقــوم هــذه الطریقــة علــى أســاس ا ". ألفــا كرونبــاخ"وهــي طریقــة 
  .، والتعرف على معدالت الثبات لكل بعد من أبعاد الدراسة وللدرجة الكلیة للمقیاس

  معامل ثبات مقیاس الضغوط النفسیة وفقا لطریقة ألفا كرونباخ)  ١٨( جدول رقم 
 معامل ثبات عدد الفقرات البعد الرقم

 0.858 11 المهني ١

 0.800 6 المعرفي ٢

 0.985 6 الجسمي ٣

 0.846 10 االجتماعي ٤

 0.909 13 االنفعالي ٥

 0.802 9 السلوكي ٦

 0.944 55 الدرجة الكلیة

طریقـة  الضـغوط النفسـیة باسـتخدامأن معامـل الثبـات لمقیـاس )  ١٨( یتضح من جـدول رقـم      
ة عالیة مـن مرتفعة تدل على أن المقیاس یتمتع بدرج، وهي قیمة ) 0.944(بلغت  "ألفا كرونباخ"

  .تطبیقه على عینة الدراسةالثبات تطمئن الباحث من 
  :نجازمقیاس الدافعیة لإل : ثالثاً  

مثـل فـي سـتة أبعـاد وهـي تت، فقـرة) ٣٦( عداد الباحث ویتكون مـننجاز من إمقیاس الدافعیة لإل   
وبعد الشعور بالمسؤولیة ویتكون ، )٨-١(من فقرة  فقرات) ٨(بعد المثابرة والنضال ویتكون من : 

فقــرات مــن فقـــرة ) ٧(وبعــد الســعي نحــو التفــوق ویتكــون مــن ، )١٣-٩(فقــرات مــن فقــرة ) ٥(مــن 
، )٢٥-٢١(فقـرات مـن فقـرة ) ٥(وبعد التغلب على العوائق والصـعوبات ویتكـون مـن ، )٢٠-١٤(



١٣٠ 
 

وأخیرًا بعـد المنافسـة ، )٣٠-٢٦(من فقرة  فقرات) ٥(وبعد المكافآت المادیة والمعنویة ویتكون من 
  .)٣٦-٣١( من فقرة فقرات) ٦(ویتكون من 

  :  نجازخطوات بناء مقیاس الدافعیة لإل 

  :الصورة األولیة ♦

قــد قــام الباحــث بــاإلطالع علــى كثیــر مــن الدراســات الســابقة والبحــوث فــي مجــال فــي البدایــة      
وقد قام الباحث علـى أثـر ، نجاز، واإلطالع على المقاییس الخاصة بالدافعیة لإل نجازالدافعیة لإل

شـــتمل علـــى المضـــامین المرتبطـــة ا، ذلـــك بإعـــداد مقیـــاس خـــاص بدراســـته علـــى عینـــة الصـــحفیین
لبیـــان ) ٦(، أنظـــر ملحـــق  ، بحیـــث  تـــرتبط الفقـــرات بأهـــداف الدراســـة ومشـــكلتهانجـــازبالدافعیـــة لإل

  .تالصورة األولیة لألدوا

 :الصورة النهائیة ♦
قام الباحث بعرض المقیاس  في صورته ،  من أجل إخراج المقیاس في صورته شبه النهائیة     

األولیــــة علــــى عــــدد مــــن المختصــــین فــــي مجــــال علــــم الــــنفس اإلرشــــاد النفســــي والصــــحة النفســــیة 
سـیة فــي أعضـاء محكمــین مـن الهیئــة التدری)  ٧( ، وبلـغ عــدد فریـق الســادة المحكمـین  واإلحصـاء

 ١( انظـر ملحـق رقـم . ألقصى، ووزارة التربیة والتعلـیم، وجامعة ا كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة
ستجاب الباحث آلراء السادة المحكمین وقام بإجراء ما یلزم مـن حـذف وتعـدیل فـي ضـوء ، وقد ا) 

، ه النهائیــة، وبــذلك خــرج المقیــاس فــي صــورته شــب مقترحــاتهم بعــد تســجیلها فــي نمــوذج تــم إعــداده
  .لبیان الصورة النهائیة لألدوات) ٧(أنظر ملحق 

  : وصف المقیاس
 ، خاص بدراسـته الحالیـة علـى عینـة الصـحفیین نجازقام الباحث بإعداد  مقیاس للدافعیة لإل     

لــدى الصــحفیین  نجــازتنــاول فیــه أهــم المشــاعر والتصــرفات  المصــاحبة والدالــة علــى الدافعیــة لإلو 
ــك نــوع مــن التحــديأتــولى حــل المهمــات الصــعبة حتــى وإ : اليعلــى النحــو التــ أضــع ، ن تطلــب ذل

، علـى كشـف الحقـائق مواجهة عدو ال أخالقـي یزیـدني إصـراراً ، واعمل على تحقیقها لنفسي أهدافاً 
حــدد لنفســي معــاییر عالیــة لــألداء أ، أســعى للتقــرب مــن اإلعالمیــین البــارزین ألســتفید مــن خبــراتهم

أرى أن عملــي هــو جــزء مــن مســئولیتي تجــاه وطنــي ، أســعى ألن أكــون صــحفیًا مشــهورًا ، المقبــول
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( مـن )  ٣٦( یقنـي للوصـول ألهـدافي وعـدد فقراتـهأبذل كل جهـدي لتـذلیل العوائـق التـي تع، وبارزاً 
٩١-٥٦ .(  

  :نجازصدق مقیاس الدافعیة لإل 

، وللتحقق من صدق  صحفي) ٣٠(تم توزیع المقیاس على عینة استطالعیة بلغ حجمها      
 تساقوصدق اال ، صدق المحكمین :طرق وهي یس قام الباحث بحساب الصدق بثالثالمقای

  :صدق البناء ، وقد تم ذلك كما یليو ،  الداخلي

  :صدق المحكمین-١

أعضـاء مـن الهیئـة )   ٧( عرض الباحث المقیاس على مجموعـة مـن المحكمـین تألفـت مـن      
ــــة  ــــة والتعلــــیم  التربیــــة بالجامعــــة اإلســــالمیة ، وجامعــــة األقصــــىالتدریســــیة فــــي كلی ، ووزارة التربی

وقام بـإجراء  ، متخصصین في علم النفس واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمین
، وبـذلك خـرج  ما یلزم من حذف وتعدیل فـي ضـوء مقترحـاتهم بعـد تسـجیلها فـي نمـوذج تـم إعـداده

  .النهائیة لیتم تطبیقه على العینة االستطالعیةالمقیاس في صورته شبه 
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  :الداخلي تساقصدق اإل -٢

والدرجة الكلیة  نجازبین كل فقرة من فقرات مقیاس الدافعیة لإل وتم حساب معامالت االرتباط    
الداخلي لمقیاس الدافعیة  یبین لنا نتائج صدق االتساق) ١٩(، والجدول التالي رقم  للبعد
  :نجازلإل

  كل فقرة من فقرات بعد المثابرة والنضال مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ١٩( جدول رقم 

 بعد المثابرة والنضال

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.014 (*)445. .أقوم بعملي كما یملیه علي واجبي وضمیري الدیني 61

 0.012 (*)454. . یجذبني إنجاز األعمال السهلة ألنها مضمونة النجاح 62

 0.023 (*)414. .أتولى حل المهمات الصعبة حتى وان تطلب ذلك نوع من التحدي 63

 0.116 0.293 .وقت ممكن أقلاحرص على إنجاز مهامي الصحفیة  في  64

 0.001 (**)565. .أضع لنفسي أهدافا واعمل على تحقیقها 65

 0.000 (**)696. .أحاول الوصول إلى ما أرغب فیه بوقت قیاسي 66

67 
عنصر المخاطرة في عملي كصحفي ال یثنیني عن أداء مهامي على 

 0.033 (*)390. .الوجه المطلوب

 0.007 (**)481. . یهمني إنجاز عملي بسرعة بغض النظر عن مدى جودته 68

 0.002 (**)552. . مواجهة عدو ال أخالقي یزیدني إصرارا على كشف الحقائق 69

 0.171 0.257 . أحب العمل حتى في الظروف الصعبة 70

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  إرتباط*     ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   إرتباط** 
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ات جوهریـة ارتباطأن جمیع فقرات بعد المثابرة والنضال حققت )  ١٩( یتبین من جدول رقم      
سـتثناء با)  0.05مـن  أقـل حصـائیةجمیعها بلغ مستوى الداللة اإل( مع معدل الدرجة الكلیة للبعد 

 0.05مـن لغ مستوى الداللـة اإلحصـائیة أكبـر ب( حققت ارتباطا غیر جوهري) 7و 64(الفقرة رقم 
ـــاك اتســـاقحیـــث قـــ، ) ـــع فقـــرات بعـــد المثـــابرة  ام الباحـــث بحـــذفها لكـــي یكـــون هن ـــین جمی داخلـــي ب

  . والنضال

  كل فقرة من فقرات بعد الشعور بالمسئولیة مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ٢٠( جدول رقم 

 بعد الشعور بالمسئولیة

 

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال  الفقرة

 0.002 (**)533. .عملي هو جزء من مسئولیتي تجاه وطنيأرى أن  71

 0.139 0.281 . یهمني أن أعمل بغض النظر عن النتائج 72

 0.000 (**)676. . أعمل بالمثل القائل راحة الضمیر في أداء الواجب 73

 0.002 (**)537. . أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح 74

 0.000 (**)761. . عندما أبدأ عمًال فإنني أحرص على إنهائه بنجاح 75

 0.008 (**)475.  . یضایقني تحمل المسؤولیة 76

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*     ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات ارتباطـــأن جمیـــع فقـــرات بعـــد الشـــعور بالمســـئولیة حققـــت )  ٢٠( یتبـــین مـــن جـــدول رقـــم       
)  0.05مـن  أقـل حصـائیةجمیعهـا بلـغ مسـتوى الداللـة اإل( جوهریة مع معدل الدرجة الكلیة للبعد 

ــغ مســتوى الداللــة اإل( غیــر جــوهري  ارتباطــاحققــت  72باســتثناء الفقــرة رقــم  أكبــر مــن  حصــائیةبل
داخلـي بـین جمیـع فقـرات بعـد الشـعور  اتساق، حیث قام الباحث بحذفها لكي یكون هناك ) 0.05

  . بالمسئولیة
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  كل فقرة من فقرات بعد السعي نحو التفوق مع الدرجة الكلیة للبعد درجة ارتباط)  ٢١( جدول رقم 

 بعد السعي نحو التفوق

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.000 (**)661. . أسعى للتقرب من اإلعالمیین البارزین ألستفید من خبراتهم 77

 0.000 (**)636. .اشعر أنني مفعم بالطاقة والحیویة أثناء ذهابي لعملي 78

 0.000 (**)599. .احدد لنفسي معاییر عالیة لألداء المقبول 79

 0.002 (**)552. . أبذل أكبر جهد ممكن من أجل تحسین قدراتي 80

 0.009 (**)468. . أرى أن مهنة الصحفي مجدیة جداً  81

 0.002 (**)544. .أسعى ألن أكون صحفیًا مشهورًا وبارزاً  82

 0.116 0.298 . النجاح والفشل مرتبطان بالحظ والصدفة 83

 0.004 (**)510. . التمیز ال یعني لي الكثیر 84

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات ارتباطأن جمیع فقرات بعد السعي نحو التفوق حققت )  ٢١( یتبین من جدول رقم      
)  0.05من  أقل حصائیةجمیعها بلغ مستوى الداللة اإل( جوهریة مع معدل الدرجة الكلیة للبعد 

أكبر من  حصائیةبلغ مستوى الداللة اإل( غیر جوهري  ارتباطاحققت  83باستثناء الفقرة رقم 
داخلي بین جمیع فقرات بعد السعي  اتساققام الباحث بحذفها لكي یكون هناك  ، حیث ) 0.05

  . نحو التفوق
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  كل فقرة من فقرات التغلب على العوائق والصعوبات مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ٢٢( جدول رقم    

 بعد التغلب على العوائق والصعوبات

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.000 (**)629. . أتراجع عن عملي إذا واجهتني أي صعوبات 85

 0.000 (**)658. . أؤمن بأن المنح تخرج من صلب المحن 86

 0.000 (**)674. . أحب عملي برغم ما یواجهني فیه من عقبات وصعوبات 87

 0.000 (**)759. ". الضربة التي ال تكسر الظهر تقویه " أعمل بالمثل القائل  88

 0.000 (**)678. . أبذل كل جهدي لتذلیل العوائق التي تعیقني للوصول ألهدافي 89

      ٠٥داللة  .٠ارتباط معنوي عند مستوى *          ٠.٠١ارتباط معنوي عند مستوى داللة  ** 

غلـب علـى العوائـق والصـعوبات حققـت أن جمیـع فقـرات بعـد الت)  ٢٢( یتبین مـن جـدول رقـم      
مـن  أقـل حصـائیةجمیعها بلغ مستوى الداللة اإل( جوهریة مع معدل الدرجة الكلیة للبعد ات ارتباط
بــــین جمیـــع فقــــرات بعــــد التغلـــب علــــى العوائــــق  اداخلیـــ ممـــا یــــدل علـــى أن هنــــاك اتســــاقا)  0.05

  . والصعوبات
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  مع الدرجة الكلیة للبعد كل فقرة من فقرات بعد المكافآت المادیة والمعنویة ارتباطدرجة )  ٢٣( جدول رقم      

 بعد المكافآت المادیة والمعنویة

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.816 0.045- . ینقص حماسي ألداء األعمال التي ال یقابلها مردود مادي 90

 0.009 (**)467. . أقوم بعملي بنفس الطریقة سواء شجعني أحد أو لم یشجعني 91

 0.003 (**)528.  .تقابل باحترام من قبل اآلخرینشعر أن مهنتي أ 92

 0.001 (**)560. . أعتقد أنني أجني ثمار جهدي وتعبي كصحفي 93

 0.001 (**)557. . أنجز عملي بأقصى جهد حین أعلم أن هناك مردودًا مادیاً  94

 0.002 (**)552. . تشجعني المكافآت المادیة على بذل أقصى جهد 95

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*   ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

أن جمیــــع فقــــرات بعــــد المكافــــآت المادیــــة والمعنویــــة حققــــت )  ٢٣( یتبــــین مــــن جــــدول رقــــم      
مـن  أقـل حصـائیةجمیعها بلغ مستوى الداللة اإل( ات جوهریة مع معدل الدرجة الكلیة للبعد ارتباط
 حصــائیةبلـغ مســتوى الداللـة اإل( غیـر جــوهري  ارتباطــاحققـت  )90(باسـتثناء الفقـرة رقــم )  0.05

داخلي بین جمیع فقرات بعد  اتساق، حیث قام الباحث بحذفها لكي یكون هناك ) 0.05أكبر من 
  .       المكافآت المادیة والمعنویة
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  كل فقرة من فقرات بعد المنافسة مع الدرجة الكلیة للبعد ارتباطدرجة )  ٢٤( جدول رقم 

 بعد المنافسة

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال   الفقرة

 0.006 (**)489. .یعجبني إنجاز مهمات صعبة وغیر مألوفة 96

 0.002 (**)542. . أشعر بالفتور حین أقوم بعمل دون منافسة أحد 97

 0.000 (**)673. . یشتد حماسي حین أشعر بمنافسة اآلخرین 98

 0.000 (**)690. . ابذل قصارى جهدي ألكون في مركز الصدارة 99

 0.000 (**)712. . أحب المنافسة وابذل كل جهدي للفوز 100

 0.050 ( *)0.361 . أرفض االستسالم بسهولة 101

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

ات جوهریــة مــع ارتباطــأن جمیــع فقــرات بعــد المنافســة حققــت )  ٢٤( یتبــین مــن جــدول رقــم      
، ممــا یــدل ) 0.05مــن  أقــل حصــائیةجمیعهــا بلــغ مســتوى الداللــة اإل( معــدل الدرجــة الكلیــة للبعــد 

  .داخلي بین جمیع فقرات بعد المنافسة اتساقاعلى أن هناك 

  :صدق البناء-٣

بین معدل كل بعد من أبعاد المقیاس مـع المعـدل الكلـي لفقـرات  رتباطتم حساب معامالت اال     
ات جوهریـة مـع الدرجـة الكلیـة للبعـد الـذي ارتباطـالمقیاس وذلـك بعـد حـذف الفقـرات التـي لـم تحقـق 

ل بعد من أبعاد بین معدل ك رتباطأن معامالت اال)  ٢٥( ، حیث یتبین من جدول رقم  تنتمي له
 حیــث إن،  )0.05(المقیــاس مــع المعــدل الكلــي لفقــرات المقیــاس كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة 

  .بنائي ألبعاد المقیاس اتساق، وهذا یدل على أن هناك  )0.05(من  أقلمستوى الداللة لكل بعد 
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  )  ٢٥( جدول رقم 

 مع المعدل الكلي لفقرات المقیاس الدافعیة لإلنجاز مقیاسمعامالت االرتباط بین معدل كل بعد من أبعاد 

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال  البعد رقم البعد

 0.000 (**)955. المثابرة والنضال ١

 0.000 (**)662. الشعور بالمسئولیة ٢

 0.007 (**)479. السعي نحو التفوق ٣

 0.000 (**)643. التغلب على العوائق والصعوبات ٤

 0.031 (*)394. المكافآت المادیة والمعنویة ٥

 0.038 (*)381. المنافسة ٦

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  ارتباط*    ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   ارتباط** 

قادرة على قیاس األهداف التي وضـعت مـن  نجازمما سبق یدل على أن استبانه الدافعیة لإل     
  .أجلها

  .نجازلإل ثبات مقیاس الدافعیة  •
 .طریقة التجزئة النصفیة - ١

بین معدل الفقرات فردیة  "بیرسون" ارتباطحیث تقوم هذه الطریقة على أساس إیجاد معامل      
ولكل مقیاس من مقاییس  ، الرتب ومعدل الفقرات زوجیة الرتب لكل محور من محاور الدراسة

سبیرمان "معادلة  استخدامب رتباط، ومن ثم تصحیح معامل االللمقیاسالدراسة وللدرجة الكلیة 
حیث )       (المعادلة  استخدام، وذلك ب)Spearman-Brown Coefficient(للتصحیح  "براون

)R (رقم  التالي ، وكانت النتائج كما تظهر في الجدولرتباط هو معامل اال)٢٦:(  
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  وفقا لطریقة التجزئة النصفیة نجازالدافعیة لإل  مقیاسمعامل ثبات )  ٢٦( جدول رقم 

 معامل الثبات بعد التعدیل معامل ثبات قبل التعدیل عدد الفقرات البعد الرقم

 0.541 0.371 8 المثابرة والنضال ١

 0.606 0.474 5 الشعور بالمسئولیة ٢

 0.783 0.649 7 السعي نحو التفوق ٣

 0.659 0.528 5 التغلب على العوائق والصعوبات ٤

 0.735 0.604 5 المكافات المادیة والمعنویة ٥

 0.932 0.873 6 المنافسة ٦

 0.883 0.791 36 الدرجة الكلیة

  

طریقــة  نجــاز باسـتخدامأن معامـل الثبــات لمقیـاس الدافعیـة لإل)  ٢٦( یتضـح مـن جــدول رقـم      
ة عالیة من وهي قیمة مرتفعة تدل على أن المقیاس یتمتع بدرج )0.883(التجزئة النصفیة بلغت 

 .تطبیقه على عینة الدراسةالثبات َتَطْمَئن الباحث من 

  .طریقة الفا كرونباخ -٢

محاور لكل محور من  "ألفا كرونباخ"حتساب معامالت وتقوم هذه الطریقة على أساس ا     
)  ٢٧( ، والجدول التالي رقم  دالت الثبات، والتعرف على معالدراسة وللدرجة الكلیة للمقیاس 

  :یبین لنا نتائج الثبات وفقًا لطریقة معامالت ألفا كرونباخ
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  وفقا لطریقة ألفا كرونباخ نجازثبات مقیاس الدافعیة لإل )  ٢٧( جدول رقم      

 معامل ثبات عدد الفقرات البعد الرقم

 0.652 8 المثابرة والنضال ١

 0.652 5 بالمسئولیةالشعور  ٢

 0.704 7 السعي نحو التفوق ٣

 0.752 5 التغلب على العوائق والصعوبات ٤

 0.557 5 المكافآت المادیة والمعنویة ٥

 0.852 6 المنافسة ٦

 0.870 36 الدرجة الكلیة

  
  طریقــة  اسـتخدامب نجــازأن معامـل الثبــات لمقیـاس الدافعیـة لإل)  ٢٧( یتضـح مـن جــدول رقـم      

وهـي قیمـة مرتفعـة تـدل علـى أن المقیـاس یتمتـع بدرجـة عالیـة مـن  ) (0.870بلغت "ألفا كرونباخ"
  .الثبات تطمئن الباحث لتطبیقه على عینة الدراسة

  مقیاس فاعلیة الذات :رابعاً 

  . فقرة) ١٨(عداد الباحث ویتكون من مقیاس فاعلیة الذات من إ

  : خطوات بناء مقیاس فاعلیة الذات 

  :األولیةالصورة  ♦

في البدایة قام الباحث باإلطالع على كثیر من الدراسات السابقة والبحوث فـي مجـال فاعلیـة      
ـــذات ، واإلطـــالع  مقاییســـها المســـتخدمة ، وذلـــك لســـهولة تطبیقـــه بمـــا یتناســـب مـــع عینـــة علـــى ال

الذاتیـة  شـتمل علـى المضـامین المرتبطـة بالفاعلیـةقد قام الباحث ببناء مقیاس جدیـد او ، الصحفیین
)  ٨(  لدى عینة من الصحفیین ، بحیث ترتبط الفقرات بأهداف الدراسـة ومشـكلتها، أنظـر ملحـق 

  .لبیان الصورة األولیة للمقیاس
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 :الصورة النهائیة ♦
، فقـد قـام الباحـث بعـرض المقیـاس فـي صـورته  من أجل إخراج المقیاس في صورته النهائیـة     

ال علــــم الــــنفس اإلرشــــاد النفســــي والصــــحة النفســــیة األولیــــة علــــى عــــدد مــــن المختصــــین فــــي مجــــ
أعضـاء محكمــین مـن الهیئــة التدریسـیة فــي )  ٧( ، وبلـغ عــدد فریـق الســادة المحكمـین  واإلحصـاء

 ١( انظـر ملحـق رقـم . ألقصى، ووزارة التربیة والتعلـیم، وجامعة ا كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة
حكمین وقام بإجراء ما یلزم مـن حـذف وتعـدیل فـي ضـوء ستجاب الباحث آلراء السادة الم، وقد ا) 

أنظـر  .، وبـذلك خـرج المقیـاس فـي صـورته النهائیـة مقترحاتهم بعد تسـجیلها فـي نمـوذج تـم إعـداده
  .لبیان الصورة األولیة لألدوات) ٩(ملحق 

  : وصف المقیاس 
فاعلیـة الـذات ، وتحدیـد  بموضـوعسـتبانات المتعلقـة علـى المقـاییس واالبعد اإلطالع الواسـع       

تنــاول فیــه أهــم المشــاعر  اجدیــد االباحــث ألهــم مظــاهر فاعلیــة الــذات ، فقــد صــمم الباحــث مقیاســ
أنا واثق مـن قـدراتي : فیین ویتضمنالمصاحبة والدالة على الفاعلیة الذاتیة لدى الصح والتصرفات

لخبرة ما یمكنني من التنبؤ لدي من ا، أحب أن أقوم بالعمل الذي یتطلب مسؤولیة كبیرة، ومهارتي
أســتطیع قیـــادة مجموعــة مـــن ، لــدي المقـــدرة علــى إقنــاع زمالئـــي بــآرائي، بمــا ســیجري مـــن أحــداث

یمكننـي الحصـول علـى ، یمكنني أن أسـیطر علـى مشـاعري تجـاه المواقـف المـؤثرة، زمالئي بنجاح
امل بكفـاءة عالیـة واثـق مـن أننـي سـأتع، الخبر الیقـین فـي حـال إذا كانـت األحـداث الـدائرة غامضـة

 ). ١٠٩ – ٩٢( من )  ١٨( في حال نشوب أحداث جدیدة وعدد فقراته 

  :صدق مقیاس فاعلیة الذات

صحفي یعملون في عدد من ) ٣٠(تم توزیع المقیاس على عینة استطالعیة بلغ حجمها      
الباحث ، وللتحقق من صدق المقیاس قام  وكاالت األنباء والتي تمارس عملها في قطاع غزة

  :الداخلي، وقد تم ذلك كما یلي ریقتین وهي صدق المحكمین وصدق االتساقبحساب الصدق بط

  .صدق المحكمین-١

أعضـاء مـن الهیئـة )   ٧( عرض الباحث المقیاس على مجموعـة مـن المحكمـین تألفـت مـن      
 ، بیـــة والتعلــــیم، ووزارة التر  التدریســـیة فـــي كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة اإلســـالمیة ، وجامعـــة األقصـــى
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وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمین وقام بـإجراء  ، متخصصین في علم النفس واإلحصاء
، وبـذلك خـرج  ما یلزم من حذف وتعدیل فـي ضـوء مقترحـاتهم بعـد تسـجیلها فـي نمـوذج تـم إعـداده

  .المقیاس في صورته شبه النهائیة لیتم تطبیقها على العینة االستطالعیة

  .الداخلي تساقصدق اال -٢

بین كل فقرة من فقرات مقیاس فاعلیة الذات مع الدرجة  رتباطوتم حساب معامالت اإل
  :الداخلي لمقیاس فاعلیة الذات تساقیبین لنا نتائج صدق اال) ٢٨(الكلیة للمقیاس، والجدول رقم 

  كل فقرة من فقرات مقیاس فاعلیة الذات مع الدرجة الكلیة للمقیاس إرتباطدرجة )  ٢٨( جدول رقم         

  فاعلیة الذات

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة

 0.000 (**)630. . أنا واثق من قدراتي ومهارتي 102

 0.932 0.016- . من السهل علي إقامة عالقات جدیدة 103

 0.000 (**)685. . أعتقد أنني أمتلك عزیمة وٕارادة قویتین 104

 0.000 (**)662. .أحب أن أقوم بالعمل الذي یتطلب مسؤولیة كبیرة 105

 0.108 0.299 . أشارك في حل المشكالت حتى لو كانت تدعو للمخاطرة بدون تردد 106

 0.119 0.291 .أعتقد بأنه سیكون لي مستقبل باهر في مجال الصحافة واإلعالم 107

 0.014 (*)446. أسأل دون تردد المعنیین بهدف الحصول على معلومات حول قضیة ما  108

 0.000 (**)651. .یمكنني التفكیر بطریقة عملیة عندما أكون في مأزق ما 109

 0.000 (**)634. . لدي من الخبرة ما یمكنني من التنبؤ بما سیجري من أحداث 110

 0.057 0.351 .یجعلني أتفوق في مجال عمليوهبني اهللا عز وجل من قدرات ما  111

 0.885 0.028 . أحب أن أكون بعیدا عن المسؤولیات 112

 0.862 0.033 .أجد صعوبة في التعامل مع مشاعري عند حدوث أحداث محزنة 113

 0.682 0.078- .یصعب علي العمل في مواقف غیر مضمونه العواقب 114

 0.001 (**)567. . یستشیرونني زمالئي في حل مشكالتهم  115

 0.000 (**)739. . أستطیع قیادة مجموعة من زمالئي بنجاح 116
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 0.000 (**)628. . إذا واجهتني مشكلة فإنني أستطیع حلها 117

 0.032 (*)392. . بآرائي زمالئي إقناع على المقدرة لدي 118

 0.006 (**)489. . یشعر زمالئي بالحاجة لي في حال غیابي عنهم 119

120 
خبرتي في مجال الصحافة واإلعالم أكسبتني قدرة على التعامل مع 

 0.101 0.306 . المواقف الطارئة

 0.000 (**)609. .لدي القدرة على التعامل مع أحداث الحیاة غیر المتوقعة 121

 0.044 (*)370. . یمكنني أن أسیطر على مشاعري تجاه المواقف المؤثرة  122

 0.001 (**)581. . یمكنني التأثیر في انفعاالت المحیطین بي 123

 0.500 0.128 . أشعر بالیأس في حالة فشلي في موقف ما 124

 0.412 0.156 . أتردد في طرح األسئلة على األشخاص الغرباء 125

 0.163 0.261 .العمل لوقت طویل دون تعبأستطیع  126

 0.000 (**)612. . لدي القدرة على تحلیل األوضاع السیاسیة المستجدة 127

 0.083 0.322 . یمكنني متابعة ورصد عدة أحداث في نفس الوقت 128

 0.046 (*)367. .أستطیع الحفاظ على توازني حتى في أقسى الظروف 129

130 
یمكنني الحصول على الخبر الیقین في حال ما إذا كانت األحداث الدائرة 

 0.043 (*)372. . غامضة

 0.000 (**)839. واثق من أنني سأتعامل بكفاءة عالیة في حال نشوب أحداث جدیدة 131

 0.707 0.072 . أحب العمل في ظل أجواء المنافسة 132

 0.414 0.155 . یكلفني جمیع من حولي باألعمال السهلة 133

 0.852 0.036 من الصعب أن أتكیف مع العمل كإعالمي خارج نطاق وطني  134

       ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة  إرتباط*              ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة   إرتباط**     

 113, 114, 103،120 ,106( أن كـل مـن الفقـرات التالیـة )  ٢٨( یتبـین مـن جـدول رقـم      

ات غیـر جوهریـة مـع حققـت إرتباطـ )124, 134,133,132,128,126,125 ,107, 111, 112,
، لــذلك ) 0.05أكبــر مـن  حصـائیةجمیعهـا بلــغ مسـتوى الداللــة اإل( معـدل الدرجــة الكلیـة للمقیــاس 

داخلـــي بـــین جمیـــع فقـــرات المقیـــاس، ولكـــي یكـــون  یكـــون هنـــاك إتســـاق ام الباحـــث بحـــذفها لكـــيقـــ
  .وقیاس األهداف الذي وضع من أجله إنجازالمقیاس قادر على 
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  .ثبات مقیاس فاعلیة الذات

 .طریقة التجزئة النصفیة - ١

بیرسون بین معدل الفقرات فردیة  ه الطریقة على أساس إیجاد معامل إرتباطحیث تقوم هذ
الرتب ومعدل الفقرات زوجیة الرتب لكل محور من محاور الدراسة ولكل مقیاس من مقاییس 

معادلة سبیرمان  رتباط بإستخداماال للمقیاس، ومن ثم تصحیح معامل لدراسة وللدرجة الكلیةا
حیث )       (ادلة المع ، وذلك بإستخدام)Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحیح 

)R ( وكانت النتائج كما تظهر في الجدول رقم هو معامل اإلرتباط ،)٢٩:(  

  معامل ثبات مقیاس فاعلیة الذات وفقا لطریقة التجزئة النصفیة)  ٢٩( جدول رقم         

 معامل الثبات بعد التعدیل معامل ثبات قبل التعدیل عدد الفقرات المقیاس الرقم

 0.996 0.993 18 فاعلیة الذات ١

ـــة الـــذات باســـتخدامأن معا)  ٢٩( یتضـــح مـــن جـــدول رقـــم      ـــات لمقیـــاس فاعلی طریقـــة  مـــل الثب
وهي قیم مرتفعة تدل علـى أن المقیـاس یتمتـع بدرجـة عالیـة مـن  )(0.996التجزئة النصفیة بلغت 
  .تطبیقه على عینة الدراسة منالثبات تطمئن الباحث 

  .طریقة ألفا كرونباخ  - ٢

محـاور لكل محـور مـن  "ألفا كرونباخ"حتساب معامالت وتقوم هذه الطریقة على أساس ا     
) ٣٠(رقـم  التـالي ، والجـدول ، والتعرف علـى معـدالت الثبـاتالدراسة وللدرجة الكلیة للمقیاس 

 .یبین لنا نتائج الثبات وفقًا لطریقة معامالت ألفا كرونباخ

  ثبات مقیاس فاعلیة الذات وفقا لطریقة ألفا كرونباخ)  ٣٠( جدول رقم 

       

  

 معامل ثبات عدد الفقرات المقیاس الرقم

 0.895 18 فاعلیة الذات ١
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ألفـا "طریقـة  مل الثبات لمقیاس فاعلیـة الـذات باسـتخدامأن معا یتضح ) ٣٠( من جدول رقم      
 وهي قیمة مرتفعة تدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ) (0.895بلغت "كرونباخ

  .تطبیقه على عینة الدراسة منتطمئن الباحث  ،

   :تصحیح المقاییس : خامساً 

، درجــات ٥وتعطــى ) تنطبــق دائمــاً : (ســتجابة هــوتقــدیر خماســي لال أعطیــت فقــرات كــل أداة      
 ٢وتعطـى ) تنطبـق نـادراً (، درجـات ٣وتعطـى ) أحیانـاً تنطبـق (، درجـات ٤وتعطـى ) تنطبق كثیراً (

ولكي یحصل المفحوص علـى الدرجـة الكلیـة علـى ، وتعطى درجة واحدة) ال تنطبق أبداً (، ندرجتا
 ، یلــزم جمــع الــدرجات التــي أجــاب علیهــا علــى كــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس ، فإنــه هــذا المقیــاس

  . وصلتحدید الدرجة الكلیة لكل مقیاس بالنسبة للمفح

 :حصائیةالمعالجات اإل: سادسًا   

العدیــــد مــــن  البیانـــات التــــي تـــم جمعهــــا ، فقـــد تــــم اســـتخداملتحقیـــق أهــــداف الدراســـة وتحلیــــل      
وفیمـا یلـي ) Spss(للعلـوم االجتماعیـة حصـائیةالحـزم اإل اسـتخدامالمناسـبة ب حصـائیةاألسـالیب اإل
  :المستخدمة في تحلیل البیانات حصائیةاألسالیب اإل

  .تم حساب التكرارات والنسب المئویة للتعرف على الصفات الشخصیة لمفردات الدراسة .١
  .، والوزن النسبي لتحدید مستوى متغیرات الدراسة) Mean(تم حساب المتوسط الحسابي  .٢
للتعــرف علــى مــدى انحــراف   (Standard Deviation)نحــراف المعیــاري تــم اســتخدام اال .٣

ولكـل محـور مـن المحـاور  ن رة مـن عبـارات متغیـرات الدراسـةالدراسة لكل عبا أفرادستجابات ا
نحـــراف المعیـــاري كوســـیلة للتمییـــز بـــین رئیســـیة عـــن متوســـطها الحســـابي ، وتـــم اســـتخدام االال

النسـبي للمحـاور، حیـث كلمـا قـل  مستوى المحاور فـي حالـة تسـاوي المتوسـط الحسـابي والـوزن
 .نحراف المعیاري كان ذلك أفضلاال

  .ونباخ لمعرفة ثبات فقرات المقاییسألفا كر  اختبار .٤
لقیاس صدق الفقـرات، وللتعـرف علـى نـوع وقـوة العالقـة بـین متغیـرات  "بیرسون" معامل ارتباط .٥

  .الدراسة
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 .للثبات "سبیرمان براون"معادلة  .٦
فـروق بـین متوسـط متغیـرات الدراسـة الللتعرف على مدى   one sample t- test)( اختبار .٧

الدراسة لمقیاس متدرج  بسبب استخدام)   ٣(ساوى في هذه الدراسة ذي یوالمتوسط الحیادي ال
  .من خمسة حقول

  .للفرق بین متوسط عینتین مستقلتین للتعرف على الفرق بین متغیرات الدراسة )  t( اختبار .٨
  .) One Way ANOVA( اختبار تحلیل التباین األحادي  .٩

 :حقولفئة مقیاس أداة الدراسة المتدرج من خمسة : سابعاً 

  :لتحدید قیمة فئات مقیاس الدراسة تم إتباع اآلتي 

 ٤=  ١- ٥= الحد األدنى للمقیاس   –الحد األعلى للمقیاس = مدى المقیاس  - ١
  ٠.٨٠=  ٥÷  ٤= عدد فئات المقیاس ÷ مدى المقیاس = حدود المدى  - ٢

وفـي ضـوء هـذه  ، ) ٠.٨٠( أي أن الفرق بین الحد األدنى والحد األعلى لكـل فئـة مـن فئـات المقیـاس هـو      
  ). ٣١( النتیجة تم تحدید قیمة فئات المقیاس الخماسي المتدرج كما هو موضح في جدول رقم 

  مقیاس أداة الدراسة متدرج من خمسة حقول)  ٣١(جدول رقم                          

 فأعلي% 84 %84-%68  %68-%52 %52-%36 %36من  أقل مدى الوزن النسبي

 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80-1 الحسابي مدى المتوسط

 جداً مرتفعة  مرتفعة  متوسطة منخفضة  جداً منخفضة  التصنیف

  

ككـل،  مقیـاسیتم تحدید فئات المقیاس وذلك للتعرف علـى تصـنیف مسـتویات محـاور الدراسـة و ال
  .جداً ، أم مرتفعة .......... أم منخفضة جداً هل هي منخفضة 
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  اخلامسالفصل 

  عرض نتائج الدراسة

 

 .نتائج الفرضية األوىل وتفسريها §

  .نتائج الفرضية الثانية وتفسريها §

 .نتائج الفرضية الثالثة وتفسريها §

 .نتائج الفرضية الرابعة وتفسريها §

 .نتائج الفرضية اخلامسة وتفسريها §

 .نتائج الفرضية السادسة وتفسريها §

 .نتائج الفرضية السابعة وتفسريها §

 .الفرضية الثامنة وتفسريهانتائج  §
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  الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتها

  :المقدمة

 حصـائیةاإل المعالجـات علـى بنـاءً  ، الباحـث إلیهـا توصـل التي النتائج الفصل هذا یعرض  
 تفریــغ خــالل مــن إلیهــا التوصــل تــم التــي البیانــات مــن وتحلیلــه جمعــه تــم مــا علــى اســتخدمت التــي

، )الــذات فاعلیــة ومقیــاس، نجــازلإل الدافعیــة ومقیــاس، النفســیة الضــغوط مقیــاس(الدراســة، مقــاییس
   .ومناقشة النتائج التي توصلت إلیها، التحقق من فرضیاتها، و  لإلجابة على تساؤالت الدراسة

  :نتائج الفرضیة األولى وتفسیرها ومناقشتها 

بین متوسطات  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك فروق ذات داللة 
وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة  نجازالضغوط النفسیة والدافعیة لإل 

ویتفرع من تلك الفرضیة الرئیسیة الفرضیات . )٣(وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو 
  :الفرعیة التالیة

بین متوسط الضغوط ) α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  .أ

 ).٣(النفسیة لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو

لمعرفة  )one sample t- test(وللتحقق من هذه الفرضیة قام الباحث باستخدام اختبار      
ما إذا كان متوسط الضغوط النفسیة لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة یختلف عن 

  .أم ال )٣(المتوسط الحیادي وهو 
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  لعینة واحدة  على مقیاس الضغوط النفسیة) t( اختبار )٣٢(جدول رقم 

المتوسط  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

 اختبارقیمة 
t 

 الترتیب الداللةمستوى 

 1 0.011 2.551- 0.575 0.688 2.876 المهني

 3 0.000 3.927- 0.558 0.762 2.788 المعرفي

 6 0.000 19.196- 0.430 0.627 2.149 الجسمي

 4 0.000 6.448- 0.539 0.672 2.694 االجتماعي

 2 0.000 3.638- 0.564 0.698 2.820 االنفعالي

 5 0.000 8.598- 0.524 0.626 2.619 السلوكي

  0.000 9.654- 0.532 0.501 2.658 النفسیة.الضغوط

یتبـــین أن متوســـط الضـــغوط النفســـیة بـــدرجتها الكلیـــة ) ٣٢(مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق رقـــم      
مــن المتوســط الحیــادي فــي هــذه  أقــل جمیعــاً وهــي ) 2.876 – 2.149( ومحاورهـا تتــراوح مــابین 

مــن  أقــل، وهــي ) 0.000(كانــت  حتمالیــةاال) .Sig(أن قیمــة ، كمــا یتبــین لنــا ) 3(الدراســة وهــو
أن متوسط الضـغوط النفسـیة بـدرجتها الكلیـة ومحاورهـا لـدى عینـة  بمعنى )(0.05مستوى الداللة 

من الصحفیین بعد حرب غزة  یختلف بشكل جوهري عن المتوسط الحیادي في هذه الدراسـة وهـو 
)٣(.  

عنــد  إحصــائیةال توجــد فــروق ذات داللــة " الفرضــیة القائلــة بأنــه  رفــضومــن هنــا یمكننــا 
بین متوسط الضغوط النفسیة لدى عینـة مـن الصـحفیین بعـد حـرب  )α=05.0(مستوى داللة 

  ).٣(غزة وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو 

ــغ ونشــیر هنــا بــأن مســتوى الضــغوط النفســیة لــدى عینــة مــن الصــحفیین بعــد حــ رب غــزة بل
بـــوزن نســـبي ) ٢.٦٥٨(المســـتوى المتوســـط، حیـــث بلـــغ متوســـط الدرجـــة الكلیـــة للضـــغوط النفســـیة 

، حیـث  من مستوى المتوسط الحیادي في الدراسة وبشـكل جـوهري أقل، وهذا المستوى ى)٠.٥٣(
وهــي  )٠.٠٠٠(بلغــت مســتوى الداللــة للفــروق بــین متوســط الضــغوط النفســیة والمتوســط الحیــادي 
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ذات  اممــا یعنــي أن هنــاك فروقــ )٠.٠٥(مــن مســتوى الداللــة المقبــول فــي هــذه الدراســة وهــو  أقــل
  . بین المتوسطین إحصائیةداللة 

، فیمـــا یخـــص الفرضـــیة  وعنـــد الموازنـــة بـــین النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة الحالیـــة
دخـــان : ســة كـــل مــن ، نجـــد أنهــا اتفقــت مـــع نتــائج درا الفرعیــة األولــى، ونتـــائج الدراســات الســابقة

فـي  )٢٠١٢(والنجار ، )٢٠٠٦(والبدور، )٢٠١٢(والعمري ، )٢٠٠٥(والفي ، )٢٠٠٦(والحجار 
 مع دراسة كل من أبو اختلفتو  . وجود مستوى متوسط من الضغوط النفسیة لدى عینات دراساتها

) ٢٠٠٦(ویـاغي ) ٢٠٠٩(وفقیهي ، )٢٠١٠(الحصین  وأبو، )٢٠١١(الشاعر ، )٢٠١٢(غالي 
  .وجود مستوى مرتفع من الضغوط لدى عینات دراساتهافي 

عمل الصـحفیین الفلسـطینیین المسـتمرة فـي ظـل تأقلم إلى طبیعة  ویعزو الباحث تلك النتیجة     
 ، ومعایشـــــتهم لتلـــــك األحــــداث المتالحقـــــة علــــى الســـــاحة الفلســـــطینیة ، تــــزاحم وتالحـــــق األحــــداث

كتســابهم العدیــد مــن الخبــرات فــي مجــال تكتیكــات وا) حــرب الفرقــان(ع الحــرب الســابقة وتعــاملهم مــ
وتوزیـع األدوار والمهـام علـى العـاملین فـي وكـاالت األنبـاء والمراسـلین المیـدانیین  ، العمل والتنظیم
وتوزیعهم على المناطق المختلفة في قطاع غزة مما زادتهم تلك الخبرات قدر من  ، لتلك الوكاالت

كمــا أن توقیــت  . العمــل الصــحفي فــي قطــاع غــزةمتطلبــات  م مــع طبیعــةأقلالصــالبة النفســیة والتــ
ـــى الصـــحفیین بعـــد اإجـــراءات الدراســـة والتـــي   حـــتاللنتهـــاء الحـــرب التـــي شـــنها االتـــم تطبیقهـــا عل

ن إلـى و خالل تلك الفترة  قـد لجـأ الصـحفی فقد یكون، أشهراإلسرائیلي على غزة بما یقارب التسعة 
والتـي بـدورها  أدت  ، م معهـاأقلسـتراتیجیات للتـاغوط و أسـالیب للتعامـل مـع تلـك الضـ عـدة اسـتخدام

وهذه ضرورة لالستمرار في العمل بكل نشاط وحیویة  ، إلى التخفیف من وقع تلك الضغوط علیهم
في ظل تطور التحركات السیاسیة التي تلت الحرب األخیرة على غـزة  ورصـدها وتحلیلهـا وٕابرازهـا 

والتـي وحجـم تـأثیرهم ما أن شـعور الصـحفیین بأهمیـة دورهـم ك، إلى الرأي العام الفلسطیني والدولي
الصـحفیین العـاملین  تعزیـزوعملـت علـى ، ووزارة الداخلیـة، دت به الحكومة الفلسطینیة في غزةأشا

فـي وكـاالت األنبـاء الفلسـطینیة العاملـة فـي قطـاع غـزة ومـنحهم شـهادات تقدیریـة ومـنحهم بطاقــات 
لمـــا بـــذلوه مـــن جهـــود ومتاعـــب  الصـــحفي بارتیـــاح نفســـيهم كـــل ذلـــك یشـــعر رســـمیة لتســـهیل مهـــام

وقد تكون لظروف عمل الصحفیین والتـي مـن شـأنها أن تضـعهم فـي ، ومخاطر خالل تلك الحرب
وینتابها في فترات طویلة جو من الفتور المستمر ، حالة من الضغط المؤقت جراء تطور األحداث
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رضــوا لهـا مــن أنــواع الضــغوط المؤقتــة فـي مجــال العمــل األمــر الــذي یجعـل هــذه الضــغوط التــي تع
كما الحظ الباحث أثناء زیارته المكاتب والمؤسسات ، والتي تكون موسمیة ویخف أثرها بعد زوالها

بأنهــا مهیــأة بشــكل جیــد األمــر ، اإلعالمیــة والتــي غالبــًا مــا تقــع فــي أبــراج ســكنیة فــي وســط المدینــة
 وقـــد یكـــون شـــعور، وقـــع الضـــغوط علیـــهالـــذي یبعـــث باالرتیـــاح النفســـي للصـــحفي ، ویخفـــف مـــن 

استخدام أسالیب الحـرب الذي كان یهدف إلى و على اإلعالم الصهیوني لذة االنتصار الصحفیین ب
كـان لهـا أیضـًا دورًا فـي التخفیـف مـن وقـع ، حباط وتخویف الشعب الفلسـطیني ومقاومتـهالنفسیة إل

  .تلك الضغوط على الجانب النفسي للصحفي

  :یمكن أن نالحظ أیضًا ما یلي) ٣٢(سابق رقم ومن خالل الجدول ال

حظي المحور المهني من الضغوط النفسیة لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة على  -١
وعلیه فإن الوزن النسبي  ،)2.876(، حیث بلغ متوسط استجاباتهم نحو المرتبة األولى

كون  بسبب ولعل النسبة جاءت متوسطة،  ، وهو معدل متوسط)0.575(لالستجابات بلغ 
، الصحفي قد تعرض لمحنة أو لعقبة من عقبات العمل المهني یبقى غیر مطمئن من تكرارها

 هذه الباحث ویعزو كما، هم عاشوا الحرب بواقعها وهما یمارسون عملهم الصحفيحیث إن
ن فئة ضحت من أجل الكل الفلسطیني بتقدیم بعض و كون الصحفی إلى المتوسطة النسبة

، ونشأ عنه التفكیر والقلق  من الصحفیین أتناء ممارسة عملهم الشهداء و الجرحى
 وصعوبة، وعظم الدور المكلفین بهبعبء العمل  ینوالضغوطات النفسیة وشعور الصحفی

صعوبة و ،  خبارمن ما یرد إلیه من أ لیتأكدمع المسئولین في بعض األحیان  التواصل
الذي ال ، متكررة من قبل االحتالل في ظل المخاطر واالستهدافات ال التغطیة اإلعالمیة

وقد ، لقوانین والمواثیق الدولیة واإلنسانیة والتي تكفل للصحفیین الحمایة أثناء عملهمیحترم ا
حیث ضغط على الصحفیین من عامال  یمثالن والوقت اللذان، لعنصري التنافس یكون أیضاً 

خبر على وسائل اإلعالم یفقد ذلك ألن طبیعة الو ، ه یفرض علیهم اإلسراع في نقل الحقائقإن
فیبقى  عامل الوقت سالح یالحق الصحفي في مجاله  ؛قیمته إذا جاء في وقت متأخر

  .المهني
حیث بلغ متوسط  المرتبة الثانیةحظي المحور االنفعالي من الضغوط النفسیة على  -٢

، وهو معدل متوسط وعلیه فإن الوزن النسبي بلغ ما یقارب من )(2.820ستجابات العینة ا
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التي  تعكس حجم الضغوطات النفسیة واالنفعالیة كذلك، وهي نسبة متوسطة  )0.564(
االنفعالي إلى المشاهد المباشرة التي صحفي ، ویعزو الباحث هذه المحور یتعرض لها ال

مدى الوحشیة التي یتعامل بها  حیث یشاهد، یراها الصحفي على أرض الواقع بأم عینه
ومشاهد قتل األطفال والنساء والشیوخ وتدمیر المنازل  ، ضد المدنیین الفلسطینیین حتاللاال

على وسائل اإلعالم وذلك حفاظًا على مشاعر غالبًا التي یحظر نشرها و ، واألحیاء السكنیة
وشعور ، أمنهم النفسي وتهدد المشاهدین وحرصًا من أن تؤثر على نفسیات األطفال والنساء

أو استهداف أحد من عائلته خاصة ، الصحفي بالقلق المستمر من استهدافه بشكل شخصي
ولم ، الجمیع في مرمى الخطرفستهداف كذلك في غیر مأمن من أن تتعرض لالأن عائلته 

ستقبال الصحفیین اوقد شاهدنا مشهد ، ك أي مكان آمن خالل الحرب على القطاعلیكن هنا
أو تفاجئهم ، من عائالتهم أثناء تغطیتهم لألحداث ووصول الضحایا إلى المستشفیات لشهداء

  . بأن الضحیة هذه المرة هو أحد زمالئهم في العمل

وغیر مطمئن لظروف الحیاة أیضا بغض النظر عن  ،ً  ویبقى الفرد من النواحي النفسیة قلقا     
التي یتعرض لها ، كما أن الظروف الراهنة طبیعة الخبرات الصادمة السابقة والتجارب النفسیة 

السیما وأن قطاع غزة  ، في قطاع غزة تضع الفرد تحت الضغط النفسي من الحیاة المستقبلیة
دیهم أن ن بقدراتهم وبالنضج االنفعالي لو ستطاع الصحفیتعرض في الفترة األخیرة لحربین وا

فالصحفي هو  ، التي تتأثر بالحدث حتفاظنا بطبیعة النفس البشریةیتخطوا تلك الصعوبات مع ا
ومع ، حقیقته وینقله للعالم فمن الطبیعي أن یتأثر نفسیًا وانفعالیًا بذلكعلى أول من یرى الحدث 

كل هذا فالصحفي الفلسطیني أثبت جدارته في مجال التغطیة وكشف الحقائق ونقلها بدقة 
 . وموضوعیة وحیادیة

ستجابات ي من الضغوط النفسیة وكان متوسط ار المعرففقد احتلها المحو  المرتبة الثالثةأما  -٣
، ) 0.558(وعلیه فان الوزن النسبي بلغ ما یقارب  متوسط، وهو معدل ) 2.788(العینة 
خالل عملهم قد یتلقوا األخبار التي قد تندرج بین یجة منطقیة السیما وأن الصحفیین وهي نت

بین تصدیق  النفسي صراعأنواع ال أحدوهنا قد یقع الصحفي ب ، الموثوق وغیر الموثوق
وبالتالي عدم ، أو أنه یندرج ضمن اإلشاعات العدیدة التي یتم تداولها بین الناس، الخبر ونقله
غیر أن حالة االرتباك التي تواجههم أثناء ممارستهم أعمالهم ووقعهم في . نقل الخبر
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إنقاذ الضحایا أو صراعات نفسیة والتي تسبب حالة من غموض الدور بین مشاركتهم في 
تمسكهم بدورهم اإلعالمي والمهني واقتصارهم على تصویر هؤالء الضحایا ونقل األخبار إلى 

 الصحفي مشغوالكون ،  متوسطة نسبیاً ال كما یعزو الباحث تلك النتیجة، وسائل اإلعالم
تنشأ في  للتطورات واألحداث التي قدودائمًا   في حالة من التفكیر والترقب ، ذهنیًا وجسدیاً 

بتعاد عن التفكیر بحاجة إلى الراحة واالسترخاء واالویجعله ، األمر الذي قد یرهقه، أي لحظة
  . في العمل

، حیث بلغ متوسط االستجابات على جمیع  المرتبة الرابعةفي  جتماعياالكما كان المحور  -٤
، ) 0.539( ، وعلیه فإن الوزن النسبي یبلغ 2.694)(فقراته والدرجة الكلیة للمجال نحو 

ث ألن الصحفیین ، بحسب رأي الباح ، وجاءت هذه النسبة متوسطة وهي نسبة متوسطة
وقد یرجع ذلك ، ویحظون بتقدیر اجتماعي من مجتمعهمجتماعیة مالئمة یتمتعون بعالقات ا

الواقع ، وقد  إلى كونهم یتعاملون مع وسائل اإلعالم بشتى الطرق والتي هي عین الناس على
جتماعي من خالل طبیعة الصحفي كإعالمي وتغطیته على الهواء ینظر إلى المحور اال

مما قد یسبب له جزء من القلق االجتماعي خوفًا من  ، مباشرة لألحداث على وسائل اإلعالم
وذلك بسبب طبیعة المجتمع الفلسطیني المحصورة وتداخله ، الخطأ أو التلعثم في الكالم

 ، مما یجعل أغلب الصحفیین في موقع الشهرة بالنسبة لمجتمعهم ، احة القطاعوصغر مس
التي و  ینطبیعة عمل الصحفیلكما أن ، ونتعامل معهم، وقد نلتقیهم بسهولة على أرض الواقع

العمل المتواصل خالل األزمات  مفقد یتطلب منه ،للعمل ةت محدداوقعلى أال تعتمد 
تطیعون القیام بأدوارهم االجتماعیة والتي یتمتع بها الشخص وبالتالي ال یس، ونشوب األحداث

یجعل المحور  م باستمرار في منازلهموعدم تواجده ، المتقلبة مظروف حیاتهلن وإ ، العادي
ولكن ما یخفف وقع ، م ومتطلباتهاوأطفاله مهاعي یحیطه لفیف من القلق على أسر االجتم
 . وتفهمهم لظروف عملهم ، اآلخرینن م االجتماعي تقدیرالو  ، الصحفي اإلنتاجذلك 

غوطات النفسیة ، حیث بلغ متوسط فكانت للمحور السلوكي في الض المرتبة الخامسةأما  -٥
) (0.524، وعلیه فإن الوزن النسبي ) 2.619(ستجابات لدى عینة من الصحفیین نحو اال

حیث إنه مدرك تمامًا ، وهو معدل متوسط  ولعل ذلك یرجع إلى البنیة المهنیة للصحفي 
،  منه ةأي وقت لخوض تداعیات العمل المطلوبلطبیعة عمله الذي یتطلب منه التأهب في 

الخامس وهي السلوكي في الضغوط النفسیة قد حصل على الترتیب  ومن هنا ندرك أن البعد
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انطالقًا من هذا و  رتباطات ، حیث النسبة متوسطة وأقرب إلى الضعیفة ،مرتبة بأسفل اال
  .المبدأ یرى الباحث بأن هذه النتیجة منطقیة

  

ستجابات العینة ، حیث بلغ متوسط ا األخیرةالمرتبة السادسة و كان المحور الجسمي ذو  -٦
ستجابات العینة ال ، وعلیه فإن الوزن النسبي) 2.149(على محتوى المجال وفقراته نحو 

 ، تحظى بالمحور الجسمي، وتؤكد على أن العینة  ، وهي نسبة ضعیفة) 0.430(یبلغ نحو 
اته أمر یمده بالطاقة إنجاز ومن هنا یمكننا القول أن حب الصحفي لعمله ورضاه عن 

فكل ذلك  ، ویخفف من وقع المتاعب التي یواجهها والضغوطات التي یعیشها ، والحیویة
ولذلك فقد حضي المحور  ، یتالشي عند رؤیة آثار عمله وصداه على وسائل اإلعالم

 .مرتبة السادسة من الضغوطات النفسیةالجسمي ال

بین متوسط الدافعیة  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة .ب
  ."3"لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو  اإلنجازو 

لمعرفة  )one sample t- test( اختبار استخداموللتحقق من هذه الفرضیة قام الباحث ب     
لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة یختلف عن  نجازما إذا كان متوسط الدافعیة لإل

        .أم ال )(3المتوسط الحیادي وهو 

  .نجازلعینة واحدة  على مقیاس الدافعیة لإل ) t( إختبار) ٣٣(جدول رقم 

  المتوسط عدالب الترتیب
 الحسابي

 ).Sig(قیمة  )t(قیمة  الوزن النسبي االنحراف المعیاري

 0.000 21.604 0.766 0.542 3.828 .المثـــــــــــابرة ٣

 0.000 26.089 0.796 0.531 3.980 المسئــــــــولیة ٢

 0.000 18.105 0.753 0.597 3.764 .التفـــــــوق ٦

 0.000 18.262 0.760 0.618 3.798 .الصعــوبات ٤

 0.000 16.52 0.757 0.674 3.787 .المكافآت ٥

 0.000 20.996 0.819 0.737 4.094 .المنافســــــة ١

 0.000 29.71 0.775 0.417  3.875 الدافعیة لإلنجاز
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بدرجتها الكلیة ومحاورها  نجازیتبین أن متوسط الدافعیة لإل )٣٣(من خالل الجدول السابق رقم   
اكبــر مــن المتوســط الحیــادي فــي هــذه الدراســة  جمیعــاً وهــي ) 4.094 – 3.764(تتــراوح مــابین 

مــن مســتوى  أقــل، وهــي ) (0.000كانــت  حتمالیــةاال) .Sig(، كمــا یتبــین لنــا أن قیمــة ) 3(وهــو
أن متوســـط الضـــغوط النفســـیة بـــدرجتها الكلیـــة ومحاورهـــا لـــدى عینـــة مـــن  بمعنـــى )0.05(الداللـــة 

  .3ي عن المتوسط الحیادي في هذه الدراسة وهو الصحفیین بعد حرب غزة  یختلف بشكل جوهر 

عنــد  إحصــائیةال توجــد فــروق ذات داللــة " الفرضــیة القائلــة بأنــه  رفــضومــن هنــا یمكننــا 
لـدى عینـة مـن الصـحفیین بعـد حـرب  بین متوسط الدافعیة لإلنجـاز )α=05.0(مستوى داللة 

  .)3(غزة وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو 

لـدى عینـة مـن الصـحفیین بعـد حـرب غـزة المسـتوى  نجازوبشكل عام بلغ مستوى الدافعیة لإل     
، ) ٠.٧٧٥(بـوزن نسـبي  )٣.٨٧٥( نجـازلدافعیـة لإلع ، حیـث بلـغ متوسـط الدرجـة الكلیـة لالمرتف

، حیـــث بلغـــت  وهـــذا المســـتوى أكبـــر مـــن مســـتوى المتوســـط الحیـــادي فـــي الدراســـة وبشـــكل جـــوهري
مـن  أقـلوهـي  )٠.٠٠٠(والمتوسـط الحیـادي  نجـازالداللة للفروق بین متوسط الدافعیـة لإلمستوى 

ممـــا یعنـــي أن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة  )٠.٠٥(مســـتوى الداللـــة المقبـــول فـــي هـــذه الدراســـة وهـــو 
  .بین المتوسطین إحصائیة

لفرضـیة الفرعیـة وعند الموازنة بـین النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة الحالیـة، فیمـا یخـص ا     
فــي وجــود  ) ٢٠٠٦(الثانیــة ، ونتــائج الدراســات الســابقة، نجــد أنهــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة البــدور

  . لدى عینة دراستها نجازمستوى مرتفع من الدافعیة لإل

اإلعـــالم  نـــه یأخـــذ طـــابعأمیــز اإلعـــالم الفلســـطیني ویعــزو الباحـــث تلـــك النتیجـــة إلـــى أن مـــا ی     
وذلك یشعر الصحفي ، اإلسرائیلي على أرض فلسطین ظل استمرار االحتالل الهادف والمقاوم في

مـن  حـتاللمـا یقـوم بـه االوطني ، وأهمیته البالغة فـي مواجهـة واإلعالمي الفلسطیني بعظم دوره ال
كمــا أن اإلعــالم الفلســطیني المقــاوم یعتبــر ، حــرب نفســیة وأكاذیــب للــرأي العــام الفلســطیني والــدولي

الكفـاح الـوطني المـؤثر وذلـك للتحـرر مـن الظلـم والقهـر واإلذالل التـي تمارسـه  أسلوب من أسـالیب
قــوة رادعــة وٕانمــا یمتلــك  اذ امنظمــ ااإلســرائیلي علــى شــعب أعــزل ال یمتلــك جیشــ حــتاللقــوات اال

ــك بكــل  ،وٕارادة حدیدیــة مفعمــة بقدســیة الــدفاع عــن هــذه األرض المباركــة  ، مقاومــة متواضــعة وذل
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یجعـل مـا یقدمـه  ذلـك كلـه، في مواجهة أحد أعتا الجیـوش العسـكریة فـي العـالم الوسائل المتاحة له
 اإلنجــاز ،ســتمرار و وٕانســاني دافعــًا قویــًا للعطــاء واالودینــي وأخالقــي  الصــحفیین مــن واجــب وطنیــا

وكشـف المزیـد مـن الحقـائق للـرأي العـام والتـي تصـب فـي صـالح الشـعب  ، وبذل المزید من الجهـد
همــم الشــعوب والــرأي العــام الــدولي ومواقــف السیاســیین وقــادة الــدول للوقــوف وتحشــد  ، الفلســطیني

ـــه العادلـــة  حـــتاللســـتهداف االكمـــا أن ا، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع الشـــعب الفلســـطیني  لتحقیـــق مطالب
ضــلة التــي یســببها عملهــم الصــحفي لوكــاالت األنبــاء والصــحفیین یثبــت للصــحفیین عــن حجــم المع

ستمرار وتكثیف العمل اإلعالمي العام الدولي وذلك یدعوهم إلى اال اإلسرائیلي في الرأي لالحتالل
  . ه وسائل حدیثة ومتنوعة استخدامو 

  :یمكن أن نالحظ أیضًا ما یلي) ٣٣(ومن خالل الجدول السابق رقم 

لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة على  نجازحظي محور المنافسة من الدافعیة لإل-١
وعلیه فإن الوزن النسبي ، 4.094 )(متوسط استجاباتهم نحو، حیث بلغ المرتبة األولى

طبیعة عمل كون ل ، ولعل النسبة جاءت مرتفعة ، وهو معدل مرتفع) 0.819(لالستجابات بلغ 
 الذات وهم وتحقیقنافسات العمل وحب اإلنتاج ون إلى الدخول في میمیلتجعلهم  ینالصحفی
هذه النسبة المرتفعة كون طبیعة العمل الصحفي  یعزو الباحثو ، كما م المهنیة لهاعمأ ونیمارس

یجعل الجانب التنافسي یحظى على  ، في ظل تعدد وسائل اإلعالم التي تعمل في قطاع غزة
ألن كل صحفي ینتمي إلى وكاله أنباء أو تلفزیون أو إذاعة معینة وهنا  أهمیة كبیرة بینها ، نظراً 

صحفي في أن دافع ال كما، وتحقیق الكفاءة لهم تخلق أجواء من التنافس بینها لجذب المشاهدین
ووكاالته التي ینتمي ،  ووطنه، اته أمام مجتمعهٕانجاز إلبراز قدرته و تحقیق سبق إعالمي وصحفي 

لنقل الخبر أول بأول كي یعلو شأنه داخل  والتنافسیدفعه إلى تحمل المخاطر إلیها، األمر الذي 
وفطرته البشریة  نجازالمؤسسة التي ینتمي إلیها، وهذا األمر طبیعي یتولد من دافعیة الفرد لإل

  . والحصول على التقدیر االجتماعي من المحیطین  التي تتمحور في المنافسة والتمیز عن الغیر

فترة الحرب الحظ أن مهارة كل  لخالطالع الباحث على وسائل اإلعالم ومن خالل إ
سبق إخباري ونقل خبر جدید قبل تناقله على وسائل  إنجازصحفي تتشكل في قدرته على 

ه للمرتبة األولى منطقي ر المنافسة واحتالللذلك یرى الباحث أن حفاوة محو  . اإلعالم األخرى
  .لألسباب السابقة والتي تمیز عمل الصحفیین
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حیث بلغ متوسط استجابات  المرتبة الثانیةعلى  نجازلدافعیة لإلحظي محور المسئولیة من ا -١
، ، وهو معدل مرتفع ولكن یأتي في المرتبة الثانیة بعد محور المنافسة) (3.980العینة 

، ویعزو الباحث وهي نسبة مرتفعة 0.796) (وعلیه فإن الوزن النسبي بلغ ما یقارب من 
، لصحفي  في نقل األخبار والصدق فیها ودقتهاذلك إلى أن حجم المسئولیة التي تقع على ا

تحمل الصحفي لنتائج عمله الصحفي و ، تجعله أمام مسؤولیة كبیرة أمام مجتمعه ووكاالته
الخبر اإلعالمي الذي یسرع لنقله مباشرة في حاله حدوثه ، في صدق تجعله یتحرى الدقة وال

تجعل والتي كتیكات المقاومة فیما یخص أسالیب وت، كما أن الظروف الراهنة في قطاع غزة
وهنا یكون الصحفي ، ألن انتشارها قد یصب في صالح العدو، بعض األخبار محظورة النشر

ذرع یعمل بمسئولیة أكبر والبد أن یكون لدیه درایة بتكتیكات الحرب النفسیة التي تستخدمها أ
الشرسة في ظل الهجمة  هذا، نجرار والوقوع في أخطاءالمقاومة الفلسطینیة وعدم اال

المؤسسة العسكریة اإلسرائیلیة ،  تمارسهاالحرب النفسیة التي أسالیب والتشویش اإلعالمي و 
قع علیه تحمل أي مسئولیة تخص عمله الصحفي یوالصحفي هو الجندي المدافع بالمیدان و 

 .نجازوالجدیر بالذكر أن المسئولیة تنبع من دافعیته للعمل وحبه لإل ، ونقله لألخبار
ستجابات حیث كان متوسط ا نجازمحور المثابرة من الدافعیة لإلل تفكان المرتبة الثالثةأما  -٢

، )  (0.766ن الوزن النسبي بلغ ما یقاربوعلیه فإمرتفع ، وهو معدل ) 3.828(العینة 
وكاالت األنباء الصحفیة والمهنیة الخاصة تتبع أسلوب السیما وأن ،  وهي نتیجة منطقیة

والذین یمتازون ، )A( في توظیف الصحفیین ، ویفضلون األشخاص ذو النمط  االنتقاء
ویكون هناك تنافس بینها في تقدیم العقود المغریة ، بالمثابرة والنشاط وتحمل المسؤولیات

الصحفیین غیر أن ، للصحفیین األكفاء لكي تجعل الصحفي المثابر یعمل لصالحها
ریة والتفاني بالعمل والجهاد من أجل الوصول إلى ستمراسعون إلى االیما  الفلسطینیین دائماً 

، هم لوصولهم إلى مرحلة الشهرة والبروز ، وتحقیق المكانة االجتماعیة بین زمالئهم أهداف
وبشاعته  وفضح جرائم االحتالل، ه من أجل نشر الحقیقة بصفة عامةویبذلون كل ما یمتلكون

وتعرض له من أخطار لن تجعله لذلك مهما روى الصحفي من مشاهد ، بصفة خاصة
اته وهذا إنجاز ویستمر ب ، هو جدید بنقله للصورة الحیة لو للحظة بأن یكشف كل ماو یتقاعس 

كله ینتج عن الرغبة والطاقة الكامنة للصحفي التي یكرسها في عمله وحبه لإلنتاج اإلعالمي 
 .واإلبداع الصحفي
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حیث بلغ متوسط . رتبة الرابعةالمكان محور التغلب على المعیقات والصعوبات في  -٣
، وعلیه فإن الوزن ) 3.798(فقرات والدرجة الكلیة للمجال نحو الستجابات على جمیع اال

، وهي نسبة مرتفعة ویعزو الباحث ذلك إلى أن الصحفیین یتمتعون  ) 0.760(النسبي یبلغ 
المعیقات  تعاملوا مع عدد منقد یرجع ذلك إلى كونهم ف، تخطي الصعابفي بقدرة عالیة 

قیقة بشتى الطرق حتى في یحاولون نشر الحو ، والصعوبات األمر الذي اكسبهم خبرات عدیدة
 بكل الطرق یحاول والتي كان االحتالل، والمخاطر التي تواجه عملهم بو والحر  ظل األزمات

وحجبه عن نقل ، الصعوبات والعوائق في وجه اإلعالم لتغطیة جرائمه إخفاء جرائمه وٕاقامة
ولما كان الصحفي یذلل الصعاب والعوائق والتي تجعل العالم یرى الصحافة بمثابة ، الحقیقة

، ، لذلك كان محور التغلب على العوائق والصعوبات یحظى بنسبة مرتفعة عینهم على الواقع
 . حتفاظ بأخالقیات مهنتهمواال، ستمرار بعملهمنجاز ، واالمما یدلل على مدى دافعیتهم لإل

، حیث نجازفكانت محور المكافآت المادیة والمعنویة في الدافعیة لإل تبة الخامسةالمر أما  -٤
، وعلیه فإن الوزن النسبي ) 3.787(بلغ متوسط االستجابات لدى عینة من الصحفیین نحو 

سان یرغب بالتقدیر االجتماعي واالهتمام من قبل ، فكل إن ، وهو معدل مرتفع) 0.757(
الحاجة إلى االحترام ففطرة اإلنسان تثیر لدیه الشعور ب ؛من إنتاجه یزیدمر الذي ألا، اآلخرین

وجه العموم على  فالمكافأة المادیة أو المعنویة تتطلبها كل مهنة، المحیطین والتقدیر من
نطالقا من هذا المبدأ یرى الباحث بأن فا .وجه الخصوصافة واإلعالم على الصحمهنة و 

هتمام لكون المنافسة مرتبة الخامسة شيء جمیل یستحق اال، ووجودها بال هذه النتیجة منطقیة
والذي إن دل على شيء ، والمكافآت المادیة والمعنویة في المرتبة الخامسة، بالمرتبة األولى

ویستنتج الباحث أن ، فإنه یدل على أهمیة الدافع الوطني المحرك لسلوك وأعمال الصحفي
 ، رتفاع معدلهابالنسبة للمحاور األخرى رغم ا نوياألمور المادیة والمكافآت كان دورها ثا

  .تدفع اإلنسان للتقدم لألمام، ومع ذلك فهي حجر أساس للدافعیة
ستجابات العینة على حیث بلغ متوسط ا. المرتبة السادسة واألخیرةكان محور التفوق ذو  -٥

ة یبلغ ستجابات العین، وعلیه فإن الوزن النسبي ال) 3.764(محتوى المجال وفقراته نحو 
، وتؤكد على أن العینة تحظى بنسبة عالیة من السعي  ، وهي نسبة مرتفعة) 0.753(نحو 
منها بأن عملها یتطلب السعي للسلم التكاملي والتفوق في اإلنتاجیة ، ولتقلیل  ا، إیمان للتفوق
ة ومنطقیة یوكانت النتیجة طبیع ،التي تواجه الصحافة الفلسطینیة في عملها المعیقاتأثر 
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كما أن نقص اإلمكانات المتوفرة لعمل ، من وجهة نظر الباحث كون الكمال هللا عز وجل
وتالحق األحداث وتزاحمها تجعله یهتم بالتفوق في العمل حسب اإلمكانات ، الصحفي
لتفوق والتطور في مجال عمله لدافع اإلنسان ، وهذا أمر طبیعي للذات البشریة ، ف الموجودة

 . حاجاتهله  یشبعو وافقه مع متطلبات مهنته وتحبه زاد  یرتفع كلما

بین متوسط فاعلیة  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة .جـ
  ."3"الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وبین المتوسط الحیادي في الدراسة وهو 

لمعرفة  )one sample t- test( اختباروللتحقق من هذه الفرضیة قام الباحث باستخدام      
ما إذا كان متوسط فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة یختلف عن المتوسط 

  .أم ال )٣(الحیادي وهو 

  .لعینة واحدة  على مقیاس فاعلیة الذات) t( اختبار) ٣٤(جدول رقم 

المتوسط  قیاسالم
  الحسابي

الوزن   االنحراف المعیاري
 النسبي

 مستوى الداللة t اختبارقیمة 

 0.000 26.178 0.767 0.450 3.833 فاعلیة الذات

      

بلغ المستوى المرتفع فاعلیة الذات أن مستوى متوسط ) ٣٤(رقم السابق جدول الیتبین من  
، كما یتبین أن ) 3(وهو أكبر من المتوسط الحیادي في هذه الدراسة وهو  )3.833(بمتوسط 

من مستوى الداللة المقبول في هذه الدراسة وهو  أقلكانت فاعلیة الذات مستوى الداللة لمتوسط 
لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة  فاعلیة الذات ، مما یدل على أن متوسط ) 0.05(

 رفضمما سبق یمكن  ،)٣( سط الحیادي في هذه الدراسة وهویختلف بشكل جوهري عن المتو 
بین  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة " الفرضیة القائلة بأنه

متوسط فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة وبین المتوسط الحیادي في 
  . ) (3الدراسة وهو 

 الفرعیة الفرضیة یخص فیما ، الحالیة الدراسة إلیها توصلت التي النتائج بین الموازنة وعند     
والتي ) ٢٠١٢(اتفقت مع نتائج دراسة النجار قد  أنها نجد ، السابقة الدراسات ونتائج ، الثالثة

مع نتائج  واختلفت، كشفت نتائجها عن وجود مستوى مرتفع لفاعلیة الذات لدى عینة دراستها
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والتي كشفت عن مستوى منخفض في فاعلیة الذات لدى الطالبات  ) ٢٠١٣(ة أبوغالي دراس
في حین كشفت الدراسة الحالیة عن وجود مستوى مرتفع من فاعلیة الذات لدى  ، عینة الدراسة

  .عینة الصحفیین

ن قد اكتسبوا العدید من و ن الفلسطینیو الصحفی كون المرتفعة ویعزو الباحث تلك النتیجة 
وذلك ، العمل اإلعالمي بشكل خاصجانب وفي  ،الخبرات في عدید من جوانب الحیاة بشكل عام

التي تشهدها الساحة الفلسطینیة ، والتي انخرطوا في األحداث والتطورات وتالحق  تزاحمنتیجة 
وٕان ، ومتابعتهم المستمرة لإلعالم المتنوع بشكل عام، تجاربها وتعلموا من أخطائهم وزالتهم

ظتهم لمجهودات ونتائج اإلنجازات األدائیة التي یقومون بها سواًء على صعیدهم الشخصي مالح
كسبهم العدید من المهارات أو على صعید اإلنجازات األدائیة لزمالئهم الصحفیین ، كل ذلك ی

اإلسرائیلي للصحفیین في الحرب األخیرة أكسبهم  استهداف االحتالل غیر أن، والقدرات الشخصیة
ونتائج أعمالهم وصداها وحجم تأثیرهم  ، وبأهمیة الدور الموكل إلیهم ، ادة في الثقة بالنفسذلك زی

ونجاحهم في إفشال أهداف الحرب اإلعالمیة والنفسیة التي  المحلي والدولي ،الرأي  على مستوى
اعلم ت من الخلف فإذا طعن" اإلنجلیزیة الشهیرةمع المقولة  وذلك ینطبق تماماً  ،یقوم بها العدو

ومالحظة صداها  قدراتهم على اإلنتاج وكشف الحقائق، لذلك فثقتهم بأنفسهم وب "نك في المقدمةأ
تؤثر بصورة أو بأخرى على مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى فئة الصحفیین وتجعلها تنعم ، ونتاجها

  . بهذا االرتفاع

  نتائج الفرضیة الثانیة وتفسیرها ومناقشتها •

بین متوسط الضغوط  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك عالقة ذات داللة 

 ".   لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازالنفسیة ومتوسط الدافعیة لإل 

للتعرف على نوع وقوة العالقة بین  "بیرسون" ارتباطمعامل  استخدامتم  ختبار تلك الفرضیةوال    
  لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازمتوسط الضغوط النفسیة ومتوسط الدافعیة لإل
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  )٣٥(جدول رقم

  .لدي عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازبیرسون بین الضغوط النفسیة والدافعیة لإل  اختبار       

  نجازالدافعیة لإل  قیاسالم

 النفسیةالضغوط 
 0.123 رتباطمعامل اإل 

 Sig.(  0.082(قیمة 

، ) 0.082(كانـت  حتمالیـةاال) .Sig(یتبین لنا أن قیمـة ) ٣٥(من خالل الجدول السابق رقم     
بــــین الضــــغوط النفســــیة  رتبــــاط، بمعنــــى أن معامــــل اال) ٠.٠٥(وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة 

 .لدي عینة من الصحفیین بعد حرب غزة غیر دالة إحصائیاً  نجازوالدافعیة لإل

لدي عینـة مـن  نجازبین الضغوط النفسیة والدافعیة لإل  رتباطیةابمعنى أنه ال یوجد عالقة      
  .الصحفیین بعد حرب غزة

وهي عالقة موجبة بین الضغوط النفسیة ) 0.123(كان  رتباطعلى أي حال فإن معامل اال
  .، لكنها غیر دالة إحصائیاً نجاز والدافعیة لإل

 إحصـائیةال توجـد هنـاك عالقـة ذات داللـة  :الفرضیة القائلة بأنه قبولمما سبق نستنج      
 نجـازبـین متوسـط الضـغوط النفسـیة ومتوسـط الدافعیـة لإل  )α=05.0(عند مستوى داللة 

  . لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة

 ، الثانیـة الفرضیة یخص فیما ، الحالیة الدراسة إلیها توصلت التي النتائج بین الموازنة وعند     
 الزعبـــي ودراســـة) ٢٠٠٦( البـــدور دراســـة نتـــائج مـــع اتفقـــت أنهـــا نجـــد ، الســـابقة الدراســـات ونتـــائج

 النفسـیة الضـغوط مسـتوى بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق وجـود عدم عن كشفتا اللتانو ) ٢٠٠٣(
 الحالیـة الدراسـة نتـائج اختلفـت كمـا. بهمـا الخاصـة الدراسـة عینـات لـدى نجـازلإل الدافعیة ومتوسط

 درجـــات بـــین عكســـیة ســـالبه عالقـــة وجـــود عـــن كشـــفت حیـــث) ٢٠١٢( العمـــري دراســـة نتـــائج مـــع
  . الدراسة عینة الطلبة لدى األكادیمي اإلنجازو  المدرسیة النفسیة الضغوط

ــك النتیجــة       إلــى أن الوقــوع تحــت طائلــة الضــغط النفســي المرتفــع قــد یعیــق ویعــزو الباحــث تل
ــك الضــغط النفســي فــي مســتواه المتوســط فإنــه یكــون محفــزًا ودافعــًا  نجــازالــدافع لإل أمــا إذا كــان ذل
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مرتفعــة ال یعیقــه  نجــازكــذلك یمكــن القــول بــأن الــذي لدیــه دافعیــة لإل، المرتفــع نجــازللصــحفي لإل
عنــد تالحــم دوافــع الصــحفي الوطنیــة  وخصوصــاً ، تعرضــه لخبــرة ســابقة خطیــرة كانــت أو صــادمة

تجعـل تجـاوز تلـك ، الـدائر علـى أرض فلسـطینوالمهنیة وٕایمانهم بعدالة قضیتهم وبقدسیة الصـراع 
ـــالتوتر والخـــوف، والمخـــاطر أمـــر طبیعـــي الضـــغوط ، لكـــن هـــذا  ومـــن الطبیعـــي كـــذلك شـــعورهم ب

أو  وأخذ الحیطة والحذر من استهداف االحتالل، ایجابیًا للحفاظ على النفس الشعور یمنحهم دافعاً 
  .المخاطرة، بعیدًا عن  التعرض المباشر إلطالق النار بحیث یقوم بردة فعل مناسبة

ویرى الباحث بأن العالقة لم تكن دالة إحصائیًا نظرًا لخصوصیة الفئة التي تعتني بهم 
، الواقعة علیهم الضغوط النفسیة  حیث إن،  وهم الصحفیین وخاصة بعد حرب غزةالدراسة 

 یتعرض لها كذلك معظم المجتمع الفلسطیني من ناحیة التعرض للخطر وفقدان األمن النفسي
وتبعاته على الشعب الفلسطیني من غالء معیشي ، ومن ناحیة الحصار الذي سببه االحتالل

، نقطاع التیار الكهربائي وعدم توفر الوقودوفر الحاجات األساسیة واالة وعدم توتزاید نسبة البط
م أقلتوقوع معظم فئات المجتمع الفلسطیني تحت طائلة الضغط النفسي ومحاولته للمما أدى إلى 

األمر الذي جعل جمیع القوى ، وجعلته یتمتع بمقدار من الصالبة النفسیة وقوة التحمل، معها
سعیًا للخروج من هذه  والعمل نجازمجتمع الفلسطیني تجتهد وتندفع لإلالبشریة المعدة لخدمة ال

ئات المؤثرة في األحداث الصحفي هو أحد الف حیث إنو ، األزمة بدافع االنتصار على هذه األزمة
، لنیل التقدیر االجتماعي  بدرجة مرتفعة نجازمما یجعل سعیهم ودافعیتهم لإلویتأثر بها ، الدائرة

  . وذلك من خالل أعمالهم ونتائجها وتحقیق النجاح والتمیز حترامونیل اال

  نتائج الفرضیة الثالثة وتفسیرها ومناقشتها

بین متوسط الضغوط  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد هناك عالقة داللة 

  .النفسیة ومتوسط فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة

للتعرف على نوع وقوة العالقة بین  "بیرسون" ارتباطمعامل  استخدامتم  ختبار تلك الفرضیةوال    
 .متوسط الضغوط النفسیة ومتوسط فاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة
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  .بیرسون بین الضغوط النفسیة وفاعلیة الذات لدي عینة من الصحفیین بعد حرب غزة اختبار)٣٦(جدول رقم 

  فاعلیة الذات قیاسمال

 الضغوط النفسیة
 0.104 رتباطمعامل اإل 

 Sig.( 0.143(قیمة 

// Correlation coefficient isn’t sign at (α ≤ 0.05) 

كانـــــت  حتمالیـــــةاال) .Sig(یتبـــــین لنـــــا أن قیمـــــة ) ٣٦(مـــــن خـــــالل الجـــــدول الســـــابق رقـــــم 
بــین الضــغوط  رتبــاطمعامــل اال، بمعنــى أن ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) 0.143(

 .عینة من الصحفیین بعد حرب غزة غیر دالة إحصائیاً  نجاز لدىالنفسیة والدافعیة لإل

بــین الضــغوط النفســیة وفاعلیــة الــذات لــدي عینــة مــن  ارتباطیــةبمعنــى أنــه ال یوجــد عالقــة 
  .الصحفیین بعد حرب غزة

قـة موجبـة بـین الضـغوط النفسـیة وهـي عال) 0.104(كـان  رتبـاطعلى أي حـال فـإن معامـل اال    
  .وفاعلیة الذات، لكنها غیر دالة إحصائیاً 

عنـد  إحصائیةال توجد هناك عالقة ذات داللة ":الفرضیة القائلة بأنه  قبولمما سبق نستنج      
بین متوسط الضغوط النفسیة ومتوسط فاعلیة الذات لدى عینة من  )α=05.0(مستوى داللة 

  ".الصحفیین بعد حرب غزة

وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیهـا الدراسـة الحالیـة، فیمـا یخـص الفرضـیة الثالثـة ،      
والتــي كشــفت ) ٢٠١٠(الحصــین  ونتــائج الدراســات الســابقة، نجــد أنهــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة أبــو

 اختلفـتبین الضغوط النفسیة وفاعلیة الذات فـي حـین  إحصائیةعن عدم وجود عالقة ذات داللة 
ة تشــو شــانج ودراســ) ٢٠٠٩(الحمیــد علــي  وعبــد) ٢٠١٣(غــالي مــع نتــائج دراســات كــل مــن أبــو

ودیمونــــــت وآخــــــرون ) ٢٠٠٥(وایجیلســــــیا وآخــــــرون) ٢٠٠٥(هــــــواني واأل)  ٢٠٠٩(وســــــان یــــــان 
والتـــي كشـــفت عـــن ) ٢٠٠٨(ونبهـــان ، )٢٠١٢(والنجـــار ) ٢٠٠١(ودویـــر وكیـــومینقس ) ٢٠٠٣(

ســالبة بــین الضــغوط النفســیة وفاعلیــة الــذات لــدى عینــات الدراســة الخاصــة  ارتباطیــةوجــود عالقــة 
  .بها
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ویعزو الباحث تلك النتیجة إلى أن طبیعة عمل الصحفیین المسـتمر فـي األراضـي الفلسـطینیة     
والعمــــل فــــي ظــــل  ، وتحلیــــل الــــرؤى ، ومتابعــــة التطــــورات ، وانخـــراطهم بتجــــارب الحیــــاة وأحــــداثها

ویكسبهم خبرات قـد ال یتمتـع بهـا غیـرهم  ، یكسب الصحفیین مهارات وقدرات ،الطوارئ واألزمات 
مثـل تلـك  ، أحـداث هامـة بیئـتهمیعملون بكـل أریحیـة وال تشـهد و  نفس مهنتهم في بیئات أخرىمن 

ـــة بشـــكل عـــام ـــذي یجعـــل ، التـــي تجـــري فـــي قطـــاع غـــزة بشـــكل خـــاص وفلســـطین المحتل األمـــر ال
عوائـــق إخفاقـــات عارضـــة و الصـــحفیین یكتشـــفون أنفســـهم ویثقـــون فـــي قـــدراتهم جیـــدًا ألنهـــم عایشـــوا 

كمــــا أن الفــــرد المــــؤمن . وتحــــدو الصــــعوبات وعملــــوا فــــي ظــــروف المخـــاطرة، فــــي إزالتهــــا ونجحـــوا
-نبینـا محمــد قـال مـن ال ینطــق عـن الهــوى وقــد  ، عـن حیاتــه فـي الســراء والضـراء بطبیعتـه راضٍ 
إن  ،ألمر المؤمن إن أمره كله خیر ، ولیس ذاك ألحد إال للمؤمن  عجباً " :-وسلم صلى اهللا علیه

  .رواه مسلم.  "أصابته سّراء شكر ؛ فكان خیرًا له ، وٕان أصابته ضّراء صبر ؛ فكان خیرًا له

والضــغوط النفســیة والجســمیة ، والحــروب ب اعصــمالالخبــرات و تعــرض للعدیــد مــن یوالصــحفي    
خـــتالف أنواعهـــا ، خبـــرة فـــي المواجهـــة للمـــؤثرات علـــى ا أكســـبتهم الضـــغوط، وهـــذه  جتماعیـــةواال
مــن خـــالل خبـــراتهم الســابقة عـــن نتـــائج و الذاتیـــة  وفــي الفاعلیـــة، حــتهم زیـــادة فــي الثقـــة بـــالنفسومن

  .والتي كانت مشرفة في جمیع األحوال، أعمالهم

  نتائج الفرضیة الرابعة وتفسیرها ومناقشتها •

في متوسط الدافعیة ) α ≤ 0.05(ت داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل هناك فروق ذا- ٤
المرتفعة (لإلنجاز  لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمستوى الضغوط النفسیة 

   ؟)المنخفضة جداً  - المنخفضة -المتوسطة –المرتفعة  -جداً 

النفسیة إلى لمستوى الضغوط  تلك الفرضیة قام الباحث بتقسیم عینة الدراسة وفقاً  ختباروال     
، حیث أسفر التقسیم إلي وجود أربعة  قیمة فئات المقیاس الخماسي المتدرج على عدة فئات وذلك بناءً 

نه إف جداً ، أما فئة الضغوط المرتفعة  ومرتفع ، ومتوسط ، ومنخفض،  جداً منخفض  :فئات وهي
ستبعاد تلك الفئة من جدًا ، ولذلك تم اذات ضغوط نفسیة مرتفعة  أفرادلم یوجد في عینة الدراسة 

للتعرف على  ) One Way ANOVA( تحلیل التباین األحادي  اختبار استخدام، وقد تم  التحلیل
  .تحلیل التباین األحادي اختباریوضح نتیجة ) ٣٧(، والجدول رقم  مستوى الفروق
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  .تعزى للضغوط النفسیة نجازعیة لإل نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في متوسط الداف) ٣٧(جدول رقم 

مجموعة  مصدر التباین قیاسالم
  المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة  )F(قیمة 
)Sig.(  

 نجازالدافعیة لإل 

 0.250 3 0.751 بین المجموعات

 0.172 196 33.781 داخل المجموعات 0.229 1.452

  199 34.531  اإلجمالي

F table at (df= 3, 196, α ≤ 0.05) =  

 أقل، وهي 1.452المحسوبة كانت ) F(نالحظ بأن قیمة ) ٣٧(من خالل الجدول السابق رقم     
ـــة) F(مـــن قیمـــة  ـــر مـــن مســـتوى ) 0.229( حتمالیـــةاال) .Sig(وكانـــت قیمـــة  ، الجدولی ، وهـــي أكب

 نجــازفــي متوســط الدافعیــة لإل إحصــائیة، بمعنــى أنــه ال یوجــد فــروق ذات داللــة ) ٠.٠٥(الداللــة 
المرتفعـة  -المرتفعة جداً ( لضغوط النفسیةمستوى الدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى ل

  ). المنخفضة جداً  -المنخفضة -المتوسطة –

 ، الرابعة الفرضیة یخص فیما ، الحالیة الدراسة إلیها توصلت التي النتائج بین الموازنة وعند     
فــي عــدم وجــود فــروق ) ٢٠٠٦(قــد اتفقــت مــع دراســة البــدور  أنهــا نجــد ، الســابقة الدراســات ونتــائج

فـي حـین  ، فـي مسـتوى الضـغوط النفسـیة ومسـتوى الدافعیـة لمـدیري المـدارس إحصـائیةذات داللة 
والتي كشفت عن وجـود فـروق بـین متوسـطات درجـات ) ٢٠١٢(عن نتائج دراسة العمري  اختلفت

لصــالح منخفضــي الضــغوط  اإلنجــازیة ومنخفضــي الضــغوط النفســیة فــي مرتفعــي الضــغوط النفســ
   . النفسیة المدرسیة

لــدى عینــة مــن  نجــازویعــزو الباحــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــین متوســط الدافعیــة لإل     
سـتثناء شعبنا الفلسـطیني وبـال ا ، إال أن لضغوط النفسیةمستوى االصحفیین بعد حرب غزة تعزى ل

حــتالل ومــا یمارســه اال ، الضــغط النفســي بســبب األوضــاع العامــة فــي المنطقــة یعــیش حالــة مــن
وتضــییق الخنــاق  ، جتماعیــة وسیاســیة وحصــار لقطــاع غــزةاإلســرائیلي مــن ضــغوط اقتصــادیة وا

الفلســـطیني عایشـــت تلـــك الضـــغوط  المجتمـــعوفئـــة الصـــحفیین جـــزء مـــن ، علـــى شـــعبنا الفلســـطیني
بغـــض النظـــر عـــن مســـتوى الضـــغوط النفســـیة الواقعـــة ، وتشـــعر فـــي معانـــاة شـــعبهامـــت معهـــا أقلوت

قویـة سـعیًا  إنجـازاألمر الذي جعلها تواجه تلك الظروف وتستمر في ركـب الحیـاة بدافعیـة ، علیهم
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وقــد یكــون لحالــة ، بشــكل عــام الظــروف التــي یعــیش فیهــا مجتمعهــاللتغییــر وٕاصــالح األوضــاع  و 
فــــي الــــدفاع عــــن الشــــعب  هاستبســــالاومــــة وااألمــــل والتفــــاؤل جــــراء متابعــــة الصــــحفیین لحجــــم المق

، األمـر الـذي نمـى لـدیهم جانـب الدافعیـة لإلنجـاز، )٢٠١٢(علـى غـزة  الفلسطیني في ظل الحـرب
 تغییـــر المعادلـــة فـــي المنطقـــة برمتهـــا یـــؤثر علـــى ، وأن ذلـــك االستبســـال وتنـــوع تكتیكـــات المقاومـــة

م وهــي الســلطة الرابعــة فــي ومــن جهــة أخــرى فــإن ســلطة اإلعــال. ویــؤثر علــى مجریــات األحــداث
هـذا یجعـل ، قتصـادیة  فـي العـالم بأسـرهت األحداث  والظـروف السیاسـیة واالالتأثیر وتسییر مجریا

علــــى مختلــــف مســــتویات الضــــغوط النفســــیة لــــدیهم وجمیــــع أطیــــاف وفئــــات المجتمــــع   الصــــحفیین
  .یسرایستبسلون في أداء أدوارهم المهمة لنصرة شعبهم حتى یجعل اهللا من بعد عسٍر 

  نتائج الفرضیة الخامسة وتفسیرها ومناقشتها

فاعلیة بین متوسط )  α=05.0(ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 - المرتفعة جداً (لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمستوى الضغوط النفسیة  الذات

  )المنخفضة جداً  -المنخفضة - المتوسطة –المرتفعة 

تلك الفرضیة قام الباحث بتقسیم عینة الدراسة وفقا لمستوى الضغوط النفسیة إلى  ختباروال     
حیث أسفر التقسیم  ،الموضح سابقاً  لخماسي المتدرجقیمة فئات المقیاس ا على وذلك بناءً  ، عدة فئات

، أما فئة الضغوط  ومرتفع ، ومتوسط ، ومنخفض،   جداً منخفض  :فئات وهي إلي وجود أربع
ولذلك تم  جداً ذات ضغوط نفسیة مرتفعة  أفرادنه لم یوجد في عینة الدراسة إف جداً المرتفعة 

 One Way( تحلیل التباین األحادي  اختبار استخدام، وقد تم  استبعاد تلك الفئة من التحلیل

ANOVA (  رقم التالي للتعرف على مستوى الفروق، والجدول)تحلیل  اختباریوضح نتیجة ) ٣٨
 .التباین األحادي
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  .نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في متوسط فاعلیة الذات تعزى للضغوط النفسیة) ٣٨(جدول رقم 

مجموعة  التباینمصدر  قیاسالم
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
)F( 

قیمة 
)Sig.( 

  فاعلیة الذات

 0.190 3 0.571 بین المجموعات

 0.203 196 39.762 داخل المجموعات 0.423 0.939

  199 40.333  اإلجمالي

F table at (df= 3, 196, α ≤ 0.05) =  

، وهي ) (0.939المحسوبة كانت ) F(نالحظ بأن قیمة ) ٣٨(من خالل الجدول السابق رقم      
، وهي أكبر من مستوى ) 0.423( حتمالیةاال) .Sig(وكانت قیمة  ، الجدولیة) F(من قیمة  أقل

 لدىفي متوسط فاعلیة الذات  إحصائیة، بمعنى أنه ال یوجد فروق ذات داللة ) ٠.٠٥(الداللة 
 –المرتفعة  - المرتفعة جداً (لمستوى الضغوط النفسیة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى عینة 

  . )المنخفضة جداً  - المنخفضة -المتوسطة

، فیما یخص الفرضیة الخامسة  وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة     
في عدم  ) ٢٠١٠(الحصین  نتائج دراسة أبو، نجد أنها قد اتفقت مع  ، ونتائج الدراسات السابقة

كما  .غوط النفسیة ومستوى فاعلیة الذاتوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مستوى الض
والتي كشفت عن وجود فروق بین مستوى الضغوط  ) ٢٠١٢(غالي  اختلفت مع نتائج دراسة أبو

فاعلیة  داللة بین متوسطد فروق ذات عدم وجو  الباحث عزویو . النفسیة ومستوى فاعلیة الذات
، إلى أن فاعلیة  الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمستوى الضغوط النفسیة

الذات وثقة الفرد بقدراته وٕانجازه تأتي من المعتقدات الداخلیة والمؤثرات الخارجیة للفرد بقدرته في 
ولدیهم  ، لت مع خبرات سابقةتحقیق ذاته ونجاحه في أعماله السابقة فشریحة الصحفیین تعام

عمالهم السابقة على مواقف أخرى مشابهة وشریحة مثل وعمموا نجاحاتهم ونتائج أوعي بقدراتهم 
وهذا أمر طبیعي فقوة . شریحة الصحفیین تتعرض لضغوط نفسیة على الرغم من تباین مستواها

، وقدرة الفرد على التأقلم معها،  قتهم بقدرتهم وبمجهوداتهمثالشعور بالفاعلیة الشخصیة وٕانجازهم و 
تأتي من وعیه لذاته وقدراته ودافعه األساسي لإلنجاز بغض النظر عن مستوى الضغوطات 

فالضغوطات النفسیة تزول حدتها عندما یرى . والتي قد تواجههم أثناء عملهم، النفسیة لهم
  .فیصل في ذلكات اآلخرین له هي الوتوقعاته االیجابیة عن نفسه وتوقع، الصحفي إنجازه



١٦٨ 
 

  نتائج الفرضیة السادسة وتفسیرها

بین متوسط الضغوط  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة " 

الجنس، الحالة االجتماعیة، ( لمتغیرات ة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى النفسیة لدى عین

سابقة في العمل، التعرض الستهداف أثناء الحرب، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث 

  )".فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب 

 -N )( اتجاهتحلیل التباین األحادي في  اختبار استخدامتلك الفرضیة قام الباحث ب ختبارولال 

Way ANOVA  للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینة الدراسة من الصحفیین بعد
تحلیل التباین األحادي في ن اتجاه  اختباریوضح نتائج ) ٣٩(رقم التالي ، والجدول  حرب غزة

   . حسب المتغیرات

  . تحلیل التباین األحادي في ن اتجاه حسب المتغیرات اختبارنتائج ) ٣٩(جدول رقم 

 مستوى الداللة قیمةF  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات التباینمصدر 

 الجنس
0.437 1 0.437 1.705 0.193 

 الحالةاإلجتماعیة
0.331 2 0.165 0.646 0.525 

 الخبرة
0.142 2 0.071 0.277 0.758 

 الراتب
0.951 3 0.317 1.238 0.297 

 عمل.حوادث
0.171 1 0.171 0.667 0.415 

 بالحرب.استهداف
0.009 1 0.009 0.035 0.853 

 زمالء.فقدان
0.021 1 0.021 0.083 0.773 

 العمل.منطقة
0.981 5 0.196 0.766 0.575 

 الخطأ
46.867 183 0.256 

  

 اإلجمالي
1462.779 200 
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  :وللتحقق من هذه الفرضیة تم صیاغة الفرضیات الفرعیة التالیة 

في الضـغوط النفسـیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -١
  . لمتغیر الجنس ینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزىع لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد للتعرف على الفروق في متوسطات

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٣٩(حـــرب غـــزة، والجـــدول رقـــم 
  .الجنس

) 1.705(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أ الجدولی ـــین لن ـــةاال) .Sig(ن قیمـــة ، كمـــا یتب بلغـــت نحـــو  حتمالی

، بمعنـــى أنـــه ال فـــروق فـــي متوســــطات  )٠.٠٥( ، وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة ) (0.193
 .لمتغیر الجنس تعزىتقدیرات الصحفیین 

الصــحفیین    لــدىفــي الضــغوط النفســیة  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      

  .لمتغیر الجنس تعزى

الفرعیة ، فیما یخص الفرضیة  الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیةوعند      
والزعبي ، )٢٠٠٦(ودراسة البدور ) ٢٠١١(تفقت مع دراسة الشاعراألولى فإننا نجد أنها ا

ختلفت مع او ، )الجنس( توى الضغوط النفسیة تعزى لمتغیرفي عدم وجود فروق في مس) ٢٠٠٣(
والتي كشفت نتائجها عن  )الجنس(فیما یخص متغیر ) ٢٠٠٦(ن والحجار نتائج دراسة دخا

ختلفت وا، وجود فروق في هذا المتغیر لصالح الذكور في حین لم تجد الدراسة الحالیة أي فروق
في وجود فروق ) ٢٠١٢(والنجار ، )٢٠٠٣(ودیمونت ، )٢٠١٠(كذلك مع نتائج دراسة حمدان 

تغیر الجنس لصالح اإلناث في حین لم تكشف نتائج في مستوى الضغوط النفسیة تعزى لم
  .الدراسة الحالیة عن وجود أي فروق

عدم وجود فروق بین مستوى الضغوط النفسیة لـدى الصـحفیین یعـزى لمتغیـر  الباحث ویعزو     
ى لــعن المهــام الموكلــة نســین متســاویة وإ الجــنس إلــى أن درجــة الخطــر الــذي تعــرض لــه كــال الج
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 المجـاالت كافـة فـي العمـل بإمكانهـا الفلسـطینیة المـرأة بـأن یـدل وهـذا المسـتوى، بـنفس لجنسـینا
وقــدمت الغــالي والنفــیس وضــحت  ، نتفاضــتینبأنهــا شــاركت فــي أحــداث اال كمــا ویــذكر، بنجــاح

ل واجباتهــا علــى أكمــ وأدت، وتحملــت الكثیــر مــن المشــاق ، بفلــذات أكبادهــا دفاعــًا عــن فلســطین
كتراث إلى كید األعداء وٕاشارة إلى الصبر والثبات والتوكل على دم االوفي ذلك إشارة إلى ع، وجه
  . اهللا

في الضغوط النفسیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٢
  .  لمتغیر الحالة االجتماعیة ینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزىع لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسـب متغیـر الحالـة  اختباریبین لنا نتائج ) ٣٩(، والجدول رقم حرب غزة
  .االجتماعیة

) ٠.٦٤٦(المحسوبة بلغت نحو ) F(بین لنا أن قیمة یت) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
 نحـــوحتمالیـــة بلغـــت اال.) Sig(،  كمـــا یتبـــین لنـــا أن قیمـــة  الجدولیـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي 

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٥٢٥(
  .لمتغیر الحالة االجتماعیة تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعزىالصحفیین    لدىفي الضغوط النفسیة  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة  
  .لمتغیر الحالة االجتماعیة

الفرعیـة ، فیمـا یخـص الفرضـیة  وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسـة الحالیـة     
ئجها عن عدم وجود فـروق فـي والتي كشفت نتا) ٢٠١١(الثانیة نجد أنها اتفقت مع دراسة الشاعر

كمــا . الضــغوط النفســیة تعــزى لمتغیــر الحالــة االجتماعیــة لــدى ضــباط اإلســعاف بعــد حــرب غــزة 
والتــي كشــفت نتائجهــا عــن وجــود فــروق بــین مســتوى  ) ٢٠٠٦( ختلفــت مــع نتــائج دراســة یــاغيا

الضـــغوط النفســـیة تعـــزى لمتغیـــر الحالـــة االجتماعیـــة لصـــالح المطلقـــین فـــي حـــین لـــم تجـــد الدراســـة 
      .الحالیة أي فروق
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ـــدى الصـــحفیین للحالـــة       ویعـــزو الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق بـــین مســـتوى الضـــغوط النفســـیة ل
دة وبنســبة متوســطة  یتعــرض لهــا الصــحفیین كانــت واحــ االجتماعیــة إلــى أن حجــم الضــغوط التــي

وفـي ذلـك ، جتماعیة فكل له مسؤولیاته وأسرته التـي یعـیش معهـالدى الجمیع  باختالف حالتهم اال
مآسـي المـن مشـاهد مفزعـة و  هبیان واضح على صبر الصحفیین وقوة صالبتهم النفسـیة لمـا ینقلونـ

  . التي یتعرض لها شعبنا

في الضـغوط النفسـیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةاللة ال توجد فروق ذات د -٣
    . لمتغیر سنوات الخبرة تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیـل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقـق مــن هــذه الفرضــیة قـام الباحــث ب
Way ANOVA ( الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٣٩( ، والجـــدول رقـــم حـــرب غـــزة
  .سنوات الخبرة

المحســــوبة بلغــــت نحــــو ) F(یتبــــین لنــــا أن قیمــــة ) ٣٩(مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق رقــــم 
بلغـت  حتمالیـةاال) .Sig(كما یتبـین لنـا أن قیمـة ،  الجدولیة) F(من قیمة  أقل، وهي ) (0.277

فـي متوسـطات ، بمعنـى أنـه ال فـروق ) ٠.٠٥(، وهـي أكبـر مـن مسـتوى الداللـة 0.758) ( نحـو
  .لمتغیر سنوات الخبرة تقدیرات الصحفیین تعزى

لــدى الصــحفیین   فــي الضــغوط النفســیة  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      
  . لمتغیر سنوات الخبرة تعزى

الفرعیـة ، فیمـا یخـص الفرضـیة  وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسـة الحالیـة     
 ٢٠٠٦(تفقت كذلك مع نتـائج دراسـة البـدور وا، )٢٠١١(الثانیة نجد أنها اتفقت مع دراسة الشاعر

)  الخبـرة( فـي عـدم وجـود فـروق فـي مسـتوى الضـغوط النفسـیة تعـزى لمتغیـر ) ٢٠٠٣(والزعبي ، )
  .ى عینات دراستهالد

عدم وجود فروق بـین مسـتوى الضـغوط النفسـیة لـدى الصـحفیین لعـدد سـنوات  الباحث ویعزو     
 وأحـداث االنتفاضـة )حـرب الفرقـان(سـبقتها قبـل ذلـك تجربـة  غـزة حـرب تجربـة أن الخبـرة إلـى

 ، الفلسـطینیةلمخیمـات والمـدن مات قوات االحتالل المتكـررة لومداه ،)٢٠٠١(المستمرة منذ العام 
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كـل تلـك األحـداث ، فیها مـن أحـداثما یجري الفلسطیني دور كبیر في تغطیة والتي كان لإلعالم 
وجعلـتهم ، وطبیعتـهفـي أسـالیب وتكتیكـات العمـل اإلعالمـي ودرایـة أكسبت الصحفیین خبـرة عالیـة 

حفي ومعرفــة كــل صــ، وحالــة مــن تبــادل الخبــرات بیــنهم، فــي حالــة یقظــة مســتمرة وتغطیــة محكمــة
یـؤثر علـى وجـود   األمر الـذي لـم ، صالبة نفسیة وقوة إصراركذلك ومنحتهم ، ألدواره الموكلة إلیه

 لتعرضـهم تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة أو منها یعانوا التي النفسیة الضغوط مستوى في فروق
 فهـم فـي حالـة ضـغوط عمـل مسـتمرة نتیجـة تـزاحم، الحـرب عملهـم فتـرة فـي جـداً  صـعبة لظـروف

  األحداث على الساحة الفلسطینیة

في الضـغوط النفسـیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٤
  . لمتغیر الراتب ینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزىع لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

  .  تحلیل التباین األحادي حسب متغیر الراتب اختباریبین لنا نتائج ) ٣٩(حرب غزة، والجدول رقم

) (1.238المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــــة) F(مـــــن قیمـــــة  أقـــــل، وهـــــي  ـــــا أن قیمـــــة  ، الجدولی ـــــین لن ـــــةاال) .Sig(كمـــــا یتب بلغـــــت   حتمالی

، بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) 0.297(نحــو
  .لمتغیر الراتب تعزىتقدیرات الصحفیین 

الصــحفیین    لــدىفــي الضــغوط النفســیة  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة 
  .   تعزى لمتغیر الراتب

والتـي  ، ویعزو الباحث تلك النتیجة إلى تلك الحالة العامة التـي یعیشـها شـعبنا الفلسـطیني
تجعل الشعب الفلسطیني بشكل عام في طائلـة التعـرض للضـغوط النفسـیة المفروضـة علیـه نتیجـة 

لتــي قــد تكــون أثرهــا أكثــر وقعــًا مــن والحصــار العــام وا، الالإنســانیةاإلســرائیلي  حــتاللممارســات اال
ي ینقلهـا الصـحفي أكبـر همــه وال تـأثیر متغیـر الراتـب فتبقـى الصــورة الحقیقـة لألحـداث المباشـرة التــ

إصـــراره علـــى كشـــف الحقـــائق فـــي ضـــل اســـتمرار االحـــتالل ســـبیل فـــي لألمـــور المادیـــة أي  یـــرى
  .  وممارساته
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في الضغوط النفسیة ) α ≤ 0.05( عند مستوى داللة إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٥
  . عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمتغیر حوادث العمل لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسب متغیر حوادث  اختباریبین لنا نتائج ) ٣٩(، والجدول رقم حرب غزة
  .العمل

، ٠.٦٦٧المحسـوبة بلغـت نحـو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
بلغــــــت   حتمالیــــــةاال.) Sig(، كمــــــا یتبــــــین لنــــــا أن قیمــــــة  الجدولیــــــة) F(مــــــن قیمــــــة  أقــــــلوهــــــي 

، بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) ٠.٤١٥(نحــو
  . لمتغیر حوادث العمل تعزىتقدیرات الصحفیین 

لــدى الصــحفیین   فــي الضــغوط النفســیة  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      
  .لمتغیر حوادث العمل تعزى

الفرعیـة ، فیمـا یخـص الفرضـیة  إلیها الدراسـة الحالیـةوعند الموازنة بین النتائج التي توصلت      
فـي عـدم وجـود فـروق فـي الضـغوط النفسـیة  )٢٠١١(الخامسة نجـد أنهـا اتفقـت مـع دراسـة الشـاعر

      .تعزى لمتغیر التعرض لحوادث سابقة أثناء العمل

ویعــزو الباحـــث عـــدم وجــود فـــروق بـــین مســتوى الضـــغوط النفســـیة لــدى الصـــحفیین للتعـــرض      
حجم الخطـر الـذي كـان خـالل الحـرب علـى األطقـم الصـحفیة كـان ف ، حوادث سابقة خالل العملل

بالطـائرات  ن یكـون بحجـم الجریمـة اإلسـرائیلیةفأي حادث سابق لـ، أشد وطأة من أي حادث سابق
ســـتهدافها بالصـــواریخ بشـــكل مكاتـــب ومركبـــات الصـــحافة واوالصـــواریخ والرصـــد والمالحقـــات علـــى 

ــــ أحــــدوكــــأن ، مباشــــر ومقصــــود ك األهــــداف التــــي تحــــدثت عنــــه إســــرائیل خــــالل حربهــــا كــــان و بن
األمـــر الــذي لـــم  یــؤثر علـــى وجــود  فـــروق فـــي ، للصــحفیین ولمكـــاتبهم اإلعالمیــة حـــظ وفیــر منـــه

  .مستوى الضغوط النفسیة لدى الصحفیین تعزى لتعرضهم لحوادث سابقة خالل عملهم
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في الضغوط النفسیة ) α ≤ 0.05(لة عند مستوى دال  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٦
  .لمتغیر االستهداف في الحرب تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA (للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد 

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٣٩(، والجـــدول رقـــم حـــرب غـــزة
  .     االستهداف في الحرب

) ٠.٠٣٥(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
 بلغــــــتحتمالیــــــة اال.) Sig(، كمــــــا یتبــــــین لنــــــا أن قیمــــــة  الجدولیــــــة) F(مــــــن قیمــــــة  ، وهــــــي أقــــــل

ــــة ) ٠.٨٥٣(نحــــو ، بمعنــــى أنــــه ال توجــــد فــــروق فــــي ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الدالل
  . لمتغیر االستهداف في الحرب تعزىمتوسطات تقدیرات الصحفیین 

لدى الصحفیین   في الضغوط النفسیة  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال توجد فروق ذات داللة       
  . الحربستهداف في تعزى لمتغیر اال

الفرعیـة ، فیمـا یخـص الفرضـیة  وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسـة الحالیـة     
والتي كشفت عن وجود فروق في الضـغوط ) ٢٠١١(السادسة نجد أنها اختلفت مع دراسة الشاعر

الح النفسیة تعزى لمتغیر التعرض الستهداف مباشر خالل الحرب لدى عینة ضباط اإلسعاف لص
  .ضباط اإلسعاف اللذین لم یتعرضوا الستهداف مباشر

ســتهدافهم غوط النفســیة لــدى الصــحفیین الویعـزو الباحــث عــدم وجــود فــروق بــین مســتوى الضــ     
ســــتهداف لیســــت لقصــــف و االالمباشــــر بعــــد الحــــرب  إلــــى أن تجربــــة التعــــرض للخطــــر الشــــدید وا

لدرجــة  حــرب غــزة األخیــرة كانــت بالنســبةعلــى الــرغم مــن أن ، بالتجربــة الجدیــدة علــى الصــحفیین
ـــذي أحـــاط بهـــم ـــة باألحـــداث كانـــت ســـتهداف المباشـــر واال، الخطـــر ال ـــى اإلطـــالق مقارن األشـــد عل

علــى حــد ، ولكــن فــي نفــس الوقــت فــإن الخطــر كــان یهــدد جمیــع الســكان فــي قطــاع غــزة، الماضــیة
م الشهداء والمصابین والشاهد هنا أن معظ، سواء األمر الذي جعل الجمیع في عرضة االستهداف

، فاآللــة العســكریة اإلســرائیلیة متخبطــة، كــانوا مــن األطفــال والنســاء والشــیوخ اآلمنــین فــي منــازلهم
كمـا ، ليمحاولـة فـي تلـك الجـرائم كسـب الـرأي العـام اإلسـرائی، وتستهدف العدد األكبر من الضحایا
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بعـد ، الحیـة إلـى جمیـع العـالم ستهداف الصحفیین جعلهم أكثر ثباتًا لتوصـیل الحقیقـة والصـورةإن ا
لصـــالح الشـــعب  حـــتاللبحجـــم تـــأثیرهم فـــي تغییـــر مـــوازین الحـــرب المعلنـــة مـــن قبـــل اال أن شـــعروا
  . الفلسطیني

في الضغوط النفسیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٧
  .  لمتغیر فقدان زمالء تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسب متغیر فقـدان  اختباریبین لنا نتائج ) ٣٩(، والجدول رقم  حرب غزة
  . ءأحد الزمال

) ٠.٠٨٣(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة بلغـــت اال.) Sig(كمـــا یتب  نحـــوحتمالی

، بمعنى أنه ال فروق في متوسطات تقدیرات ) ٠.٠٥(، وهي أكبر من مستوى الداللة ) ٠.٧٧٣(
  .لمتغیر فقدان احد زمالء تعزىفیین الصح

الصحفیین    لدىفي الضغوط النفسیة  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
   .لمتغیر فقدان احد الزمالء تعزى

الفرعیـة ، فیما یخص الفرضیة  وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة      
فــي عــدم وجــود فــروق فــي الضــغوط النفســیة ) ٢٠١١(اتفقــت مــع دراســة الشــاعرالســابعة نجــد أنهــا 

        .تعزى لمتغیر فقدان أحد الزمالء خالل الحرب لدى عینة ضباط اإلسعاف الخاصة بدراستها

ویعـــزو الباحــــث تلــــك النتیجــــة إلــــي أن الوضــــع العـــام الســــائد فــــي الســــاحة الفلســــطینیة ملــــيء      
التضـحیة والصـبر، فكـان علـى عتـاد الـذي ا، لـدى الشـعب الفلسـطیني بیعيوهذا أمر ط ، بالشهداء

 والصحفیین بشكل خاص وفي ذلك بیان واضح على صبر هؤالء الصـحفیین، وسیلة الشعب ككل
مهم معهــا وفــي حــدیث رســول اهللا صــلى اهللا علیــه أقلوتــ  وعلــى درجــة تحملهــم العالیــة للضــغوط ،

: إذا وقعتم في األمر العظیم فقولوا: "هللا عنه أنه قال رضي ا) أبو هریرة(، الذي یرویه عنه  وسلم
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والشاهد هنا أن هذه الحالـة مـن الضـغوط والمخـاطر ، أخرجه ابن مردویه."حسبنا اهللا ونعم الوكیل 
  .هي حالة عامة للشعب الفلسطیني

في الضغوط النفسیة ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٨
  . لمتغیر منطقة العمل تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــار یبـــین لنـــا نتـــائج) ٣٩(، والجـــدول رقـــم  حـــرب غـــزة
  .  منطقة العمل

) ٠.٧٦٦(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٣٩(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة بلغـــت اال.) Sig(كمـــا یتب  نحـــوحتمالی

، بمعنـــى أنـــه ال فـــروق فـــي متوســـطات ) ٠.٠٥(، وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة ) ٠.٥٧٥٩(
  .  لمتغیر منطقة العمل تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعزىالصحفیین  لدىفي الضغوط النفسیة  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة  
  . لمتغیر منطقة العمل

الفرعیـة ، فیمـا یخـص الفرضـیة  الدراسـة الحالیـة وعند الموازنة بین النتائج التي توصلت إلیها     
 ٢٠٠٦(تفقت كـذلك مـع نتـائج دراسـة البـدور وا) ٢٠١١(الثامنة نجد أنها اتفقت مع دراسة الشاعر

منطقــة (لمتغیــر فــي عــدم وجــود فــروق فــي مســتوى الضــغوط النفســیة تعــزى  ) ٢٠٠٣(والزعبــي ، )
      .لدى عینات الدراسة الخاصة بها )العمل

ویعـــزو الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق بـــین مســـتوى الضـــغوط النفســـیة لـــدى الصـــحفیین لمنطقـــة       
 ، العمل خالل الحرب إلى أن الخطر الذي أحاط قطاع غزة كان شدید في كل مناطق قطـاع غـزة

حتـــى األمـــاكن التـــي كنـــا نعتقـــد أنهـــا أكثـــر أمنـــا مـــن منـــاطق أخـــرى فقـــد طالتهـــا قـــذائف وصـــواریخ 
لــــم تقتصــــر فقــــط علــــى الصــــحفیین الــــذین یتعرضــــون للخطــــر ویالحقــــون و ، اإلســــرائیلي حــــتاللاال

  .األحداث من منطقة إلى منطقة للتغطیة فیها والنقل المباشر
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  نتائج الفرضیة السابعة وتفسیرها

بین متوسط الدافعیة  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة " 

الجنس، الحالة ( لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة  نجازلإل 

االجتماعیة، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض لحوادث سابقة في العمل، التعرض الستهداف 

  )".أثناء الحرب، فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب 

 -N )اتجاه  تحلیل التباین األحادي في ن اختبار استخدامب تلك الفرضیة قام الباحث ختبارالو 

Way ANOVA)  للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینة الدراسة من الصحفیین بعد
تحلیل التباین األحادي في ن اتجاه حسب  اختباریوضح نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
             . المتغیرات

  . تحلیل التباین األحادي في ن اتجاه حسب المتغیرات اختبارنتائج ) ٤٠(جدول رقم 

 مستوى الداللة قیمةF متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین

 الجنس
0.001 1 0.001 0.007 0.933 

 االجتماعیة.الحالة
0.258 2 0.129 0.739 0.479 

 الخبرة
0.230 2 0.115 0.659 0.519 

 الراتب
0.398 3 0.133 0.759 0.519 

 عمل.حوادث
0.000 1 0.000 0.000 0.985 

 بالحرب.استهداف
0.692 1 0.692 3.955 0.048 

 زمالء.فقدان
0.055 1 0.055 0.313 0.577 

 العمل.منطقة
0.783 5 0.157 0.895 0.486 

 الخطأ
32.000 183 0.175 

  

 اإلجمالي
3037.841 200 
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  :من هذه الفرضیة تم صیاغة الفرضیات الفرعیة التالیةوللتحقق 

 نجـازفـي الدافعیـة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللـة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ١

  . لمتغیر الجنس ینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزىع لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٤٠(، والجـــدول رقـــم  حـــرب غـــزة
 .  الجنس

) ٠.٠٠٧(حسوبة بلغت نحو الم) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  الجدولی ـــین لن ـــةاال.) Sig(، كمـــا یتب بلغـــت نحـــو  حتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٩٣٣(
  .لمتغیر الجنس تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعزىالصحفیین    لدى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      

  .لمتغیر الجنس

ویعزو الباحث ذلك إلى أن الفئة متشابهة لحد كبیر في الـدافع الـوطني والمیـول وحـب العمـل      
، كما أنهم یتمتعون بنفس المستوي من حیث المجال المهني الذي ینتمون  ونشر الحقیقة اإلنجازو 

خط واحـد على وهذه نتیجة منطقیة فالمرأة والرجل  ، غبتهم الدائمة في اإلنتاجإلیه والتنافس فیه ور 
في جمیع المجاالت كما أن المرأة  باتت تشـارك الرجـل بكـل مصـاعب الحیـاة وحتـى أثنـاء الحـرب 
فلم تقتصر كشـف الحقیقـة علـى الرجـل بـل كانـت بجانبـه المـرأة تسـانده وتنافسـه علـى كشـف جـرائم 

كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة  ، تنظـــر إلـــى عملهـــا وســـیلة للجهـــاد والتقـــرب مـــن اهللا فـــالمرأة حـــتالل ،اال
  .للرجل
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 نجـازفـي الدافعیـة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللـة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ٢
  .  لمتغیر الحالة االجتماعیة تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحـادي حسـب متغیـر الحالـة  اختباریبین لنا نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
  .  االجتماعیة

) ٠.٧٣٩(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــــة) F(مـــــن قیمـــــة  أقـــــل، وهـــــي  ـــــا أن قیمـــــة  ، الجدولی ـــــین لن ـــــةاال.) Sig(كمـــــا یتب بلغـــــت   حتمالی

، بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) ٠.٤٧٩(نحــو
  .  لمتغیر الحالة االجتماعیة تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعزىالصحفیین    لدى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .   لمتغیر الحالة االجتماعیة

ــك النتیجــة إلــى أن ظــروف الصــحافة والعمــل بــه       ال یــرتبط بكــون الصــحفي ویعــزو الباحــث تل
تكمــــن فــــي تركیبــــة اإلنســــان وطبیعــــة  نجــــازفالدافعیــــة لإل ، متــــزوج أو أعــــزب أو أرمــــل أو مطلــــق

، فـالطموح والعمـل  وحرصـه علـى النجـاح فـي العمـل والتمیـز ولـیس بحالتـه االجتماعیـة، شخصیته
خاصـــة فـــي ضـــل  ، ، والطـــابع المهنـــي یغلـــب الطـــابع الشخصـــي خطـــان متســـاویان لكـــل صـــحفي

  .یادیة الّصحفي بمجاله اإلعالميح

 نجـازفـي الدافعیـة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللـة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ٣
    . لمتغیر سنوات الخبرة تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسب متغیر سنوات  اختباریبین لنا نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
  .الخبرة
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) ٠.٦٥٩(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــــة) F(مـــــن قیمـــــة  أقـــــل، وهـــــي  ـــــا أن قیمـــــة  ، الجدولی ـــــین لن ـــــةاال.) Sig(كمـــــا یتب بلغـــــت   حتمالی

، بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) ٠.٥١٩(نحــو
  .  لمتغیر سنوات الخبرة تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعـزىالصـحفیین  لـدى نجـازیـة لإل فـي الدافع إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .  لمتغیر سنوات الخبرة

ویعزو الباحث ذلـك إلـى أنـه رغـم اخـتالف سـنوات الخبـرة ، إال أن الصـحفیین یبـدلون أقصـي      
ف الجـــو الســـائد لكشـــف وبـــاختال ، جهـــدهم بـــاختالف ســـنوات خبـــرتهم لالرتقـــاء بمســـتواهم المهنـــي

فمن یعمـل ، ووطني لدیهم، هو دافع فطري اإلنجازودافع ، دائما یسعون إلى األفضل الحقیقة فهم
 لـدىفـاالختالف ال یكـون بالدافعیـة الفطریـة ، هٕانجـاز الیوم وله طموح سـیجني غـدًا بدرجـة طموحـه و 

 لـدىوتبقى الدافعیة مغروسة  اإلنجاز،اإلنسان وبعدد سنوات الخبرة بل في حبهم للتمیز واإلبداع و 
أو الجدیـد فـي هـذا  ،فـي هـذا المجـال عـدة سـنوات مـن الخبـرة كل صحفي سواء المتمرس الذي لـه 

 جمیعـاً ولكـي یظهـروا ، اتهم فـي عملهـمإنجـاز وجمیعهم یریدون إثبـات وجـودهم مـن خـالل  ، المجال
    . للعالم بأسره الحقیقة من خالل إذاعتهم المرئیة أو المسموعة أو المقروءة

 نجـازفـي الدافعیـة لإل ) α ≤ 0.05( عند مستوى داللـة إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ٤
    . لمتغیر الراتب تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٤٠(والجـــدول رقـــم  .حـــرب غـــزة
  .الراتب

) ٠.٧٥٩(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
بلغــــــت  حتمالیــــــةاال.) Sig(كمــــــا یتبــــــین لنــــــا أن قیمــــــة  ، الجدولیــــــة) F(مــــــن قیمــــــة  أقــــــل، وهــــــي 

، بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) ٠.٥١٩(نحــو
  .  لمتغیر الحالة الراتب تعزىتقدیرات الصحفیین 
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 تعزىالصحفیین    لدى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .   لمتغیر الراتب

ــك النتیجــة إلــى أن الــد      اتــه ٕانجاز وحــب الصــحفي إلبــراز عملــه و  نجــازافع لإلویعــزو الباحــث تل
بـل یسـمو إلـى ، األمـور المادیـةعلى  اً فعمله لیس مقتصر  ، أعلى بكثیر من األمور المادیة المؤقتة

ر حولـه ، فالــدافع هنــا لكــي یكـون علــى درایــة بمـا یــدو ، كشـف الحقیقــة للـرأي العــام المحلــي والـدولي
، وحـب األشـخاص  ر لـه الصـحفي الحقیقـةظِهـالمجتمـع عنـدما یُ یرقى إلى المعززات المعنویـة مـن 

لكون األمور المعنویة عند  ویكتمل الدافع لإلنجاز، حب فطري اأو معنوی اللتعزیز سواء كان مادی
ویــزداد حبــه للعمــل الصــحفي بزیــادة تقــدیر ، الصــحفي تــزداد مــع كــل عمــل یقــوم بــه لصــالح وطنــه

، كـل مـا هـو جدیـد فـي المجـال اإلعالمــي نجــازتـه المسـتمرة إله لمهنتـه ومبادرااحترامـالمجتمـع لـه و 
  . اله أسمى من الراتب، وتقدیرهم له ومتابعتهم ألعم الصحفي هو عین الناس على العالمف

 نجـازفـي الدافعیـة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللـة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ٥
  .   لمتغیر حوادث العمل ینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزىع لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسب متغیر حوادث  اختباریبین لنا نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
  .   العمل

، ٠.٠٠٠المحسـوبة بلغـت نحـو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
بلغـــــــت  حتمالیــــــةاال.) Sig(كمــــــا یتبـــــــین لنــــــا أن قیمـــــــة  ، الجدولیـــــــة) F(مـــــــن قیمــــــة  أقــــــلوهــــــي 

بمعنــى أنــه ال فــروق فــي متوســطات ، ) ٠.٠٥(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ) ٠.٩٨٥(نحــو
  .   لمتغیر حوادث العمل تعزىتقدیرات الصحفیین 

 لدى الصحفیین   تعزى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .  لمتغیر حوادث العمل
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بـالحرب أو بغیرهـا مـن ویعزو الباحث تلك النتیجة إلى أن الصحفي في جمیع األحوال سـواء      
وحســـب ، ، وتبقـــى األمـــور حســـب طبیعـــة المهنـــة المنطقـــي أن یتعـــرض إلـــى حـــادث أثنـــاء عملـــه

ولكـن مـا یمكـن أن نقولـه بهـذا الوضـع أن  ، السـالمة دائمـاً فعمل الصحفي ال یضـمن لـه ، الموقف
، فيفكرة التعرض لحادث خالل العمل  فكـرة مقبولـة حسـب طبیعـة المهنـة وال تقتصـر علـى الصـح

حتـى فـي ضـل تعرضـه لحـوادث عمـل  نجازویدفعه لإل اً مستمر  ىودافع االنتماء لمهنته والكفاح یبق
كما أن أي حـادث سـابق قـد یكـون تعـرض لـه الصـحفي یهـون مقابـل درجـة المخـاطرة التـي ، سابقة

أعتا أسلحته خـالل  حتاللوالتي یستخدم فیها اال ، یواجهها الصحفي أثناء عمله في خالل الحرب
ربــه علــى غــزة والتــي تعتبــر مــن أصــغر المنــاطق مــن حیــث المســاحة وأكبرهــا تزاحمــا فــي عــدد ح

  .السكان 

 نجازفي الدافعیة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  - ٦
  .  لمتغیر االستهداف في الحرب تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخدامالفرضــیة قــام الباحــث بوللتحقــق مــن هــذه      
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٤٠(والجـــدول رقـــم  .حـــرب غـــزة
  .  االستهداف في الحرب

، ٣.٩٥٥المحسـوبة بلغـت نحـو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(جدول السابق رقم من خالل ال     
 بلغــــت نحــــوحتمالیــــة اال.) Sig(، كمــــا یتبــــین لنــــا أن قیمــــة  الجدولیــــة) F(وهــــي أكبــــر مــــن قیمــــة 

، بمعنـــى أنـــه توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات ) ٠.٠٥(مـــن مســـتوى الداللـــة  أقـــل، وهـــي ) ٠.٠٤٨(
ستهدافهم رب لصالح الصحفیین الذین لم یتم المتغیر االستهداف في الح تعزىتقدیرات الصحفیین 

ــــغ متوســــط دافعیــــة  بــــالحرب ب  الحــــر اإلنجــــاز للصــــحفیین الــــذین تــــم اســــتهدافهم خــــالل ، حیــــث بل
  .  ستهدافهم بالحربللذین لم یتم ا) ٣.٩٠(مقابل ) ٣.٧٩(

الصــحفیین    لــدى نجــازلإل فــي الدافعیــة  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه توجــد فــروق ذات داللــة      
  .   لمتغیر االستهداف في الحرب لصالح الذین لم یتم استهدافهم خالل الحرب تعزى
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ستهداف مباشر نجد أن دافعیتهم بأن الصحفیین الذین تعرضوا ال الباحث تلك النتیجة ویعزو     
عایشـوا التجربـة والخطـر ذلك ألنهم قد ، ستهدافهمأقل من هؤالء الذین لم یتم امرتفعة ولكن بدرجة 

وجعلــتهم ، نــدفاع لمواجهــة المخــاطر ذات الدرجــة المرتفعــةاألمــر الــذي جعلهــم یتجنبــون اال، یدالشــد
 ، حتمـاالت هـذه المخـاطرةولة مـن الخطـر ویضـعون فـي حسـبانهم ایتخذون قرارات ذات درجة معق

حـث تلـك النتیجـة إلـى كمـا ویعـزو البا، على أن تكون مناسبة لحجم وطبیعة الموقـف وقـدرات الفـرد
هتمـام مـن قد یكونون لم یحاطوا بقدر مـن اال أو، ستهدافیكونون ما زالوا متأثرین بهذا اال أنهم قد

قـدر  أو لـم یتلقـوا، وكاالتهم التابعین لها نتیجة تعرضهم لتلك المخـاطرة مـن ناحیـة الجانـب النفسـي
تقـدیر الدرجة مـن الشـعور ببیمنحهم  والذي، من التعزیز المعنوي والمادي ، بما یحقق لهم أهدافهم

سـتهداف اإلنجاز الذي تعرضوا لالمن المسئولین عنهم في العمل عن تلك المخاطرة وذلك الجهد و 
مـــن  دافعیـــة أقـــلممـــا جعلهـــم ، أهـــداف لصـــالح وكالـــة األنبـــاء التـــي یعملـــون فیهـــامـــن أجـــل تحقیـــق 

   . ستهداف مباشر خالل الحربالصحفیین الذین لم یتعرضوا ال

 نجازفي الدافعیة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال - ٧
  .  لمتغیر فقدان زمالء تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد للتعرف على الفروق في

تحلیـل التبـاین األحـادي حسـب متغیـر فقـدان  اختباریبین لنا نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
  .  احد زمالء

) ٠٣١٣(المحسـوبة بلغـت نحـو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  الجدولی ـــین لن ـــةاال.) Sig(، كمـــا یتب  بلغـــت نحـــو حتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٥٧٧(
  .   لمتغیر فقدان احد الزمالء تعزىتقدیرات الصحفیین 

تعزى لصحفیین   ا لدى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .  حد الزمالءلمتغیر فقدان أ



١٨٤ 
 

ویعزو الباحث تلك النتیجة إلى أن طبیعـة عمـل الصـحفي والـذي یقـوم بنشـر وكشـف الحقیقـة      
ــیم الــذي یعیشــه شــعبنا الفلســطیني ویلمســه والــذي ال یقتصــر فقــط علــى ، تجعلــه یعــیش الواقــع األل

أحــد أو مرشــحة لفقــدان فقدانــه لزمیلــه بــل یــرى أن كــل أســرة مــن أســر الشــعب الفلســطیني قــد فقــدت 
اإلیمـان بقضــاء اهللا فـاألمر واقعـي و ، جمیـع أبنائهـاعلــى هـا خـالل الحـرب الصـاعدة والمسـتمرة أفراد

ِإّنــَك َمّیــٌت َوإِّنُهــْم ( العزیــز  هكمــا ورد فــي كتابــ، ن كــل إنســان مصــیره الفنــاء والمــوتوقــدره حتمــي وإ 
وهـذا اإلیمـان یجعـل ". ٣١-٣٠"آیـة : الزمـر. )ُثّم ِإّنُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمـِة ِعنـَد َرّبُكـْم َتْخَتِصـُموَن * ّمّیُتونَ 

خـتالف فالموت حـق علـى الجمیـع  مـع ا، ال یتأثر في فقدان أحد الزمالء نجازمستوى الدافعیة لإل
  .فتخـــار بالشـــهداء وبتضـــحیاتهماالالشـــعب الفلســـطیني تمنـــي الشـــهادة و األســـباب وأن مـــن طبیعـــة 

كتســبوا أوســاط المجتمــع ومــن قلــب معاناتــه وافــي  ســطیني ونشــئون جــزء مــن الشــعب الفلو والصــحفی
ولـدیهم قـدر مـن الصـالبة النفسـیة واإلصـرار علـى اسـتكمال الطریـق الـذي قضـى مـن أجلـه ، ثقافتـه
    . زمیلهم

 نجازفي الدافعیة لإل ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةلة ال توجد فروق ذات دال  - ٨
  .  لمتغیر منطقة العمل تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة

تحلیل التباین األحادي حسب متغیـر منطقـة  اختباریبین لنا نتائج ) ٤٠(والجدول رقم  .حرب غزة
  .  العمل

) ٠.٨٩٥(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤٠(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٤٨٦(
  .  لمتغیر منطقة العمل تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعزىالصحفیین    لدى نجازفي الدافعیة لإل  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .  تغیر منطقة العمللم
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، غیــر مرتبطــة بمنطقــه معینـــةالصــحفي  ویعــزو الباحــث تلــك النتیجــة إلــى أن طبیعــة عمــل      
مكــان معــین علــى فمبــادئ المهنــة وقوانینهــا معروفــة لــدى الصــحفیین وعملهــم الــدائم لــیس مقتصــر 

واحــدة بــل منطقــة علــى والخطــر الــذي ســاد غــزة فــي الحــرب األخیــرة لــم تقتصــر  ، ومنطقــة محــددة
حــداث داخــل المنطقــة التــي فتغطیــة الصــحفي لمــا یــدور مــن أ، شــملت جمیــع محافظــات قطــاع غــزة

لـدى الصـحفي ال یختلـف  اإلنجـازفـدافع ، في داخـل منطقتـه نجازویدفعه لإل ، هو هدفه یعمل بها
األحـداث فـي منطقتـه علـى  ةعمله وتغطیـنجاز وٕانما یكون الصحفي مدفوع إل ، باختالف المنطقة

      . مل وجهأك

  نتائج الفرضیة الثامنة وتفسیرها •

بین متوسط فاعلیة الذات  )α=05.0(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة " 

الجنس، الحالة االجتماعیة، ( لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى للمتغیرات التالیة 

لحوادث سابقة في العمل، التعرض الستهداف أثناء الحرب، سنوات الخبرة، الراتب، التعرض 

  )".فقدان أحد الزمالء أثناء الحرب، منطقة العمل خالل الحرب 

 -N ) اتجاهتحلیل التباین األحادي في  اختبار استخدامتلك الفرضیة قام الباحث ب ختبارولال

Way ANOVA)  من الصحفیین للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینة الدراسة
  .ختباریوضح نتائج تحلیل اال) ٤١(رقم التالي والجدول  . بعد حرب غزة حسب المتغیرات

  

  

  

  

  

  

  



١٨٦ 
 

  اتجاه حسب المتغیرات نتائج تحلیل التباین األحادي في ن) ٤١(جدول رقم 

 مستوى الداللة قیمةF متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین

 الجنس
0.687 1 0.687 3.443 0.065 

 االجتماعیة.الحالة
0.330 2 0.165 0.828 0.439 

 الخبرة
0.113 2 0.057 0.283 0.754 

 الراتب
0.366 3 0.122 0.612 0.608 

 عمل.حوادث
0.013 1 0.013 0.063 0.802 

 بالحرب.استهداف
0.002 1 0.002 0.009 0.924 

 زمالء.فقدان
1.063 1 1.063 5.33 0.022 

 العمل.منطقة
1.035 5 0.207 1.038 0.397 

 الخطأ
36.513 183 0.200 

  

 اإلجمالي
2979.222 200 

   

  

  :وللتحقق من تلك الفرضیة تم صیاغة الفرضیات الفرعیة التالیة

في فاعلیة الذات ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -١
  . لمتغیر الجنس تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیل التباین األحادي  اختبار استخداموللتحقق من هذه الفرضیة قام الباحث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینة الدراسة من الصحفیین بعد

  .تحلیل التباین األحادي حسب متغیر الجنس إختباریبین لنا نتائج ) ٤١(حرب غزة، والجدول رقم

) ٣.٤٤٣(المحسـوبة بلغـت نحـو) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  الجدولی ـــین لن ـــةاال.) Sig(، كمـــا یتب  بلغـــت نحـــو حتمالی

أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ، بمعنــــى ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٠٦٥(
 .  لمتغیر الجنس تعزىتقدیرات الصحفیین 
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 تعــزى لــدى الصــحفیینفــي فاعلیــة الــذات  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      
  .لمتغیر الجنس

فیما یخص الفرضیة الفرعیة الدراسة الحالیة التي توصلت إلیها نتائج الوعند الموازنة بین      
التي و  )٢٠٠٠( الشعراويقد اتفقت مع نتائج دراسة الدراسات السابقة نجد أنها نتائج و األولى 

واختلفت مع نتائج دراسة نبهان ، بین الجنسین عدم وجود فروق دالة إحصائیاً عن  هاكشفت نتائج
التي و  عینة دراستهاوجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات  والتي كشفت عن) ٢٠٠٨(

  . في حین لم تكشف الدراسة الحالیة عن وجود أي فروق) الجنس(تعزى لمتغیر

أن فاعلیة الذات  إلىالجنس ذات تعزى لمتغیر ویعزو الباحث عدم وجود فروق بین فاعلیة ال     
، إلى البناء الداخلي للشخصیة، فكال الجنسین له قدراته ، وهذا العامل یرجع  ال تتبع جنس معین

تقدیر على وحفاظها ، وي الرجل في العدید من المناصب والمهنتساكما أن المرأة أصبحت 
جمیع تناظر الرجل في  ، كما أصبحت المرأة ثبات ذاتها من خالل العملاحترامها وإ الذات و 

والمجتمع الفلسطیني بشكل  ، المجاالت نظرًا لتغیر معتقدات المجتمعات العربیة بشكل عام
إلى نفسها ، ونتیجة لذلك أصبحت المرأة تنظر  المجاالت، كحق التعلیم والعمل بكافة  خاص

، بالقدرة على التأثیرویجعلها تشعر یجابیة نحو فاعلیة ذاتها نظرة إیجابیة مما یعزز شعورها بإ
  .وكذلك الحال بالنسبة للرجل

في فاعلیة الذات ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٢
  . حفیین بعد حرب غزة تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیةعینة من الص لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـل التبـاین األحـادي حسـب متغیـر الحالـة  اختبـاریبین لنـا نتـائج ) ٤١(حرب غزة، والجدول رقم
  .االجتماعیة
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) ٠.٨٢٨(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٤٣٩(
  .لمتغیر الحالة االجتماعیة تعزىتقدیرات الصحفیین 

 تعــزىفــي فاعلیــة الـذات لــدى الصــحفیین  إحصــائیةوهنـا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللـة       
  .لمتغیر الحالة االجتماعیة

ال ترتبط ، ویعزو الباحث تلك النتیجة إلي أن ظروف العمل في المجال اإلعالمي والصحفي     
بكون الصحفي متزوج أو أعزب أو أرمل أو مطلق ، ففاعلیة الذات تنشأ وتتطور لدى الفرد من 

بغض النظر عن حالته االجتماعیة ، والبناء النفسي واالجتماعي ، خالل التنشئة االجتماعیة
افة التنشئة االجتماعیة تعزز لدى الصحفیین  ثق حیث إنا في المواقف العصیبة،  و السیم

مواجهة األحداث وتحدي المعیقات والتمسك في  إیضاح  التضحیة من أجل الوطن وضرورة
مما یزید لدیهم  ، الحقیقة و ثقافة المبادرة واإلصرار وضرورة بدل المزید من الجهد بقدر اإلمكان

  . فاعلیة الذات بغض النظر عن الحالة االجتماعیةالثقة بالنفس و 

في فاعلیة الذات ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٣
    . لمتغیر سنوات الخبرة تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التبـاین األحـادي حسـب متغیـر سـنوات  اختباریبین لنا نتائج ) ٤١(حرب غزة، والجدول رقم
  .الخبرة

) ٠.٢٨٣(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٧٥٤(
  .لمتغیر سنوات الخبرة تعزىتقدیرات الصحفیین 
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الصـحفیین   تعـزى  لـدىفـي فاعلیـة الـذات  إحصـائیةوهنا نشیر بأنه ال فـروق ذات داللـة      
  .  لمتغیر سنوات الخبرة

فیما یخص الفرضیة الفرعیة الدراسة الحالیة التي توصلت إلیها نتائج الوعند الموازنة بین      
والتي ) ٢٠٠٨(دراسة نبهان قد اختلفت مع نتائج نجد أنها  ، الدراسات السابقةنتائج و الثالثة 

تعزى التي و  عینة دراستهاوجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات  كشفت عن
  في حین لم تكشف الدراسة الحالیة عن وجود أي فروق) الخبرة(لمتغیر

ویعزو الباحث تلك النتیجة إلى أن مهنة الصحافة لها قوانینها وأسسها ومصادرها ومبادئها      
والتي یتعلمها الفرد أثناء دورة الحیاة ، ، والتي هي بمثابة قاعدة أساسیة بمهنة الصحافة اومجاالته

وبالتالي فان االختالف ال یكون في ، الجامعیة وال تتعلق فقط بالخبرة العملیة بعد ممارسته لمهنته
ات فقد ینجز صحفي من ذوي سنو  ، عدد سنوات الخبرة في العمل وٕانما في األمور التطبیقیة

، والتي تكسبه  كما أنه قد یتعامل مع عدد من الظروف والمخاطر، ممیزةالخبرة القلیلة أعمال 
وفاعلیة ، خبرات وقدرات متنوعة تجعله یتوقع عن نفسه الكثیر من االیجابیة في فاعلیته الذاتیة

مهنته  وعندما یكون قد اختار. الذات تتكون لدى الفرد منذ التحاقه بالسلم اإلعالمي والصحفي
مما ، واكتشف من خالله قدراته مناسبتها لطبیعة شخصیته وأنه قادر على االلتزام بمتطلباتها

،  االنفعالیةیجعله أكثر ارتفاعًا في مستوى فاعلیة الذات ویكون أكثر نضجا واتزانا من الناحیة 
یستطیع  ومن هنا ، وتكون نظرته حول طبیعة عمله قد تبلورت من قبل المرور بسنوات الخبرة

  .م  والتقبل والعمل والمثابرة بشكل كبیرأقلالت

فـي فاعلیـة الـذات ) α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةال توجـد فـروق ذات داللـة  -٤
  . لمتغیر الراتب تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(ي تحلیــل التبــاین األحــاد اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـــل التبـــاین األحـــادي حســـب متغیـــر  اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٤١(، والجـــدول رقـــم حـــرب غـــزة
  .الراتب
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) ٠.٦١٢(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٦٠٨(
  .لمتغیر الراتب تعزىتقدیرات الصحفیین 

الصحفیین تعزى  لدىفي فاعلیة الذات  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  .لمتغیر الراتب

ویعزو الباحث عدم وجود فروق بین الصحفیین في فاعلیة الذات إلي متغیر الراتب ، إلى      
فالصحفي كل هدفه ، أن الراتب هو تحصیل حاصل للعمل ولإلنتاج الذي یقوم به الصحفي

ومجابهة ، األعمال الموكلة إلیه إنجازفي  ونجاحه مترتب على مدى قدرته، وغایته نشر الحقیقة
والذي یعتبر بمثابة ، من خالل اإلعالم حتاللأسالیب الحرب النفسیة واإلعالمیة التي یقوم بها اال

فاألمور المعنویة ونشر غطرسة ، السلطة الرابعة في مجال التأثیر على األحداث في العالم بأسره
ومن هنا فثقتهم بأنفسهم وبحجم تأثیرهم وتوقعهم ، لراتبوجرائمه تجاه شعبنا أسمى من ا حتاللاال

في الوسط  اویجدوا صداه منتشر  ، عن قدراتهم تزداد مع كل عمل ینجزونه من خالل اإلعالم
، وبالتالي ففاعلیة الذات ترتفع حسب ثقة كل صحفي  الفلسطیني والعربي والعالمي على حد سواء

ومیوله وحبه لمهنته أقوى ، حسب الراتبعلى ولیس  ه لسالحه اإلعالمياستخدامفي قدرته على 
  .بكثیر من األمور المادیة الفانیة

في فاعلیة الذات ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -٥
  . عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمتغیر حوادث العمل لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیل التباین األحادي حسـب متغیـر حـوادث  اختباریبین لنا نتائج ) ٤١(والجدول رقم .حرب غزة
  .العمل
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) ٠.٠٦٣(المحسـوبة بلغـت نحـو ) F(أن قیمة  یتبین لنا) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم     
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة ،  الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٨٠٢(
  . تقدیرات الصحفیین تعزى لمتغیر التعرض لحوادث عمل سابقة

الصحفیین   تعزى  لدىفي  فاعلیة الذات  إحصائیةوهنا نشیر بأنه ال فروق ذات داللة      
  . لمتغیر التعرض لحوادث عمل سابقة

 أن المواطن الفلسطیني بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة إلىویعزو الباحث تلك النتیجة      
وهــذا األمــر طبیعــي وحتمــي تبعــًا لمصــیر اإلنســان وال یوجــد إنســان  ، ، قــد یتعــرض لحــوادث عمــل

مكتـــوب نـــاتج عـــن الرضـــا والنظـــرة  ، واإلیمـــان بكـــل مـــا هـــو یكفـــل نفســـه ویضـــمن الســـالمة لذاتـــه
ــك بقولــه علــى ، ونســتدل  یجابیــة للحیــاة وللــنفس ولكــل مــا هــو مقســوم ومكتــوب مــن عنــد اهللاإل ذل

آیـة : التوبـة") َمـا َكتَـَب اللَّـُه َلَنـا ُهـَو َمْوَالَنـا َوَعلَـى اللَّـِه َفْلَیَتَوكَّـِل اْلُمْؤِمُنـونَ  ُقْل َلْن ُیِصیَبَنا ِإالَّ (تعالى  
ـــابرة والعمـــل مهمـــا كانـــت "٥١ ـــى المث ـــادر عل ـــه ق ، فنظـــرة اإلنســـان لألمـــور مـــن هـــذا االتجـــاه تجعل

  .  الظروف

فـي فاعلیـة الـذات ) α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةال توجـد فـروق ذات داللـة  -٦
  .  عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمتغیر التعرض لالستهداف خالل الحرب لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

این األحـــادي حســـب متغیـــر تحلیـــل التبـــ اختبـــاریبـــین لنـــا نتـــائج ) ٤١(والجـــدول رقـــم .غـــزة حـــرب
  .ستهداف بالحربالتعرض لال

) ٠.٠٠٩(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات ) ٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٩٢٤(
  .تقدیرات الصحفیین تعزى لمتغیر استهداف بالحرب
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 تعــزىالصــحفیین  لــدىفــي فاعلیــة الــذات  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      
  .لمتغیر التعرض لالستهداف خالل الحرب

أو بشـكل  أن كـل مـواطن فلسـطیني قـد تعـرض بشـكل مباشـر ىویعزو الباحث تلك النتیجة إلـ     
عتــاد علــى العــدوان وعلــى ان الشــعب الفلســطیني صــامد و غیــر مباشــر إلــى غطرســة االحــتالل ، وأ

قدسیة وب، وٕایمانه القوي باهللا، ، والصبر هو أفضل طریق لهبها االحتالل  الالإنسانیة التي یتعامل
والصــراع فــي أرض فلســطین وأنــه فــي أرض ربــاط ، وحســبه فــي ذلــك أن اهللا یختبــر عبــاده الــوطن 

َوَلَنْبُلــَونَُّكْم ِبشــيء ِمــَن اْلَخــْوِف َواْلُجــوِع َوَنْقــٍص ِمــَن اْألَْمــواِل َواْألَْنُفــِس ( :بالســراء والضــراء حیــت قــال
اِبِریَن  ) ١٥٦(ْتُهْم ُمِصیَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوإِنَّا ِإَلْیِه راِجُعوَن الَِّذیَن ِإذا َأصابَ ) ١٥٥(َوالثََّمراِت َوَبشِِّر الصَّ

ــــُدوَن  ــــُم اْلُمْهَت ــــَك ُه ــــٌة َوُأولِئ ــــْم َوَرْحَم ــــْن َربِِّه ــــْیِهْم َصــــَلواٌت ِم ــــَك َعَل ــــرة "). ١٥٧(أولِئ ــــإ". ســــورة البق ن ف
لفلسـطیني ككـل ، كمـا هـو الحـال للشـعب ا بـتالء مـن وحـي القـرآنعلى االالصحفیین ورثوا الصبر 

  .  قدرة الفرد وٕانتاجه وفاعلیة ذاته التي تنتج من صمود المواطن الفلسطینيعلى وهذا ال یؤثر 

فـي فاعلیـة الـذات ) α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةال توجـد فـروق ذات داللـة  -٧
  .  عینة من الصحفیین بعد حرب غزة تعزى لمتغیر فقدان أحد الزمالء في الحرب لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخدامللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث بو      
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـل التبـاین األحـادي حسـب متغیـر فقـدان  اختبـاریبـین لنـا نتـائج ) ٤١(حرب غزة، والجدول رقم
  .  احد الزمالء في الحرب

، ٥.٣٣المحســوبة بلغــت نحــو ) F(یتبــین لنــا أن قیمــة ) ٤١(مـن خــالل الجــدول الســابق رقــم      
ـــا أن قیمـــة ) F(مـــن قیمـــة  أكبـــروهـــي  ـــة،  كمـــا یتبـــین لن ـــة بلغـــت نحـــو اال.) Sig(الجندولی حتمالی

، بمعنـــى أنـــه توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات ) ٠.٠٥(داللـــة مـــن مســـتوى ال أقـــل، وهـــي ) ٠.٠٢٢(
تقدیرات الصحفیین تعزى لمتغیر فقدان أحد الزمالء في الحرب لصالح الصحفیین الذین فقدوا أحد 

للـذین لـم یفقـدوا زمـالء لهـم  )٣.٧٣(مقابـل  )٣.٩٢(حیث بلغ متوسط فاعلیة الذات لهـم . الزمالء
  .في الحرب
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ـــــك النتیجـــــ      ـــــة یعـــــزو الباحـــــث تل ـــــزمالء  ىإل أن اســـــتهداف االحـــــتالل اإلســـــرائیلي لمجموعـــــة ال
الصــحفیین یعنــي ذلـــك أنهــم  فـــي موقــف الصـــدارة والتــأثیر والعمـــل الجــاد والفاعـــل خــالل التغطیـــة 
اإلخباریـــة ، وهـــذا األمـــر یمـــنحهم قـــدرات ومهـــارات وخبـــرات فـــي التعامـــل فـــي األزمـــات وزیـــادة ثقـــة 

لـــن یثنـــیهم علـــى مواصـــلة الطریـــق الـــذي نهجـــه  بأنفســـهم وبمـــا یقومـــون بـــه مـــن أعمـــال ، وأن ذلـــك
زمالئهــم بفاعلیــة أكبـــر وتحــٍد وٕاصـــرار علــى كشـــف الحقــائق وهـــذه طبیعــة الشـــعب الفلســطیني فـــي 
، مقاومته للعدو اإلسرائیلي ، فالشهید یسلم الرایة لمـن یلیـه وتكـون دمائـه لعنـة تطـارد بنـي صـهیون

، تمنحه مزید من الثقة بالنفس والفاعلیة الذاتیة ووقود لمن یحمل الرایة من بعده وتلك التجربة إنما
  .  وتجعله یغیر ویجدد في أسالیب العمل وتكتیكاته بناء على التجارب والخبرات التي مر بها

فـي فاعلیـة الـذات ) α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةال توجـد فـروق ذات داللـة  -٨
  .  العمل لمتغیر منطقة تعزىعینة من الصحفیین بعد حرب غزة  لدى

 One(تحلیــل التبــاین األحــادي  اختبــار اســتخداموللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة قــام الباحــث ب     
Way ANOVA ( للتعرف على الفروق في متوسطات تقدیرات عینـة الدراسـة مـن الصـحفیین بعـد

تحلیـل التبـاین األحـادي حسـب متغیـر منطقـة  اختباریبین لنا نتائج ) ٤١(والجدول رقم .حرب غزة
  .  العمل

) ١.٠٣٨(المحسوبة بلغت نحو ) F(یتبین لنا أن قیمة ) ٤١(من خالل الجدول السابق رقم      
ـــة) F(مـــن قیمـــة  أقـــل، وهـــي  ـــا أن قیمـــة  ، الجدولی ـــین لن ـــة اال.) Sig(كمـــا یتب  بلغـــت نحـــوحتمالی

، بمعنــــى أنــــه ال فــــروق فــــي متوســــطات  )٠.٠٥(، وهــــي أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة ) ٠.٣٩٧(
  . تقدیرات الصحفیین تعزى لمتغیر منطقة العمل

فــي فاعلیــة الــذات لــدى الصــحفیین تعــزى  إحصــائیةوهنــا نشــیر بأنــه ال فــروق ذات داللــة      
  .لمتغیر منطقة العمل

ویعزو الباحث تلك النتیجة إلي أن طبیعة عمل الصحفي خالل الحرب خاصة أكسبتهم خبرة      
وذلــك جــراء الظــروف التــي یعیشــها الشــعب  ، وتحــدي المعیقــات، عالیــة فــي التعامــل مــع األحــداث

الفلسطیني بشكل مستمر، نتیجة طبیعـة العمـل الصـحفي ، كمـا أن صـغر حجـم قطـاع غـزة یجعـل 
وكـــل المنـــاطق كانـــت عرضـــة ، ر بـــین خصـــائص كـــل منطقـــة والمنطقـــة األخـــرىهنـــاك تشـــابه كبیـــ
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لــدى الصــحفیین بغــض النظــر عــن طبیعــة  افأصــبح األمــر طبیعیــ، حــتالللالســتهداف مــن قبــل اال
وقد الحظنا ممارسة الصحفي لعمله في عـدة منـاطق مختلفـة علـى حسـب الـدور الموكـل ، المنطقة

فكـــل مـــا یســـعى لـــه الصـــحفي هـــو كشـــف ، منطقـــة إلیـــه وتطـــور األحـــداث الـــدائرة علـــى حســـب كـــل
ــــه لألطفــــال والنســــاء والشــــیوخ والمــــدنیین بشــــكل عــــام حــــتالل ،وفضــــح جــــرائم اال، الحقیقــــة  ، وقتل

ه للقــوانین والمواثیــق اإلنســانیة والعالمیــة واســتهدافه احترامــوعــدم  ، ه أســلحة محرمــة دولیــاً اســتخدامو 
محاوًال ، عب الفلسطیني والرفع من معنویاتهألطقم الصحافة ، كما یسعى الصحفي لشحذ همم الش

وهذا یدل على نظرة الصحفي لوطنه ، إسقاط أسالیب الحرب النفسیة التي تتبعها استخبارات العدو
ممـا یزیـد ، وحب الصحفي وٕابداعه فـي مجـال عملـه مهمـا كانـت المنطقـة والظـروف، واحدة كوحدة

  .هلدیه الثقة بالنفس وتقبله لذاته وتقدیر اآلخرین ل
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  :توصیات الدراسة 

 :یوصي الباحث من خالل ما توصل إلیه من نتائج إلى 

مشـكالت ل ولحلـوضع من أجل  ، وذلك بالتدخل المبكر االهتمام من قبل اإلدارات اإلعالمیة - 
 . الصحفیین وضغوطهم الواقعة علیهم لیتسنى لهم التمتع بصحة نفسیة سلیمة

وزیادة  ، من خالل البرامج المحفزة لزیادة سعي الصحفیین اإلنجازاالهتمام برفع مستوى دافع  - 
 .رغبتهم في التوجه إلى العمل

، لهــم وضــع بــرامج نفســیة واجتماعیــة االهتمــام بالجانــب الســیكولوجي للصــحفیین ، و ضــرورة  - 
  . ومحاولة إیجاد استراتیجیات تعزز صمودهم وتثبت أقدامهم أثناء ممارستهم ألعمالهم

، بشــكل خــاصتمــام بالصــحفیین الــذین تعرضــوا الســتهداف مباشــر خــالل الحــرب ضــرورة االه - 
وذلــــك بالتنســــیق مــــع  وٕالحــــاقهم ببــــرامج للــــدعم والتفریــــغ النفســــي، ◌ً  وتعزیــــزهم مادیــــا ومعنویــــا

مؤسســــات مؤهلــــة لــــذلك وٕافــــادتهم بأســــماء الصــــحفیین الــــذین تعرضــــوا إلســــتهدافات مــــن قبــــل 
 . االحتالل لیتسنى لهم عمل الالزم

مراكز ومؤسسات الصحة النفسیة بالعاملین في األزمـات وقـت الطـوارئ وبعـد الهتمام ة اضرور  - 
 . وتصمیم برامج وقائیة  للدعم والتفریغ النفسي، الحروب

التــدریب المهنــي علـــى تصــمیم بـــرامج  ومراكـــزاإلعالمیــة واإلدارات ضــرورة عمــل المؤسســـات  - 
ـــة للصـــحافیین ـــاع خطـــ ، تدریبی ـــى إرشـــادهم حـــول إتب وات للســـالمة والطـــرق الواجـــب تهـــدف إل

 . إتباعها لحمایتهم وقت الحروب والطوارئ

اإلسرائیلي أمام  حتاللضرورة مشاركة الصحفیین في ندوات وورش عمل لفضح ممارسات اال - 
العالم أجمع، السیما وأنهم أصحاب خبرات وتجـارب مختلفـة لنقـل الصـورة الحقیقیـة مـن داخـل 

  .الحدث
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  :مقترحات الدراسة 

  :ضوء الدراسة النظریة والعملیة یقترح الباحث أهمیة إجراء دراسات مشابهة مثلفي 

فعالیة برنامج معرفي سـلوكي للتخفیـف مـن آثـار الضـغوط النفسـیة علـى عینـة مـن الصـحفیین  - 
  . الفلسطینیین بعد حرب غزة

 .ى عینة من الصحفیین بعد حرب غزةقلق المستقبل وعالقته بأحداث الحیاة الضاغطة لد - 

 . لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازتوجه نحو الحیاة وعالقته بالدافعیة لإلال - 

 .ى عینة من الصحفیین بعد حرب غزةلد نجازالتوجه نحو المخاطرة وعالقتها بالدافعیة لإل - 

 . وعالقته بنمط الشخصیة لدى عینة من الصحفیین  نجازالدافعیة لإل - 

 .أسالیب مواجهة الضغوط وعالقتها بالتوافق النفسي لدى عینة من الصحفیین  - 

والـذین لـم  ، دراسة مقارنة في قلق المسـتقبل بـین الصـحفیین الـذین تعرضـوا السـتهداف مباشـر - 
 . یتعرضوا الستهداف مباشر من قبل االحتالل

 .  االضطرابات النفسجسمیة لدى الصحفیین بعد حرب غزة وعالقتها بقلق المستقبل - 

الضغوطات النفسیة لدى ذوي الصحفیین الفلسطینیین بعد كل حرب فـي ضـوء األحـداث التـي  - 
 .یمرون بها

 . الذكاء االنفعالي وعالقته بالتوجه نحو المخاطرة لدى عینة من الصحفیین الفلسطینیین - 

  
  
  
  



١٩٧ 
 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــعالمراجــ
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  :المصادر
ý الكریم القرآن.  
ý الشریف الحدیث. 

 

  :المراجع 

ý العربیة المراجع :  
 .فلسطین :غزة، المقداد مطبعة، ٢ط. التربوي البحث): ١٩٩٧.(إحسان، األغا .١
. النفسیة الضغوط مع التعامل) :   ٢٠٠٩. ( أحمد والغریر، أحمد ، أسعد أبو .٢

 .فلسطین: هللا رام، والتوزیع للنشر الشروق دار، ١ط
 ، دار)١٠( م ، العرب لسان ):١٩٩٠ .(مكرم محمد الدین جمال الفضل أبي ، منظور بنا .٣

 .بیروت صادر،
 للنشر الكتب عالم، ١ط. معاصرة إداریة قضایا): ٢٠٠٧. (حافظ، أحمد .٤

 .مصر: القاھرة، والتوزیع
 والعبات العبي لدى اإلنجاز ودافعیة النفسیة الضغوط):٢٠٠٩.(غادة، أحمد .٥

، التربیة كلیة، ماجستیر رسالة. المسابقة ونوع الجنس ضوء في القوى ألعاب
 .مصر:  المنوفیة جامعة

 دار، ١ط، المعلومات ومراكز المكتبات وتنظیم إدارة): ٢٠٠٩.(وائل، إسماعیل .٦
 .األردن:  عمان، والتوزیع للنشر المسیرة

 المنھج حدود ، الضغوط مع التعامل أسالیب):  ٢٠٠١. ( أسعد ، إلمارةا .٧
 . ٢٦-٢٣ ص، )٥٥(ع، )٣(م ،النبأ مجلة ، واألسالیب

 بفاعلیة وعالقتھا الدراسیة النفسیة الضغوط مصادر):٢٠٠٥. (ھاني، األھواني .٨
 دراسة( واألزھریة العامة الثانویة المرحلة طالب لدى األكادیمیة الذات

 .مصر: األزھر جامعة،التربیة كلیة، ماجستیر رسالة).مقارنة
، وتطبیقات نظریات – الدافعیة): ١٩٩٨. (أمینة، شلبي و مصطفى، باھي .٩

 .مصر:  القاھرة،١ط

 وعالقتھ النفسیة الضغوط مستوى) :٢٠٠٦.(كارولین،والبدور نجاة، البدور.١٠
 في المسیحیة التربویة للمؤسسات العامة األمانة مدارس لمدیري الدافعیة بمستوى

 العربیة عمان جامعة،العلیا التربویة الدراسات كلیة، ماجستیر رسالة،األردن
  .األردن:العلیا للدراسات
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 دار،٢ط. األفراد وإدارة البشریة الموارد إدارة): ٢٠٠٤( سعاد، البرنوطي.١١
  .األردن:  عمان، للطباعة وائل

    دار،١ط، واالنفعاالت الدافعیة سیكلوجیة):٢٠٠٩.(محمد، یونس بني.١٢
  .االردن: عمان، والنشر للطباعة المسیرة

  .فلسطین: غزة،)٢٠١٢.(االنسان لحقوق الفلسطیني للمركز السنوي التقریر.١٣

 طالب من عینة لدى كیدي التو والسلوك العمل قیم): ٢٠٠٩. (ساعد، الثبیتي.١٤
 كلیة، ماجستیر رسالة،السعودیة الصحف بعض في العاملین والصحفیین اإلعالم
  .السعودیة: القرى أم جامعة، التربیة

، النمو، الدینامیات، البناء -  الشخصیة نظریات ):١٩٩٠.(الحمید عبد ،جابر.١٥
  .مصر:  القاھرة، العربیة النھضة دار.والتقویم البحث طرق

 الذات فاعلیة من بكل وعالقتھ الذكاء):٢٠٠٧.(الرحمن عبد البندري، الجاسر.١٦
، القرى ام جامعة وطالبات طالب من عینة لدى الوالدي والرفض – القبول وادراك

  .السعودیة:  القرى أم جامعة، ماجستیر رسالة

  .السعودیة: جدة، ، دار الشروق١ط سیكولوجیة اإلدارة) : ١٩٩٩.(جمجوم، هشام محمد. ١٧

 ةیالنفس راتیالمتغ ببعض وعالقتھ النفسي التوتر مستوى): ١٩٩٨.(آمال جودة،.١٨
 ،منشورة ریغ ریماجست رسالة. غزة محافظات في ةیالثانو المرحلة معلمي لدى

  .فلسطین:  غزة، األقصى جامعة

.  السعودیة البیئة على الدراسي اإلنجاز دافعیة قیاس): ١٩٩٦.(محمد، الحامد.١٩
  .١٦٧- ١٣١ ص ص،)٥٨(ع، العربي الخلیج رسالة مجلة

 المرحلة طالب من عینة لدى اإلنجاز دافع تنمیة) : ١٩٩٦.(أسامة الحجي،.٢٠
  .سعود الملك جامعة ، التربیة كلیة ،ماجستیر رسالة بالریاض، المتوسطة

 دار. المنظمات في األفراد سلوك، التنظیمي السلوك): ١٩٩٧( حسین، حریم.٢١
  .األردن، للنشروالتوزیع زھران

الذكاء االنفعالي وعالقتھ بأسالیب التعامل مع الضغوط ):٢٠١٣.(أنعام،حسن.٢٢
  .األردن: عمان ،دار صفاء للنشروالتوزیع،١ط.النفسیة

 التربوی    ة المص    طلحات معج    م): ٢٠٠٣.(زین    ب، والنج    ار ش    حاتھ، حس    ن.٢٣
  .لبنان: اللبنانیة المصریة الدار، والنفسیة
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 التربویة الضغوط إدارة إستراتیجیات): ٢٠٠٦.(سالمة، وحسین طھ حسین،.٢٤
  .األردن:  عمان، والتوزیع للنشر الفكر دار، ١ط.والنفسیة

 والممرضات الممرضین لدى النفسیة الضغوط):٢٠١٠.(محمد،أبوالحصین.٢٥
 الجامعة، ماجستیر رسالة. الذات بكفاءة وعالقتھا الحكومي المجال في العاملین

  .فلسطین:  غزة، اإلسالمیة

 الضغوط خفض في جماعي إرشادي برنامج ةیفعال): ٢٠٠٥.(فینا الحمد،.٢٦
 رسالة. ةیالشخص راتیمتغ بعض في وأثره ة،یالثانو المرحلة طالب لدى ةیالنفس

  .مصر:  القاھرة، العربیة والدراسات البحوث معھد ،ریماجست

 بالروح عالقتھا ثیح من ةیالنفس الضغوط دراسة):  ٢٠١٠. ( دیمف حمدان،.٢٧
 رسالة غزة، قطاع في الجامعات طلبة من نةیع لدى ةیاالجتماع المساندة و ةیالمعنو

  .مصر: القاھرة، ةیالعرب الدراسات و البحوث معھد ،ریماجست

 اإلعدادیة طالب لدى الضغوط مواجھة أسالیب): ٢٠٠٢.(قدري، حفني.٢٨
، شمس عین جامعة، دكتوراه رسالة.  والحضر الریف بین مقارنة دراسة والثانویة

  .مصر:  القاھرة

  .فلسطین: غزة ،للطباعة المقداد دار، ٢ط ،التربوي النفس علم) : ٢٠٠١(محمد الحلو،.٢٩

 والنشر للطباعة غریب دار ١ط.لإلنجاز الدافعیة): ٢٠٠٠.(عبداللطیف، خلیفة.٣٠
  .األردن: عمان، والتوزیع

 من عینة لدى اإلنجاز ودافعیة الوظیفي الرضا) : ٢٠٠٨.(الخیري،حسن.٣١
 رسالة ، والقنفذة اللیث بمحافظتي العام التعلیم بمراحل المدرسیین المرشدین
  .السعودیة: القرى أم جامعة ، التربیة كلیة ،ماجستیر

 في العاملون لھا یتعرض التي العمل ضغوط مصادر): ١٩٩١. ( نعیم، داوود.٣٢
: عمان، األردنیة الجامعة، ماجستیر رسالة، األردن في العامة التجاریة المصارف

  .األردن

مكتبة الفالح ، ١ط.العملي في اإلرشاد والعالج النفسيالدلیل ). ٢٠١٠.(باسم، الدحادحه.٣٣
  .عمان : للنشر والتوزیع
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                            الجامعة طلبة لدى النفسیة الضغوط) : ٢٠٠٦.(بشیر،والحجار نبیل،دخان.٣٤
 ع،) ١٤( م، اإلسالمیة الجامعة مجلة، لدیھم النفسیة بالصالبة وعالقتھا اإلسالمیة

  .٣٩٨-٣٦٩ ص ص،)٢(

 العاملین الصحفیین تواجھ التي المھنیة الضغوط): ٢٠٠٤.(نجیب، الدریوشي.٣٥
 كلیة، ماجستیر رسالة.  السعودیة العربیة المملكة في الریاضیة الصحافة في

  .السعودیة:  سعود الملك جامعة، التربیة

 اإلستثارة بمجاالت وعالقتھا المزاجیة األنماط):١٩٩٩.(ھارون، الرشیدي.٣٦
  .مصر:  المنوفیة جامعة، دكتوراه رسالة. الفصامیین لدى النفسیة والضغوط

. التكیف سیكولوجیة دراسة في النفسیة الصحة):  ١٩٨١.(نعیم، الرفاعي.٣٧
  .سوریا:  دمشق، والتوزیع للنشر األصالة دار، ١ط

 ألبناء الذات بمفھوم عالقتھ و النفسي التوافق) :  ٢٠٠٢.( أحمد، زاید أبو.٣٨
  .فلسطین:  غزة، األقصى جامعة، دكتوراه رسالة. االنتفاضة وأسرى الشھداء

 العنف – اإلجھاد مظاھر من كمظھر العنف): ٢٠٠٣.(فتحیة، زروال.٣٩
 خیضر محمد جامعة، األول الدولي الملتقى أعمال. متعددة معرفیة مداخل والمجتمع

  .الجزائر: والنشر للطباعة الھدى دار،

 لدى العمل نحو بالدافعیة وعالقتھا العمل ،ضغوط)٢٠٠٣.(دالل الزعبي،.٤٠
 عمان جامعة ، دكتوراه رسالة األردنیة، الجامعات في األكادیمیة األقسام رؤساء
  .األردن: عمان العلیا، للدراسات العربیة

: دار زهران للنشر والتوزیع ، ١ط. أسس علم النفس االجتماعي): ٢٠٠١.(أحمد، الزعبي. ٤١
  .األردن

 دار، ١ط. النفس علم إلى مدخل):٢٠٠٢.(علي، والھنداوي عماد، الزغول.٤٢
  .اإلمارات:  العین، الجامعي الكتاب

الدافعیة لإلنجاز واالنتماء لدى ذوي اإلفراط التحصیلي ) : ١٩٨٨.(الزیات، محمد مصطفى.٤٣
: مكة المكرمة، ، جامعة أم القرى مركز البحوث التربویة والنفسیة. من طالب المرحلة الثانویة

  .السعودیة
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 ومحدداتھا، األكادیمیة الذاتیة للكفاءة العاملیة البنیة): ٢٠٠١.(فتحي، الزیات.٤٤
، للجامعات النشر دار. -ونظریات ونماذج مدخل -  المعرفي النفس علم سلسلة
  .مصر: القاھرة

 األیتام التالمیذ لدى الجنس ودور الذات فاعلیة):  ٢٠٠١.(سامي، زیدان.٤٥
 التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة . المتأخرة الطفولة مرحلة في والعادیین

  .مصر:  المنصورة جامعة

 العربی  ة المملك  ة: للنش  ر عك  اظ. واالنفع  االت ال  دوافع):١٩٨٤.(محم  د، زی  دان.٤٦
  .السعودیة

 دار، ١ط. ونظریات مفاھیم: اإلعالمي النفس علم): ٢٠٠٦.(نبیھة، السامرائي.٤٧
  .األردن: عمان، والتوزیع للنشر المناھج

 للضغوط عقلیا المتفوقین إدراك): ١٩٩٠.(الرحمن عبد السید، السمادوني.٤٨
 في مقدم بحث . المتغیرات ببعض وعالقتھ المدرسي الفصل في النفسي واالحتراق

  .السعودیة:  المكرمة مكة، القرى أم جامعة، النفس لعلم السادس المؤتمر

لدى المعاقین  غتراب النفسي وعالقته بالدافعیة لالنجازاإل: ) ٢٠١٢(.شحادة، أسماء محمد.٤٩
  .، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیرفي محافظات غزة ،  بصریاً 

 ضباط لدى االجتماعیة والمسئولیة النفسیة الضغوط): ٢٠١١.(منار، الشاعر.٥٠
 اإلسالمیة الجامعة، ماجستیر رسالة. المتغیرات بعض ضوء في غزة حرب اسعاف

  . فلسطین:  غزة،

 باالض      طرابات المھنی      ة الض      غوط عالق      ة): ٢٠٠٦.(عبدالحمی      د،ش      حام.٥١
، واألرطوفونی  ا التربی  ة وعل  وم ال  نفس عل  م قس  م، ماجس  تیر رس  الة. السیكوس  وماتیة

  .الجزائر: بسكرة، خیضر محمد جامعة

 ذلك وأثر المنزلیة مسئولیتھا إنجاز نحو الزوجة دافعیة): ٢٠٠٢.(إیمان، شعبان.٥٢
  .مصر:  المنوفیة جامعة، دكتوراه رسالة . اإلداریة كفاءتھا على

 الدافعیة متغیرات ببعض وعالقتھا الذات فاعلیة): ٢٠٠٠.(عالء، الشعراوي.٥٣
، )٤٤( ع،)٣(م المنصورة، جامعة ، التربیة كلیة مجلة.الثانویة المرحلة طالب لدى
  .١٤٦- ١٢٣ص ص
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 حسب القیادي المدرسة مدیر نمط بین العالقة): ٢٠٠٥.(،عبدهللا الشوكاني.٥٤
 كلیة ،ماجستیر رسالة. لإلنجاز المعلمین دافعیة وبین وبالتشارد ھرسي نموذج
  .السعودیة:  القرى أم جامعة ، التربیة

 والجنس اإلدراكي االستقالل بین التفاعل دراسة):١٩٩٣.(احمد صالح،.٥٥
. ظبي أبو بمدینة الثانویة المرحلة طالب من عینة لدى اإلنجاز ودافعیة والتخصص

  .مصر: اإلسكندریة جامعة ،) ١( ع ،)٦(م ، التربیة كلیة مجلة

، الریاض، لإلدارة العربیة المجلة. العمل ضغط): ١٩٨١.(زھیر، الصباغ.٥٦
  .٣٧- ٢٩ ص ص، )١(ع،)٥(م

 قطاعات لدى النفسي بالتوافق وعالقتھا الفاعلیة):١٩٨٦.(الفاروق عمر، صدیق.٥٧
  .مصر:  شمس عین جامعة، ماجستیر رسالة. المصري الشباب من

 لدى اإلنجاز بدافعیة وعالقتھ االمتحان قلق): ١٩٩٥.(مصطفى الصفطي،.٥٨
 اإلمارات ودولة العربیة مصر جمھوریة في الثانویة المرحلة طالب من عینات

  .١٤٣-١٢٣ ص ص،)٣( ع،)١(م ، نفسیة دراسات مجلة. المتحدة العربیة

 القرآن في معھا التعامل وطرق النفسیة الضغوط):٢٠٠٨.(جمیل، الطھراوي.٥٩
 في ودوره الكریم القرآن" األول الدولي العلمي المؤتمر إلى مقدم بحث.الكریم

  .فلسطین:  غزة، اإلسالمیة الجامعة، "األمة قضایا معالجة

 األطفال أمھات تدركھا كما األسریة الضغوط):٢٠٠٩.(المناحي، العازمي.٦٠
  .مصر:  القاھرة، شمس عین جامعة، دكتوراه رسالة . المعاقین

 محاول      ة – ودینامیات      ھ االجتم      اعي الس      لوك):٢٠٠٣.(مج      دي، هللا عب      د.٦١
  .مصر:  اإلسكندریة، الجامعیة المعرفة دار،  ١ط.تفسیریة

 للنشر الفكر دار، النفسیة الصحة إلى مدخل) : ٢٠٠١. (محمد، هللا عبد.٦٢
  .األردن:  عمان، والتوزیع

:  القاھرة، للنشر غریب دار، ٣ط.  العام النفس علم): ١٩٩٩.(معتز، هللا عبد.٦٣
  .مصر

. المتغیرات وقیاس تحلیل – االنساني السلوك ): ١٩٨٣. (سعد، عبدالرحمن.٦٤
  .االردن:  عمان، والتوزیع للنشر الفالح مكتبة
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 مفاھیم -الریاضي المجال في النفسیة الصحة مدخل): ٢٠٠٩.(منى، الحلیم عبد.٦٥
  .مصر:  اإلسكندریة والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار، ١ط. -وتطبیقات

 األسباب ص،یالتشخ ةیكوسوماتیالس األمراض) : ٢٠٠٣.(حسن العاطي، عبد.٦٦
  .مصر:  القاھرة الشرق، زھراء مكتبة، ١ط. العالج و

 وأسالیب الحیاة عن بالرضا وعالقتھا التعلق أنماط): ٢٠٠٩.(رباب، الغني عبد.٦٧
 مكة بمدینتي العمر منتصف في الزوجات من عینة لدى النفسیة الضغوط مع التعامل

  .السعودیة:  القرى أم جامعة، ماجستیر رسالة. وجدة المكرمة

، ١ط.مواجھتھا وأسالیب النفسیة الضغوط): ٢٠٠٥( حسن،  المعطي عبد.٦٨
  .مصر،  الشرق زھراء مكتبة

 مكتبة ،١ط.  مواجھتھا وأسالیب: الحیاة ضغوط): ٢٠٠٦.(حسن المنعم، عبد.٦٩
  .مصر: القاھرة الشرق، زھراء

 المشكالت علي الدرة مكونات بین للعالقة المسار تحلیل): ٢٠٠١.(عادل، العدل.٧٠
(  ع،) ١( ج والنفسیة التربویة العلوم مجلة. الذات فاعلیة من وكل االجتماعیة

  .٦٨- ٦١ ص ص، )٢٥

 دراسة – التنظیمي والسلوك البشریة الموارد إدارة): ٢٠٠٤.(ناصر، عدون.٧١
  .الجزائر:  العامة المحمدیة دار.  وتطبیقیة نظریة

 األجھزة في الوظیفي والرضا والحوافز الدوافع):١٩٨٣.(ناصر، العدیلي.٧٢
، العامة اإلدارة معھد مجلة، میداني بحث.  السعودیة العربیة المملكة في الحكومیة

  .٣٧- ٣٤ ص ص، )٣٦(ع

 تالمیذ لدى الذات بفاعلیة وعالقتھا المدرسیة األنشطة): ٢٠٠٤.(محمد، العزب.٧٣
  .مصر:  القاھرة جامعة، ماجستیر رسالة. اإلعدادي الثاني الصف

، الحدیث الكتاب دار. مواجھتھا وأسالیب الحیاة ضغوط):٢٠٠٠.(علي، عسكر.٧٤
  .مصر:  القاھرة

على شبكة االنترنت  منشور على موقع كردستان):  ٢٠٠٥.(هشام، عقراوي.٧٥
http://www.sotkurdistan.net/index:php.  

http://www.sotkurdistan.net/index:php
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 الوجداني الذكاء خالل من المھنیة بالضغوط التنبؤ): ٢٠٠٩.(الحمید عبد، علي.٧٦
 كلیة، ماجستیر رسالة.االبتدائیة المرحلة معلمي من عینة لدى الذات وفاعلیة

  .مصر: السویس قناة جامعة، التربیة

 اإلنجاز وفاعلیة الذات فاعلیة بین العالقة): ٢٠٠٤.(محمد،وسحلول نصر،العلي.٧٧
 مجلة .صنعاء محافظة في العامة الثانویة طلبة لدى األكادیمي التحصیل في وأثرھما

 ص ص،)١(ع،)١٨(م،واإلنسانیة واالجتماعیة التربویة للعلوم القرى أم جامعة
١٣٠- ٩١.  

 وبعض التربیة كلیة لطلبة والخارجیة الداخلیة الدافعیة): ١٩٩٥.(بدر، العمر.٧٨
 ص ص،)٣٧(ع)٥(م،الكویت جامعة،التربویة المجلة. بھا المرتبطة المتغیرات

٩٩- ٧١.  

 باإلنجاز وعالقتھا المدرسیة النفسیة الضغوط):٢٠١٢.(مرزوق،العمري.٧٩
 بمحافظة الثانویة المرحلة طالب من عینة لدى النفسیة الصحة ومستوى األكادیمي

  .السعودیة: القرى أم جامعة، التربیة كلیة،ماجستیر رسالة. اللیث

 وائل دار. األعمال منظمات في التنظیمي السلوك): ٢٠٠٥.(محمود، العمیان.٨٠
  .األردن:  عمان، للنشر

  .مصر: القاهرة ، القاهرة الحدیثة للطباعة، ١ط.العالقات العامة): ١٩٨٤.(السید، عوض.٨١

دار المعرفة ، ١ط.  دراسات في علم النفس الصناعي والمهني): ١٩٨٨.(عباس، عوض.٨٢
  .مصر: اإلسكندریة، الجامعیة

 حامد دار،١ط، التربویة اإلدارة في والدافعیة القیادة): ٢٠٠٦.(علي، عیاصرة.٨٣
  .األردن:  عمان، والتوزیع للنشر

 والمصابات الصحیحات عند الضغوط مواجھة أسالیب): ٢٠٠٣.(أمل، العنزي.٨٤
:  الریاض، سعود الملك جامعة، ماجستیر رسالة. النفسجسمیة باالضطرابات

  .السعودیة

 لدى الحیاة بضغوط وعالقتھا الذات فاعلیة): ٢٠١٢.(عطاف، أبوغالي.٨٥
 للدراسات اإلسالمیة الجامعة مجلة. األقصى جامعة في المتزوجات الطالبات
  .٦٥٤- ٦١٩ص ص، )١( ع،)٢٠( م، والبحوث التربویة
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:  عمان، المسیرة دار. والتطبیق النظریة:  الدافعیة):٢٠٠٨. (ثائر، غباري.٨٦
  .االردن

 النفسي الضغط مصادر): ٢٠٠٩.(طقش، وحنان بنات، سھیلة و سعاد، غیث.٨٧
.  معھا التعامل واستراتیجیات والمتفوقین  للموھوبین الریادیة المراكز طلبة لدى

  .٢٦٤- ٢٤٠ص ص، )١(ع،)١٠( م، والنفسیة التربویة العلوم مجلة

 واالتجاھات المبكرة النظریة بین االنسان دافعیة ):٢٠٠٤.(حمدي، الفرماوي.٨٨
  .مصر:  القاھرة، العربي فكرال دار،١ط.  المعاصرة

 العمل مجال في النفسیة الضغوط):٢٠٠٩.(رضا، وعبدهللا حمدي، الفرماوي.٨٩
  .األردن:  عمان، والتوزیع للنشر الصفاء دار،١ط. والحیاة

، ١ط.وقیاسھا اإلنجاز دافعیة): ١٩٧٩.(طلعت، منصور و إبراھیم، قشقوش.٩٠
  .مصر:  القاھرة، المصریة ألنجلو مكتبة

 لدى لإلنجاز بالدافعیة وعالقتھا النفسیة الضغوط): ٢٠٠٩.(حسین، فقیھي.٩١
 للعلوم العربیة نایف جامعة، ماجستیر رسالة.بالمیدان العاملین األمن دوریات رجال

  .السعودیة: الریاض، األمنیة

، ٢ط.اةیالح وابدأ ھایعل تغلب ةیالنفس الضغوط):  ١٩٩٤.( دیفید فونتانا،.٩٢
  .مصر: القاھرة ة،یالمصر ألنجلو ع،یسر أبو رضا الفرماوي، حمدي ترجمة

 عالم دار، ١ط.  البشریة الموارد وإدارة تنمیة): ٢٠٠٨.(طاھر، الكاللدة.٩٣
  .األردن:  عمان، والتوزیع للنشر الثقافة

 الفلسطینیین األسرى زوجات لدى النفسیة الضغوط): ٢٠٠٥(باسم، الفي.٩٤
  .فلسطین:  غزة، اإلسالمیة الجامعة، ماجستیر رسالة. المتغیرات ببعض وعالقتھا

الدار الجامعیة ، ١ط.  السلوك التنظیمي مدخل بناء المهارات): ٢٠٠٣.(أحمد، ماهر.٩٥
  .مصر: اإلسكندریة ، للطباعة والنشر والتوزیع

 المج   ال ف   ي الض   غوط مواجھ   ة س   یكولوجیة): ٢٠٠٥.(العزی   ز عب   د،محم   د.٩٦
  .مصر:  القاھرة للنشر، الكتاب مركز، ١ط.الریاضي

 العمل ضغوط لتفسیر شامل إطار نحو):  م١٩٩٢.( لطفي محمد،.٩٧
  .٩٥- ٦٩) : ٥٧(العدد،)١٣( المجلد، العامة اإلدارة مجلة، ١ط.ومواجھتھا
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 لإلنجاز الدافعیة من بكل وعالقتھا الذات فاعلیة): ٢٠٠٧.(لیلى، المزروع.٩٨
 رسالة. المكرمة بمكة القرى أم جامعة طالبات من عینة لدى الوجداني والذكاء

  .السعودیة:  المكرمة مكة، القرى أم جامعة، التربیة كلیة، ماجستیر

 زھراء مكتبة ،١ط.التعامل وأسالیب الحیاة ضغوط): ٢٠٠٥( حسن،  مصطفى.٩٩
  .مصر، الشرق

 النفس   یة الض   غوط قائم   ة) : ١٩٨٩.(طلع   ت، الب   یالوي و فی   وال، منص   ور.١٠٠
  .مصر:  القاھرة، المصریة ألنجلو مكتبة. للمعلمین

 ألنجلو مكتبة.  العام النفس علم أسس): ١٩٨٩.(وآخرون منصور.١٠١
  .مصر:  القاھرة، المصریة

 في للنجاح الالزمة النفسیة المتغیرات بعض دراسة) :  ١٩٩٧.(عدنان، المھنا.١٠٢
  .مصر:  أسیوط جامعة، التربیة كلیة، دكتوراه رسالة.الصحافة مھنة ممارسة

 مجلة.النفسیة والضغوط التدین): ٢٠٠١(كریم، وحمادة أحمد، موسى.١٠٣
  ٦٦- ٦٣ ص) ٩(ع،)٥(م،حلوان جامعة، التربیة كلیة، ونفسیة تربویة دراسات

 الجامعة صوت صحیفة. ینتصر المقاومة إعالم):٢٠١٢.(فتحي، ناجي.١٠٤
  .٣ص، ٤/١٢ بتاریخ الصادرة، اإلسالمیة

 معلمي لدى الذات بفاعلیة وعالقتھ النفسي اإلحتراق): ٢٠٠٨.(بدیعة، نبھان.١٠٥
  .٣١١-٢٤٥ ص ص): ٢٢(ع، مصر، النفسي اإلرشاد مجلة.  الخاصة التربیة

  . الكویت:  القلم دار، ١ط. والحیاة النفس علم): ١٩٩٧( محمد، نجاتي.١٠٦

 والمساندة الذات فاعلیة من بكل وعالقتھ النفسي التوتر ):٢٠١٢.(فاتن، النجار.١٠٧
 النفس علم قسم، التربیة كلیة ،ماجستیر رسالة. العامة الثانویة طلبة لدى االجتماعیة

  .فلسطین: غزة، اإلسالمیة الجامعة،

 رس الة.ال ذات فاعلی ة على الراجعة التغذیة أثر):١٩٩٤.(محمد السید، أبوھاشم.١٠٨
  .مصر:  شمس عین جامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر

 معوقات مجلة. األمھات لدى الوالدیة الضغوط) :  ١٩٩٥.( فؤاد ة،یھد.١٠٩
  .١٨ ص): ٤(ع،)٧( م القاھرة،، األزھر جامعة ، الطفولة

 وكیفیة ونتائجھا مصادرھا العمل ضغوط):١٩٩٨.(عبدالرحمن، الھیجان.١١٠
  .السعودیة: الریاض، العامة االدارة معھد، إدارتھا
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 طبقا السباحة تعلم نحو الطلبة دوافع تحلیل): ٢٠٠٠.(حسن الودیان،.١١١
، )٢(ع ،) ١٥(م ،والدراسات للبحوث مؤتة مجلة . میدانیة دراسة) SMS(لنموذج

  .الیرموك جامعة

 وعالقتھا غزة قطاع في العمال لدى النفسیة الضغوط):٢٠٠٦.(شاھر، یاغي.١١٢
: غزة، اإلسالمیة الجامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة. النفسیة بالصالبة

  .فلسطین

:  القاھرة، غریب مكتبة، ١ط. النفسي التوافق): ١٩٩٠.(جمعة، یوسف.١١٣
  .مصر

. - والممارسة التدریب نموذج - العمل ضغوط إدارة): ٢٠٠٤.(جمعھ،یوسف.١١٤
  .مصر: القاھرة والنشر، للطباعة ایتراك، ١ط
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  )) ١((  رقم ملحق                                  

  الدراسة ألدوات المحكمین السادة بأسماء قائمة
  

 العلمیة الدرجة بها یعمل التي المؤسسة التخصص المحكم اسم الرقم

 مشارك أستاذ .اإلسالمیة الجامعة نفسیة صحة .الطهراوي جمیل. د .١

 مشارك أستاذ .اإلسالمیة الجامعة نفسیة صحة .الهمص عبدالفتاح. د .٢

 مساعد أستاذ .اإلسالمیة الجامعة تربوي نفس علم .األغا عاطف. د .٣

 مشارك أستاذ ..األقصى جامعة نفسیة صحة .صالح عایدة. د .٤

 مساعد أستاذ ..األقصى جامعة تربوي نفس علم .محیسن عوني. د .٥

 مساعد أستاذ .األقصى جامعة نفسیة صحة .الشاعر درداح. د .٦

  أخصائي .والتعلیم التربیة وزارة نفسیة صحة .أحمد أنور. أ .٧
 نفسیة صحة
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  )) ٢((  رقم ملحق                                     
  "للمحكمین رسالة"

       غزة - الجامعة اإلسالمیة
    عمادة الدراسات العلیا

    قسم علم النفس - كلیة التربیة
 

  اهللا،،، حفظه...........................................................    . / الدكتور السید

  ،،، وبعد طیبة تحیة      

  . تحكیم استبانه بهدف البحث العلمي/ الموضوع                     

الضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة "یشرفني إحاطتكم علمًا بأنني أقوم بإجراء دراسة حول     
نبیل كامل / بإشراف الدكتور ، " وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد حرب غزة نجازلإل 

  . وذلك بهدف الحصول على درجة الماجستیر في اإلرشاد النفسي  . دخان

(  :یانات الدراسة المرفقةلذا أتشرف باالستفادة من خبراتكم كأحد أعضاء المحكمین الستب   
لدى عینة ) الذات  فاعلیة مقیاس - نجازالدافعیة لإل  مقیاس - الضغوط النفسیة  مقیاس

   . الصحفیین بعد حرب غزة

  :كرم بإبداء رأیكم في عبارات كل مقیاس من حیث وأرجو الت   

  . الصیاغة اللغویة - ١
  . مدى انتماء الفقرات للبعد  - ٢
   . صالحیة الفقرة لقیاس ما وضعت لقیاسه  - ٣

                    

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدیر                              

                                  الباحث                                                                            
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  ))٣((ملحق رقم

  "رسالة للصحفیین"

      غزة - الجامعة اإلسالمیة

    عمادة الدراسات العلیا

      قسم علم النفس - كلیة التربیة

 

  تحیة طیبة، الكریم . . أخي الصحفي

  :یقوم الباحث بإجراء دراسة علمیة بعنوان 

وفاعلیة الذات لدى عینة من الصحفیین بعد  نجازالضغوط النفسیة وعالقتها بالدافعیة لإل "
  . للحصول على درجة الماجستیر في اإلرشاد النفسي ."حرب غزة

وفاعلیة  نجاز ،والدافعیة لإل ، الضغوط النفسیة :بین یدیك قائمة تمثل متغیرات الدراسة وهي
  . الذات لدى الصحفیین بعد حرب غزة

كما  .والذي ترى أنه ینطبق علیك، المكان المناسبفي ( / ) ووضع إشارة ، أرجو قراءة كل عبارة
 هي بل، من أي نوع اختبارامع العلم أن هذه القائمة ال تشكل ، وأرجو توخي الدقة في اإلجابة
ویؤكد الباحث على أن المعلومات التي تكتب في هذا المقیاس ، ألغراض البحث العلمي البحتة

  . ستكون سریة ولن یطلع علیها أحد

لذا أرجو أن تختار إجابة واحدة  ، ) أبداً  –نادرًا  –أحیانًا  - كثیرًا  - دائمًا  (خیارات  أمامك خمس
  .مقیاسكما وأرجو اإلجابة على جمیع فقرات ال. وهي األقرب لتحدید مشاعرك

  

  شاكرین حسن تعاونكم معنا،،،                      

 الباحث                                                                               
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أرجو التكرم بتعبئة البیانات المطلوبة أدناه بوضع عالمة دائرة أخي الصحفي الكریم  -

  . مع ما یناسبك

  ).أنثى (  - ) ذكر( :    الجنس -
 ).مطلق (  -)أرمل (  - ) متزوج (  - ) أعزب ( :  الحالة االجتماعیة -
 ١٠( - )سنوات  ١٠- سنوات  ٥أكثر من ( -)سنوات  ٥أقل من ( :عدد سنوات الخبرة  -

 . )سنوات فأكثر 
                                   - ) شیكل١٨٠٠- شیكل١٠٠٠أكثر من (  - ) شیكل١٠٠٠من  أقل(  :الراتب الشهري 

 )شیكل فأكثر ٢٣٠٠( -) شیكل٢٣٠٠_ شیكل١٨٠٠أكثر من(
 )ال (  - ) نعم : (  التعرض لحوادث سابقة أثناء العمل -
 ).ال (  - ) نعم  : (التعرض الستهداف مباشر أثناء الحرب  -
 ).ال (  - ) نعم : (  فقدان أحد الزمالء أثناء العمل في الحرب -
  - ) المنطقة الوسطى (  -) مدینة غزة (  -) شمال غزة (  :منطقة العمل خالل الحرب  -

 .)عدة مناطق( – )رفح (  - ) خانیونس ( 
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  مقیاس الضغوط النفسیة في صورته األولیة) ٤(ملحق رقم 

 

 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً  الفقرة              م
 1     2    3     4    5  . أعمل ساعات زائدة دون تقاضي مقابل مادي 1
 1     2    3     4    5  . ینتابني شعور بعدم الرغبة في الذهاب للعمل  2
 1     2    3     4    5  . أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عاتقي في العمل 3
 1     2    3     4    5  . یضایقني ترقیة من هم أقل مني كفاءة 4
 1     2    3     4    5  . یزعجني صعوبة التواصل مع المسئولین 5
 1     2    3     4    5  .عالیةأحس بضغط شدید ألن عملي یتطلب مهارات وخبرات  6
 1     2    3     4    5  . احتاج لمزید من الوقت إلنجاز مهامي 7
 1     2    3     4    5  . أشعر أن غیري یجني ثمرة جهدي 8
 1     2    3     4     5 . یزعجني كثرة التعلیمات والتوجیهات من رئیسي في العمل  9

أهتم بمظهري وهندامي كصحفي على حساب احتیاجات  10
 األسرة 

 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .عملي ال یقدم الرعایة الصحیة المناسبة ألسرتي 11
 1     2    3     4    5  . یزعجني عدم وجود معاییر واضحة للترقیات 12
 1     2    3     4    5  .األمور بسیطةأتوقع كل ما هو سيء مهما كانت  13
 1     2    3     4    5  . یصعب علَي التصرف في الكثیر من المواقف 14
عندما أتلقى خبر غیر متأكد من مدى صحته یضعني ذلك  15

 . في صراع نفسي
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . ذهني دائما مشحون ومنشغل 16
 1     2    3     4    5  . أشعر أن تفكیري مشوش 17
 1     2    3     4    5  . أعتقد أنني بحاجة لزیارة أحد األخصائیین النفسیین 18
 1     2    3     4    5  . اشعر بالخمول والكسل معظم أوقات العمل 19
 1     2    3     4    5  . أشعر بضیق تنفس دون سبب واضح 20
 1     2    3     4    5  .یتصبب مني العرق عندما أقدم على أي عمل 21
 1     2    3     4    5  . أشعر بزیادة خفقان القلب أثناء العمل 22
 1     2    3     4    5  . أعاني من مشاكل جنسیة 23
 1     2    3     4    5  . أحس أني مفعم بالطاقة والحیویة في عملي 24
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 1     2    3     4    5  . أشعر باإلرهاق الجسمي الشدید نتیجة كثرة أعباء العمل 25
تظهر علي آالم في معدتي عندما یطلب مني الذهاب لتغطیة  26

 .حدث معین
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . ظروفي المعیشیة غیر مستقرة 27
 1     2    3     4    5  . عالقاتي في العمل لیست على ما یرام 28
 1     2    3     4    5  . أشعر أن الناس یراقبونني 29
 1     2    3     4    5  .شعوري بالعزلة عن اآلخرین یسبب لي القلق 30
 1     2    3     4    5  .تعیقني الشهرة من ممارسة هوایاتي في الحي 31
 1     2    3     4    5  . افتقد الجلوس لوقت مناسب مع أسرتي 32
 1     2    3     4    5  . أشعر أنني مقصر بحق أسرتي 33
أعاني من عدم القدرة على التوفیق بین متطلبات العمل  34

 .  ومتطلبات األسرة
5     4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . أجد صعوبة في القیام ببعض المجامالت االجتماعیة 35
 1     2    3     4    5  . أشعر بفتور في عالقتي بأصدقائي 36
 1     2    3     4    5  . أعاني من األرق وصعوبة النوم 37
 1     2    3     4    5  . تنتابني أحالم مزعجه تتعلق بظروف عملي 38
 1     2    3     4    5  . ارغب في البكاء حینما أتذكر بعض المشاهد المفزعة 39
 1     2    3     4    5  . اشعر بفقد القدرة على االتزان النفسي 40
 1     2    3     4    5  . اشعر أن حیاتي مهدده بالخطر 41
 1     2    3     4    5  .تسبب لي القلق  اكبت كثیرا من األمور التي 42
 1     2    3     4    5  . أشعر بالخوف الحتمال إصابتي أثناء تغطیتي لألحداث 43
یزعجني كثرة تلقي األخبار المؤلمة على الهاتف من  44

 المواطنین 
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . أشعر بالهلع عندما أسمع تصریحات تُنذر بحرب مقبلة 45
 1     2    3     4    5  . أشعر بعدم االستقرار في العمل 46
أشعر أنني في صراع مستمر مع الزمن في ظل تزاحم  47

  .األحداث
 5    4     3    2     1 

  أشعر بالقلق الدائم على أسرتي فیما لو استشهدت أثناء  48
 .التغطیة اإلعالمیة

 5    4     3    2     1 
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 1     2    3     4    5  . ینتابني شعور بالرغبة في ترك المهنة لصعوبة متطلباتها 49
 1     2    3     4    5  .أتضایق كثیرا عندما أسمع مآسي الناس 50
أشعر برغبتي في قضاء وقت طویل بعیدًا عن متابعة أي  51

 .أخبار
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  أنتحل األعذار لتجنب العمل في مناطق تشهد أحداث خطیرة  52
 1     2    3     4    5  . أشعر أنني أعیش في حالة تأهب مستمرة 53
 1     2    3     4    5  . أقوم بأشیاء مغایرة لقیمي ومبادئي ألستمر في العمل 54
 1     2    3     4    5  .ماال نفعل ونفعل ماال نقولیضایقني أننا أصبحنا نقول  55
 1     2    3     4    5  . تزداد أخطائي نتیجة شعوري بكثرة الضغوط 56
 1     2    3     4    5  .اشعر إنني في حالة تنافس دائم مع اآلخرین 57
 1     2    3     4    5  . أفضل إغالق هاتفي الخاص عند وصولي إلى المنزل 58
 1     2    3     4    5  . أصبح متوترا كلما طلب مني الذهاب لتغطیة حدث معین 59
  1     2    3     4    5  .الحریة الممنوحة لي تحد من تعاملي الصحیح مع الموقف 60

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٢٠ 
 

   النھائیة صورتھ في النفسیة الضغوط مقیاس) ٥( رقم ملحق              

 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً   الفقرة              م
 1     2    3     4    5  . أعمل ساعات زائدة دون تقاضي مقابل مادي 1
 1     2    3     4    5  . ینتابني شعور بعدم الرغبة في الذهاب للعمل 2
 1     2    3     4    5  . أعاني من كثرة األعباء الملقاة على عاتقي في العمل 3
 1     2    3     4    5  . یضایقني ترقیة من هم أقل مني كفاءة 4
 1     2    3     4    5  . یزعجني صعوبة التواصل مع المسئولین 5
 1     2    3     4    5  .أحس بضغط شدید ألن عملي یتطلب مهارات وخبرات عالیة 6
 1     2    3     4    5   . احتاج لمزید من الوقت إلنجاز مهامي 7
 1     2    3     4    5  . أشعر أن غیري یجني ثمرة جهدي 8
 1     2    3     4     5 . یزعجني كثرة التعلیمات والتوجیهات من رئیسي في العمل 9

 1     2    3     4    5   .عملي ال یقدم الرعایة الصحیة المناسبة ألسرتي 10
 1     2    3     4    5  . یزعجني عدم وجود معاییر واضحة للترقیات 11
 1     2    3     4    5  .أتوقع كل ما هو سيء مهما كانت األمور بسیطة 12
 1     2    3     4    5  . یصعب علي التصرف في الكثیر من المواقف 13
عندما أتلقى خبر غیر متأكد من مدى صحته یضعني ذلك في  14

 . صراع نفسي
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . ذهني دائما مشحون ومنشغل 15
 1     2    3     4    5  . أشعر أن تفكیري مشوش 16
 1     2    3     4    5  . أعتقد أنني بحاجة لزیارة أحد األخصائیین النفسیین 17
 1     2    3     4    5  . اشعر بالخمول والكسل معظم أوقات العمل 18
 1     2    3     4    5  . أشعر بضیق تنفس دون سبب واضح 19
 1     2    3     4    5  .یتصبب مني العرق عندما أقدم على أي عمل 20
 1     2    3     4    5   . أعاني من مشاكل جنسیة 21
 1     2    3     4    5  . أشعر باإلرهاق الجسمي الشدید نتیجة كثرة أعباء العمل 22
تظهر علَي آالم في معدتي عندما یطلب مني الذهاب لتغطیة  23

 .حدث معین
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . ظروفي المعیشیة غیر مستقرة 24
 1     2    3     4    5   . عالقاتي في العمل لیست على ما یرام 25
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 1     2    3     4    5  . أشعر أن الناس یراقبونني 26
 1     2    3     4    5  .شعوري بالعزلة عن اآلخرین یسبب لي القلق 27
 1     2    3     4    5   .تعیقني الشهرة من ممارسة هوایاتي في الحي 28
 1     2    3     4    5  . افتقد الجلوس لوقت مناسب مع أسرتي 29
 1     2    3     4    5  . أشعر أنني مقصر بحق أسرتي 30
أعاني من عدم القدرة على التوفیق بین متطلبات العمل  31

  .  ومتطلبات األسرة
5     4     3    2     1 

 1     2    3     4    5   . االجتماعیةأجد صعوبة في القیام ببعض المجامالت  32
 1     2    3     4    5  . أشعر بفتور في عالقتي بأصدقائي 33
 1     2    3     4    5  . أعاني من األرق وصعوبة النوم 34
 1     2    3     4    5  . تنتابني أحالم مزعجه تتعلق بظروف عملي 35
 1     2    3     4    5  . أرغب في البكاء حینما أتذكر بعض المشاهد المفزعة 36
 1     2    3     4    5  . اشعر بفقد القدرة على االتزان النفسي 37
 1     2    3     4    5  . اشعر أن حیاتي مهدده بالخطر 38
 1     2    3     4    5   .تسبب لي القلق  أكبت كثیرا من األمور التي 39
 1     2    3     4    5  . أشعر بالخوف الحتمال إصابتي أثناء تغطیتي لألحداث 40
 1     2    3     4    5  یزعجني كثرة تلقي األخبار المؤلمة على الهاتف من المواطنین  41
 1     2    3     4    5  . أشعر بالهلع عندما أسمع تصریحات تُنذر بحرب مقبلة 42
 1     2    3     4    5  . أشعر بعدم االستقرار في العمل 43
أشعر أنني في صراع مستمر مع الزمن في ظل تزاحم   44

  .األحداث
 5    4     3    2     1 

أشعر بالقلق الدائم على أسرتي فیما لو استشهدت أثناء التغطیة   45
 .اإلعالمیة

 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5   .أتضایق كثیرا عندما أسمع مآسي الناس  46
أشعر برغبتي في قضاء وقت طویل بعیدًا عن متابعة أي  47

 .أخبار
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . أنتحل األعذار لتجنب العمل في مناطق تشهد أحداث خطیرة 48
 1     2    3     4    5   . ي ومبادئي ألستمر في العملأقوم بأشیاء مغایرة لقیم 49
 1     2    3     4    5   .یضایقني أننا أصبحنا نقول ماال نفعل ونفعل ماال نقول 50
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 1     2    3     4    5   . تزداد أخطائي نتیجة شعوري بكثرة الضغوط 51
 1     2    3     4    5  .اشعر أنني في حالة تنافس دائم مع اآلخرین 52
 1     2    3     4    5  . أفضل إغالق هاتفي الخاص عند وصولي إلى المنزل  53
 1     2    3     4    5   . أصبح متوترا كلما طلب مني الذهاب لتغطیة حدث معین  54
 1     2    3     4    5  .الحریة الممنوحة لي تحد من تعاملي الصحیح مع الموقف  55

              

  األولیة صورتھ في نجازلإل الدافعیة مقیاس) ٦( رقم ملحق

 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً   الفـقــــرة              م
 1     2    3     4    5  .أقوم بعملي كما یملیه علي واجبي وضمیري الدیني 1
 1     2    3     4    5  . یجذبني إنجاز األعمال السهلة ألنها مضمونة النجاح ٢
أتولى حل المهمات الصعبة حتى وان تطلب ذلك نوع من  ٣

 .التحدي
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .احرص على إنجاز مهامي الصحفیة  في أقل وقت ممكن ٤
 1     2    3     4    5  .واعمل على تحقیقهاأضع لنفسي أهدافا  ٥
 1     2    3     4    5  .أحاول الوصول إلى ما أرغب فیه بوقت قیاسي ٦
عنصر المخاطرة في عملي كصحفي ال یثنیني عن أداء  ٧

 .مهامي على الوجه المطلوب
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . ودتهیهمني إنجاز عملي بسرعة بغض النظر عن مدى ج ٨
 1     2    3     4    5  . مواجهة عدو ال أخالقي یزیدني إصرارا على كشف الحقائق ٩

 1     2    3     4    5  . أحب العمل حتى في الظروف الصعبة ١٠
 1     2    3     4    5  .أرى أن عملي هو جزء من مسئولیتي تجاه وطني ١١
 1     2    3     4    5  . یهمني أن أعمل بغض النظر عن النتائج ١٢
 1     2    3     4    5  . أعمل بالمثل القائل راحة الضمیر في أداء الواجب ١٣
 1     2    3     4    5  . أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح ١٤
 1     2    3     4    5  . عندما أبدأ عمًال فإنني أحرص على إنهائه بنجاح ١٥
 1     2    3     4    5  . یضایقني تحمل المسؤولیة ١٦
 1     2    3     4    5  . أسعى للتقرب من اإلعالمیین البارزین ألستفید من خبراتهم ١٧
 1     2    3     4    5  .اشعر أنني مفعم بالطاقة والحیویة أثناء ذهابي لعملي ١٨



٢٢٣ 
 

 1     2    3     4    5  .معاییر عالیة لألداء المقبول احدد لنفسي ١٩
 1     2    3     4    5  . أبذل أكبر جهد ممكن من أجل تحسین قدراتي ٢٠
 1     2    3     4    5  . أرى أن مهنة الصحفي مجدیة جداً  ٢١
 1     2    3     4    5  .أسعى ألن أكون صحفیًا مشهورًا وبارزاً  ٢٢
 1     2    3     4    5  . النجاح والفشل مرتبطان بالحظ والصدفة ٢٣
 1     2    3     4    5  . التمیز ال یعني لي الكثیر ٢٤
 1     2    3     4    5  . أتراجع عن عملي إذا واجهتني أي صعوبات ٢٥
 1     2    3     4    5  . أؤمن بأن المنح تخرج من صلب المحن ٢٦
 1     2    3     4    5  . أحب عملي برغم ما یواجهني فیه من عقبات وصعوبات ٢٧
 1     2    3     4    5  ". الضربة التي ال تكسر الظهر تقویه " أعمل بالمثل القائل  ٢٨
 1     2    3     4    5  . أبذل كل جهدي لتذلیل العوائق التي تعیقني للوصول ألهدافي ٢٩
 1     2    3     4    5  . ینقص حماسي ألداء األعمال التي ال یقابلها مردود مادي ٣٠
 1     2    3     4    5  . أقوم بعملي بنفس الطریقة سواء شجعني أحد أو لم یشجعني ٣١
 1     2    3     4    5  .اشعر أن مهنتي تقابل بإحترام من قبل اآلخرین ٣٢
 1     2    3     4    5  . مار جهدي وتعبي كصحفيأعتقد أنني أجني ث ٣٣
 1     2    3     4    5  . أنجز عملي بأقصى جهد حین أعلم أن هناك مردودًا مادیاً  ٣٤
 1     2    3     4    5  . تشجعني المكافآت المادیة على بذل أقصى جهد ٣٥
 1     2    3     4    5  .یعجبني إنجاز مهمات صعبة وغیر مألوفة ٣٦
 1     2    3     4    5  . أشعر بالفتور حین أقوم بعمل دون منافسة أحد ٣٧
 1     2    3     4    5  . یشتد حماسي حین أشعر بمنافسة اآلخرین ٣٨
 1     2    3     4    5  . ابذل قصارى جهدي ألكون في مركز الصدارة ٣٩
 1     2    3     4    5  . أحب المنافسة وابذل كل جهدي للفوز ٤٠
 1     2    3     4    5  . أرفض االستسالم بسهولة ٤١
  

  

  

  

  



٢٢٤ 
 

  النھائیة صورتھ في نجازلإل الدافعیة مقیاس) ٧( رقم ملحق

 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً   الفـقــــرة              م
 1     2    3     4    5  .یملیه علَي واجبي وضمیري الدینيأقوم بعملي كما  ١
 1     2    3     4    5  . یجذبني إنجاز األعمال السهلة ألنها مضمونة النجاح ٢
أتولى حل المهمات الصعبة حتى وان تطلب ذلك نوع من  ٣

 .التحدي
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .تحقیقهاأضع لنفسي أهدافا واعمل على  ٤
 1     2    3     4    5  .أحاول الوصول إلى ما أرغب فیه بوقت قیاسي ٥
عنصر المخاطرة في عملي كصحفي ال یثنیني عن أداء  ٦

 .مهامي على الوجه المطلوب
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . یهمني إنجاز عملي بسرعة بغض النظر عن مدى جودته ٧
 1     2    3     4    5  . مواجهة عدو ال أخالقي یزیدني إصرارا على كشف الحقائق ٨
 1     2    3     4    5  .أرى أن عملي هو جزء من مسئولیتي تجاه وطني ٩

 1     2    3     4    5  . أعمل بالمثل القائل راحة الضمیر في أداء الواجب ١٠
 1     2    3     4    5  . أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح ١١
 1     2    3     4    5  . عندما أبدأ عمًال فإنني أحرص على إنهائه بنجاح ١٢
 1     2    3     4    5  . یضایقني تحمل المسؤولیة ١٣
 1     2    3     4    5  . أسعى للتقرب من اإلعالمیین البارزین ألستفید من خبراتهم ١٤
 1     2    3     4    5  .اشعر أنني مفعم بالطاقة والحیویة أثناء ذهابي لعملي ١٥
 1     2    3     4    5  .احدد لنفسي معاییر عالیة لألداء المقبول ١٦
 1     2    3     4    5  . أبذل أكبر جهد ممكن من أجل تحسین قدراتي ١٧
 1     2    3     4    5  . أرى أن مهنة الصحفي مجدیة جداً  ١٨
 1     2    3     4    5  .أسعى ألن أكون صحفیًا مشهورًا وبارزاً  ١٩
 1     2    3     4    5  . التمیز ال یعني لي الكثیر ٢٠
 1     2    3     4    5  . أتراجع عن عملي إذا واجهتني أي صعوبات ٢١
 1     2    3     4    5  . أؤمن بأن المنح تخرج من صلب المحن ٢٢
 1     2    3     4    5  . أحب عملي برغم ما یواجهني فیه من عقبات وصعوبات ٢٣
 1     2    3     4    5  ". الضربة التي ال تكسر الظهر تقویه " أعمل بالمثل القائل  ٢٤
 1     2    3     4    5  . أبذل كل جهدي لتذلیل العوائق التي تعیقني للوصول ألهدافي ٢٥
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 1     2    3     4    5  . أقوم بعملي بنفس الطریقة سواء شجعني أحد أو لم یشجعني ٢٦
 1     2    3     4    5  .اشعر أن مهنتي تقابل بإحترام من قبل اآلخرین ٢٧
 1     2    3     4    5  . أعتقد أنني أجني ثمار جهدي وتعبي كصحفي ٢٨
 1     2    3     4    5  . أنجز عملي بأقصى جهد حین أعلم أن هناك مردودًا مادیاً  ٢٩
 1     2    3     4    5  . تشجعني المكافآت المادیة على بذل أقصى جهد ٣٠
 1     2    3     4    5  .مألوفةیعجبني إنجاز مهمات صعبة وغیر  ٣١
 1     2    3     4    5  . أشعر بالفتور حین أقوم بعمل دون منافسة أحد ٣٢
 1     2    3     4    5  . یشتد حماسي حین أشعر بمنافسة اآلخرین ٣٣
 1     2    3     4    5  . ابذل قصارى جهدي ألكون في مركز الصدارة ٣٤
 1     2    3     4    5  . أحب المنافسة وابذل كل جهدي للفوز ٣٥
 1     2    3     4    5  . أرفض االستسالم بسهولة ٣٦
  

 مقیاس فاعلیة الذات بصورته األولیة) ٨(ملحق رقم 
 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً  الفـقــــرة             م
 1     2    3     4    5  . أنا واثق من قدراتي ومهارتي 1
 1     2    3     4    5  . من السهل علَي إقامة عالقات جدیدة ٢
 1     2    3     4    5  . أعتقد أنني أمتلك عزیمة وٕارادة قویتین ٣
 1     2    3     4    5  .أحب أن أقوم بالعمل الذي یتطلب مسؤولیة كبیرة ٤
أشارك في حل المشكالت حتى لو كانت تدعو للمخاطرة بدون  ٥

 . تردد
 5    4     3    2     1 

أعتقد بأنه سیكون لي مستقبل باهر في مجال الصحافة  ٦
 .واإلعالم

 5    4     3    2     1 

أسأل دون تردد المعنیین بهدف الحصول على معلومات حول  ٧
 . قضیة ما

 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .یمكنني التفكیر بطریقة عملیة عندما أكون في مأزق ما ٨
  . لدي من الخبرة ما یمكنني من التنبؤ بما سیجري من أحداث ٩

 
 5    4     3    2     1 

وهبني اهللا عز وجل من قدرات ما یجعلني أتفوق في مجال  ١٠
 .عملي

 5    4     3    2     1 
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 1     2    3     4    5  . أحب أن أكون بعیدا عن المسؤولیات ١١
أجد صعوبة في التعامل مع مشاعري عند حدوث أحداث  ١٢

 .محزنة
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .یصعب علَي العمل في مواقف غیر مضمونه العواقب ١٣
 1     2    3     4    5  . یستشیرونني زمالئي في حل مشكالتهم  ١٤
 1     2    3     4    5  . أستطیع قیادة مجموعة من زمالئي بنجاح ١٥
 1     2    3     4    5  . إذا واجهتني مشكلة فإنني أستطیع حلها ١٦
 1     2    3     4    5  . بآرائي زمالئي إقناع على المقدرة لدي ١٧
 1     2    3     4    5  . یشعر زمالئي بالحاجة لي في حال غیابي عنهم ١٨
خبرتي في مجال الصحافة واإلعالم أكسبتني قدرة على التعامل  ١٩

 . مع المواقف الطارئة
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .لدي القدرة على التعامل مع أحداث الحیاة غیر المتوقعة ٢٠
 1     2    3     4    5  . یمكنني أن أسیطر على مشاعري تجاه المواقف المؤثرة  ٢١
 1     2    3     4    5  . یمكنني التأثیر في انفعاالت المحیطین بي ٢٢
 1     2    3     4    5  . أشعر بالیأس في حالة فشلي في موقف ما ٢٣
 1     2    3     4    5  . أتردد في طرح األسئلة على األشخاص الغرباء ٢٤
 1     2    3     4    5  .أستطیع العمل لوقت طویل دون تعب ٢٥
 1     2    3     4    5  . لدي القدرة على تحلیل األوضاع السیاسیة المستجدة ٢٦
 1     2    3     4    5  . یمكنني متابعة ورصد عدة أحداث في نفس الوقت ٢٧
 1     2    3     4    5  .أستطیع الحفاظ على توازني حتى في أقسى الظروف ٢٨
یمكنني الحصول على الخبر الیقین في حال اذا كانت األحداث  ٢٩

 . الدائرة غامضة
 5    4     3    2     1 

واثق من أنني سأتعامل بكفاءة عالیة في حال نشوب أحداث  ٣٠
 جدیدة

 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  . أحب العمل في ظل أجواء المنافسة ٣١
 1     2    3     4    5  . یكلفني جمیع من حولي باألعمال السهلة ٣٢
 1     2    3     4    5  من الصعب أن أتكیف مع العمل كأعالمي خارج نطاق وطني  ٣٣
  

  



٢٢٧ 
 

  النھائیة صورتھا في الذات فاعلیة مقیاس) ٩( رقم ملحق

 دائمًا  كثیرًا  أحیانًا  نادرًا  أبداً  الفـقــــرة             م
 1     2    3     4    5  . أنا واثق من قدراتي ومهارتي 1
 1     2    3     4    5  . أعتقد أنني أمتلك عزیمة وٕارادة قویتین 2
 1     2    3     4    5  .یتطلب مسؤولیة كبیرةأحب أن أقوم بالعمل الذي  3
أسأل دون تردد المعنیین بهدف الحصول على معلومات حول  4

 . قضیة ما
 5    4     3    2     1 

 1     2    3     4    5  .یمكنني التفكیر بطریقة عملیة عندما أكون في مأزق ما 5
 1     2    3     4    5  . لدي من الخبرة ما یمكنني من التنبؤ بما سیجري من أحداث 6
 1     2    3     4    5  . یستشیرونني زمالئي في حل مشكالتهم  7
 1     2    3     4    5  . أستطیع قیادة مجموعة من زمالئي بنجاح 8
 1     2    3     4    5  . إذا واجهتني مشكلة فإنني أستطیع حلها 9

 1     2    3     4    5  . بآرائي زمالئي إقناع على المقدرة لدي 10
 1     2    3     4    5  . یشعر زمالئي بالحاجة لي في حال غیابي عنهم 11
 1     2    3     4    5  .لدي القدرة على التعامل مع أحداث الحیاة غیر المتوقعة 12
 1     2    3     4    5  . یمكنني أن أسیطر على مشاعري تجاه المواقف المؤثرة  13
 1     2    3     4    5  . یمكنني التأثیر في انفعاالت المحیطین بي 14
 1     2    3     4    5  . لدي القدرة على تحلیل األوضاع السیاسیة المستجدة 15
 1     2    3     4    5  .في أقسى الظروف أستطیع الحفاظ على توازني حتى 16
یمكنني الحصول على الخبر الیقین في حال اذا كانت األحداث  17

 . الدائرة غامضة
 5    4     3    2     1 

واثق من أنني سأتعامل بكفاءة عالیة في حال نشوب أحداث  18
 جدیدة

 5    4     3    2     1 
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Abstract 

This study aims to identify the level of stress, achievement motivation and 
self efficacy among journalists after the war on Gaza Strip, and disclosure 
of the relationship between stress and achievement motivation and self 
efficacy, also the study aims to identify the effectiveness of some personal 
variables in each of stress, achievement motivation and self efficacy. 
To achieve the study goals the researcher used descriptive analytical 
approach. The study tools are: stress measure, achievement motivation 
measure, and self efficacy measure. 
The study tools applied on a sample of (200) journalists, which selected 
randomly. The study show that: 
1- The level of stress among journalists after the war on the Gaza Strip 

average, while the level of achievement motivation is high, and the 
level of self efficacy is  high. 

2- The study results shows that there was no statistically significant 
relationship at the level of significance (0.05) between stress, and 
achievement motivation, and self efficacy of journalists after the war 
on the Gaza Strip. 

3- The study results shows that there were no statistically significant 
differences at the level of significance (0.05) in stress means among 
journalists due to the variable : gender, marital status experience, 
salary, exposure to the target, the loss of a colleague, Exposure to 
previous incidents during work, and the work area during the war.  

4- The study results shows that there were no statistically significant 
differences in the achievement motivation means among journalists 
due to the variables: gender, marital status, experience, salary, the loss 
of a colleague, the work area during the war. while the study results 
show that there are many differences due to the variable: Exposure to 
direct targeting during the war for the benefit of  Journalists who have 
not been targeted. 

5- The study results shows that there were no statistically significant 
differences in self efficacy means among journalists due to the 
variable: gender, marital status, experience, salary, exposure to 
incidents of pre- exposure to the target, the work area during the war, 
while the study results show that there are many differences due to the 
variable: the loss of a colleague for the benefit of those who lost their 
colleagues. 
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