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.......المجهدين عالقتها بسمات الشخصية و  
 

 أ
 

 

 داءـــــــــــــــاإله

إلى أعز ما أملك في الوجود إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل  
 وأطال في عمرهما .

  و إلى ذي تق اسم معي العناءومشقة البحث والتقصيإلى زوجي ال
 ولديا الغاليين وائل ، حمزة .

 . كل بإسمهاإلى أخواتي الغاليات  

 إلى كافة األهل واألق ارب .

 وفي المرتبة األولى إلى كل طالب علم ...

 ....أهدي ثمرة جهدي..................إليهم جميعا         
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 كلمة شكر وعرفان
، وأرشدين إىل طريقة البحث العلمي  كل من ساندين ووقف جبانيبأتوجو بالشكر والعرفان إىل  

 شقة  ي سبيل إاجا  ىاا العمل  املتعب و ال عي كل الصحيح ، وحتمل م

ا بتوجيهاتو وال نحممد " املشرف على ىاه الرسالة والاي مل يبخل علي ماريڤ"  األستاذ الدكتورإىل 
   لمومن حبر عه خري وزادكل  جزاه اهلل عين       بوقتو 

 الدكتور "طاجني علي" و إىل كل أساتاة قسم علم النفس   األستاذ  إىل رئيس املشروع

 الفرعية من كال اجلنسني    موظفي البلدية و مالحقها شكر إىل مجيع الكما أتوجو ب

 طيبة  حىت ولو بكلمة  ىل حيز الوجود إخراجو سعى إل ىاا العمل و إىل كل من ساىم  ي 

 إىل اللجنة املوقرة اليت قبلت مناقشة ىاا العمل        كل بامسو 
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 ملخص الدراسة : -

        ادلعدل للشخصية  (EPQ)مسات الشخصية حسب مقياس أيزنك  على إىل التعرف الدراسة هدفت      

البلدية العاملني مبصلحة احلالة الكذب ( لدى عينة من موظفي و موظفات  و ، الذهانية ، االنبساطية ) العصابية

 السمات بنيادلوجودة  عالقةال على لتعرفل وكذلك .ادلختلفة  الذين يتعاملون مباشرة مع فئات اجلمهور ادلدنية ،

اخلربة ادلهنية و  مستويات اإلجهاد العصيب ، يف ظل بعض ادلتغريات الشخصية كاجلنس ، السن ،و  الشخصية

 ادلستوى العلمي .

( ذكور و 01العاملني مبصلحة احلالة ادلدنية حبيث توزعت العينة على ) فرد( 041)  من الدراسة ةعين تكونت

أداتني  استخدام متة حبيث تتوفر على شرط التعامل مع اجلمهور. وقد قصديالدراسة  ينة( إناث . كانت ع01)

( 0990" ادلعدل و ادلرتجم من قبل " أمحد عبد اخلالق " ) مسات الشخصية " أليزنك مقياسللدراسة ومها 

 ومقياس اإلجهاد العصيب ادلعد من قبل الباحثة .

معامل االرتباط بريسون و حتليل التباين  منها متعددة إحصائية أساليب باستخدام الدراسة نتائج حتليل متقد و 

 (  . MANOVA)( وحتليل التباين ادلتعدد ANOVAالثنائي )

 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية : 

  الكذب(  ودالة إحصائيا بني مسات الشخصية )العصابية ، اإلنبساطية ، الذهانية موجبة وجود عالقة

 لدى العاملني مبناصب التفاعل مع اجلمهور . ) مرتفع ، متوسط ، منخفض (  العصيب واإلجهاد

 النفسية( يف اإلجهاد العصيب وأبعاده الفرعية  فضوجود مستويات خمتلفة ) مرتفع ، متوسط ، منخ(  ،

 (.النفسية  األعراض)تعزى لإلجهاد النفسي  مع اجلمهورالتفاعل لدى العاملني مبناصب  ، السلوكية( اجلسدية
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 لدى العاملني الكذب (  و) العصابية ، االنبساطية ، الذهانية من مسات الشخصية كثر انتشارا السمة األ

 مع اجلمهور تعزى لسمة الكذب )ادلرغوبية االجتماعية ( .التفاعل مبناصب 

 اخلربة ادلهنية)اجلنس ، السن ، الدميغرافية لمتغريات ليف مسات الشخصية تعزى  معنوياتوجد فروق دالة  ال  ،

 ناصب التفاعل مع اجلمهور.ادلستوى العلمي( لدى العاملني مب

  ناصب مبالكذب( لدى العاملني  و يف مسات الشخصية )االنبساطية ، الذهانية معنوياوق دالة فر عدم وجود

دلستويات اإلجهاد العصيب ) مرتفع ، متوسط ، منخفض( . يف حني وجدت فروق تعزى التفاعل مع اجلمهور 

     دلستويات اإلجهاد العصيب تعزى  ناصب التفاعل مع اجلمهورمبلدى العاملني يف مسة العصابية معنويا دالة 

 ) مرتفع ، متوسط ، منخفض( .

  اخلربة ، السن ، اجلنس الدميغرافية )لمتغريات لتعزى  اإلجهاد العصيبيف  معنويةوجود فروق ذات داللة عدم

 لدى العاملني مبناصب التفاعل مع اجلمهور. (ادلستوى العلمي ،ادلهنية
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- Résume : 

 

 L’étude visait à identifier les traits de personnalité selon la norme de 

personnalité Ayznek (EPQ) (névrosé, diastolique, psychotique et menteur). 

L'enquête était basée sur un échantillon d'employés municipaux travaillant au 

Département des affaires civiles qui traitent directement avec les différents 

groupes publics. Dans le même temps, l'étude visait à identifier la relation 

entre les traits de personnalité et les niveaux de stress sous certaines variables 

personnelles telles que le sexe, l'âge, l'expérience professionnelle et le niveau 

scientifique. L'échantillon de l'étude actuelle comprenait (140) employés du 

département de l'état civil; parmi lesquels (70) étaient des hommes et (70) 

étaient des femmes. L'échantillon n'a pas été choisi au hasard, mais il visait à 

répondre à l'exigence de traiter avec le public. Le chercheur a utilisé deux 

outils de recherche tels que le profil de personnalité Ayznek modifié et traduit 

par Ahmed Abdel Khalek (1991), et un questionnaire de stress neurologique. 

En ce qui concerne cette recherche, de nombreuses méthodes statistiques ont 

été utilisées, notamment le coefficient de corrélation de Pearson et l'analyse 

de la variance binaire (ANOVA) et l'analyse multi variée (MANOVA). 

L'étude a montré les résultats suivants: 

 Il existe une relation positive statistiquement significative entre les traits de 

personnalité (névrosé, diastolique, psychotique et menteur) et le stress 

(élevé, moyen, faible) chez les employés en interaction avec le public. 

• Il existe différents niveaux (élevé, moyen, faible) de stress et ses sous-

dimensions (psychologiques, physiques, comportementales) chez les 

personnes travaillant en interaction avec le public en raison d'un stress 

psychologique (symptômes psychologiques). 

• La caractéristique la plus commune de la personnalité (névrosée, 

diastolique, psychotique et menteuse) chez les employés dans les positions 

d'interaction avec le public est attribuée au trait de mensonge (désirabilité 

sociale). 

• Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans les traits de 

personnalité en raison du ) sexe, l'âge , l'expérience professionnelle et du 

niveau scientifique(. Alors qu'il y avait des différences statistiquement 

significatives dans les traits de caractère (névrosé, diastolique, psychotique, 

menteur) et en raison de la variable de niveau scientifique parmi les 

employés dans l'interaction avec le public. 
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• Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans les traits de 

personnalité (diastolique, psychose et mensonge) chez les personnes 

occupant des postes d'interaction publique en raison des niveaux de stress 

(élevé, moyen, faible). Bien qu'il y ait eu des différences statistiquement 

significatives dans le caractère caractéristique des employés dans 

l'interaction avec le public en raison des niveaux de stress (élevé, moyen, 

faible). 

• Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le stress dues 

aux variables de ( sexe , d'âge ,  l'expérience professionnelle et du  niveau 

scientifique) parmi les employés en interaction avec le public. 
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- Abstract : 

 

 The study aimed to identify personality traits according to the standard of 

Ayznek (EPQ) personality (neurotic, diastolic, psychotic and lying). The 

investigation was based on a sample of municipal employees working in the 

Civil Affairs Department who deal directly with the different public groups. At 

the same time, the study aimed at identifying the relationship between 

Personality traits and stress levels under certain personal variables such as sex, 

age, professional experience and scientific level. The sample of the actual study 

consisted of )140( employees of the civil status department; among which (70) 

were males and ) 70( were females. The sample was not chosen at random but it 

intended to meet the requirement of dealing with the public. The researcher used 

two tools of research such as the Ayznek personality profile modified and 

translated by Ahmed Abdel Khalek (1991), and a neurological stress 

questionnaire.  As far as this research is concerned, numerous statistical methods 

were used, including Pearson correlation coefficient and binary variance 

analysis (ANOVA) and Multivariate Analysis (MANOVA).The study showed 

the following results: 

 There is a statistically significant positive relationship between personality 

traits (neurotic, diastolic, psychotic and lying) and stress (high, medium, low) 

among employees in interaction with the public. 

 There are various levels (high, medium, low) in stress and its sub dimensions 

(psychological, physical, behavioral) among people working in interaction 

with the public due to psychological stress (psychological symptoms). 

 The most common feature of personality (neurotic, diastolic, psychotic, and 

lying) among employees in the positions of interaction with the public is 

attributed to the trait of lying (social desirability). 

  There are no statistically significant differences in personality traits due to 

)sex, age , professional experience and scientific level(. While there were 

statistically significant differences in character traits (neurotic, diastolic, 
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psychotic, lying) and due to the variable of scientific level among the 

employees in the interaction with the public. 

 There are no statistically significant differences in personality traits (diastolic, 

psychosis, and lying) among people in public interaction positions due to 

stress levels (high, medium, low). While there were statistically significant 

differences in the trait characteristic of the employees in the interaction with 

the public due to the levels of stress (high, medium, low). 

  There are no statistically significant differences in stress due to )sex , age 

variables, professional experience and scientific level( among employees in 

interaction with the public. 
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 : البحثمقدمة  -

دراسة الشخصية مكانة ىامة ، و الذي ساعد على تأكيد ىذه ادلكانة النظر إىل الشخصية على أهنا  احتلت     

حمصلة عدة عوامل تعمل يف وحدة متكاملة تنتج من تفاعل عدة مسات جسمية و نفسية حتدد أسلوب تعامل 

  .الشخص مع مكونات بيئتو

 ارتباطالوك البشري وأهنا حتتل جوىر اإلنسان وترتبط إن دراسة الشخصية حتتل ادلصدر الرئيس دلعرفة مظاىر الس

اآلخرين كما متثل نظاما جلميع األشكال ادلختلفة من السلوك الذي ديارسو الفرد ، ويتفق أغلب  باستجابةوثيقا 

 العلماء على أن الشخصية من أعقد الظواىر اليت يتعرض لدراستها علم النفس حىت اآلن . 

 . ( 87:  7891،)طو 

 استنتجإىل نظرية السمات اليت  استنادامن أبرز العلماء الذين تناولوا دراسة الشخصية  ( allport )لبورت أ ويعد

لعلم النفس األكادديي  معظم فروضها من ادلشاىدة ادليدانية لألفراد األسوياء ألنو مل يكن معاجلا نفسيا وإمنا أستاذا

إىل أن الشخصية ىي تنظيم متكامل لعمل اجلسم والعقل يف وحدة ىي ليست بناءا نفسيا  لبورت، ويشري أ

 فحسب أو بناءا جسميا حمددا . 

مفهوم  توجهات العلماء وادلختصني يف وجهات نظرىم وادلدارس اليت ينتمون إليها أدى إىل إختالف اختالفإن 

حالة جسمانية حتدث نتيجة حلدوث صعوبات " خمتلفة لو . فاإلجهاد قد يكون  فيتعار اإلجهاد وىذا ما أعطى 

طفي خيلف آثارا قد تؤدي إىل عا أوكيميائي   أوقد يكون أي تغري فيزيائي  أوتوقع حدوث صعوبات يف احلياة  أو

بيئية تضطره أن يقوم بإجراءات أو  حتت ضغط أو إجهاد إذا واجو ظروف اإلنسان"  أن. ويقال  ض "ادلر 

. ومن بني ىذه  " تعديالت تركيبية أو وظيفية أو سلوكية كي يستطيع مواجهة ىذه الظروف أو التكيف معها

 .  االنفعاليةالظروف العمل ومتطلباتو 
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تناقض وأي   ، مع العامل الذي ديارس ىذا العمل وتتالءمفكل منصب عمل حيتاج إىل متطلبات جيب أن تتوافر 

ناصب العمل مبخاصة  .ينتج عنو إجهاد لقوى العامل اجلسدية والعقلية ) العصبية (  بني الطرفني حيدث صراع

 . لتعامل مع اجلمهور والتفاعل معواليت تتطلب ا

بسمات الشخصية اليت من شأهنا أن متيز شخصا عن  اىتمتفقد أجريت العديد من الدراسات و األحباث اليت 

يف حياتو . مبا سيكون عليو اإلنسان إزاء ما يوجهو من مواقف متعددة  التنبؤآخر و تساعد معرفتها و حتديدىا يف 

فيها التحليل العاملي لتحديد السمات من  استعملالذي للشخصية (  E PQ) يزنك "أ" و قد عدت نظرية 

 توصل إليو علماء النفس . أىم ما

،  االنفعايلومن الدراسات اليت سلطت الضوء على متغري مسات الشخصية وعالقتها ببعض متطلبات العمل 

( و اليت ىدفت إىل دراسة مستويات السمات اخلمس الكربى للشخصية و عالقتها 5002) "مصطفى "دراسة 

الباحث  استخدم .( مدرسا من ست  كليات يف جامعة إربيل 95ببعض ادلتغريات ) العمر ، اجلنس ( لدى )

ل لديهم ( و كشفت ىذه الدراسة على أنو كلما زاد العمر عند ىؤالء ادلدرسني تق7888فيها قائمة )كولدبرج 

و أظهرت النتائج أيضا من ناحية اجلنس بأن ىناك فروق بني اجلنسني يف  ، االنبساطيةالعصابية و تزداد لديهم 

 لصاحل الذكور . االنبساطيةمسة العصابية لصاحل اإلناث ويف 

      و على ىذا األساس يسعى البحث احلايل لطرح و تفحص مدى وجود عالقة ارتباطية بني مسات الشخصية

و بني مستوى اإلجهاد ، باإلضافة إىل حتديد طبيعة ىذا االرتباط  العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب () 

  .اعتمادا على ادلنهج الوصفي و داللتو االحصائية 

 إىل : ي و الثاين ميداين و فيهما تطرقناوقد مت تقسيم ىذه الدراسة إىل جانبني ، األول نظر 

مدخل إىل الدراسة ويتضمن إشكالية  فصول وىي ، الفصل األول أربعةبدوره  انقسم إىل و  اجلانب النظري :

ادلوضوع و حدوده ، وصوال إىل ادلفاىيم   البحث و فرضياتو ، أىداف وأمهية الدراسة ومن مت أسباب إختيار
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نحاول من س الشخصية مسات ينالفصل الثاأما  اليت تناولت متغريات البحث . سات السابقةالدر ا واإلجرائية  

، نظرياهتا ، طبيعتها ، بناؤىا  بالشخصية ومساهتا ، مفهومهااإلدلام مبختلف اجلوانب النظرية ادلتعلقة  وخالل

و أيزنك " كأداة متبناة من قبل الباحثة لقياس الشخصية يف الدراسة احلالية  ومنوذج  " رق قياسهاط باإلضافة إىل

ي العوامل ، ماى  يتمإىل اإلجهاد العصيب ، كيف  ناطرقت الثالثالفصل ويف  .ما عالقة الشخصية باإلجهاد 

كيف ديكن لإلجهاد أن يؤثر على أداء الشخص مع إبراز إسًتاجتيات للتخلص أو   ، ادلسببة لو ، ما ىي جوانبو

ظروف العمل  و خصائصفتضمن  الرابعالفصل أما  . باإلضافة إىل بعض النماذج اليت تناولتوالتخفيف منو 

التعرض إىل مناصب العمل اليت تتطلب التفاعل مع اجلمهور ،  وفي ناحاولالذي و ،  مع اجلمهور عاملناصب التمب

إىل خصائص و ظروف العمل  تطرقناخصائصها ، ما ىي الظروف اليت جيب توافرىا يف مثل ىذه ادلناصب ،كما 

 كنموذج .  بالبلدية  يف مصاحل احلالة ادلدنية 

،  ) ماانهج الدراسااة األول وفيااو اإلجااراءات ادلنهجيااة للدراسااة ادليدانيااة ،  نيلقااد تضاامن  فصااادليااداين : ف اجلاناابأمااا 

 النتاااااائج  لعااااارض وحتليااااال ، عيناااااة الدراساااااة و أدواهتاااااا ، الدراساااااة األساساااااية ( أماااااا الثااااااين فخصاااااص ولياااااةالدراساااااة األ

 توصيات ومقًتحات الباحثة .باإلضافة إىل الفرضيات . ويف األخري خامتة عامة  ومناقشتها يف ضوء
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 :الدراسة إشكالية – 1

تًتجم يف  استجاباتيتعرض الشخص لكثري من ادلواقف احلياتية اليومية ادلختلفة اليت تستوجب من الشخص      

ويعد العمل الذي يقضي فيو الشخص الوقت الكبري مجا بادلواقف ادلختلفة اليت  ، ادلواقفردود أفعال كحلول ذلذه 

كل شخص إلثبات شخصيتو وربقيق   يتخذىاالعمل وسيلة  باعتبارمن شأهنا أن تؤثر يف صحتو وفعاليتو ، وذلك 

بني الفرد فالعمل باإلضافة إىل كونو مصدرا للرزق ىو أيضا جانب من جوانب التفاعل  ، ذاتو وإشباع حاجاتو

 مع اجلمهور كادلؤسسات اخلدماتية العمومية وغريىا . عاملواجملتمع  خاصة عند العاملني يف مناصب الت

يؤدي  اجلمهورمن قبل صاحب العمل أو ادلتعاملني من  على العملظروف العمل و الضغط الذي ديارس  إن

كحل بديل دلا يشعر بو من ضغط   . بالعامل إىل البحث عن حلول سريعة وسهلة واذلروب بأخذ عطلة مرضية

 ومن ىنا جاء التساؤل اآليت : وقلق وإجهاد بأنواعو . 

مرتفع ،  ) باإلجهاد العصيب) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب (  ما عالقة مسات الشخصية -

 ؟لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور  (  متوسط ، منخفض

 الفرعية:األسئلة  – 2

ناصب التفاعل دبلدى العاملني  ، السلوكية( ، اجلسدية و أبعاده الفرعية )النفسية مستويات اإلجهاد العصيب ما -

 ؟مع اجلمهور  

لدى العاملني ) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب( مسات الشخصية السمة األكثر انتشارا من ما  -

 ناصب التفاعل مع اجلمهور؟دب

تعزى للمتغريات الدديغرافية  مع اجلمهور دبناصب التفاعلالعاملني لدى  ادلوجودة يف مسات الشخصيةما الفروق  -

 ؟ ادلستوى العلمي( ،)اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية 
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العاملني لدى ) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب (  ما الفروق ادلوجودة يف مسات الشخصية - 

 ؟) مرتفع ، متوسط ، منخفض ( تعزى دلستويات اإلجهاد العصيب  مع اجلمهور دبناصب التفاعل

ىل يوجد فروق يف اإلجهاد العصيب تعزى للمتغريات الدديغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، ادلستوى  -

 ؟العلمي( لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور 

 فرضيات الدراسة : - 3

 الرئيسية: الفرضية - 1 – 3

إلجهاد وا) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب (  مسات الشخصية دالة إحصائيا بني عالقةتوجد  -

 .لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور  ) مرتفع ، متوسط ، منخفض (  العصيب

 الفرعية:الفرضيات  - 2 – 3

)النفسية،  متوسط ، منخفض ( يف اإلجهاد العصيب وأبعاده الفرعية توجد مستويات سلتلفة ) مرتفع ، –أ 

 مع اجلمهور.التفاعل لدى العاملني دبناصب  اجلسدية، السلوكية(

لدى العاملني ) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب ( أكثر انتشارا ىناك مسة من مسات الشخصية  –ب 

 مع اجلمهور.التفاعل دبناصب 

تعزى للمتغريات الدديغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، يف مسات الشخصية دالة معنويا  فروق توجد -ج 

 . ناصب التفاعل مع اجلمهوردبالعاملني  ادلستوى العلمي( لدى

لدى ) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب ( يف مسات الشخصية  ةتوجد فروق ذات داللة معنوي – د

 . دبناصب التفاعل مع اجلمهور تعزى دلستويات اإلجهاد العصيب )مرتفع ،متوسط ،منخفض (العاملني 
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اإلجهاد العصيب تعزى للمتغريات الدديغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ،  توجد فروق دالة معنويا يف –ه 

 لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور.ادلستوى العلمي( 

 : دراسةال ميةھأ -4

ناصب دبأمهيتو من أمهية موضوعو مسات الشخصية وعالقتها باإلجهاد العصيب لدى العاملني  ستمد البحثي     

الذي أعطى نظرة جديدة وواسعة دلفهوم الشخصية ومدى تأثريىا يف رلال العمل الذي  اجلمهور.التفاعل مع 

 تو .أسلوب تعامل الشخص مع مكونات بيئيشارك يف ربديد 

األشخاص ادلناسبني دلناصب  اختياركما تكمن أمهية البحث التطبيقية يف إجياد حلول وإسًتاتيجيات تساعد يف 

النفسية واجلسمية اليت يقع  االضطراباتوتفاديا لوقوع  ومدى قدرهتم على التكيف مع بيئة العمل اجلديدالعمل 

 فيها العامل أثناء شلارستو لعملو .

 :دراسة ال أهداف -6

ناصب دبالشخصية وعالقتها باإلجهاد العصيب لدى العاملني  مسات يهدف البحث احلايل إىل الكشف عن     

 التفاعل مع اجلمهور .كما يهدف بصفة خاصة إىل ما يلي : 

 التعرف على أبعاد الشخصية لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور . – 1

 واألكثر تكرارا لدى عينة البحث .الشخصية الشائعة  مسات التعرف على – 2

 اجلمهور.التعرف على مستويات اإلجهاد العصيب اليت ديكن أن يتعرض إليها العاملني دبناصب التفاعل مع  – 3

يف القطاعات اليت تتطلب التفاعل مع  ونلشخصية اليت يتسم هبا العاملا لسماتى االكشف والتعرف عل – 4

 اجلمهور.

 العاملني.الكشف عن العالقة بني متغري السمات الشخصية واإلجهاد العصيب لدى فئة معينة من  – 5
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ناصب التفاعل مع اجلمهور يف مساهتم الشخصية وإصابتهم باإلجهاد دببني العاملني  االختالفإظهار  – 6

 العصيب .

 الموضوع : اختياردواعي  – 7

األمراض النفسية و اجلسدية يف بيئات العمل خاصة اليت تتطلب من العامل التعامل مع اجلمهور انتشار  -

 بأنواعو.

 العمل.تطور مفهوم الصحة النفسية و اقتحامو رلال  -

 ربقيق السالمة ادلهنية يف األوساط اليت تتطلب التعامل مع اجلمهور دون زبصيص . إىلالسعي  -

يف على دور زبصص الصحة العقلية و العمل يف وصف وربليل الظواىر النفسية الرغبة الشخصية يف التعر  -

 تسيريىا.خاصة فيما يتعلق بادلوارد البشرية و  واقعية،وإجياد حلول 

السعي إىل مفهوم اإلجهاد ومدى تأثريه على شخصية الفرد يف رلتمع إسالمي ، الذي ديكن أن يصل بالفرد  -

 النفسي الذي غالبا ما تكون عواقبو وخيمة .  االحًتاقإذا زاد عن حده إىل 

 حدود الدراسة :  – 8

مصلحة احلالة ادلدنية العاملني ببلديات والية غليزان وادلقدر  موظفي وموظفاتالحدود البشرية :  – 1 – 8

 . موظف وموظفة (141عددىم )

وادلالحق اإلدارية  احلالة ادلدنيةأجريت الدراسة ببلديات والية غليزان مصاحل حدود المكانية : ال – 2 – 8

 . التابعة ذلا 

 . 2015/2016اجلامعي مت تطبيق الدراسة خالل ادلوسم  : الزمنيةالحدود  – 3 – 8
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 و ضبطها :  األساسيةمفاهيم البحث    – 9

إجرائيا حىت يتجلى معناىا وتتضح معادلها  اصطالحيا و حيتوي البحث على مفاىيم أساسية ، ال بد من ضبطها

 يف إطار البحث احلايل كمايلي :

 المفاهيم اإلصطالحية : – 1

 : اإلجهاد – أ

سريورة التفاعل بني ادلتغريات الشخصية و العوامل البيئية احمليطة بالفرد ، واليت تنتج عنها  بو و يقصد    

دفاعية للتكيف معها من أجل احلفاظ  آلياتسلوكية و نفسية و جسدية ، تستدعي من الفرد توظيف  استجابات

 على بنيتو يف مستوى طبيعي .

 : اإلجهادأعراض  - ب

وىي مقسمة على  اجملهدة،اليت تظهر على الفرد بعد التعرض للمواقف  االستجاباتونعين هبا ردود األفعال و    

 رقم ) أنظر ادللحق اإلجهادالسلوكية ( على التوايل كما ىو موضح يف مقياس  النفسية، اجلسدية،ثالثة أبعاد ) 

05 ) . 

  سمات الشخصية : –ج 

 األخرى.و يقصد هبا رلموعة من السمات ادلرتبطة ببعضها البعض و ادلكونة لبعد شليزا عن غريه من األبعاد 

     ية  ادلعد لقياس الشخص استخبارهيف " أيزنك  " هبا أتىد األربعة اليت اويقصد بالسمات يف ىذه الدراسة األبع

 .) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ، الكذب ( 
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 المفاهيم اإلجرائية : – 2

 اإلجهاد:  -أ 

مت  مقياس اإلجهاد ادلطبق يف الدراسة احلالية . وقد علىوىي الدرجات اليت حيصل عليها الفرد ) ادلفحوص(  

(  5 – 1) اخلماسي لكارت( واليت صححت بسلم 32مستويات من خالل عدد بنود ادلقياس )إىل  وتقسيم

 كاأليت:وكانت النتيجة   األعراض،ودرجات ظهور 

 درجة . 190و  140و تًتاوح درجاتو بني مستوى إجهاد مرتفع 

 رجة.د 139و  89مستوى إجهاد متوسط وتًتاوح درجاتو بني 

   درجة. 88و  32إجهاد منخفض و تًتاوح درجاتو بني  مستوى

 سمات الشخصية : - ب

و الذي طبق يف " ادلعدل  وىي الدرجات اليت حيصل عليها ادلفحوص على مقياس مسات الشخصية " أليزنك   

 ، الذىانية و الكذب ( . االنبساطيةالدراسة احلالية ) العصابية و 

 ، 20 ، 23) موزعة على الًتتيب كاآليت ( 91للمقياس ادلكون من ) وقد مت تصنيف ىذه السمات وفق 

بعد التأكد من خصائصو السيكومًتية يف البيئة احلالية و  (1 – 0جياب عليها بنعم أو ال ) ابند (24،24

،  ) العصابية ، االنبساطية ، الذىانيةفقرة( موزعة على األبعاد األربعة  67أصبحت بنوده تساوي )لدراسة 

 .( 03الكذب ( )أنظر ادللحق رقم 
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 :الجمهورمناصب التفاعل مع ب ونالعامل - ج

ضمن  ادلدنيةمنها مصاحل احلالة  العمومية،ىم العمال يف القطاعات اليت تتعامل مع اجلمهور اخلاصة باخلدمات  

 منطقة بلدية غليزان .

 الدراسات السابقة : – 11

تشمل الدراسات السابقة كل الدراسات ادلتصلة بادلوضوع ، شلا مت نشرىا بأي شكل من األشكال ، بشرط أن     

دلؤسسة علمية بواسطة احملاضرات أو مت تقدديها تكون مسامهة ذات قيمة عامة . وقد يكون النشر بالطباعة أو 

.( 155: 1994لصيين ، للحصول على درجة علمية أو جملرد الرغبة يف ادلسامهة العلمية . )ا  

 وفيما يلي تكمن أمهية ربديد ومراجعة الدراسات السابقة يف رلموعة من الفوائد أمهها :

توفري اخللفية العلمية وادلناخ ادلناسب وادلصادر الالزمة إلجراء البحث اجلديد . – 1  

مت خبصوصها يف الفًتات السابقة . ور ادلشكلة وتؤدي إىل فهم ماذعن جتكشف  – 2  

تربز اجلوانب اليت مت دراستها من قبل وىذا يؤدي إىل حبوث جديدة . -3  

ىج الباحثني السابقني يف رلال البحث والدراسات .انمضع ت – 4  

تكشف عن أي تداخالت بني البحوث وتوارد أفكار الباحثني . – 5  

تساعد الباحث على إجراء مقارنات بني نتائجو ونتائج الدراسات السابقة . – 6  

.( 70: ب ت )عليان ، . يقة وزلددة ألىداف وطبيعة حبثوصياغة دقصل إىل تساعد الباحث على التو  – 7  

 الدراسات الخاصة بسمات الشخصية : - 1 -11
   :العربية  الدراسات -أ 
 : (2111 ) المخالفي دراسة -

 واحلنكة( والدىاء االنفعايل، الثبات ، التآلف ) السمات الشخصية بعض بني العالقة على التعرفإىل  ىدفت    

 يف الدديوغرافية ادلتغريات بعض أثر على ، والتعرف صنعاء جامعة طلبة من عينة لدى األكادديية الذات وفعالية
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 كاتل مقياس الباحث خدمتاس .وطالبة ( طالباً 110) الدراسة على أجريت ، ادلدروسة الشخصية السمات بعض

 نتائج أظهرت . للدراسة كأداتني األكادديية الذات فعالية العربية واستبانة البيئة على ادلقنن الشخصية لسمات

 وعدم ، الشخصية مسات وبعض األكادديية الذات فعالية بني داللة احصائية ذات ارتباط عالقة وجود الدراسة

 دالة فروق ووجود ، اجلنس دلتغري وفقاً  االنفعايل( الثبات التآلف، الشخصية ) مسات بعض بني دالة فروق وجود

 .اإلناث لصاحل اجلنس دلتغري وفقاً  ( احلنكة والدىاء  ) الشخصية مسات بعض بني

 ( :2118)  جبارة دراسة -

 ، قياسها يتم اليت الشخصية لتقييم السمات األبعاد متعدد للشخصية مقياس بناءالدراسة إىل  ىدفت      

 التنبؤ يف فاعليتو مدى من ، والتحققيف األردن  اجلامعة طلبة بني الشخصية السمات يف الفروق عن والكشف

 يف واذلندسة واحلقوق الطب من كليات وطالبة طالباً  ( 450) من الدراسة عينة تكونت ، األكادديي بالتحصيل

 دالة فروق وجود إىل الدراسة ىذه - نتائج أشارت . (  2008 – 2007 ) الدراسي للعام األردنية اجلامعة

 من ادلستخرجة ادلقياس عوامل على(  واحلقوق واذلندسة الطب ) الثالث موعاتجملا متوسطات بني احصائياً 

 .األكادديي التحصيلب التنبؤ يف ادلقياس فاعلية اىل النتائج أشارت كما ، الثانية الدرجة من العاملي التحليل

 ( :2118)  وآخرون َكرميان دراسة -

 ادلستقبل وقلق الشخصية مسات على فالتعر  اىل ىدفت إرتباطية وصفية دراسة على الدراسة احلالية تإشتمل    

 من 126)   أسًتاليا العراقية يف اجلالية من مؤقتة بصورة العاملني من (198 ) من ادلؤلفة البحث عينة لدى

 ادلتغريين، بني إجياد العالقة مث ( سنة . ومن58 – 18بني )  أعمارىم اإلناث ( تراوحت من 72الذكور و 

العوامل  قائمة" إعتماد مت والعمر، اإلجتماعية واحلالة اجلنس حسب منهما كل يف الفردية الفروق على والوقوف

 حيوية ، الطيبة ، اإلنبساطية  :للشخصية اخلمسة األبعاد لقياس فقرة، (44) على ربتوي اليت "الكربى اخلمسة

 قلق مستوى لقياس فقرة(  33 )على إحتوى مقياس بناء ومت .البحث عينة أفراد لدى والتّفتح ، العصابية الضمري،
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 عن البحث إجراءات وأسفرت .سلتلفة  بطرائق ادلقياسني وثبات صدق من التحقق ومت  .العينة أفراد لدى ادلستقبل

 .البحث  عينة لدى ادلستقبل قلق من لعا مستوى وجود :التالية النتائج

 .ادلستقبل قلق يف االجتماعية واحلالة اجلنس حسب إحصائية داللة ذات فروق ال توجود -

 ( :2117دراسة الرويتع وآخرون ) -

أيزنك " يف بنية الشخصية لدى عينة من اإلناث يف اجملتمع السعودي ، " منوذج هتدف ىذه الدراسة إىل اختبار   

على عينة كبرية من طالبات جامعة ملك سعود يف الرياض  (EPQ-R)حيث مت تطبيق مقياس أيزنك ادلعدل 

( وخلصت الدراسة اليت استخدم فيها التحليل العاملي إىل أن بعدي )االنبساط والعصابية( كما ينظر 786)ن=

ذلما أيزنك ديكن رصدمها بوضوح لدى عينة الدراسة وىذا ديكن القول أن مقياس " أيزنك " ادلعدل يعترب أداة 

الكشف عن البعدين لدى العينات اليت تشبو عينة الدراسة .كم وضحت النتائج أن بعد ادلرغوبية فعالة يف 

االجتماعية )الكذب( يتسم بدرجة عالية من االستقرار كذلك . ولكن نتائج الدراسة تشري إىل أن مقياس أيزنك 

تائج يف ضوء تصورات " أيزنك" ادلعدل ليس مناسبا لرصد بعد الذىانية لدى عينة الدراسة . وقد فسرت تلك الن

 للفروق الثقافية.

  ( :2117)  خماش دراسة -

 ىناك كان إذا وفيما ، غزة قطاع يف الدبلوم ادلهين لطلبة الشخصية أبعاد على التعرف الدراسة إىل ىدفت    

 التعليمي ادلستوى اجلنس، ، الكلية نوع )التخصص، دلتغريات تبعاً  الشخصية ألبعاد احصائية داللة ذات فروقاً 

 العلوم كلييت من وطالبة طالباً   (500) من عينة الدراسة تكونت الشهري( الدخل ، العينة أفراد لوالدي

 الذي الفلسطينية البيئة على ادلقنن للشخصية " يزنك" أ الباحث مقياس ماستخد  .غزة تدريب وكلية والتكنولوجيا

 ، الشخصية الصداقة واختبار (الكذب ، الذىانية ، العصابية االنطواء، - االنبساط)  :التالية السمات يقيس

 الشخصية أبعاد بعض متوسطات بني احصائياً  دالة فروق وجود إىل الدراسة نتائج أشارت . للدراسة كأداتني



 الفصل األول مدخل الدراسة

15 
 

 أبعاد بعض متوسطات بني احصائياً  دالة فروق وجود وعدم .ادلهين التخصص ونوع اجلنس دلتغريات تعزى

 ( .اجلنس الشهري، الدخل االقتصادي، ادلستوى ) دلتغريات تعزى الشخصية

 : 2115دراسة مصطفى  -

تناولت ىذه الدراسة التعرف على مستويات السمات اخلمس الكربى للشخصية وعالقتها ببعض ادلتغريات     

الباحث قائمة ) كولدبرج  أربيل ، وإستخدمب( تدريسيا من ست كليات يف جامعة صالح الدين 82لدى )

، وتزداد لديهم اإلنبساطية الدراسة أنو بزيادة العمر لدى ىؤالء التدريسيني تقل لديهم العصابية ت( وكشف1999

ومل تظهر النتائج بأن لإلختصاص عالقة بالسمات اخلمسة للشخصية لدى التدريسيني وأظهرت النتائج أيضا من 

 ن ىناك فروق بني الذكور واإلناث يف مسة العصابية لصاحل اإلناث ومسة اإلنبساطية لصاحل الذكور .أناحية اجلنس ب

 :األجنبية  الدراسات -  ب

 : Kariuki and William , 2006) ) ويليام و كاريوكي دراسة -

الثانوية  ادلدرسة معدل اعترب حيث األكادديي ، واألداء الشخصية مسات بني معرفة العالقة إىل  ىدفت    

(GPA)  ًكلية طلبة من عشوائيا اختريوا طالبة و طالباً  (40) من الدراسة عينة تكونت األكادديي، لألداء مؤشرا 

 السمات لقياس مقنناً  مقياساً  الباحث استخدم  ( School Sulivan South High)حربية أمريكية 

 كمؤشر لألداء ادلدرسية الواجبات يف الطلبة وأداء التحصيلية االختبارات نتائج واعتمد ، للطلبة الشخصية

 كان األكادديي حيث واألداء الشخصية مسات بني إحصائياً  دالة عالقة وجود إىل النتائج أشارت .األكادديي

 للعالقة داللة إحصائية ربقق وعدم P< 0.05)مستوى الداللة)  عند r=  0.439)بينهما ) االرتباط معامل

 ( . الطالب أهناىا اليت الفصول عدد أو اجلنس، ) ومتغريات الشخصية مسات بني
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 :Varvel et.al 2004) آخرون ) و فارفل دراسة -

 طالبا (188 ) من العينة تكونت . العمل فريق كفاءة يف الشخصية مسامهة مسات مدى معرفة إىل ىدفت   

 طبق .اجلامعة يف اثنني أو فصالً  أهنوا ،(  اذلندسة برنامج ) ، نرباسكا دراسية جبامعة برامج يف ملتحقني كانوا

 والنظام ، الوجدان مقابل والتفكري االنطوائية مقابل االنبساطية مسة يقيس الذي "برجيز دلاير "األمناط مؤشر مقياس

 السنة يف مهترصدت عالما الفريق، كفاءة استبيان مقياس عليهم طبق و ، واالرذبال مقابل العشوائية والتخطيط

 والتحسن الشخصية من منط على األفراد تدريب بني االرتباط من نوع ىناك أن النتائج بينت .من اجلامعة األخرية

أي  ىناك يكن مل أنو النتائج بينت كما للفريق واالستقاللية ( الفاعلية ) الكفاءة درجة و االتصال يف مهارة

 . العمل يف الكفاءة مقياس و مايربرجيز مقياس يف الشخصية منط بني احصائية داللة ذو ارتباط

 ( : يبين الدراسات السابقة الخاصة بسمات الشخصية11لجدول رقم )ا

متغيرات 
 الدراسة 
 الحالية

 عنوان الدراسة
صاحب 
 الدراسة

سنة 
 الدراسة

 مكان الدراسة
المنهج 
 المستخدم

حجم 
 العينة

 أداوت البحث
األساليب 
اإلحصائية 
 المستعملة

النتائج التي توصلت إليها  أهم
 الدراسة

سمات 
 الشخصٌة

بعض سمات 
الشخصٌة وعالقتها 

بفعالٌة الذات 
األكادٌمٌة لدى طلبة 

 جامعة صنعاء

 2010 المخالفً
 صنعاء
 )الٌمن(

/ 110 

مقٌاس كاتل  -
للشخصٌة        

إستبٌان فعالٌة  -
الذات 

 األكادٌمٌة

/ 

بٌن  فعالٌة  وجود عالقة إرتباطٌة -
الذات األكادمٌة وبعض سمات 

 الشخصٌة .
وجود فروق دالة بٌن بعض سمات  -

الشخصٌة وفقا لمتغٌر الجنس 
 ولصالح اإلناث .

بناء مقٌاس للشخصٌة 
 متعدد األبعاد

 جبارة
2007-
2008 

 التحلٌل العاملً / 450 / األردن

وجود فروق دالة بٌن متوسطات  -
والهندسة ، المجموعات الثالث )طب 

 الحقوق( على عوامل المقٌاس .
فاعلٌة المقٌاس فً التنبؤ  -

 بالتحصٌل األكادٌمً

السمات الشخصٌة 
وعالقتها بقلق 
المستقبل لدى 

العاملٌن بصورة 
مؤقتة من الجالٌة 

 العراقٌة فً إسترالٌا

كرمٌان 
 وآخرون

 أسترالٌا 2008
وصفً 
 إرتباطً

198 

قائمة األبعاد  -
 الخمسة

 للشخصٌة
مقٌاس قلق  -

 المستقبل

/ 

وجود مستوى عال من قلق  -
 المستقبل لدى عٌنة البحث.

ال توجد فروق دالة إحصائٌا حسب   -
الجنس والحالة اإلجتماعٌة فً قلق 

 المستقبل .

مقٌاس أٌزنك المعدل 
(EPQ-R)   النسخة

 السعودٌة لعٌنة البنات

عبد هللا 
الروٌتع 
وحمود 
 الشرٌف

2007 
الرٌاض 
 )السعودٌة(

وصفً 
 تحلٌلً

786 
مقٌاس أٌزنك  -

المعدل 
 للشخصٌة

 التحلٌل العاملً

فاعلٌة مقٌاس أٌزنك فً الكشف  -
عن بعدي اإلنبساطٌة والعصابٌة 

 والكذب )المرغوبٌة اإلجتماعٌة( .
فً حٌن أظهرت معدالت منخفضة  -

فً بعد الذهانٌة مما أكد تصورات 
 أٌزنك للفروق الثقافٌة.

أبعاد الشخصٌة لدى 
طلبة الدبلوم المهنً 

 فً قطاع غزة
 غزة )فلسطٌن( 2007 خماش

وصفً 
 تحلٌلً

500 
مقٌاس أٌزنك   -

المقنن على 
 البٌئة الفلسطنٌة

 التحلٌل العاملً

وجود  فروق دالة إحصائٌا بٌن  -
متوسطات بعض أبعاد الشخصٌة 

تعزى لمتغٌرات الجنس ونوع 
 التخصص المهنً .

فروق دالة بٌن عدم وجود  -
متوسطات بعض أبعاد الشخصٌة 

تعزى لمتغٌر المستوى اإلقتصادي ، 
 الجنس والدخل الشهري .

سمات الشخصٌة 
وعالقتها باألداء 

األكادٌمً لدى طلبة 
الكلٌة الحربٌة 

 األمرٌكٌة

كارٌوكً 
 ولٌام

 40 / أمرٌكا 2006

مقٌاس سمات  -
الشخصٌة        

اإلختبارات  -
 التحصٌلٌة

/ 

وجود عالقة دالة إحصائٌا بٌن  -
 سمات الشخصٌة واالداء األكادٌمً .

عدم وجود عالقة دالة بٌن سمات  -
الشخصٌة ومتغٌرات )الجنس أو 

 السنة الدراسٌة ( .
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السمات الخمس 
الكبرى للشخصٌة 
وعالقتها ببعض 
المتغٌرات لدى 
مدرسٌن جامعة 

 أربٌل

 82 / أربٌل )العراق( 2005 مصطفى
قائمة  -

كولدبرج 
(1999) 

/ 

توجد عالقة موجبة بٌن السن  -
 وبعدي العصابٌة واإلنبساطٌة .

ال توجد عالقة دالة بٌن -
اإلختصاص والسمات الخمسة 

 للشخصٌة لدى عٌنة البحث .

سمات الشخصٌة 
وعالقتها بكفاءة 
فرٌق العمل لدى 

 طلبة جامعة نبراسكا

فارفل 
 وآخرون

2004 / / 188 

مقٌاس ماٌر  -
 برٌجز

إستبٌان كفاءة  -
 الفرٌق

/ 

توجد عالقة إرتباطٌة بٌن تدرٌب  -
األفراد على نمط من الشخصٌة 

والتحسن فً مهارة اإلتصال وكفاءة 
 العمل .

عدم وجود إرتباط دال بٌن نمط  -
الشخصٌة فً مقٌاس ماٌر برٌجز 

 ومقٌاس الكفاءة .

 

 :باإلجهاد الخاصة الدراسات - 2 – 11

 : العربية الدراسات - أ

 ( :2119 – 2118دراسة بحري صابر ) -

ىذه الدراسة إىل معرفة عالقة اإلجهاد ادلهين باإلغًتاب ادلهين لدى األطباء العامون العاملون  هتدف    

 ( طبيب عام .50بادلستشفيات العمومية مشلت مستشفيات )فرجيوة ، شلغوم العيد ، ميلة( ، تضمنت العينة )

دلت النتائج على وجود عالقة إرتباطية إجيابية قوية بني اإلجهاد ادلهين واإلغًتاب الوظيفي لدى األطباء العاملون 

بادلستشفيات العمومية وكانت العالقة اإلرتباطية إجيابية قوية بني اإلجهاد ادلهين والقيام بالدور كانت متوسطة ، 

وغربة الذات كانت ضعيفة ، والعالقة اإلرتباطية بني اإلجهاد ادلهين أما العالقة اإلرتباطية بني اإلجهاد ادلهين 

اإلجهاد ادلهين لدى األطباء العامون العاملون  وإحًتام الذات كانت ضعيفة جدا ، كما مت ربديد بعض مصادر

 بادلستشفيات العمومية ، وىي مصادر تنظمية .

 ( :2118-2117دراسة بن زروال ) -

بكل أبعادىا واإلجهاد من حيث  "أ ، ب ، ج " ىل تبيان العالقة بني أمناط الشخصيةىذه الدراسة إ هتدف     

 . (مستواه ، أعراضو ، مصادره ادلهنية ، وإسًتاتيجيات مواجهتو)

( فردا ، مشكلني نسبة 395، وعينة مقصودة قوامها ) إعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي اإلرتباطي

من العاملني )بوحدات التدخل للحماية ادلدنية ، مصاحل اإلستعجاالت %( من اجملتمع األصلي ادلتكون 42.93)
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والتوليد بادلستشفيات ، ومراكز الربيد من فئة خارج التصنيف ، وادلستوى األول والثاين ( عرب والية أم البواقي . 

عليهم مقياس منط الشخصية ، مقياس اإلجهاد لقياس مستواه وأعراضو مقياس مصادر اإلجهاد ادلهين ،  طبق

 ومقياس إسًتاتيجيات مواجهة اإلجهاد .

ودلت النتائج على وجود عالقة موجبة دالة بني منطي الشخصية " أ ، ج " ومستوى اإلجهاد وعالقة سالبة دالة 

 اد .بني منط الشخصية ب ومستوى اإلجه

 يف حني أظهرت ميل ذوي منط الشخصية " أ " الستخدام إسًتاتيجيات ادلواجهة ادلركزة على ادلشكل أكثر .

 الستخدام إسًتاتيجيات ادلواجهة ادلركزة على اإلنفعال أكثر .  " ب ، ج" ميل ذوي منط الشخصية   -

 :األجنبية الدراسات - ب

 ( :1998) وكيفيماكي ألفينيو دراسة -

 دلعرفة (Karasak) كراساك وضعو الذي العمل( مطالب - )السيطرة منوذج ختبارإىل ا الدراسة ىذههتدف     

 مقاييس ثالث استخدام فيها ومت ، طبيبا (91) الدراسة ومشلت  األطباء، لدى اإلجهاد تفسري يف صحتو مدى

 توصلت و .ادلسحي ادلنهج على باالعتماد( اإلجهاد ومقياس ، السيطرة مقياس ، العمل مطالب مقياس) ىي

 من عالية درجة مع العالية العمل متطلبات يف تتمثل )واليت ادلثالية العمل ظروف ظل يف أنو إىل الدراسة ىذه

 دلسببات الفرد إدراك من حيد بدوره والذي ، بالتمكن الشعور بتنمية ترتبط طويلة زمنية فًتة مدى على السيطرة(

 ادلسببة لألوضاع واجلسدية النفسية اآلثار من حيد بدوره وىذا العمل أعباء فيها تكثر اليت الفًتات يف الضغوط

 من ألنو وذلك اإلجهاد، حدة لتخفيف األطباء لدى السيطرة درجة زيادة أمهية إىل الباحثان ويشري لإلجهاد،

 ادلرضى . مطالب أو األعباء كثرة زبفيف ادلستحيل

 ( :1991) وجرانت سيمبسون دراسة -

 عينة إختبار مت وقد ومصادره، األطباء لو يتعرض الذي اإلجهاد حجم على لتعرفإىل ا الدراسة ىدفت      

 على اإلعتماد مت وقد ، معهم مقننة شخصية مقابالت إلجراء ادلهنية حياهتم بداية يف طبيب( 204) من مكونة
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 لدى اإلجهاد مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت ادلقابلة فكانت ادلستعملة األداة أما ،" مسحي " الوصفي ادلنهج

 وجود وعدم والذكور اإلناث بني جوىرية فردية فروقات وجود عدم على أكدت كما معتدال، كان العينة أفراد

 العقلية . والصحة اإلجهاد مسببات بني عالقة

 ( : يبين الدراسات السابقة الخاصة باإلجهاد12الجدول رقم )

متغيرات 
 الدراسة 
 الحالية

 عنوان الدراسة
صاحب 
 الدراسة

سنة 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

المنهج 
 المستخدم

حجم 
 العينة

 أداوت البحث
األساليب 
اإلحصائية 
 المستعملة

أهم النتائج التي توصلت إليها 
 الدراسة

 اإلجهاد

اإلجهاد المهنً 
وعالقته باإلغتراب 

المهنً لدى 
األطباء العاملون 

 بالمستشفٌات

بحري 
 صابر

2009 
مٌلة 

 )الجزائر(
وصف 
 تحلٌلً

 إستمارة 50
معامل 
إرتباط 
 لبٌرسون

وجود عالقة إٌجابٌة  -
قوٌة بٌن اإلجهاد المهنً 
واإلغتراب الوظٌفً لدى 

 عٌنة البحث .

أنماط الشخصٌة 
وعالقتها باإلجهاد 

)المستوى ، 
األعراض ، 

المصادر 
 وإستراتٌجٌات

المواجهة( لدى 
العاملٌن بالحماٌة 
المدنٌة ، البرٌد ، 

مصلحة 
اإلستعجاالت 

 والتولٌد .

بن زروال 
 فتٌحة

2007- 
2008 

أم البواقً 
 )الجزائر(

وصفً 
 إرتباطً

395 

مقٌاس نمط  -
 الشخصٌة .

مقٌاس  -
 اإلجهاد  .

مقٌاس  -
مصادر اإلجهاد 

 المهنً .

التحلٌل 
 العاملً

وجود عالقة موجبة دالة  -
بٌن نمطً الشخصٌة أ ، 

ج ومستوى اإلجهاد 
وعالقة سالٌبة دالة بٌن 

نمط الشخصٌة ب 
 ومستوى اإلجهاد .

مٌل ذوي نمط الشخصٌة  -
أ إلستخدام إستراتٌجٌات 
المواجهة المركزة على 

 المشكل أكثر.
مٌل ذوي نمط الشخصٌة  -

ب ، ج إلستخدام 
إستراتٌجٌات المواجهة 

ركزة على اإلنفعال الم
 أكثر .

العمل واإلجهاد 
 لدى أطباء فً فلندا

ألفٌنٌو و 
 كٌفٌماكً

 91 مسحً فلندا 1998
نموذج 

)السٌطرة 
 ومطالب العمل(

/ 

أن ظروف العمل  -
المثالٌة لها عالقة موجبة 
 بتنمٌة الشعور والتمكن .

دور السٌطرة فً تقلٌل  -
من حدة اإلجهاد لدى 

 األطباء

وحجم مصادر 
اإلجهاد لدى 

 األطباء

سٌمسون 
 وجرانت

1991 / 
وصفً 
 مسحً

 / المقابلة - 204

 مستوى اإلجهاد معتدل. -
عدم وجود فروق فردٌة  -

 بٌن الجنسٌن .
عدم وجود عالقة بٌن  -

مسببات اإلجهاد والصحة 
 العقلٌة .
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 الجمهور : مع تفاعل الالدراسات الخاصة ب - 3 -11

 العربية :الدراسات  – أ

 :( 1998)فهد الخريصي دراسة  -

 :  اليت كانت وقد ىدفت الدراسة إىل اآليت مهارات التعامل مع اجلمهور وعالقتها بكفاءة األداء " "بعنوان 

 ربسني األسلوب الذي يعامل بو رلتمع البحث مع اجلمهور وإنعكاسو على كفاءة األداء .  - 1

واجلمهور بالقدر الذي حيقق التفاعل اإلجيايب ويؤدي إىل رفع كفاءة األداء تطوير العالقة بني رلتمع البحث  - 2

     وزيادة رضا ادلراجعني .

 الذي يوليو العاملون للسرعة والدقة يف إهناء إجراءات اجلمهور وإنعكاسو على األداء . التعرف على االىتمام -3

والقوانني عند التعامل مع اجلمهور ، وإنعكاس ربقق ادلهارة يف تطبيق األنظمة التعرف على األىداف التي  -4

 ذلك على كفاءة األداء .

الوصول إىل نتائج سبكن ادلسؤولني يف اإلدارات ادلتعاملة مع اجلمهور يف ربديد مدى األمهية النسبية للمهارات  -5

  التعامل مع اجلمهور من حيث تأثريىا على كفاء األداء .المختلفة في 

اسبة بناء عما تسفر عنو دراسة من نتائج قد تستفيد منها اإلدارات اليت تتعامل مع تقدمي توصيات من -6 

 اجلمهور . وقد توصلت الدراسة إىل أىم النتائج التالية : 

 ول يف ذلك يًتاوح بني بسيط ومتوسط .ذكشف تعاون اجلمهور يف كفاءة األداء إال أن اجلهد ادلب  أىمية رغم -أ 

إكتساهبا من خالل الدورات التدربية  تساعد العاملني على كسب تعاون اجلمهور  يتمإن أىم الطرق اليت   -ب 

  وربفيز العاملني . 
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الًتحبية وإستخدام تعابري الوجو  ي العباراتـور ىـالجمهإن أىم األساليب اليت تساعد على كسب تعاون  -ج 

  الدالة على الًتحيب . 

ىتمام بكسب تعاون اجلمهور وادلهارة يف إقناعو وبني كفاءة العاملني عدم وجود عالقة دالة إحصائية بني اإل -د 

 . يف أدائهم الوظيفي

       توجد عالقة طردية بني توافر القدرة على السرعة والدقة يف العمل وبني كفاءة األداء الوظيفي . -ه 

 تفاعل مع الجمهور( : يبين الدراسات السابقة الخاصة بال13الجدول رقم )
متغيرات 
 الدراسة 
 الحالية

صاحب  عنوان الدراسة
 الدراسة

سنة 
 الدراسة

مكان 
 الدراسة

المنهج 
 المستخدم

حجم 
 أداوت البحث العينة

األساليب 
اإلحصائية 
 المستعملة

أهم النتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة

التفاعل مع 
 اجلمهور

مهارات التعامل 
مع اجلمهور 
وعالقتها 

 بكفاءة األداء

فهد 
 1998 اخلريصي

الرياض 
 السعودية

ادلنهج 
 216 الوصفي

 ادلقابلة -
 إستبيان -

معامل إرتباط 
 بريسون

رغم أمهية كشف تعاون  -
اجلمهور يف كفاءة األداء إىل 

أن اجلهد ادلبذول يف ذاك 
 يًتاوح بني بسيط ومتوسط .

إن أىم الطرق اليت تساعد  -
العاملني على كسب تعاون 

من  اجلمهور يتم إكتساهبا
خالل الدورات التدربية 

 وربفيز العاملني .
إن أىم األساليب اليت تساعد 

على كسب تعاون اجلمهور 
ىي العبارات الًتحبية 

وإستخدام تعابري الوجو الدالة 
 على الًتحيب .

عدم وجود عالقة دالة  -
 إحصائية بني اإلىتمام

بكسب تعاون اجلمهور 
وادلهارة يف إقناعو وبني  

كفاءة العاملني يف أدائهم 
 الوظيفي .

توجد عالقة طردية بني   -
توافر القدرة على سرعة 

والدقة يف العمل وبني  
 كفاءة األداء الوظيفي .
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 تعقيب عام حول الدارسات السابقة :  - 4 -11

احلالية )مسات الشخصية وعالقتها باإلجهاد العصيب  إن الدراسات و البحوث اليت تناولت موضوع الدراسة -

لدى العاملني يف مناصب التفاعل مع اجلمهور( وعلى عينات سلتلفة من اجملتمعات تكاد تنعدم خاصة يف 

 العالقة بني ادلتغريين ادلدروسني حاليا .

ت الدراسة على حدى ، لكن ديكن القول أن الدراسات ادلتوفرة عرب سلتلف اجملتمعات لكل متغري من متغريا 

سامهت بكم ال بأس بو من ادلعلومات سهلت على الباحثة ربديد منطلق الدراسة ومسارىا العلمي الصحيح 

 خاصة أن معظم الدراسات إستخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي ، وىو ادلنهج ادلستخدم يف الدراسة احلالية .

داة للبحث وربطو ببعض ادلتغريات مثل ) السن ، كأ استخدام بعض الدراسات مقياس " أيزنك للشخصية "  -

 اجلنس ، ادلستوى العلمي ( وىو األداة ادلعتمدة يف الدراسة احلالية باإلضافة إىل ربطو بنفس ادلتغريات .

ولقد تباينت نتائج الدراسات السابقة اخلاصة دبتغريات الدراسة احلالية ، فمنها ما أسفرت على وجود عالقات 

بني متغري من متغريات الدراسة ومتغريات أخرى . ومنها ما وجدت فروق دالة وأخرى غري دالة . ىذا  إرتباطية

يؤكد خصوصية كل رلتمع وتأثري العامل الثقايف يف نتائج الدراسات و البحوث . وما زاد من أمهية ودور  ما

 الدراسة .اخلصائص السيكومًتية ألدوات البحث و مجع البيانات اخلاصة بالظواىر قيد 

مت تناولو من الدراسات السابقة اليت تتعلق دبتغريات الدراسة احلالية ، يتجلى دور إجراء دراسات  من خالل ما -

وحبوث منهجية كثرية و دقيقة ، خاصة ما تعلق منها  بالصحة العقلية يف رلاالت العمل الذي ال خيلو أي 

اجلنسني وخاصة اليت تتطلب اإلحتكاك والتعامل مع رلتمع منو .و على عينات سلتلفة من ادلوظفني من كال 

فئات متنوعة من اجلمهور . فقد كادت تنعدم الدراسات اليت أجريت على عينات اجلمهور ، خاصة يف اجملتمع 

 اجلزائري .



 
 نيالثال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 سمات الشخصية
 تمهيد . 

 . تعريف الشخصية  - 1

 . مكونات الشخصية – 2

 . محددات الشخصية – 3

 ينن  .ألنظرية السمات  - 4

 شخصية .للمقياس أينن   - 5

 نقد نظرية السمات ألينن  . -6

 عالقة الشخصية باإلجهاد . - 7

 خالصة . ال 
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 : تمهيد -

، يف طريقة إدراك الفرد لبيئة عملوثر الشخصية را كبَتا يف ؾبال العمل ، حيث تؤ يلعب مفهوم الشخصية دو        

و يف تقييمو و إستجابتو للعمل ، فسلوك الفرد ىو نتاج للتفاعل اؼبستمر بُت الفرد و اؼبوقف ، و اػبصائص 

ل معُت يف عمالشخصية تؤثر و تتأثر بالعوامل اؼبختلفة يف ؾبال العمل . فالفرد يسعى إىل ربقيق رغبتو يف 

قيقو لرغبتو . ومن مت يبدي إستجابتو و ردود أفعال العمل على أنو إما يسهل أو يعرقل رب ىذا ، و ينظر إىلاؼبنظمة

 : 1995 ، ) اؼبغريبزبتلف بإختالف نظرتو للعمل ، و دبدى إسهام العمل يف ربقيق رغبتو يف اؼبركز اؼبرموق . 

107 ) . 

 الشخصية : تعريف – 1

 باختالف التمايز و االختالف ىذا يرجع و ، النفس علم يف الشخصية تعريفات واختلفت تعددت لقد      

 ومدى ، ربديدىا ودرجة ، مشوليتها حيث من التعريفات ىذه اختلفت حيث ، الشخصية لعلم النظريات الدارسة

 فهي مانعاً، علمياً  اتعريف وتعرف الشخصية ربدد أن السهل من وليس اؼبوضوعية للمالحظة قابلية مفاىيمها

 .: 357)  1992 ، و آخرون )األبرشي . بآثارىا إال تعرف ال واؼبغناطيسية كالكهرباء

 من تتكون " بأهنا عرفت وقد ، الباحثاليت يتبناىا  النظرية من جزءااليت تكون  باؼبفاىيم الشخصية تعرفو 

 يف ىاما مركزا اليت سبثل العوامل أو للمتغَتات تبعا الفرد لوصف تستخدم اليت الوصفية األلفاظ أو القيم ؾبموعة

 ( . 358 : 1964،  )قبايت . اليت يتبناىا النظرية

 اليت النظريات وتناقضت تعددت ولذلك ،  دراستها يف ومشقة صعوبة النفسية الظواىر أكثر من الشخصية وتعد

  1997: 92 ) .، )دعبس.  حوؽبا التعاريف وتناقضت تعددت وبالتايل تفسَتىا رباول

 اليت زبدم الدراسة اغبالية وىي كاآليت:وبعد البحث والتقصي يف موضوع الشخصية مت إختيار بعض التعريفات 
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 تعريف الشخصية لغويا : – 1 – 1

 مواد للرازي الصحاح ـبتار يف جاء كما الشخص و ، شخص من العربية اللغة يف شخصية كلمة اشتقت     

 ( . 167 : 1992 ، رزق . ) بعيد من تراه كما غَته و اإلنسان

 يف( persona) كلمة و  (personality) لكلمة كًتصبة األجنبية اللغات يف للشخصية اللغوي األصل يف أما

 أثناء يف و ، أنفسهم اؼبمثلُت إىل تشَت أصبحت مث اؼبمثلون،  يرتديو الذي القناع تعٍت اللغة يف و ، الالتينية

 : مرجع سابق ، )رزق .الشخص عليو يبدو كما ما شكل أهنا على للشخصية ينظر أصبح اؼببكرة الرومانية العهود

170. ) 

يظهر من بعد وقد يراد بو الذات اؼبخصوصة وتشاخص القوم والشخص يف اللغة العربية سواد اإلنسان وغَته 

، الصَتيف)  .إختلفوا وتفاوتوا . صبع كلمة شخص يف القلة " أشخص " و يف الكثرة " شخوص " و " أشخاص " 

2007  :13 . ) 

 ، شخص" إىل شخصية كلمة الشخصية، وذبرد كلمة دبفردات وغَتىم( )الرازي العربية اللغة قواميس حفلت ولقد

 . رفعو وبصره  عينيو فتح ، بصره ارتفع  "شاخص شخوصا،

  . غَته إىل موضوع من َشخص" :خرج"

 . أزعجو و أقلقو أمر : أتاه "بو ُشخص"

  . : اعبسيم  "الشخيص"

 . : أزعجو "أشخصو"

 . واؼبتفاوت اؼبختلف :  "اؼبتشاخص"
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 ابن)شخصو. رأيت فقد جسمانو رأيت وكلما ، بعيد من اإلنسان سواد ماسبق إىل اإلضافةب تعٍت شخص وكلمة

 . ( 22 -11 :1981،منظور

أن العلماء والباحثون إتفقوا يف وحسب ما سلف ذكره من ؾبموعة التعاريف العربية وغَت العربية اؼبذكورة ، يتضح 

التعريف اللغوي للشخصية على أهنا مظهر الفرد يف من وبيطون بو أي أنو ذو شخصية قوية أو شخصية جذابة أو 

 شخصية ضعيفة .

 : النفس علماء نظر وجهة من الشخصية تعريف - 2 – 1

 يف الداخلية بالنواحي اىتم من التعريفات ىذه ومن للشخصية، علمية تعريفات قدموا النفس علماء أن الواقع يف

 .البيئة مع الفرد توافق ألسلوب األكرب االىتمام أعطى من ومنها الشخصية،

 :للشخصية ألبورت تعريف -أ 

 الفريد أسلوبو ربدد اليت السيكوفيزيقية النظم لتلك الفرد داخل الدينامي التنظيم بأهنا الشخصية  "ألبورت  "عرف

 ( .345: 1978 ، ليندزي ، البيئة . )ىول مع التوافق يف

 يف وأثبت "البيئة مع التوافق يف الفريد أسلوبو ربدد اليت" عبارة من متخلص التعريف ىذا على تعديال دخلأ مث

 ( .  251 :1990 ،جابر ) . "والتفكَت السلوك يف اؼبميز طابعو للفرد ربدد اليت" موضعها

 تعريف كاتل للشخصية : -ب

 يعملو سوف دبا التنبؤ لنا تتيح اليت تلك" ىي الشخصيةو (  التنبؤ على فيقوم للشخصية) "كاتل" تعريف أما

 ( .289 : اؼبرجع السابق ،. )جابر "معُت  موقف يف الشخص
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  : 1996عبد الخالق  تعريف –ج 

الذي يعرف الشخصية بأهنا ) مبط سلوكي مركب ثابت إىل حد كبَت يبيز الفرد عن غَته من األفراد ويتكون من 

تنظيم فريد جملموعة من الوظائف والسمات واألجهزة اؼبتفاعلة اليت ربدد طريقة الفرد اػباصة يف اإلستجابة وأسلوبو 

 (.19،  1990عبد اػبالق ) .اؼبميز يف التكيف مع البيئة 

 احمليطة هبا وكذا تنظيما فأنصار ىذه الفئة من التعاريف يعتربون الشخصية وحدة موضوعية متفاعلة مع البيئة

 :اؼبرجع السابق ، عبد اػبالق).التكامل بُت أفعال الفرد ويبكن تفسَت مظاىر السلوك اؼبختلفة للفرد وبدث داخليا

47).  

 :للشخصية " أيزنك"  تعريف  - د

 والعاطفي اػبلق() والنزوعي )الذكاء( اؼبعريف: ىي سلوكية أمباط أربعة حول للشخصية "أيزنك "تعريف يدور

 تتحدد كما اغبي للكائن واؼبمكنة الفعلية السلوكية لألمباط الكلي اجملموع "ىي فالشخصية.  واعبسمي )اؼبزاج(

 األمباط ىذه فيها تنتظم اليت اؼبكونة لألجزاء التفاعل الوظيفي خالل من وتنمو تنشأ وىي ، والبيئة بالوراثة

 .(329: 1990 ،)جابر.  "السلوكية

 وعقلة ومزاجو لطابع الفرد ما حد إىل والدائم الثابت التنظيم ذلك"بأهنا الشخصية " أيزنك "يعرف خرى وبصورة

 ( .169:  1983 ،عبد اػبالق . ) "للبيئة الفرد توافق وبدد والذي جسمو وبنية

 باإلضافة وسهلة واضحة لغة الستخدامو ( وذلك للشخصية "أيزنك "تعريف)  التعريف ىذا الباحثة وستتبٌت

 الدراسة ؽبذه العام اؼبنظور مع ويتفق ينسجم ما وىو ، اإلدراكية واعبوانب الظاىرة السلوكية اعبوانب على الحتوائو

 أن الباحثة إستخدمت اختبار " أيزنك " للشخصية كأداة يف الدراسة . باإلضافة إىل .
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 فليس ،حبتة  افًتاضية مسألة ىو الشخصية تعريف أن نالحظ للشخصية تعريفات من عرضة تقدم ما كل منو  

 للشخصية اعبيد التعريف يتضمنها أن هبب واعتبارات فبيزات ىناك ولكن خاطئ، خرآو  صحيح تعريف ىناك

 : وىي

 منها ، وتقاس الناذبة الوحدة ىي وإمبا تكوهنا اليت الصفات ؾبموعة ؾبرد ليست الشخصية أن ويعٍت  :التكامل -

 .وتكامل وانسجام سباسك من مكوناهتا بُت يكون ما بقدر الشخصية قوة

 ( .10:  2003 ،أضبد ) اؼبختلفة . الشخصية عناصر بُت اؼبستمر التفاعل أنبية إىل وتشَت  :الدينامية  -

ويف ىذا السياق برزت تعاريف فباثلة لكنها سبيل إلستثناء أن يشمل معٌت الشخصية اعبوانب اؼبعرفية لسلوك الفرد 

) ذكاء ، قدرات ، معاريف ( كالتعريف الذي ورد يف القاموس األساسي لعلم النفس والذي يعترب الشخصية 

ف اؼبواقف من خصائص وجدانية وإنفعالية ودينامية عامة ؾبموع ما يبيز طريقة الفرد يف السلوك واإلستجابة ؼبختل

 .(Bloch & al , 1997 : 927) وثابتة نسبيا .

 لكن وعلى الرغم من ىذا التعدد ، يبكن أن تصنف تعريفات الشخصية تصنيفات عدة فمنها ما يقسمها إىل:

 تعريفات هتتم بالشكل واؼبظهر اػبارجي اؼبوضوعي . -

 الداخلية وتركز على اؼبفاىيم أو األساسيات .تعريفات هتتم باؼبكونات  -

 ومنها ما يبيز بُت :

 تعريفات ترى يف الشخصية مثَتا أو منبها . -

 تعريفات ترى يف الشخصية استجابة . -

 تعريفات ترى يف الشخصية متغَتا وسيطا بُت اؼبثَت واالستجابة . -
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ايف ، ذ)الق  .على التوافق ، أو على تفرد الشخصيةة أو تكاملية أو تدرهبية ، أو مؤكدة ومنها ما يعد تعريفات كلي

2001  :12- 13. ) 

 مكونات الشخصية : - 2

يبكن إعتبار مكونات الشخصية عوامل تؤثر يف الشخص نفسو وبالتايل يف سلوكاتو وطبيعة عالقتو باآلخرين ومنها 

أن األساس الذي تقوم عليو الشخصية يتكون  (1969 " )لبورت" أالداخلي واػبارجي والوراثي واؼبكتسب ويرى 

 ولد هبا الفرد وتتكون فبا يلي : يمن ؾبموع العوامل الوراثية اليت 

 (reflexes) بُت كل أفراد النوع الواحد وتتعلق باحملافظة على اغبياة كاؼبنعكسات  عوامل مشتركة  : - 1 – 2

وىي عمليات مرتبطة باعبهاز العصيب  (Homeostasis )وعمليات التوازن الداخلي   (drives) والدوافع 

 .وتتم بشكل ال إرادي 

 .وغَتىا تتعلق جبنس الفرد ولونو وتركيبو العام وحجمو وطباعو اؼبزاجية  عوامل وراثية : - 2 – 2

اؼبرجع  : ايفذالق) .للقيام بعمليات تكوين اإلرتباطات والبٌت أي اإلستعداد للتعلم  اإلستعداد : - 3 – 2

 ( .26،   السابق

إىل وجود ثالث عوامل رئيسية ربدد شخصية الفرد وتظهر ىذه  (Richard Lazarus, 1969) ويشَت الزاروس

 خر يف صبيع النظريات اؼبعروفة يف ؾبال الشخصية بصفة عامة وىي :آالعوامل بشكل أو ب

اغبافز ، واغباجة والرغبة ... : يذكر الدافع يف نظريات الشخصية ربت أظباء عدة منها : الدوافع - 4 – 2

على أن كل ىذه اؼبفاىيم وما شاهبها تعٍت شيئا واحدا وىو وجود نوع من الضغط يؤثر يف الفرد للقيام بسلوك 

 . ما ، وقد توجد يف صورة عضوية أو وجدانية

الفرد منظم وىادف نتيجة وجود جهاز عصيب ، مكون من مراكز  دبعٌت أن سلوك:  عامل السيطرة - 5 – 2

 وشبكات عصبية تتحكم يف نشاط وتنظمو سواء كان حركيا أو فكريا أو إنفعاليا .
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ها يف حُت يسمح بإشباع حاجات معينة  ويرجي بعض  يوجد تنظيم داخلي للسلوك:  عامل التنظيم - 6 – 2

اؼبرجع ) القذايف ،  الشخصية اؼبتعددة حبيث تعرب عن وحدهتا .يبنع تلبية أخرى . كما ينسق بُت مكونات 

 ( . 29 – 27:  السابق

( أن الشخصية تتكون من اؼبكونات التالية : 01فيوضح من خالل اؼبخطط رقم )،  2003ضبد ماىر أ أما

،  أضبد).  )، والقدرات ، واإلذباىات النفسية واإلىتمامات واؼبيول القيم ، واإلنفعاالت ، واغباجات (

2003  :178. ) 

 مكونات الشخصيةيوضح ( : 11المخطط رقم )

 (178:  2003اؼبصدر : ) أضبد ماىر ، 

 

 الحاجات                  القدرات                                

 اإلتجاهات النفسية                                            اإلنفعاالت                          

 الشخصية                                          

 اإلهتمامات والميول              القيم                    

 محددات الشخصية : – 3

 : مايلي احملددات تلك من و الشخصية تكوين يف سانبت اليت احملددات بعض ىناك

 : للشخصية البيولوجية المحددات -  1 – 3

 ىو للسلوك البيولوجي األساس أن و أساسها يف اجتماعية اإلنسانية الطبيعة أن توكيد إىل النفس علماء بعض يبيل

 يف البيولوجية اعبوانب أنبية إغفال أو إنبال يبكن ال لكن و،  األخرى اغبيوانات و اإلنسان بُت اؼبشًتك القدر

 . الشخصية دراسة
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 نظرتنا و أفقنا يوسع أن شأنو من الشخصية دراسة يف البيولوجي اجملال إدخال أن إىل " روجرز وليام " فيذىب

 علم و البيولوجيا علم يف أفكاره من الكثَت البيولوجي االذباه ويستمد ( الشخصية دراسة ؾبال ) اعبديد اجملال ؽبذا

 .؟ تتعدل وكيف ؟ تنمو كيف و تتكون كيف و للشخصية، نظرهتما يف هبما يتصل ما و الفسيولوجيا

   :  أنبها ، متعددة ؾباالت على اىتمامهم الشخصية دراسة يف البيولوجي االذباه أنصار يركز و

 الظروف عن النظر بصرف و ؛ الوراثية  العوامل تأثَت ربت بعض عن بعضهم ىبتلف فاألفراد : الوراثة دراسة -أ 

  .  هبم احمليطة البيئية التأثَتات و

 . الشخصية أنماط و وظائفها بين العالقة و  العضوية األجهزة دراسة -ب 

 . (12 : 2003 ، أضبد) .للفرد الغددي و البيوكيميائي التكوين دراسة  -ج 

 المحددات اإلجتماعية : – 2 – 3

 ينخرط أو الفرد يعيشها اليت الثقافة اؼبنظومة هبذه واؼبقصود .الشخصية ؿبددات من اآلخر احملدد اؼبنظومة ىذه تعد

 نوع ، للفرد اؼبعاصرة والثقافة واغبضاري التارىبي الًتاث ىذا يشكل و لو واغبضاري التارىبي الًتاث كذلك فيها،

 ود)دا .آخر  عن لشخص   اغبضاري التاريخ ومن ، ألخرى ثقافة ومن آلخر ؾبتمع من متباينة تراىا اليت الشخصية

 ( .19 : 1991، وآخرون

 المحددات الثقافية : – 3 – 3

 اليت التصرف أشكال الفرد هبا يتعلم واليت االجتماعي التثقيف خالل من اجملتمع يف عضواً  الفرد ينخرط حيث

 .اجملتمع يف مرغوباً  مبطاً  يعد الذي الشخصية مبط تبٍت إىل بالتايل ويتجو اعبماعة تتقبلها

 .التثقيف عملية يف األطفال تربية طرق عن اؼبسئولة اؼبؤسسات تلعبو الذي الدور أنبية الدراسات أظهرت لقد

 2004  : 112) . ، الطفيلي)
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 :  لفرد بها يقوم الذي الدور محددات – 4 - 3

 فكرة و ، فيو يوجد الذي االجتماعي احمليط و الفرد من كل إىل يشَت إمبا اغبياة يف الفرد يؤديو الذي الدور إن

 جنسو و سنو حسب الفرد، من اؼبتوقع بالسلوك تتصل معينة صباعية دبعايَت الفردي السلوك بربط لنا تسمح الدور

 .  الوظيفي و اؼبهٍت زبصصو و

 يتوقعو ما " ألبورت جوردن " عنو عرب كما ببساطة ىو أو االجتماعية اغبياة يف اؼبشاركة من مشتق نوع ىو فالدور

 اليت االجتماعية األدوار اجملتمعات من ؾبتمع كل وبدد و ، اعبماعة داخل معينا مركزا وبتل الذي الفرد من اجملتمع

 دور ، الذكر الولد دور ، األكرب بناال دور ، األم دور ، األب كدور العادية حياهتم يف هبا القيام أفراده من يتوقع

 و االجتماعي النظام باسم نسميو ما يكون اؼبختلفة األدوار بُت اؼبتبادل التفاعل و ( األسرة داخل ) بناال

 . (96:  1979،   ـبيمر) .األسرة

 خوةاإل و األم و األب هبا يقوم اليت األدوار نفسو الوقت يف يتعلم األسرة يف بدوره القيام يتعلم عندما فالطفل

 ثراأ األدوار ىذه صبيع ربدث و ، بتقليدىا يقوم مباذج دبثابة لو بالنسبة ىم و ، دوره مع متبادلة فأدوارىم ، الكبار

 للفرد أن الواضح من و.  ذلك بعد حياتو يف إليو وبتاج الذي التثقيف و االجتماعي التطبيع عملية يف مهماَ 

 ما فكثَتا ، األدوار بصراع نسميو ما أحيانا وبدث قد و ، االجتماعية حياتو يف األدوار من كبَتة ؾبموعة الواحد

 على واإلشراف ، األبناء رعاية من الدور ىذا منها يتطلبو ما و ، كأم دورىا مع العاملة اؼبرأة دور يتعارض

 ( .53:  اؼبرجع السابق ، أضبد. ) مواعيده و عملها بواجبات ملتزمة كموظفة دورىا و تربيتهم،

 : الموقف محددات – 5 - 3

 العمليات فحىت ، فيها توجد أو هبا سبر اليت اؼبواقف عن مستقلة كانت لو كما الشخصية إىل النظر يبكن ال

  . فيها تتحقق مواقف و بيئية عوامل أو داخلية أجهزة وجود تتطلب الفسيولوجية أو البيولوجية
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 ، التنفس لعملية الزم خارجي ىواء وجود نفسو الوقت يف و ، داخليتُت رئتُت وجود تتضمن مثال التنفس فعملية

 الالزم الطعام وجود تتطلب نفسو الوقت يف و  ، باعبوع الداخلي اإلحساس تتضمن األخرى ىي اؽبضم وعملية

 .  السلوك دائرة إغالق يتم معا واػبارجية الداخلية العوامل هبذه و ، الدوافع ىذه إلشباع

 أو اؼبسؤولية ربمل وعدم الكرم و البخل و الشجاعة و احملبة و األمانة إن"  : " ديوي جون"  يقول كما و

 شيء شبة فليس البيئة، قوى مع الفرد لقدرات فعلية أوتكيفات توافقات بل ، بالفرد خاصة فبتلكات ليست ربملها

 يبر اليت والثقافية االجتماعية و اؼبادية للبيئة انعكاسا نفسو الوقت يف يكون أن دون أوشخصية ةذاتي يعد أن يبكن

 . (15 – 14 : اؼبرجع السابق ، أضبد) ."  الفرد هبا

 و موقف يف قائدا الفرد يكون فقد ، سلوكو يف مهماَ  دورا يلعب الفرد فيو يوجد الذي اؼبوقف أن يتضح سبق فبا و

  .  اغبالتُت كال يف لديو القيادة شروط توافر رغم ، آخر موقف يف تابعا

 : "يزنكأل" السمات  نظرية – 4

 صبيع "أيزنك "رتب قد و ، اؼبزاجية و التكوينية الشخصية يف اؼبعاصرة االذباىات حدىا "أيزنك " نظرية تعترب

 من واحدة بوتقة يف ووضعها ، اؼبعاملة و التحليل و التعلم نظرية و ، التصنيفية و التارىبية و البيولوجية القوى

 العاملي التحليل ؽبذا استخدامو لكن عملو يف العاملي التحليل "أيزنك"  استخدم لقد ، الشخصية فهم أجل

 قاعدة يف قبد حيث ىرمي، تنظيم أهنا على للشخصية "أيزنك" ينظر و ، "كاتل" استخدام من داللة أكرب كان

      التايل اؼبستوى أما ، احملددة االستجابة ىي و ، واقعيا مالحظتها نستطيع اليت السلوكيات اؽبرم ىذا

 " حبوث معظم إن . رئيسة أنواع أو واسعة أبعاد اؽبرم ىذا قمة يف و ، اؼبعتادة االستجابات فيو األوسط( فتظهر )

 االنطوائية و ، العصابية مقابل االنفعايل االستقرار نبا :رئيسيُت بعدين لفهم منو ؿباوالت كانت التطبيقية "أيزنك

  . اعبماعية اؼبشاركة و العالقات و لالتصاالت ؿبب الشخص يعترب درجة أي إىل يعكس فبا االنبساط مقابل

 ( .110:  1990 ، )إقبلر
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 : يلي كما ىي مراحل بثالث "أيزنك " نظرية مرت قد و ىذا

  : ( 1947 ) األولى المرحلة   - 1 – 4

 مباشر أو أويل تصور تقدمي خاللو حاول " الشخصية أبعاد " وىو ، لو كتاب أول بظهور اؼبرحلة ىذه ترتبط

 النظر وجهات تقاربت الذي و بو، مر الذي الطويل التاريخ بعد اؼبفهوم ؽبذا بلورة و االنطواء و االنبساط ؼبفهوم

 . أخرى  أحيان يف تباعدت و ، األحيان بعض يف لو اؼبفسرة

  : ( 1957 ) الثانية المرحلة   - 2 – 4

 التعلم نظريات على ؽبا صياغتو يف اعتمد اليت لفروضو، متماسكة صياغة إىل اؼبرحلة ىذه خالل" أيزنك "وصل

 لنظرية األساسي  ضفالغر  )  (P.Pavlov "بافلوف" نظرية و (C.L.Hall) "ىول "نظرية اغبديثة ، خاصة

 تعزى اليت و اؼبفهومُت، ؽبذين الفرضية التكوينات إىل خاص بوجو يرجع ))خبصوص اإلثارة و الكف "  أيزنك"

 يف كبَتة بدرجة عليها يعتمد فرضية، عصبية عمليات عن عبارة الكف و فاإلثارة ، الباحثُت ىذين مفاىيم إىل

 اػباصة العصيب األساس ؼبسلمة االنبساط بعد يربط النظرية ؽبذه األساسي فالتصور ، وطبوده السلوك اكتساب

 زبطيطي شكل يلي وفيما . معُت لشخص اؼبركزي العصيب اعبهاز سبيز اليت و ، الكف و اإلثارة ميول بتوازن

 مبسطة . بصورة (1957 ) النظرية ؽبذه األساسية العناصر يوضح
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 (1957) أيزنك لنظرية األساسية العناصر يوضح : (11)شكل

 (. 94، 2000 : عبداهلل) اؼبصدر:

  الظاهرة المستوى

 االضطراب مبط االجتماعي السيكاتَتي
 ديستيميون : عنداالنطوائيُت

 ىيستَتيون : عنداالنبساطيُت

 االجتماعية التنشئة الشخصية
 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 للتشريط القابلية االنفعال / التعلم
 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 اػبوف تشريط الفسيولوجي
 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 والكف اإلثارة توازن 
 لإلثارة قابلية وجود : عنداالنطوائيُت

 للكف قابلية وجود عنداالنبساطيي

 

 يف الكف من منخفضة ودبستويات اللحاء مستوى يف لإلثارة القابلية من مرتفعة دبستويات يتميزون فاإلنطوائيون

 لإلثارة القابلية من منخفضة مستويات أي سباما، ذلك بعكس االنبساطيون يتميز بينما ، أيضا اللحاء مستوى

 . الكف من مرتفعة ودبستويات

 بنفس - نفسها عن تشف سوف عصبية ألجهزة اؼبميزة اػبصائص أن إىل صورة أبسط رضغال ىذا يشَت و

 ، سلوكية مفاىيم إىل أوضح بصورة اؼبعاين ىذه ترصبت ما إذا و اؼبالئمة ، الظروف توجد حينما ، األسلوب

 مقاييس بُت دالة ارتباطات وجود يتوقع فسوف
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 ناحية من االنبساط لبعد ثابت قياس أي بُت و بينها و ناحية من البعض بعضها بُت اؼبختلفة التشريط و التعلم

 . أخرى 

 : (  1967 ) الثالثة المرحلة - 3 –4

 قام الذي اؼبكثف التجرييب العمل خالل من تأصيلها، مفاىيمو و تطوير و تعميق اؼبرحلة ىذه يف "أيزنك "حاول

 :للشكل التايل طبقا وئزمال و ىو بو

 (1957،1967)  أيزنك نظريتي بين األساسية العناصريوضح  : (12الشكل)

 (68، 2000)عبداهلل:اؼبصدر: 

  الظاهرة المستوى

 االجتماعي السيكاتَتي

 

 

 الشخصية

 

 

 االنفعال / التعلم

 

 

 الفسيولوجي

 االضطراب مبط -１

 

 االجتماعية التنشئة -２

 

 اػبوف تشريط -３

 

 للتشريط القابلية -４

 

 لالستثارة القابلية -５

 

 العصبية اؼبنطقة -６

 ديستيميون : االنطوائيون

 سيكوباتيون : االنبساطيون

 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

 جيد : عنداالنطوائيُت

 سيء : عنداالنبساطيُت

مرتفع      نشاط : عنداالنطوائيُت

 الصاعد( الشبكي )التكوين

 منخفض نشاط : عنداالنبساطيُت
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 اعبزء يف تظهرا واللتان (1967 ، 1957)  "أيزنك "نظرييت بُت األساسية الفروق السابق الشكل من ويتضح

 السلوك على (1967 ) عام نظرية تركز العلوي اعبزء ففي ، الًتتيب على الشكل ؽبذا السفلي اعبزء و العلوي

 نظرية كانت بينما ، االنبساطي للسلوك اؼبتطرفة الصورة أنو أساس على ، للسيكوباتيُت االجتماعي ضد

 اعبزء يف حدث الذي التغَت أما ، اؽبستَتية األعراض على تركز ( 02 ) الشكل يف عرضها السابق (م1957)

 ربديد يبكن ، االستثارة مستوى يف واضحة فروق وراءىا تكمن للتشريط القابلية يف الفروق أن مؤداه السفلي

 القابلية يف الفروق ىذه أن إىل م(1957) نظرية أشارت بينما ، الصاعد الشبكي بالتكوين الفسيولوجي أصلها

 من كثَت يف يظهر و معروف غَت فسيولوجي ألصل (الكف / اإلثارة ) توازن يف فروق وراءىا يكمن للتشريط

 ( . الكف/االستثارة توازن )مثل مثلها االستثارة مستوى عن اغبديث إىل (الكف/اإلثارة) من االنتقال أن األحيان

 أن مؤداه ، واحد شيء عن اؼبفهومان يعرب مدى أي إىل لنا توضح طبيعية معادلة افًتاض دبقدورنا يصبح وبالتايل

 من مرتفع / اإلثارة من مرتفع ) دبستوى يتميزون لالستثارة القابلية من مرتفع دبستوى يتميزون الذين األفراد

 اؼبتغَتات بعض تتدخل ردبا ألنو ، االتساق ىذا إىل باالستمرار اؼبعادلة ىذه تشَت ال ذلك رغم و ، (الكف

 .( 69:  2000 ، )عبداهلل . ما حد إىل تؤثر قد و التنبيو شدة سبيل على النوعية

 سلسلة يتبع ىو و ، االجتماع وعلم األحياء علم بُت الربط ؿباولتو يف تلخيصو يبكن الرئيس "أيزنك "إسهام ولعل

 الفروق إىل التنشيط و كالتنبيو النَتولوجية، اؼبفاىيم إىل والفسيولوجية التشروبية البنيات من طويل طريق يف العلية

 ىذه إىل ينظر وىو اؼبعملية ، ىرواالظ من غَتىا و اغبسية، العتبات و اإلدراك و االشًتاط و التعلم يف الفردية

 اليت العصابية، و لالنبساط الظاىرة األمباط ربدد معينة بيئية مؤثرات ىي و ، الشخصية ؼبفهوم كسوابق كلها

 اجتماعية ظاىرة قبد للمعادلة أخرى بيئية مؤثرات أضفنا إذا و العواقب جانب ويف ، االستخبارات ليهاإ تتوصل

  . السياسية واالذباىات اعبنسي ، السلوك و ، للتعليم القابلية و ، اعبريبة و كالعصيان ، ـبتلفة
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 االختيار و ، اعبمالية والتفضيالت ، الفكاىة و ، للحوادث كاالستهداف ، ربديدا أكثر سلوكية أمباطاَ  قبد كما

 وبالسلوك ناحية من بالبيولوجيا الشخصية مفهوم بربطو "أيزنك "واستطاع ، الفراغ وقت قضاء أنشطة و ، اؼبهٍت

 دعاة فيها وبصر اليت اؼبغلقة الدائرة يكسر أن ( مباشر كبو على مالحظتو يبكن كالنبا و ) أخرى ناحية من

 ،)جابر.   االستخبارات متغَتات بُت االرتباط معامالت على دراساهتم يف يعتمدون حُت أنفسهم العاملي التحليل

1986  :201). 

 : "يزنكأ" عند الشخصية سمات   - 5 – 4

 للفعل نزعات إىل استعدادية تشَت مفاىيم فالسمات .الشخصية وصف يف وأقدمها الطرق أبسط من السمة تعترب

 (.54 :  1993،الزاروس). معينة بطريقة االستجابة أو

 يتميز اليت فرديتو فرد كل سبنح اليت ، فهي الشخصية ظباهتم ع الختالفجسلوكاهتم و ىذا را يف ىبتلفون فالناس

  . غَته عن هبا

 :وىي سباماً  السمة مفهوم يتضح حىت إدراكها هبب اليت اؽبامة األسس بعض ىناك السمات بتعريف البدء قبل و

 .اؼبؤثرات من معُت نوع كبو معينة بطريقة لالستجابة الشخص لدى نزوع ىي ظبة كل أن -

 .الشخصية يبيز الذي ىو وؾبموعها السمات من عدداً  شخص كل لدى أن -

 أشكال يف عال ترابط بينها صفات اجتماع وأن الصفات أو العناصر من عدد على تنطوي ظبة كل أن -

 : 116).   1982 ، الرفاعي .) السمة وجود يؤكد الذي ىو وجودىا

 : السمة تعريف - 6 – 4

 ونظرياهتم نظرهتم الختالف تبعاً  زبتلف السمة فتعريفات النفس، علماء عند الشخصية تعريفات تعددت كما -

 .الشخصية يف
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 على القدرة ولديو بالفرد ىبتص و ، والتمركز بالتعميم يتميز عصيب نفسي نظام"بأهنا السمة "ألبورت "فيعرف -

 السلوك من متعادلة اؼبستمرين ألشكال والتوجيو اػبلق وعلى ، وظيفياً  اؼبتعادلة اؼبنبهات من العديد نقل

 .( 347 : 1978 ، آخرونو  )ىول. "التوافقي و التعبَتي

 القدرة ؽبا نفسية عصبية بنية" بأهنا ويعرفها ، حقيقية فيزيقية بيولوجية تكوينات السمات أن "ألبورت " ويرى -

 لو كبو على ) متكافئة ألشكال  اؼبستمر التوجيو يف اؼببادأة وعلى ، وظيفياً  اؼبتكافئة اؼبثَتات استخالص على

 . (257:  1990،  جابر ) .والتعبَتي  التوافقي السلوك من ( متسق معٌت

 اليت الوحدة من نوع يربطها اليت واالستجابات األفعال ردود ؾبموعة أهنا":بقولو السمة عرف فقد "كاتل " أما -

 )عبد األحوال. معظم يف الطريقة بنفس ومعاعبتها ، واحد اسم ربت توضع أن االستجابات ؽبذه تسمح

 ( .42:  1983  ،اػبالق

 يستخرجعاملي  بعد وىي الشخصية، خصائص من نسبياً  ثابت جانب "كاتل" نظر وجهة من السمة وتعترب -

 ( .276:  1975،  . )غنيم  الناس بُت للفروق أي لالختبارات العاملي التحليل بواسطة

 عادات يف ملحوظ اتساق ىي والسمة للفعل، الفردية النزعات من ملحوظ ذبمع" بأهنا السمة "أيزنك "ويعرف -

 ( .497:  اؼبرجع السابق،   و آخرون اؼبتكررة . )ىول وأعمال و الفرد

، )غنيم األفراد. من غَتة عن الفرد هبا يتميز نسبياً  ثابتة متميزة طريقة أية أهنا":و بقول السمة " جليفورد" وعرف -

 . ( 251:  اؼبرجع سابق

 اليت واؼبكتسبة أ الفطرية االجتماعية أو االنفعالية أو العقلية أو اعبسمية الصفة": بأهنا "زىران" عرفها حُت يف -

 . (59:  1997،  السلوك . )زىران من معُت لنوع نسبياً  ثابت استعداد عن وتعرب ، الفرد هبا يتميز

 واالنفعالية والعقلية اعبسمية الصفات ؾبموعة أهنا :" ىومن خالل التعاريف السابقة يبكن تعريف السمة عل -

عن  ص و اليت يبكن مالحظتهااألشخا من الشخص عن غَته  هبا يتميزاليت  و نسبياً   التابثة واالجتماعية

 ." طريق السلوكات اؼبنتهجة من قبلو
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 ألن :  وذلك للسمة " أيزنك "تعريف على ىذا األساس ستتبٌت الباحثة  -

 للشخصية . "أيزنك"األداة اؼبطبقة يف الدراسة اغبالية ىي إستخبار  – 1

 .وشامل وواضح وسهل بسيط أيزنك تعريف   - 2

 .اػباصة صفاتو لو فرد فكل هغَت  عن الفرد سبيز "أيزنك"  لتعريف افقو  السمة أن - 3

 : وىي واضحة أبعاد ثالث يف تتمثل بسمات الشخصية حدد " أيزنك"  – 4

 . االنطواء -االنبساط بعد  -

 . االنفعالي االتزان -العصابية بعد  -

 . الواقعية -الذهانية بعد  -

 إىل :  البعد الذي استخدمو " أيزنك" ويدل مفهوم

 أن البعد متصل ثنائي القطب من الرتبة الثانية ) على سبيل اؼبثال العصابية / اإلتزان اإلنفعايل ( . – 1

البعد مكون أساسي يف بناء الشخصية ، فمصطلح البعد يشَت إىل نظام تكويٍت )بنائي( يف نظرية الشخصية  – 2

 ( . 73:  2006. ) مكي ، 

 لقياس الشخصية : "يزنكأ" مقياس  - 5

يف  "نكيز أ "مبوذج الشخصية عديدة و متنوعة ،و يعترب ؾبالاليت طرحت يف  النماذج اإلحصائية اؼبشهورةإن   -

العصابية ) و( االنبساطية مقابل االنطوائية أساسية ) أبعاد  "أيزنك" فيو  الذي طرح من أنبها و الشخصية 

رضوان، ). الذىانية  عليو تسمية القرن أطلقيف الثمانينات من ىذا ف ؽبا بعد ثالث ا. مث أض(  مقابل االتزان

2000 :89-97 .) 
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اليت قامت استنادًا إىل مفاىيم نظرية سلوكية و  dimensional)  (يف منظومتو الُبعدية "نكيز أ"وقد استند  -

ض إىل اغر طة استخبارات مصممة ؽبذه األسانتائج ربليالت إحصائية متعددة األبعاد لقياس الشخصية بو 

 (اختالف حوؽبا، مفادىا أن اؼبنظومة الُبعدية أقرب سبثيالً للظروف الواقعية من اؼبنظومة التصنيفيةفرضية يوجد 

 (classificatory  ، إذ أنو يف النهاية ال يوجد فرق جوىري بُت ظبات السلوك السوي وظبات السلوك

 .  (Moeller,1994:7). اؼبرضي

أن ذبميع السمات  (Maragraf & Schneider, 1994 : 48)" شنايدر"و" ماراغراف"ويرى كل من  -

يف فئات تصنيفية أقرب مطابقة لسلوكنا اليومي، ذلك أن االضطرابات النفسية تتصف بصورة واضحة 

بالسمات االنفعالية. وعندما يقوم إنسان ما بوصف نفسو فإنو يقول بأنو "حزين" أو "خائف" أو غاضب" 

   % سعيدة.0% مكتئبة و 30% خوافة و 70أهنا اخل، وقلما قبد شخصاً يصف حالة مشاعره ب…

 : "أيزنك" لوصف النظري لألبعاد األساسية اليت حددىاصر لتـبوفيما يلي عرض 

 االنطوائية:\االنبساطيةبعد  – 1 – 5

مبطُت رئيسُت للشخصية ونبا النمط اؼبنطوي والنمط اؼبنبسط. ورأى أهنما مبطان  "يونغ"حدد  (1920)يف عام 

 "متناقضان، حيث يتجو األول كبو العامل الداخلي والثاين كبو العامل اػبارجي. ويف طبسينات ىذا القرن وجد

ية عامل نتيجة التحليل العاملي الذي قام بو عاماًل مشاهبًا من حيث السمات أطلق عليو تسم "أيزنك

  "أيزنك"االنبساط،حيث مت إثبات وجود ىذا العامل يف دراسات ـبتلفة وعلى ثقافات متنوعة. وقد وصف 

 Eysenck) .النمط اؼبنبسط بأنو يبيل كبو اؼبخالطة االجتماعية واالندفاعية والنشاط والالمباالة والبسط والتفاؤل

& Rachman , 1972 : 24-26) . 
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موروثة. أما درجة بروز أو وضوح ىذه السمات فتتعلق أن ىذه السمات  "أيزنك"و "يونغ"ويعتقد كل من  -

التشكل الشبكي  –بدرجة اإلثارة والكف اؼبسيطرة يف اعبهاز العصيب اؼبركزي " أيزنك" حسب رأي 

 ( .179 : 1987، )عبد اػبالق.ربديداً 

أن يكون اؼبنبسطون أقل قابلية حيث يسبب االكبراف يف توازن اإلثارة والكف يف التشكل الشبكي يف  -

 .  (Fiedler, 1994, : 240). لإلشراط من اؼبنطوين

عبد ) . إثبات ىذه العالقة يف كثَت من الدراسات إال أن تفسَتىا ما زال مثَتًا للجدل "أيزنك"  وقد حاول -

 ( . 245 : اؼبرجع السابقاػبالق، 

 :العصابيةبعد  - 2 – 5

حيث سبثل العصابية البعد الثاين اؼبهم من  (االنطوائية /االنبساطية)يبثل بعد العصابية بعدًا مستقاًل عن بعد  

ذبعل الشخص ذو استعداد  بأنو انفعالية غَت مستقرة وشديدة" ، ويعرفو  "أيزنك "أبعاد الشخصية عند 

 . (Eysenck,1976: 27)  . " الشديدةمسبق إىل تطوير أعراض عصابية يف مواقف الضغوط )اإلرىاق( 

ومن السمات اؼبميزة ؽبذا البعد تقلب اؼبزاج واألرق والعصبية ومشاعر النقص والقابلية لإلثارة، و يشكو 

األشخاص الذين وبصلون على درجات مرتفعة على ىذا البعد من أعراض نفسية جسمية كالصداع 

  . (283 : 1996 ، ين)تايلور وآخر . اخل…واالضطرابات اؽبضمية واألرق

شديدة للجهاز العصيب  (reaction)إىل أن األعراض العصابية ما ىي إال ردود أفعال  "أيزنك " ويشَت

حيث ترتبط العصابية بدرجة كبَتة بعدم استقرار انفعايل موروث للجهاز العصيب ( vegetative) اإلعاشي

 . (Eysenck &Rachman ,1972 :34-45)اؼبستقل 

 ظبة العصابية ال تعٍت إطالقاً أنو البد للشخص اؼبعٍت أن يعاين من اضطراب عصايب حاد.  العالية منوالدرجة 
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 (1987) عبداػبالقو  (Amelang&Bartussek, 1985)   "بارتوسك"و"  أميالنغ"   ويشَت كل من

يظهر عامل قريب من حيث احملتوى مع بعد  " كاتل" أنو يف مبوذج الشخصية عند  " فَتنون" نقاًل عن 

قد وصف ىذا العامل ربت بعد "القلق" ووبتوي على األبعاد الثانوية  "كاتل" . وكان" أيزنك"العصابية عند 

التالية: عدم االستقرار االنفعايل والشك، ومشاعر الذنب والتوترات الناصبة عن اإلحباط والصراعات واالفتقار 

 .  (273:  اؼبرجع السابق ، )تايلور وآخرون. ابرة إىل اغبزم وعوز اؼبث

وتعترب أبعاد االنبساط والعصابية من األبعاد اليت يتوفر حوؽبا يف اؼبراجع اؼبتخصصة إصباع واسع نتيجة الثبات 

 .  (200: 1987، )عبد اػبالق. الذي تتمتع بو مهما اختلفت طرق القياس اؼبستخدمة 

 : الذهانيةبعد  - 3 – 5

  يُعتقد أن ىذا البعد يبيز األشخاص الذين يبيلون للذىان بصورة خاصة و السيكوباتية الواضحة )خاصة 

 بعكس األشخاص الذين يعانون من،   اضطراب أساسي يف الشخصية اؼبضادة للمجتمع  الذين يعانون من

ياق اضطرابات نوعية ربتها االكبرافات اؼبتعلقة بالشخصية يف س "أيزنك"سيكوباتية ثانوية اليت صنف 

 . (Fiedler, 1994, :240-241) . ]عصابية[ ذىانية

ويعترب كل من بعد العصابية والذىانية بعدان مستقالن عن بعضهما. ويتصف األشخاص الذين يظهرون 

وضوحاً مرتفعاً يف ظبات ىذا البعد بالربودة والقساوة والعدوانية اليت تؤدي إىل مبط شخصية مضادة للمجتمع 

 .  (181 : 1987ومتمركز حول الذات والتبلد )عبد اػبالق،

 . (78  :1996)عبد اػبالق، .  ىنا أيضاً باألساس الوراثي لبعد الذىانية "أيزنك"  ويعتقد

لتنبؤية منها، يف الشخصية مضامُت عيادية متنوعة سواء التشخيصية أم العالجية أم ا "نكيز أ"  وسبتلك نظرية -

االضطرابات النفسية أم اعبسدية، يصعب حصرىا. ونشَت ىنا إىل بعض اعبوانب ل أكان ذلك يف ؾبا

" ماس"و "فري"التطبيقية العيادية اؼبتعلقة بعالقة مبط الشخصية ببعض األمراض. فقد وجدت دراسات 
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(Frey & Mass, 1985, : 157-159)  أن مرضى السل والربو الُشَعيب وأمراض الشريان التاجي

من غَتىم، يف  يتصفون بدرجة مرتفعة من عدم االستقرار االنفعايل وأن اؼبرضى بأمراض جسدية أكثر انطواء

أظهرت أن مرضى السرطان يتصفون  (Eysenck, 1984, :151-171) "  نكيز أ" حُت أن دراسات 

يف آليات اؼبناعة عناصر ربط فبكنة بُت   ة منخفضة من العصابية. ويرىبدرجة عالية من االنبساط ودرج

" كيف"و "توسبان"االنبساط من جهة وأمراض السرطان من جهة أخرى. كما وجد كل من 

(Totman&Kiff, 1979, : 141-148)   أن ردود الفعل اعبسدية لالنطوائيُت على التلقيح ضد

ردود الفعل اعبسدية اؼبالحظة عند االنبساطيُت. ويعتقد أنو سواء  ( أشد من coldفَتوسات الزكام )الربد 

كانت درجة العصابية مرتفعة أو منخفضة فهي تسهل حدوث األمراض اعبسدية. فغَت اؼبستقرين انفعالياً 

الناجحة يف حُت أن األشخاص اؼبستقرين انفعاليًا ذوو الضبط العايل غالباً  يفتقدون إىل اسًتاتيجيات التغلب

ال يدركون ردود األفعال الفيزيولوجية للجسد الناصبة عن الصراعات النفسية أو اؼبرافقة ؽبا والعالمات األوىل  ما

 . (Frey & Mass, 1985 : 157) .للمرض

إىل أن ؾبموعة كبَتة من الدراسات الطولية منها مثاًل    (Becker, 1997: 520, 528)"بيكر" ويشَت -

 (Eysenck, 1994)  قد أثبتت أن ظبات معينة من الشخصية تستطيع التنبؤ حبالة الصحة وتوقعات

اغبياة بعد عقود من السنُت بشكل دال. وينظر لألضرار اغباصلة يف الصحة ىنا على أهنا تنجم عن التطرف 

تبط الشديد يف ظبة من السمات أو شدة أو البفاض اؼبتطلبات أو كليهما معاً، يف حُت أن الصحة اعبيدة تر 

 التنظيم الذايت(.  / بالتوازن يف السمات وباؼبتطلبات اؼبعقولة )تنمية االستقاللية

ويف ؾبال العالج النفسي وجد أن األشخاص من مبط الشخصية اؼبنطوية وبققون قباحاً أفضل من األشخاص  -

حُت أن األشخاص ، يف "إيليس"  من النمط اؼبنبسط إذا ما عوعبوا بأسلوب العالج اؼبنطقي االنفعايل وفق

تمركز من النمط اؼبنبسط وبققون قباحًا أفضل من أشخاص النمط اؼبنطوي عند العالج بطريقة العالج اؼب

 . (19:  1987،  نكيز أ). " لروجرز"   حول اؼبتعاجل
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 : الكذب - 4 – 5

 ا وضبايته ذاتو عن الفرد دفاع يبثل البعد ىذا أن البعض ويرى ، الشخصية يف اؼبهمة األبعاد من بعد وىو -

 .( 50: 1982 ، حنورة.) اغبال مقتضى مع التوافق إحداث على يعمل وكذلك

 اليت االجتماعية اؼبسايرة أو اجملاراة دور يف إليو ينظر ولكن ذاتو حد يف كذب أنو على إليو ينظر ال أنو أي -

 . الفرد إليها يسعى

 : "أليزنك" نقد نظرية السمات  – 6

"   قفزة من مستويات أعلى يف العمل العلمي والعملي إىل مستويات أعمق . إىل أن موقف " أيزنك "تعترب نظرية 

ؾبال الذين حاولوا بناء الشخصية على لنقد عنيف من الباحثُت يف نفس  بعاد الثالثة تعرضاألالقائل ب" أيزنك 

سانية خصبة ومعقدة ، حبيث مستوى العوامل األولية ، مثل " كاتل " وأعوانو وىم يذىبون إىل أن الشخصية اإلن

 .  (356:  1990) جابر ، ال يبكن أن نصنفها وال نقيمها على أساس عاملُت أو ثالثة . 

 عالقة الشخصية باإلجهاد :  - 7

تعترب شخصية الفرد بكل مكوناهتا وفبيزاهتا من أىم العوامل الوسيطة اليت ربدد وفق طبيعتها إستجابة الفرد إزاء 

يتعرض ؽبا ، سواء من حيث النوع أو من حيث الشدة . لذلك فإن البحث الذي يسعى إىل اجملهدات اليت 

الوقوف على ما يبيز ما يسمى بشخصيات اإلجهاد من خصائص وظبات يسمح بنوع من التنبؤ بالسلوك من 

 .ة أخرىجهة وبإهباد عالقة بُت تأثَتات البيولوجية لإلجهاد وبُت مايبكن أن تتعرض إليو صحة الفرد من جه

(Hoareau , 2001 :155). 

  ال إلستجابة الفرد إزاء اجملهدات،إذ أن ىذه اػبصائص بإعتبارىا متغَتات لإلستعداد الشخصي تلعب دورا معد

 فتؤدي بدورىا إىل نتائج إهبابية أو سلبية على صحة الفرد .
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 : خالصةال -

و اإلجتماعية اؼبختلفة القديبة منها و  إن موضوع الشخصية يكاد يكون يف قمة الدراسات والبحوث النفسية

اغبديثة . خاصة و أن اؽبدف العلمي و الرئيسي ؽبذه الدراسات الوصول إىل بناء شخصية إنسانية متكاملة يف 

 .خاصة على مستوى طموحاتو العملية ثقايف ؿباط بأزمات و عقبات تعيق الفرد يف ربقيقو لرغباتو ، وسط سوسيو

و بناءا  ، د و إىل أي مدى يبكن أن تؤثر فيوية الشخصية يف سَتورة اإلجهاد لدى الفر ومن خالل ىذا تظهر أنب

بإختالف وجهات نظر الباحثُت  عليو مت التطرق يف ىذا الفصل إىل موضوع الشخصية من عدة نقاط إختلفت

اليت مت  "أليزنك"ونظرية السمات و اؼبختصُت يف ىذا اجملال ، إنطالقا من مفهومها ، ؿبدداهتا ، مكوناهتا ، 

 . وىو موضوع الدراسة اغبالية دبتغَت اإلجهاد ليتجلى لنا نوع العالقة القائمة بينهما ربطها 

 



 ثالثــــــــــــــــــــــــل الالفصـــــــــــــ  
 اإلجهاد العصبي

 تمهيد . 

 . مفهوم اإلجهاد ) تعريف (  - 1

 . بعض النماذج المفسرة لإلجهاد – 2

 . تصنيفات اإلجهادأهم  – 3

 . أنواع اإلجهاد – 4

 . أعراض اإلجهاد – 5

 . خصائص اإلجهاد – 6

 مصادر اإلجهاد . - 7

 العوامل الوسيطة لإلجهاد . - 8

 تأثيراث اإلجهاد .  - 9

 قياس اإلجهاد .  - 10

 خالصة .ال 
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 تمهيد :   -

ا قديبة قدـ وجود لدراسات اغبديثة ، رغم أف فكرهتلقد أخذت ظاىرة اإلجهاد العصيب منحى آخر يف ا   

وإختالؼ ، اإلنساف على األرض . وكغَتىا من الظواىر مل تبقى ساكنة وتطور مفهومها بتطور متطلبات اغبياة 

جو مصادره ومباذ ؟ وماىيفماىو اإلجهاد. خاصة بتطور مفهـو العمل ومقارباتو اعبديدة . ؾباالهتا وإستخداماهتا 

 ية ؟ أسئلة سيتم اإلجابة عليها من خالؿ ىذا الفصل .؟ وماىي آثاره الصحية واإلجتماعوأعراضو 

 : )تعريف ( مفهوم اإلجهاد – 1

فإننا قبد مفاىيم وتعاريف ـبتلفة ، ؽبذا تعددت مفاىيم اإلجهاد بإختالؼ وجهات نظر العلماء واؼبختصُت 

الرغم من ذلك فإف تعكس لنا نظرة الباحثُت واؼبختصُت يف ىذا اجملاؿ وإختالؼ مقاربتاىم اؼبعرفية . وعلى 

 :ىذه التعاريف يف ثالثة إذباىاتصنيف اؼبالحظة اؼبتفحصة ذبعل بإمكاننا ت

اإلجهاد عبارة عن قوة ) عامل طبيعي أو نفسي ( سبارس على جسم ما ، فتؤدي إىل ظهور توتر وتشوه على  – أ

 . (أي تعاريف على أساس اؼبنبو .)ىذا األخَت 

اإلجهاد ىو نتيجة تأثَت عامل ) طبيعي أو نفسي أو إجتماعي ( تظهر يف تعابَت متنوعة ) مظهر عقلي ،  – ب

أي تعاريف تقـو على أساس نفسي ، بيولوجي ( يف وجود عوامل مساعدة ) الزمن ، اإلستعداد الوراثي ...( ، 

 اإلستجابة .

الفرد يف زماف ومكاف معينُت ، يستخدـ  ورجي يواجهاإلجهاد عبارة عن تفاعل ديناميكي بُت العامل اػبا – ج

بدنية يف مواجهتو ، فيصَت معرضا ؼبخاطر جسدية تبعا غبالة بنيتو النفسية ، وللسياؽ اعبسدي دفاعاتو الذىنية وال

 ..(Bee& Bjorklumd , 2004 :336-340)واإلجتماعي ، أي تعاريف على أساس تفاعلي . 

 كر:نذ ومن بُت أىم ىذه اؼبفاىيم والتعاريف اؼبختلفة 
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إىل أف اإلجهاد ىو " إستجابة جسدية غَت ؿبددة ؼبتطلبات احمليط جعلتو أشار  ـ1950عاـ  (Selye) سيلي  -

ىذه اإلستجابة اليت تتكوف من ردود أفعاؿ ظباىا ، يبيز نوعُت من آثار اإلجهاد على الفرد  اإلهبابية والسلبية 

 . (92:  2004،)ضبداش أعراض التكيف العاـ " . (Selye) سيلي

بأنو " أي تغَت يلقي عبئا على القدرات التكيفية لدى الفرد ، بإعتباره  (Holmes)وىوؼبز (tolor)تولورويعرفو 

 . (09: 2000 ،)لوكيا حادث مثَت، يلقي مطالب صعبة على الفرد " . 

بفقداف إجهاد على أنو " اغبالة اليت يكوف فيها اعبسم مهدد  (NobertSillamy)سالمي نوبَتتيعرؼ و 

أو عوامل تعًتض األجهزة العاملة وتصدىا عن ربقيق التوازف ، وكل عامل من شأنو  ، وىذا بسبب مواقف اإلتزاف

 . (Nobert , 1996 : 249).أف ىبل هبذا اإلتزاف سواء كاف ذو طبيعة فيزيقية أو كيميائية أو نفسية 

ل إستجابة كيميائية " يبث نوأ د بعدة طرؽ ، من بينهمأف بإمكاننا تعريف اإلجها  (Ellisson)إليسوفويرى 

جسدية غبالة هتديد اؼبؤثر هبدؼ احملافظة على الذات لكن تكرارىا بإستمرار والتعرض للمؤثر يبكن أف يسبب 

 . (09:  اؼبرجع السابق ،)لوكيا والتنفس وغَتىا . أمراضا كأمراض القلب 

أف " الضغط أو العبارات اليت تشَت إليو كاإلجهاد ، التوتر النفسي ، القلق ،  (Rivolier) ريفويلويذكر  -

اإلحًتاؽ النفسي ، مصطلحات صعبة التحديد ألهنا ربتوي على ؾبموعة من اؼبتغَتات أو من اؼبسببات اليت تعيق 

 إىل ثالث دالالت لغوية متداخلة ىي : مبط اعبهاز النفسي والعقلي وحىت الفزيولوجي ، لذلك فهو يشَت

 ؼبادي كما أنو يشَت إىل قوة اإلندفاعية اليت سبارس على األشياء أو األفراد .معٌت يشبو الضغط الفيزقي أو ا –أ 

   يعترب الضغط أيضا منبها سيكو إجتماعي أو سيكولوجي ، شريطة أف يكوف مطابقا للعالقة التالية :  –ب 

 إستجابة لظهور نتائج الضغط .                منبو )ضغط(

 فعل منبو .       اؼبنبو كمايلي : ضغط أو الضغط ىو نتاج الفعل اؼبؤثر –ت 

إىل ت ربد من سعادة الفرد وراحة بالو وتؤدي فالضغط النفسي أو التوتر النفسي أو اإلجهاد كلها مصطلحا

 . (93 : اؼبرجع السابق ،.)ضبداشية سماعبإصابتو بكثَت من اإلضطرابات النفسية وحىت 
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متطلبات البيئة على أف اإلجهاد ىو رد فعل داخلي ، ينتج من عدـ قدرة الفرد  1982(Mils)  ميلزويؤكد   -

رد فعل " نطاؽ ىذه اإلستجابة ، فيعرؼ اإلجهاد بأنو  1984(Gerenberg) جرينبَتجالواقعية عليو ، ويوسع 

 ." البيئية والصراعات واألحداث الضاغطة  تراتاألفراد للتو  إستجاباتفيزيولوجي وسيكولوجي وعقلي ناتج عن 

 . (71 : 2001،اؼبشعاف )

الناذبة عن  وبالشدة بأنو تلك الظروؼ اؼبرتبطة بالضغط" اإلجهاد  (1984)(Mandler)كما يعرؼ ماندلر  -

 . اؼبتطلبات اليت تستلـز نوعا من إعادة التوافق عند الفرد

أف اإلجهاد ىو قوة خارجية تؤثر على الفرد وينتج عنها " : إىل (1991) (Meichenbaur) "ميشنباـو"ويشَت 

 يف التوازف شد عصيب ، كما ترتبط بإستجابات الفرد عندما يتعرض لتهديدات بيئتو األمر الذي وبدث إختالال

  . (71: السابق اؼبرجع ،)اؼبشعاف ."ي إىل شعوره باإلستفزاز من داخلو، فبا قد يؤدالنفسي والفزيولوجي

مصطلح الضغوط من أكثر اؼبصطلحات عرضة لسوء اإلستخداـ من قبل أف إىل  (Williams)ويشَت ويليامز 

الباحثُت ، فغالبا ما يستخدـ للتعبَت عن السبب والنتيجة يف آف واحد ، وذلك نتيجة اػبلط القائم بُت العوامل 

 .( 326 : 2002،األضبدي ).(Stress)وبُت النتيجة وىي الشعور بالضغط  (Pressure)اؼبسببة للضغوط 

وإذباىاهتم لى أفكارىم عيبيلوف للحفاظ  األفراد" إىل أف ( Camming & Cooper) "كومنج وكوبر"ويؤكد 

اؼبستوى إستقرار وثبات ، ولكل فرد عتبة ثبات إنفعايل )أي وعواطفهم وعالقاهتم مع العامل اػبارجي يف حالة 

 . " الذي يبدأ منو الشعور بالراحة والطمأنينة ( أو جسدي رباوؿ عمليات التكيف مع البيئة احملافظة عليها

جة التعامل بُت أنو نتي اإلجهاد على (1976) (Cox & Machay) "كوكس ومكاي"لذلك يعرؼ كل من 

على مدى التأكيد على العملية النشطة والتوافقية ، ويكوناف بذلك قد أيدا  حبيث تدؿ كلمة تعاملالفرد وبيئتو ، "

 .( 02 : 1995 ،األشقر). فكرة عمل العمليات اؼبعرفية كوسيط بُت اجملهد واإلستجابة 

اإلجهاد بأنو عبارة عن " قوة خارجية تؤثر يف النظاـ سواء   (Hall , Mansfield) "ىاؿ ومانسفيلد"كما يعرؼ 

 (.170 : 2001 ، أبوقحف)كاف فردا أو منظمة وتؤدي إىل حدوث تغيَتات داخلية يف صورة إجهاد " . 
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بكونو " حالة إنتقالية من فقداف  (1998) (Schaufeli & Enzman) "شوفللي وإنزماف"ويعرؼ كل من 

التكيف قد تطوؿ وقد تقصر .وإذا مل تنتو ىذه اغبالة اإلنتقالية بإستعادة توازف جديد ، فإهنا تتطور إىل اإلحًتاؽ 

تتعلق بالفروؽ الفردية   وفقا ؽبذه الفئة من التعريفات ، تعترب بعض اؼبتغَتات الوسطية اليت.  النفسي "

نسيفيتش إفا"جتماعي عوامل معدلة أو مسهلة للعوامل البيئية  ، حيث يفًتض ، والدعم اإلكالشخصية

أنو إذا توفرت خصائص السياقات البيئية بطريقة قصوى لدى  (Ivaneevich & Mattesson) "ومانيسوف

ىناؾ توافق وتالءـ بُت الفرد وبيئتو . يف حُت يؤدي غياب ىذا التوافق إىل موقف مولد  قبدكل مبط شخصية ، 

 .  (Lacomte & Patesson :2005). لإلجهاد

فيعرفانو " بأنو عبارة عن حالة تنشأ بسبب تفاعل العوامل  (Beekr , Newman) "بيَت ونيوماف"أما  -

اؼبتعلقة بالعمل مع خصائص العاملُت ، ربدث تغيَتا يف اغبالة البدنية أو النفسية للفرد وتدفعو إىل تصرؼ 

 . (160،  2005)العمياف : بدين أو عقلي غَت معتاد " . 

فقد أكد على تناوؿ اإلجهاد وفق ىذا اؼبنظور التفاعلي وإعترب اإلجهاد  ( 1975) (Mason) "مايسن"أما 

( ، فكاف من أوائل الباحثُت الذين أشاروا إىل أنبية اؼبتغَتات النفسية 04سَتورة حدد مكوناتو يف اعبدوؿ رقم )

 يف ربديد إستجابة الفرد للمواقف اجملهدة .
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 (1975)مكونات سيرورة اإلجهاد حسب مايسن يوضح :  (04) الجدول رقم

 (Graziani & Swendsen ,2004 : 65 – 66):اؼبصدر 

 Transactionالمعاملة  المجهدات الضغوط

اإلستجابات 

 الفزيولوجية

اإلستجابات 

 اإلنفعالية
 أنواع المجهدات

 األبعاد

 الزمنية
 الشدة التقييم المعرفي

تنشيط اعبهاز  -

 السمبثاوي

اعبهاز تثبيط  -

 الباراظببثاوي

منبهات أخرى   -

وتثبيطات عصبية 

 غدية –

إلبفاض /إرتفاع  -

 مناعي

 مشاعر سلبية

 
 
 

 مباالةال
 
 

 مشاعر إهبابية

 صدمة

 
 
 

 أحداث اغبياة
 
 

 ضغط مزمن
 
 

مزعجات 
Hassles ؾبهدات(

 صغَتة (

 اؼبدة

 
 
 

 سرعة ظهور اجملهد
 

اؼبدة اليت تتعلق 
بالروابط ـبتلفة أجزاء 

 اجملهد

 ضرر

 
 هتديد
 

 خسارة
 

 ربدي
 
 أرباح
 

 ىبص اآلخرين
 أذى

 ضعيفة

 
 معتدلة
 
 قوية
 
 

 غامضة

 

الناذبة عن اؼبتطلبات اليت تستلـز " تلك الظروؼ اؼبرتبطة بالضغط والتوتر والشدة  على أنواإلجهاد  أيضاويعرؼ 

نوعا من إعادة توافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية ، وقد ينتج اإلجهاد كذلك من 

الصداع واإلحباط واغبرماف والقلق ، وتصنيف األمباط اؼبختلفة لإلجهاد عادة طبقا لعامل اإلجهاد وآثره ، إىل 

 . (96 : 2001 ،)فاروؽ ت وإجهاد إنفعايل " . إجهاد ناجم عن كثرة اؼبعلوما

حالة من التوتر النفسي أو التعب البدين الذي يتعرض لو األفراد نتيجة ظروؼ " وقبد من عرؼ اإلجهاد على أنو

 . (91 – 90 : 1997 ،الصحاؼ ) .حوادث ىامة يواجهها يف ؾباؿ ما "خارجية أو مواقف معينة أو 
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الذي يؤذي الصحة العقلية  طإجهاد سليب الذي ينتج من الضغط اؼبفر  "اإلجهاد ،ويبيز شيخاين بُت نوعُت من 

واعبسدية والروحية ، وإجهاد إهبايب الذي يكوف أساسيا يف اغبث والتحريض على اإلدارؾ موفرا اإلثارة اليت ربتاج 

 . (14-13 : 2003 ،) شيخاين .  " عندما نواجو حاالت مهددةإليها يف اغبياة 

الذي كاف إختالفو  " Stressىذه اؼبفاىيم اؼبتعددة والتعاريف سالفة الذكر على مصطلح اإلجهاد " ومن خالؿ

 واضحا وغَت معمم وموحد . 

يدؿ على أنو مل يتم اإلتفاؽ على مفهـو أو تعريف واحد ودقيق . وذلك ؼبا وبملو كل ميداف من نظريات 

لى من خالؿ على أي ميداف دوف آخر . وىذا ما ذبوخلفيات معرفية خاصة بو ومصطلح اإلجهاد ليس حكرا 

الذي أسفرت نتائجو  (Hans Selye)تطور مفهومو عرب الزمن بدءا من ميداف الفيزيولوجيا على يد ىانزسيلي 

أف اإلجهاد طريقة الإرادية يستجيب ؽبا اعبسد بإستعداداتو العقلية والبدنية ألي دافع مهمال اعبانب " إىل 

 . " اد ، ومنح بعض الدالالت اللغوية ؼبصطلح اإلجهاد ، وذلك لصعوبة ربديد تعريفو بدقةلإلجهالسيكولوجي 

الذي وضح أف اإلجهاد يشَت لثالث دالالت لغوية متداخلة ، كما وضح  (Rivolier)كده ريفويل أوىذا ما 

بعض العلماء والباحثُت مصطلح اإلجهاد يف خانة الظروؼ اػبارجية وإعتربوه منها مثل مفهـو نوبَتت سالمي 

(Nobert Sillany)  الذي أشار إىل اعبانب اؼبورفوعبي لإلجهاد يف مقاومتو وتأثَته على اعبسم ، كما كاف

 (Hall , Mansfield)من قبل الكثَتين أمثاؿ ىاؿ ومانسفيلد  كوين مفهـو اإلجهاد ،تاعبانب البيئي حاضرا يف 

 على أنو ؾبموعة من العناصر واؼبثَتات والقوى البيئية اليت تؤثر على الفرد . نواللذاف عرفا

ؽ السيد و صطلح ذاتو . مثل فار يف حُت توجو البعض إىل األسباب اؼبؤدية لإلجهاد وآثاره دوف التعمق يف اؼب

 . والصحاؼ وظبَت شيخاين .  (Middlemist , Hitt)عثماف وميدؼبيس وىيت 

ذايت لإلجهاد بإعتباره ال، فقد أشاروا إىل اؼبدلوؿ  (Ellison)وإليسوف  (Cox , Machau)أما كوكس ومكاي 

 .  ينةمعرد فعل سلوكي جسدي ونفسي يصدر من الفرد إثر تعرضو لعوامل ومثَتات 
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من زاوجوا بُت العوامل اػبارجية البيئية والعوامل الداخلية الذاتية مثل بيَت ونييوماف وىناؾ من العلماء والباحثُت 

(Beehr & Newman)  وىانز سيلي(Hans Selye) .وما يبكن  الذي أطلق عليو العلماء أبو اإلجهاد

سواء النظرية أو التجريبية ، أنو يصعب إهباد مفهـو دقيق مالحظتو من خالؿ الدراسات اؼبختلفة ؼبدلوؿ اإلجهاد 

 وموحد لغاية اليـو .

وإمبا ىي عبارة عن إسهامات مهمة أوجدت ـبرجا  ، إليها التفي بالغرضاؼبفاىيم اليت توصل  أف لكن ىذا الينفي

ل إىل جوانب أخرى لتناوؿ مصطلح اإلجهاد يف ـبتلف التخصصات ىذا ما أعطنا رغبة يف زيادة دراستو لعلنا نص

جتماعي فيو باإلضافة إىل اعبوانب اليت أشار إليو الباحثوف والعلماء مثل اعبانب الفيزيولوجي والسيكولوجي واإل

 وإف كاف ىذا األخَت سببا )مثَت( أو نتيجة )إستجابة( .  . )البيئي(

ىو أقرب لدراستنا فقد عرفو " على أنو  (1982) (Jebsone)وترى الباحثة أف التعريف الذي جاء بو جيبسوف 

، خارجي ، أي نتيجة كل فعل أو عامل أوحدثإستجابة مكيفة ومعتدلة بالفروؽ الفردية والعمليات السيكولوجية 

  . (23 : 1993 ،) بوعلي تقتضي متطلبات فيزيولوجية وسيكولوجية عالية تتجاوز إمكانية اإلنساف " . 

 صطلحات القريبة منو . مصطلح اإلجهاد  يف حبثنا ليس متداخال مع بعض اؼبف ومن ىذا التناوؿ يتضح لنا أ

ل ، يف حُت يعرب اإلجهاد عن موقف يتواجد فيو الفرد وهبربه على فعرد فهذا األخَت  ليس بقلقفاإلجهاد   -

 التكيف ، مفرزا ؾبموعة متنوعة من اإلستجابات قد يكوف القلق واحدا منها .

يبيلوف إىل تعريف  (1975) (Mason) أمثاؿ مايسن، فرغم وجود علماء اإلجهاد ليس بتوتر عصيب   -

اإلجهاد بالتعب العصيب أو اإلثارة العاطفية اؼبفرطة ، إال أف التوتر العصيب مثل القلق يبكن أف ينتج عن اؼبواقف 

 .اجملهدة 

اإلجهاد ليس دائما إفراطا يف اإلثارة ، فقد ينتج عن بيئة فقَتة اؼبتطلبات ، كما وبدث يف الوظائف الروتنية   -

 . (306 -305 : 1995 ،كشرود )اؼبملة ، ويؤدي ىذا النوع من النقص يف التنبيو إىل اإلكتئاب. 
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يف بيئتو من تعديالت  أليس مرضا وال مشكلة ، فهو إستجابة سبكن الفرد من التكيف مع ما يطر  اإلجهاد  -

وتغَتات صغَتة كانت أـ كبَتة ، لكن اإلفراط يف ذلك قد يسبب تأثَتات سلبية كاألمراض النفس جسدية  

(Esposito &Biseau ,1997 :58) . 

ابع اإلهبايب أو السليب الذي اغبقيقة ؿبايد يف جوىره ، وما الطاإلجهاد ليس بضرورة سيئا ومضرا ، فاإلجهاد يف   -

لذلك فقد  (Hoareau ,2001: 14).. معايشة اغبدث أو اؼبوقف الضاغطعليو إال نتيجة لطريقة الفرد يف ىيضف

يزيد اإلجهاد من الفعالية يف األداء كما قد يسبب اإلحباط  ويشجع على التغيب عن العمل أو حىت تركو 

.(Poulton,1978 : 52)  . 

تفادي اإلجهاد ، فهو وسيلة زود اهلل هبا اإلنساف ، ؼبساعدتو على التكيف عن طريق ما يوفره ي ليس بالضرور   -

من طاقة حيوية ، يفيد مستوى مناسب منها يف تفعيل وتوافق الفرد مع التغَتات اإلجتماعية واؼبهنية وكذا التعبَت 

 . (Miller & Dell Smith , 1997) عن طاقتو اإلبداعية .

 ج المفسرة لإلجهاد :النماذ بعض  - 2

تعترب ظاىرة اإلجهاد كغَتىا من الظواىر تتضمن متغَتات وعالقات البد من فهمها وتفسَتىا لذلك عمل العلماء 

يفسر ض النظر على أسسها الفزيولوجية أو النفسية أو البيئية أو اإلجتماعية ىذا ما قد غعلى بنائها وتطويرىا ب

 ج : ذ ج اؼبفسرة لإلجهاد . وفيمايلي عينة من ىذه النماذ إختالؼ النما

 :( Cooper’s Model of Stress)نموذج كوبر - 1 – 2

بيئة الفرد مصدرا  " كوبر" من خالؿ ىذا النموذج مصادر وتأثَتات اإلجهاد على الفرد ، ويعترب  " كوبر" يوضح 

، فيشعر را يهدد الفرد وأىدافو يف اغبياةللضغوط ، فبا يؤدي إىل وجود هتديد غباجة من حاجاتو أو يشكل خط

وإذا مل ينجح يف التغلب على اؼبشكالت حبالة اإلجهاد ووباوؿ إستخداـ بعض اإلسًتاذبيات للتوافق مع اؼبوقف ، 

دي إىل ظهور بعض األمراض كأمراض القلب واألمراض العقلية ، كما وإستمرت الضغوط لفًتات طويلة ، فإهنا تؤ 
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ونالحظ أف ىذا النموذج عاـ يبكن  تطبيقو على  تؤدي إىل زيادة القلق واإلكتئاب ، وإلبفاض تقدير الذات .

ف ، )عثمامهنة ، لكنو يغفل عامل الفروؽ الفردية دبا وبملو من متغَتات ، كعامل مهم يؤثر يف سَتورة اإلجهاد 

 ( .103: ص 2001

 : النموذج السيكوسوماتي لإلجهاد - 2 – 2

 "ألكسندر" و (1945) "جرينكر وسبيجل"صمم ىذا النموذج من قبل ؾبموعة من الباحثُت على رأسهم 

ويقـو أساسا على الفرضية القائلة بأف التواترات والشدائد يف أي جهاز من اعبسم ؽبا عواقب مرضية  (1950)

على كل أجهزة اعبسم األخرى . وطبقا ؽبذا النموذج ، فإف القلق واػبوؼ اللذين وبدثاف نتيجة صراعات حادة 

دـ الراحة ، بل أيضا عن طريق تغَتات يف حياة اإلنساف ، يبكن أف يعرب عنها ليس فقط عن طريق مشاعر ذاتية بع

 يف العمليات الفسيولوجية .

ربديد  وباوؿ ىذا النموذج تفسَت كيف هتيئ العمليات النفسية اإلستجابات الفسيولوجية للعمل كما وباوؿ أيضا

 – 316،  1995)كشرود : . جية للمواقف اجملهدة ربدد نوع اإلستجابات الفسيولو  أي العمليات النفسية 

317.) 

 : (1956) لإلجهاد الكيميائي الحيوي النموذج - 3 – 2

 اإلجهاد دبوضوع أظباؤىم إرتبطت الذين الباحثُت أشهر من (1956) (Hans Selye) " سيلي ىانز "يعترب

 إستجابة وىو مستقل غَت متغَت اإلجهاد أف ترى مسلمة من مبوذجو وينطلق وؿباضراتو، لكتاباتو راجع وذلك

 ضد للدفاع مراحل ثالث سيلي وحدد الضاغطة، للبيئة إستجابتو أساس على الشخص يبيز ضاغط، لعامل

 (03) رقم الشكل يف ذلك توضيح ويبكن ، اإلجهاد ومرحلة ، اؼبقاومة مرحلة و ، مرحلة اإلنذار ىي ، اإلجهاد

 :اآليت
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 Selye سيلي نموذج وفق اإلجهاد مراحل يوضح:  (03) الشكل

 (3) الثالثة المرحلة (2الثانية ) المرحلة (1األولى ) المرحلة

  للمقاومة طبيعي مستوى

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اؼبقاومة

 

 

 إهناؾ/ تعب

 فيأوؿ بالتغَت اعبسم يبدأ
 الضاغطة للعوامل كشف

 الضغط عوامل ظهور يزداد
 أكثر تزداد ؼبقاومة أنا غَت

 العمل من

 فيأوؿ بالتغَت اعبسم يبدأ
 الضاغطة للعوامل كشف

 

  1962: لإلجهاد التكيفي النموذج - 4 – 2

 النموذج ىذا من  اؽبدؼ وكاف ، (1962) عاـ (Mechanic) "  ميشانيس"  العامل النموذج ىذا بصياغة قاـ  

 أـ ؾبهدا اؼبوقف "ميشانيس "ويعترب ، التكيفي اإلجتماعي النفس بعلم اؼبتعلقة اؼبختارة اؼبشاكل تفسَت ؿباولة ىو

 ، والتقليدية اعبماعية التطبيقات عن الناذبة واحملددات اؼبهارات،  وقدرتو الفرد كطاقة عوامل عدة حسب ال

  ،والوسائل العوامل ىذه الفرد يستعمل وكيف أين ربدد اليت اؼبعايَت ، اإلجتماعية البيئة قبل  للفرد اؼبعطاة الوسائل

 دبرحلة يبروف فإهنم اجملهد، اؼبوقف ؼبواجهة إستعداد على ليسوا أهنم يشعروف عندما األفراد أف النموذج ىذا ويوضح

 وكلما الشخصية اػبصائص أو اؼبالئمة واؼبعلومات للمهارات الفرد فقداف إىل ذلك ويؤدي ، مفرطة راحة عدـ

 . بنجاح اإلجهاد خربة زبطي على القدرة للفرد كاف كلما عالية، اػبصائص ىذه كانت
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 كيفية أنبل قد أنو إىل إضافة كاإلمتحانات معينة حاالت يف إال تطبيقو اليصلح أنو النموذج ىذا على يؤخذ وما

 .اجملهد اؼبوقف مع للتكيف الفرد يعتمدىا اليت الطريقة على فقط وركز للموقف الفرد إدراؾ

 :النموذج اإلجتماعي البيئي لإلجهاد  - 5 – 2

عن صياغة ىذا  (Michigan)أسفرت دراسات عديدة قاـ هبا معهد البحوث اإلجتماعية جبامعة متشغاف 

وذلك هبدؼ توفَت إطار نظري للبحث يف  (French & Kahn1962) () "فرانش وكاىن" النموذج من طرؼ 

شاملة جملموعة من من خالؿ ىذا النموذج أف اإلجهاد يرى على أنو عالقات تأثَت العمل على الصحة .ويالحظ 

 ( .48: 2004)إظباعيل ،الظواىر والعمليات اليت تتضمن ستة أقساـ تربطها عالقات سببية .

 :  1966 لإلجهاد) المعرفي(النفسي النموذج - 6 – 2

 و سنة، عشرين امتدت حوايل فًتة يف لإلجهاد آخر مبوذج بصياغة( 1966) (Lazarus)  الزرس قاـ لقد

 أف هبب اؼبوقف أف أي ؾبهد، أنو على أوال اؼبوقف ندرؾ أف هبب إجهاد ىناؾ يكوف لكي أنو الزرس أوضح

 ( . 318:  1995)كشرود ، . الفرد لسالمة مهدد أنو على يدرؾ

 : نموذج هاوس لإلجهاد المهني - 7 – 2

 تغَتات :اؼبطبس فئات من  يضمحيث  (1974)سنة  (House) "لػهاوس " سبت صياغة ىذا النموذج

 الظروؼ اإلجتماعية اؼبوضوعية اؼبؤدية إىل اإلجهاد . - 1

 اإلدراكات الفردية لإلجهاد . - 2

 اإلستجابات الفردية )الفزيولوجية ، اإلنفعالية والسلوكية( لإلجهاد اؼبدرؾ . - 3

 نتائج التعرض الطويل لإلجهاد اؼبدرؾ .  - 4

  العالقات بُت العوامل السابق ذكرىا.اؼبتغَتات الفردية واؼبوقفية الشرطية اليت ربدد  -5
.(Memichaeh,1978 :131) 
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 : المهني لإلجهاد )الشرطي( اإلعتمادي النموذج - 8 – 2

 وكيفية واػبارجية الداخلية اإلجهاد مصادر على يعتمد وىو (1986) كشرود طرؼ من النموذج ىذا صمم  

 الفروؽ–  بدورىا تقـو واليت الشخص لدى الفردية بالفروؽ بدوره يتأثر التقومي وىذا الفرد، لدى معرفيا تقويبها

 التفاعل على النموذج ىذا ويركز لإلجهاد اؼبهنية العواقب أو النتائج مث ونوعيتها، اإلستجابة بتحديد  -الفردية

 . العناصر ىذه بُت اؼبوجود

 :نموذج السيرورات لإلجهاد - 9 – 2

بالسرورات اليت ربدث أثناء إستجابة الفرد  )Mcgrath) ()1976يهتم ىذا النموذج الذي وضعو ماكجراث 
 ( أف للموقف أربع مراحل تشكل حلقة مغلقة . 03ؼبصدر ؾبهد ، ويوضح ماكجراث من خالؿ )اؼبخطط رقم 

 . (327 – 326،  1995كشرود : ). 

 نموذج السيرورات لإلجهاد يوضح : (03)المخطط رقم 

 (327 : 1995،) كشرود : اؼبصدر 
 سَتورة النتيجة

 

 

 سَتورة األداء                                 م اؼبعريفيسَتورة التقي             

 

 

 

 

 

 د / السلوك أ / الموقف

 ج / إختبار اإلستجابة ب / الموقف المدرك سيرورة القرار
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 نموذج إستراتجيات اإلجهاد داخل المنظمات : - 10 –2

وإعتمدا فيو على فكرة أف شعور الفرد  )Sethi & Schuler (1984))"شولر "و "سيثي"صممو كل من 

نوعية تؤثر على  تعية بكيفية عملها يساعده على ربديد إستجابات وإسًتاتيجياابوجود عوامل تنظيمية ؾبهدة وو 

 :ساسية األ العناصر األربعةىذا النموذج  ويوضحمعايشتو للموقف اجملهد ، 

 اجملهدات التنظيمية . - 1

 اإلدراؾ الفردي للبيئة التنظيمية وما ربملو من مصادر لإلجهاد . - 2

 اإلستجابات الفردية لإلجهاد )فزيولوجية ، نفسية ، سلوكية ( . - 3

 ( .107:  2003، .)ضبداشاإلسًتاتيجية الفردية اؼبختارة للتعامل مع اؼبوقف اجملهد  - 4

 اإلجهاد المهني :نموذج  - 11 – 2

 اتالحظاؼب يوضح لناالذي  رة اجملتمع السيكولوجي الربيطاينبنش (1986)ىذا النموذج يف مقاؿ لكوبر  ورد

 : ساسيةاألربعة األ

 مصادر اإلجهاد داخل اؼبنظمة . - 1

 خصائص الفرد وما يرتبط هبا من عالقات أسرية . - 2

فزيولوجية ، سلوكية( وعلى مستوى التنظيم )تغيب ، دوراف ، أعراض تظهر على مستوى الفرد )نفسية ،  - 3

 العمل( .

) أمراض تاجية صحية عقلية أمراض كنتيجة لتفاعل ما سبق من عناصر ، تظهر على مستوى الفرد  - 4

 وعلى مستوى اؼبنظمة )إقباز زىيد ، أحداث خطَتة(.، ( مضطربة
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العمل مع حدود العائلة يف جعل الفرد أكثر أو أقل عرضة يبيز ىذا النموذج تطرقو لتأثَت عامل تشابك حدود 

لإلصابة بالتأثَتات السلبية لإلجهاد ، لكن على الرغم من الشمولية اليت تبدو عليها ، إال أنو أغفل إحدى أىم 

مل اؼبتغَتات الوسطية بُت مصادر اإلجهاد ونتائجها ، وىو اإلدراؾ وكذلك اػبصائص الفزيولوجية للفرد ، كما أنو 

 يشر أيضا إىل عنصر اؼبواجهة .

، نالحظ أف ىناؾ تدرجا يف تناوؿ مكونات  لإلجهاد ؿ تفحص ما سلفت معاعبتو من مباذج مفسرةمن خال

ظاىرة اإلجهاد من اإلقتصار على العناصر اؽبيكلية كاجملهدات واإلستجابة ؽبا إىل اإلحاطة دبختلف اؼبكونات 

ت وأنواعها العوامل الوسطية الشخصية أو البيئية ، اإلستجابات بأنواعها ، خصائصها )اجملهداوالعوامل على تنوع 

التأثَتات دبجاالهتا ، اؼبواجهة دبختلف إسًتاتيجيات وؾباالت إستخدامها ، أنواع اإلجهاد ( ، والًتكيز على مفهـو 

 التفاعل فيما بينها لتعرب ككل يف النهاية عن ظاىرة اإلجهاد كنسق مفتوح .

 تصنفيات اإلجهاد :أهم  - 3

يوجد العديد من التصنيفات لإلجهاد ، وذلك راجع إلختالؼ زبصصات وميادين العلماء الدراسُت لو وفيما  -

 يلي بعض ىذه التصنفيات : 

 (Hans Selye): (1956)سيلي  هانز تصنيف - 1 – 3

 على كاغبصوؿ فيها مرغوب كانت سواء الفرد حياة يف الضاغطة األحداث لًتاكم نتيجة ىو اإلجهاد ألف نظرا

 وضعيتُت يغطي اإلجهاد أف على والدراسات األحباث وتتفق .األسرة أفراد أحد كوفاة فيها مرغوب غَت أو عمل

  :نبا سيلي منظور من نوعُت إىل اإلجهاد تصنيف يبكن وعليو ، سلبية واألخرى إهبابية إحدانبا ـبتلفتُت

 .ارة ( صقف الااإلجهاد اؼبفيد ) اؼبو 

 إشباع على وتعيقو نفسيا توترا لو وتسبب اإلنساف هتدد اليت اػبطَتة األحداث بتلك ويتعلق) اؼبضر اإلجهادو 

 .(15 : 1994 ،.)الطريرة (والضيق واؽبم اغبزف مشاعر يف وتتمثل التكيف على قدرتو وتعوؽ وأىدافو حاجاتو
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 (Alvin Toffler):توفلر  ألفن تصنيف - 2 – 3

 سرعة يف وتتمثل ، العصرية اغبياة عن الناذبة الضغوط حوؿ اؼبختلفة األعماؿ من عدد بعرض "توفلر ألفن "قاـ  

 سرعة ، واإلستهالؾ اإلنتاج السكاف، عدد إرتفاع ، جديد ىو ؼبا اغباجة واإلتصاالت. اؼبعلومات زيادة ، الزمن

 بعد األىداؼ، ربديد عدـ ،ؤسسة اؼب من التسريح إمكانية مؤقتة، إقامة واإلبتكارات، اإلخًتاعات سرعة ، النقل

 للتغيَت، اغباجة العمل، فريق مع العالقة قطع ، عائلي إجتماعي جغرايف تنقل العمل، مكاف عن اإلقامة مكاف

 .والعائلية األبوية الروابط حل اؼبدرسية، الدورة تزايد

 (Georges Kohlriser):كوهلريز  جورج تصنيف - 3 – 3 

 وىي : هبا اإلجهاد تصنيف يبكن عوامل ستة "كوىلريز"  قدـ  

 تسيَت نظاـ كفقداف) بالفقداف فبلوءة قبدىا اؼبهنية فاغبياة "كوىلريز" عند أنبية األكثر العامل وىو  :الفقداف 1-

 ( .اإلطارات

 .اؼبهنية اغبياة يف إتباعها هبب اليت األىداؼ مع متعارض معنوي ىدؼ سبثل  :والقيم اؼبرتقب اؽبدؼ  2-

 .اإلجهاد بسبب الفهم وسوء اإلتصاؿ مشاكل مثل اآلخرين مع الصعبة العالقات  3-

 .اعبماعي الوسط يف اآلخرين مع اإلشًتاؾ عدـ مثل العالقات وغياب التوحد  4-

 .اليومية التأخرات أو للسيارات مستودع وجود كعدـ اليومية اؼبشاكل  5-

 بسرعة األكل وتناوؿ بسرعة  العمل إىل كالذىاب الكربى اؼبدف يف الوقت ضيق بسبب السريعة اغبياة وتَتة 6 -

 (Dominique :1985 ,35-36)..  بسرعة للمتطلبات واإلستجابة

 :  (Gross) جروس تصنيف - 4 – 3

 يقًتف الذي) : الفسيولوجي اإلجهاد : نبا نوعُت إىل ؼبظاىره وفقا اإلجهاد بتصنيف (1970) جروس قاـ

،  .)أبوقحف( ونفسية وجدانية باضطرابات يتعلق الذي) : النفسي اإلجهاد( و والكيماوية اعبسمية بالتغَتات

2001 :197 – 198.) 
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 أنواع اإلجهاد : - 4

 اإلجهاد المتوقع : - 1 – 4

وىو إستجابة الفرد إلجهاد متوقع ، فيحضر الذىن اعبسم سلفا للتغَت ، ويعترب ىذا األخَت مفيدا لتعديل درجة 

على وشك الوقوع ، لكنو يصبح ضارا عندما تضخم  ثألنو وبضر الذىن واعبسم سلفا ألحدااإلجهاد ، 

 األحداث بنتائجها السلبية .

 : اإلجهاد الجاري/الحالي  - 2 – 4

ينشأ ىذا اإلجهاد ويًتاكم خالؿ ذبربة الضغط ، إذ يستثار اعبسد إثارة شديدية كاليقظة الشديدة أثناء مناقشة أو  

اؼبتسابق يف اؼبائة مًت األخَتة ، فإذا مت ضبط ىذا اإلجهاد يصبح حيويا وفعاال إلقباز العمل إقبازا كتدفق طاقة 

 جيدا .

 : اإلجهاد المتبقي  - 3 – 5

، إذ يبقى اعبسم يف حالة إستثارة ويقظة  ةىو الذي يًتاكم أو يبقى بعد إنتهاء خربة اإلجهاد أو اؼبواقف اجملهد

 وقف اجملهد .بعض الوقت بعد إنتهاء اؼب

 : اإلجهاد الحاد  - 4 – 4

وىو إستجابة فورية ؼبوقف ضاغط سريع اغبدوث ، وردبا سريع اإلنتهاء كحادث أو وفاة أو طرد إذا تكرر تظهر 

 تأثَتاتو السلبية من خالؿ األعراض النفسية واعبسدية والسلوكية .
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 : اإلجهاد المزمن - 5 – 4

أف تراكم اجملهدات الصغَتة وتالحقها هبعل اعبسم مستنزفا وغَت قادر ( 1999)(Greegan" )جرهباف "يرى 

على شكل ظهور ( 1998) (Leatz")ليتز "إستجابة الفرد لو تكوف حسب و على اإلستمرار يف اؼبقاومة ، 

 ( . 42- 40،  2009) شريف : .أمراض جسدية تتسلل تدرهبيا وتزداد إىل أف تؤدي إىل ىالؾ مبكر

أف بإمكاننا تصنيف اإلجهاد إىل ثالثة أنواع متداخلة فيما بينها ، لكنها  ) (Babcock "بابكوؾ"كما ذكر 

 زبتلف من حيث الشدة وىي : 

  إجهاد ناتج أساسا عن الصراعات الداخلية كالعصاب ، ويربط ىذا النوع إرتباطا وثيقا بالقلق يف مفهـو

 الطب العقلي .

 يواجهها الفرد خالؿ تأدية مهامو  يسدة ببنية التنظيم ، ولخارجي : تسببو العوائق اؼبوجو  إجهاد ذو أصل

 ، قصد ربقيق أىداؼ التنظيم واغبصوؿ على الرضا الوظيفي .

  حيث وبتاج الفكر الذكي للتواجد يف بيئة غنية باؼبثَتات سبكنو من  ،إجهاد يرتبط باغباجة إىل اإلبداع

 .(12 : 2002 ،لوكيا ) . إستثمار طاقتو الفكرية واإلبداعية وبتنمية قدراتو

 أعراض اإلجهاد : - 5

عندما يصبح الفرد يف حالة إجهاد فإف حالتو اعبسمية تتغَت ، فتسرع وتَتة التنفس لديو وتزداد نسبة األوكسجُت 

يف اعبسم ، وتزداد نبضات القلب لتسهيل بذلك ـبتلف عمليات األيض )التحوؿ الغدائي( وتصبح اإليقاعات 

اخلية ، وتتسع حدقة العُت ، وتستمر ىذه الدفاعية أكثر سرعة . ويتحوؿ الدـ من األطراؼ إىل األعضاء الد

 األعراض مع إستمرار وجود اإلجهاد ومصادره ، ويبكن اإلشارة ىنا إىل أف 
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ىذه األعراض ليست بالضرورة وجودىا مع بعضها البعض أو دفعة واحدة فهي زبتلف من شخص آلخرحسب 

 :نيتو اعبسمية والنفسية . وسنذكر أىم األعراض اؼبالحظة فيما يأيت ب

 يف : تتمثل  :الجسدية األعراض  - 1 – 5

 ( ....الزائد النـو )األرؽ، النـو أمباط يف تغَتات  -

 اؽبضم( . وعسر واإلسهاؿ والقيء )الغثياف اؽبضم يف تغَتات  -

 .الرأس آالـ اعبنسي الدافع فقداف  -

 .العايل والتوتر توتري( دوري، )نصفي، بأنواعو الصداع  -

 .الطاقة فقداف أو والقدمُت اليدين وتنمل التعب  -

 .الزائد والعرؽ واإلرتعاش والتعرؽ واإلغماء الدوار  -

 الرقبة يف خباصة العضالت يف )أمل اعبسم من ـبتلفة أماكن يف وأوجاع آالـ  -

 السفلي( . اعبزء يف وخباصة الظهر وآالـ والكتف،

 يف : تتمثل  :االنفعالية األعراض  - 2 – 5

 .الغضب وسرعة اؼبزاج يف وتقلب االنفعاؿ سرعة  -

 .العنف إىل واللجوء العدوانية العصبية،  -

 .البكاء وسرعة االكتئاب  -

 . للضغط اؼبستمر التعرض نتيجة يتولد الذي النفسي باالحًتاؽ الشعور  -

 .ةيالصح واألحواؿ العادات يف وفساد شديد غضب نوبات  -

 يف : وتتمثل  :السلوكية األعراض  - 3 – 5

 قليال( . أو كثَتا )األكل الشهية يف تغَتات  -
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 ؼبرضى( .ا الشره الطعاـ، إىل الشهوة )فقداف األكل يف إضطرابات  -

 .العقاقَت وسائر الكحوؿ تناوؿ يف وزيادة التدخُت يف اإلفراط  -

 صحتو( . على اؼبرء )توسوس اؼبرض وسواس  -

 .األظافر قضم  -

 يف : وتتمثل  :الشخصية بالعالقات الخاصة األعراض  - 4 – 5

 .ولومهم باآلخرين اؼبربرة غَت الثقة عدـ  -

 .اآلخرين مع العالقات يف دفاعي إذباه وتبٍت اآلخرين من والسخرية التهكم  -

 . (46 – 45 : 2000 ،)عسكر  .الشخصي(  اإلىتماـ )غياب آيل بشكل اآلخرين مع التفاعل  -

 يف : وتتمثل  :العقلية األعراض  - 5 – 5

  .  القرارات إزباذ وصعوبة الذاكرة قوة يف وإكبطاط الًتكيز فقداف  -

 . والنسياف السوي الوضع من واإلكبراؼ اؽبلع ونوبات اإلرتباؾ  -

 . (19-18 :2003 ،)شيخاين .منخفضة ودافعية اإلنتاجية يف وإلبفاض األخطاء عدد تزايد  -

 خصائص اإلجهاد : - 6

كما نستخلص اػبصائص الرئيسة التاليةيبكننا من خالؿ ما مت تناولو من مباذج تسعى لتفسَت ظاىرة اإلجهاد ، أف 

:( 04ىي موضحة يف الشكل رقم )  
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اإلجهاد خصائصيوضح :  (04)رقم  الشكل  

(05،  1999)اؼبصدر : جبَت :   

 

             فيزيولوجية

 

 

  خارجية   

سلوكية         عات ذبارب اغبياة اإلرتباطقالتو    
  

بقدير الذات الثقة الشرطي    

 

  خارجية 

 نفسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبعتقدات

)اؼبثَت(  قوى ضاغطة تفاعل إستجابة
)) 
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 مصادر اإلجهاد :  - 7

اإلجهاد أثرا على الفرد ، سواء كاف أف اإلضطهاد النفسي ىو أشد مصادر ( carpariano) "كارباريانو"ويرى 

على شكل رفض يؤدي إىل تقييم سليب للذات ، أو ذباىل أو تعجيز يؤدي إىل حالة قلق بعيدة اؼبدى أو عزلة 

 . (22 : 2000 ،)لوكيا  .عن اآلخرين أو اؼبشاركة يف أعماؿ غَت مقبولة من اجملتمع ، فتسبب إرىاقا نفسيا

 اإلجهاد مصنفة على أساس البيئات اليت يتفاعل معها الفرد كالتايل :وعلى ذلك يبكننا تناوؿ مصادر 

أخذا بعُت اإلعتبار أف ىذه البيئات تشكل أنساقا مفتوحة  .( ، البيئة اؼبهنية ، البيئة اػبارجية البيئة الشخصية )

 على بعضها تتبادؿ التأثَت والتأثر وتتشابك يف حدود يصعب ربديدىا .

 في اإلجهاد :ة طيالعوامل الوس - 8

رب متغَتات وسطية ربدد طبيعتها اجملهدة تتأثَت ـبتلف اؼبصادر سالفة الذكر على ؾبموعة من العوامل اليت تع يتوقف

اؼبرض ، حيث أف الوراثة واعبنس بلإلصابة  وكذا طبيعة إستجابات الفرد إزاءىا ، فال يكفي التعرض للمجهدات

والعادات الثقافية وطبيعة الشخصية واإلدراؾ والبيئة اعبسدية واػبربة اؼبهنية والسن وطريقة العيش ونوع التنشئة 

ومستوى التعليم والقدرة على ربمل الغموض وعلى التكيف مع التغَت والدافعية كبو العمل ، كلها تشكل فروقا 

.  مراريتهافردية تتفاعل مع مصادر اإلجهاد وربدد دبوجبها إستجابات الفرد من حيث نوعها وشدهتا وإست

(Cooper & Marschall , 1978 : 81 – 83) . 

 بعض اؼبتغَتات اليت تتعلق هبا طبيعة تأثَتات اؼبواقف اجملهدة يف :( Rutter)" روتر"ووبدد 

  ظبات الشخصية. 

 اؼبساندة الشخصية . 

  ( 11 : 2000 ، عسكر). اؼبساندة اإلجتماعية. 
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 الوسيطة طابعا إجتماعيا ، ثقافيا ووبددوهنا يف :يف حُت يضفي مؤلفوف آخروف على ىذه العوامل 

 . اغبياة اػباصة 

  . ) ظبات الشخصية ) اإلستقاللية ، اؼبرونة 

  قيم الفرد وحاجتها . 

 . القدرات واػبربات واؼبعارؼ 

 . اغبالة الصحية 

 .) الدعم اإلجتماعي )العائلي ، اؼبهٍت 

 ( 83:  2008زرواؿ ، بن .) ثقافة البيئية اؼبهنيةال  . 

 الشخصية : - 1 – 8

ضا يف كيفية يتعترب شخصية الفرد عامال وسيطا يؤثر يف ربديد مستوى اإلجهاد الذي يتعرض لو الفرد وأ

، ويتباين الباحثوف يف تركيزىم على ـبتلف ظبات الشخصية ، فبعضهم يتناوؿ القلق  اإلستجابة أو التعامل معو

، ومبط الشخصية واؼبرونة واإلنطوائية وبعضهم يركز على السمات مثل : صراع الدور واإلحتماؿ أو  العصايب

:  نفس اؼبرجع ، عسكر)الصالبة النفسية ودرجة تفريغ التوتر والكفاية الذاتية والتفاؤؿ ومفهـو الذات وغَتىا . 

122 - 144 . ) 

 السن :   - 2 – 8

إىل جانب متغَت الشخصية تناولت دراسات كثَتة متغَت السن ، أفضت إىل أنو كلما زاد سن الفرد كلما زاد 

 برده إىل سببُت يتالزماف غالبا نبا : " ليفي لينارت " شعوره باإلجهاد ويفسر ذلك 
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أف التقدـ يف السن وضعف القدرات البدنية يزيد من قابلية الفرد للتأثر ، األمر الذي غالبا مايصاحبو معدؿ    -أ 

 كبَت لإلعاقة تظهر يف شكل ضعف للبصر أو للسمع أو شلل وعجز أو فقداف لألطراؼ .

ليعيشوا وخاصة يف أف العديد من العماؿ اؼبتقدمُت يف السن ، كثَتا ما يضطروف لإلستمرار يف العمل   -ب 

       .اؼبناطق الفقَتة ، حيث يتفاقم اإلستغالؿ وتزداد فرص التعرض للمثَتات الضارة وكذا تقل أو تنعدـ الوقاية

 ( . 173 : 2003 ،) ضبداش 

 الجنس :   - 3 – 8

يعترب متغَت اعبنس أيضا من اؼبتغَتات الوسطية اليت إنطالقا منها قد يزداد أو ينخفض تأثَت اجملهدات من حيث 

أف النساء أكثر إجهادا من الرجاؿ الشدة أو اإلهبابية ، لكن الدراسات تباينت خبصوصو فمنها ما أثبت 

 :ػ األمر بػػ( مفسرا 1993 ) أبو سريع ، (1990 ) ، ستيوارت( 1989 )السمادوين

 .ضعف البنية اعبسدية للمرأة مقارنة بالرجل   - 1

 . رغبة النساء والرجاؿ يف ضباية اغبياة األسرية  - 2

 . إضطالع اؼبرأة بدور مزدوج ) يف البيت ويف العمل (  - 3

الرجل كالعادة الشهرية واغبمل والوالدة والرضاعة وما يرتبط هبا من  بعض اغباالت اليت تتعرض ؽبا اؼبرأة دوف  - 4

 قلق وإكتئاب .

، إىل ( Russell & al 1987)"روسيل "ومن الدراسات ما أثبت أف الرجاؿ أكثر إجهادا من النساء كدارسة 

  " و أولري مارتشيو" كدراسة جانب قسم آخر أكد عدـ وجود فروؽ جوىرية بُت اعبنسُت يف مستوى اإلجهاد  

( 1989Martocchio & O’leary ) ( 175 :2003 ،)ضبداش  ( .1994) " ؿبمود عطا" ودراسة .  
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 الدعم اإلجتماعي :  - 4 – 8

سواء كاف دعما إنفعاليا من خالؿ التعبَت عن الثقة  (1981House)"  ىاوس" اليت ذكرىا  وبكل أنواع

وسيليا بتقدمي اؼبساعدة مباشرة ، أو دعما معلوماتيا عن طريق النصائح واؼبشاركة الوجدانية واإلىتماـ ، أو دعم 

                       .  ية الراجعة أو اؼبقارنة اإلجتماعيةذواإلقًتاحات واؼبعلومات أو دعما تقييميا من خالؿ التغ

169 )  (Le Blanc & al, 2000 :  . 

ويدخل الدعم اإلجتماعي ضمن العوامل الوسطية ، حيث يشكل النسق العالئقي الذي يكونو الفرد سواء يف 

الدعم األسري والدعم اإلجتماعي  "روتر "بيئتو األسرية أو اؼبهنية أو اإلجتماعية مصدر ىذا العامل ، لذلك إعترب 

 : 2000،  عسكرالسلبية ألحداث اغبياة اجملهدة . )ية اليت زبفف من األثار بصفة عامة من اؼبتغَتات الواقع

11. ) 

، ؼ قدرات األفراد وخصائص شخصايتهمعلى أساس ما تقدـ فإف مستوى اإلجهاد الفعلي يتفاوت وفقا إلختال

لذلك فإف مقاربة النسق اؼبفتوح اليت تركز وكذا الظروؼ احمليطة هبم وأساليبهم يف التعامل مع مصادر اإلجهاد ، 

تفاعالت اؼبتبادلة وغَت ذلك من اػبصائص تعترب أفضل الًتابط واإلنسجاـ والتكامل بُت مكونات األشياء و على ال

يث يبكن النظر إليو كنسق فرعي يف نسق شخصية الفرد الذي يعترب بدوره نسقا حمدخل لفهم طبيعة اإلجهاد ، 

فرعيا يف النسق البيئي احمليط بكل ما فيو من تنظيمات ومؤسسات ومتغَتات إجتماعية وإقتصادية وسياسية 

 .  ( 16 – 15 : 2002 ،وتنظيمية وإدارية ومادية ومعنوية . )لوكيا 

   : اإلجهاد تأثيرات   - 9

 وعلم النفس، وعلم الطب ميداف يف والباحثُت العلماء من العديد طرؼ من اإلجهاد دبوضوع اإلىتماـ إف

 على تأثَت من لو ؼبا ، اإلجهاد على نظرة إللقاء الدراسات توجهت وإمبا الصدفة، وليد ىكذا يكن مل االجتماع

 أو آثار حوؿ نتائج عدة إىل الشأف ىذا يف البحوث ىذه وتوصلت اعبسمية، أو النفسية سواء اإلنساف صحة
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 ؾبموعة ىي اؼبنظمة أف بإعتبار الفرد، فيها يعمل اليت اؼبنظمة على أيضا بل فقط، الفرد على ليس اإلجهاد نتائج

 :اؼبنظمة وعلى الفرد على اإلجهاد آثار ألىم التطرؽ يأيت فيما وسنحاوؿ األفراد، من

 :الفرد على   - 1 – 9

 أو واؼبشكالت الضغوط بُت عالقة وجود إىل البحوث من الكثَت تشَت : البدني أو الصحي المستوى   - أ

 وقلق إحباط شكل يف تظهر ومشكالت اغبمى، الربد، رعشات العرؽ، يف وتنحصر الصحية اإلضطرابات

  . الدـ ضغط القلب، ضربات سرعة واكتئاب،

 اجملهدة األحداث بُت  عالقة وجود إىل (1979) وآخروف (Boyce) "بويص "أحباث توصلت السياؽ ىذا ويف

 قابلية لديهم الذين األفراد عند أكرب اإلصابة إحتماؿ كاف كلما الضغوطات زادت كلما وأنو الربو مرض وظهور

 ( . 57:  2009) حبري ، .اؼبرض  لتطور وراثية

 تأثَته فإف لذا أعضائو، ـبتلف يف ويؤثر اإلنساف جسم يبس اإلجهاد أف اؼبقاـ ىذا يف إليو اإلشارة يبكن وما

 مع للتكيف إستجابتنا طريقة على دائما يتوقف التأثَت ونوع اإلنساف، هبا يصاب اليت األمراض صبيع على يكوف

 إىل القصوى اغباالت ويف اعبسم مناعة جهاز إضعاؼ إىل يؤدي اإلجهاد إستمرار أف كما لنا، اجملهدة اؼبواقف

 .الوفاة

 :النفسي المستوى - ب

 تأثَتىا ربدث اليت النفسية اإلستجابات بعض حدوث العمل يف عليو الضغط بتزايد الفرد إحساس على يًتتب

 وعدـ اؼبتكرر، والنسياف شديدة بعصبية والتصرؼ بالقلق كالشعور باآلخرين عالقاتو وعلى الفرد تفكَت على

. والالمباالة سارة غَت ذبربة مواجهة عند الطبيعية النفسية اغبالة إىل العودة على القدرة عدـ وكذا اإلنفعايل اإلتزاف

 .(  229:  1998) ىيجاف ، 

 إىل واؼبيل بالتعب اؼبستمر كالشعور والسلوكية واعبسمية السيكولوجية اإلضطرابات إىل اإلجهاد يؤدي كما

 ضغط إرتفاع ، اؼبعدية كالقرحة جسدية النفس اإلضطرابات وكذا الظهر، وأوجاع بالشقيقة، واإلصابة األرؽ،
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 لألمراض والقابلية اعبنسية الشهوة وفقداف القلبية اإلضطرابات وكذا القولوف، إلتهاب ، اؼبفاصل إلتهاب الدـ،

 الشعر،  شيب شكل يف تظهر واليت اؼببكرة الشيخوخة إىل إضافة ، اؼبناعة وجهاز العصيب، اعبهاز ضعف بسبب

 . ( 20- 19:  2002) لوكيا ، م . اعبس سطح على ذباعيد

 على آثارىا وكذا للفرد، النفسية الضغوط تزايد بسبب للفرد، النفسية  الصحة على ـبتلفة آثار إذف فلإلجهاد 

 . (58)حبري ، اؼبرجع السابق : .للفرد النفسي اإلتزاف هتدد واليت للفرد النفسي اؼبستوى

 :السلوكي المستوى   - ج

 وأمباط اؼبألوفة عاداتو يف التغَتات بعض حدوث الضغوط بتزايد الفرد إحساس على تًتتب اليت اآلثار أىم بُت من

 أو القصَت األجل يف سواء ضارة سلبية آثار وذات األسوء إىل التغَتات تلك تكوف ما وعادة اؼبعتادة، سلوكو

 عادات يف التغَت الشهية، وفقداف الوزف إضطراب ، التدخُت يف اإلفراط التغَتات تلك أىم ومن ، الطويل األجل

) ىيجاف ، اؼبرجع نظمة .اؼب وقوانُت أنظمة إحًتاـ وعدـ والتخريب العدوانية اؼبهدئة، األدوية إستخداـ ، النـو

 ( . 228السابق : 

 اػبمور، إدماف  :نبا واإلدارية األكاديبية األوساط يف متزايدا إىتماما اأثار  بالضغط يرتبطاف سلوكياف مبطاف وىناؾ

 مالحظة من اؼبرض ىذا معرفة ويبكن العمل يف الفرد نشاط يضعف والكحوؿ اؼبخدرات فإدماف ، واؼبخدرات

 ما خالؿ ومن .العصيب والتوتر اؼبزري واؼبظهر التقدير وسوء اؼبتكرر والتغيب العمل يف كالبطء أعراض لعدة اؼبدير

 عنو ينجم قد باإلجهاد الفرد فشعور اؼبختلفة، وتصرفاتو الفرد سلوؾ يف بارز دور لو اإلجهاد أف لنا يتبُت سبق

  .للفرد السلوكية اؼبستويات على شك بال تؤثر واليت الفرد، لدى اؼبألوفة غَت السلوكية األمباط ـبتلف

 :المنظمة على - 2 – 9

 صحتهم على يؤثر الذي باإلجهاد للشعور معرضُت األفراد ىؤالء وألف األفراد، من ؾبموعة من اؼبنظمات تتكوف

 الذي التنظيمي اؼبناخ ألف نظرا اؼبنظمة، إىل ليصل يبتد التأثَت ىذا فإف ، اليومية سلوكاهتم وكذا والنفسية البدنية

 : يف اؼبنظمة على اإلجهاد نتائج وتكمن باإلجهاد يتأثر ضمنو عملو ويؤدي الفرد فيو يتواجد
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 . العمل عن والتأخَت الغياب  -أ 

 . العمل ترؾ  -ب 

 .(  175:  1999) ضبدي وآخروف ،  . اإلتصاالت ضعف  -ج 

 . العمل عالقات جودة -د 

 ( . 213 – 212:  2001) أبو قحف ، . العمل حوادث -ه 

 النفسية األمراض إرتفاع إىل تؤدي باإلجهاد وشعوره نشاطاتو يف واإلستمرار الًتكيز على الفرد قدرة عدـ إف  -

 والغياب العمل دوراف إىل تؤدي العماؿ شكاوي كثرة أف كما وإنتاجها، اؼبنظمة أداء على تؤثر اليت واعبسدية

 مستوى بذلك فينخفض اؼبنظمة، داخل العالقات نوعية وعلى العمل صباعة سباسك على يؤثر فبا والعدوانية

 وينتج اؼبنظمة نشاط ستعرقل فإهنا اؼبنظمة داخل حلوال ذبد ال وحينما واإللتزاـ، الوالء درجة وتضعف األداء،

 الكفاءات ضياع يف تتمثل معنوية وخسارة العمل أياـ وضياع تعويضات يف تًتجم اليت مالية خسائر ذلك عن

 -60 : 2009، حبري).زبطيو يصعب اؼبنظمة يف خلل عنو ينتج الذي األمر اػبربة، وذات اؼبتمكنة واؼبهارات

61) . 

 :العائلة على -  3 – 9

 وتصرفو سلوكو على تؤثر اليت خربات عدة الفرد تلقن العائلة ىذه عائلة، وسط اغباؿ بطبيعة يعيش الفرد إف

 بالفرد احمليطة اػبارجية البيئة تلعب كما ؽبا، يتعرض اليت اإلجهادات ـبتلف مع تكيفو وطريقة أدائو على وتنعكس

 هبد ال الذي فالفرد عائلتو، على شبة ومن الفرد على يؤثر الذي باإلجهاد، شعوره يف مهما دورا األسرة جانب إىل

 إزباذ أو ، العائلي كاإلنباؿ ، عائلتو إستقرار هتدد قد سلوكيات عدة يتخذ عائلتو طرؼ من واؼبساندة اؼبساعدة

 العائلة على اإلجهاد من اؼبتوخاة اآلثار بدقة ربديد جدا الصعب من فإنو لذا عائلتو، حق يف تعسفية قرارات

 :   سيأيت فيما العائلة على اإلجهاد نتائج بعض ذكر يبكننا لكن متشابكة، اإلجتماعية العالقات بإعتبار
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 .  األطفاؿ إقباب تأخَت على يعمل العاملة اؼبرأة لدى األدوار وصراع األسرة متطلبات زيادة  -

 ( .  263:  1995) العديلي ، 

 آخر دوف دور ضحية تقع هبعلها الوقت نفس يف أدوار بعدة قيامها أف كما اؼبرأة عالقات على يؤثر فاإلجهاد

 . واألسرة العمل بُت الصعب اإلختيار بسبب

 هبعلهم ما ، ـبتلفة فًتات يف يعملوف الذين األزواج ذلك على مثاؿ وخَت معرفتها، وعدـ األسرة مطالب إنباؿ  -

  ( . 28) الغزايل ، ب ت : . باؼبنزؿ سويا يلتقوف ما راذنا

 ،الصباح حىت اػبامسة من بداية ليال تعمل تكوف واؼبرأة اػبامسة حىت الثامنة من هنارا يعمل الزوج أف ذلك ومثاؿ

 أياـ يف إال الزوجاف ىذاف بذلك يلتقي وال ، البيت الزوج يغادر حُت إىل تعود وال العمل مكاف اؼببيت إىل فتضطر

 يشعروف هبعلهم الذي األمر راحتهم فًتة يف مشاكلهم صبيع مناقشة يتم أين للراحة اػبلود فًتة وىي العطل

 خاصة بصفة األطفاؿ على بل فحسب عليهم يؤثر ال وىذا أمامهم، تقف اليت الضغوط نظَت اؼبستمر باإلجهاد

 التعامل إىل اغبالة ىذه يف األزواج بعض ويلجأ اؼبختلفة، إنشغاالهتم بسبب والديو مع عالقاتو الطفل يفقد إذ

 .األسر ىذه داخل العالقات على يؤثر ما وىو ، باؽباتف

 اؼبرأة، وعمل باألوالد والعناية البيت بشؤوف اؼبتعلقة اؼبسؤولية نتيجة األزواج بُت واػبالفات اجملادالت إنتشار  -

 أف وبتمل الذي اؼبكاف تكوف أف فيمكن ودعم، وحناف حب مصدر ىي ما بقدر اليـو العائلة أصبحت ولذلك

 ( . 21:  2003) شيخاين ،  . الفرد فيو يعاين

 قياس اإلجهاد :   - 10

من اجملاالت األساسية اليت توىل أنبية خالؿ دراسة اإلجهاد كيفية ربديد ىذا األخَت وقياسو وؽبذا الغرض وجدت 

 :تقنيات ووسائل عديدة يبكن تصنيفها إنطالقا من اؼبؤشرات اليت تعتمد عليها يف القياس إىل 

 وسائل تعتمد يف صبع اؼبعلومات على :المؤشرات الفزيولوجية :وسائل تعتمد على قياس  - 1 – 10

  (التصوير الكهربائي للدماغ والتخطيط الكهربائي للقلب)قياس العمليات الفزيزلوجية ومن أمثلها . 
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 .التحليل البيوكيميائي مثل : تغَت معدالت األدرينالُت والكاتيكوالمينات والكورتيزوؿ يف الدـ أو البوؿ 

  اؼبباشرة للتوتر العضلي .اؼبالحظة 

 . التقارير الطبية وعدد الزيارات لطبيب العمل 

 . التغيب عن العمل 

 دية مثل :  الفحص الصحي الشهري سإستبيانات اؼبالحظة الذاتية لألعراض اعب. 

 التقييم الذايت للقلق . قياسات اؼبزاج والقلق مثل : سلم 

  التعب .قياسات التعب ومشكالت النـو مثل : سلم تناذر 

  كُت وشيبارد "قياس تقدير الذات مثل : سلم( "Quin & Shepard). 

 . اؼبقابالت اإلكلنيكية اؼبنظمة 

 نفسية .ال  يةالتقارير الطب 

 :تعتمد يف صبع اؼبعلومات علىاليت وسائل وسائل تعتمد على قياس المؤشرات السلوكية : - 2 – 10

  إستبيانات ومقابالت األداء ، اؼبردود ، مستوى الطموح مثل : بنود التقييم الذايت للفعالية اؼبهنية

 " .جتوف و شنايدرلباركن" ومقياس نوعية خدمة الزبائن  (Mile & Perreault)"بَتولتو "يلزؼب"

 . تقييم اؼبردود يف مواقف اإلجهاد من طرؼ اؼبسؤوؿ 

  اؼبرضية .حوادث العمل ، األمراض والعطل 

اليت تعتمد يف صبع اؼبعلومات الوسائل وسائل تعتمد على قياس المؤشرات اإلجتماعية : - 3 – 10

 : على

 بالت إدراؾ الدور و التوترات والعالقات بُت األشخاص اإستبيانات ومق. 

 . تقارير عدـ اإلتفاؽ بُت األفراد ، بنية اجملموعات ، اؽبياكل التنظيمية 

  وكات األفراد .للسمالحظات ميدانية 
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 . ربليل بنية اجملموعات واألدوار وتغَتات الدور 

 . ربليل أسلوب إدارة اؼبوظفُت 

 كما يبكن تصنيف أساليب قياس اإلجهاد إىل :

 . قياس إدراؾ األفراد للضغوط من خالؿ السؤاؿ اؼبباشر عن عدـ شعورىم هبا 

 . قياس مصادر اإلجهاد كمؤشر لدرجة اإلجهاد 

 ( . 53- 52 : 2002 ،)األضبدي . من خالؿ أعراضو النفسية واعبسدية  قياس اإلجهاد 
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 الخالصة : -

، الذي  لقد حاولنا من خالؿ ىذا الفصل إظهار أنبية موضوع اإلجهاد بأنواعو ، خاصة على مستوى العمل

من قبل الباحثُت واؼبختصُت يقضي فيو الفرد أطوؿ وقت . و بالرغم من قدـ موضوعو إال أنو مازاؿ قيد الدراسة 

، فبا أدى إىل إختالؼ مقارباتو النظرية و سَتوراتو . لكن ىذا ال ينفي إشًتاؾ بعض عناصره و  يف ؾباالت ـبتلفة

ثار تظهر على شكل سلوكات و ردود أفعاؿ سواء على مستوى الفرد ) العامل ( أو آمكوناتو األساسية يف خلق 

 اؼبقدمة للجمهور ) األفراد ( . ل ( بإختالؼ خدماهتاعلى مستوى اؼبنظمة ) مكاف العم

ودبا أف الفرد وحدة متكاملة فإنو سيثأثر كليا ويف ـبتلف جوانبو ) النفسية ، اعبسمية ، اإلجتماعية ، اؼبردودية ( 

الباحثوف بعض بالدرجة األوىل فبا يؤثر على أداء اؼبنظمة يف ربقيق أىدافها اؼبرجوة بالدرجة الثانية .لدى إزبد 

اؼبؤشرات و اؼبكونات األساسية اليت يرتكز عليها اإلجهاد ؼبواجهتو و التخفيف من حدتو على طريف اؼبعادلة 

اغبياتية ) الفرد و اؼبنظمة ( و إحتواء العوامل اجملهدة من أجل إزباد برنامج وقائي ضمن سَتورة التخطيط 

 و .اإلسًتاتيجي للموارد البشرية كمرحلة إرتقاء ومب
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 تمهيد: -

تسَتىا من ادلؤسسات ذلا موارد بشرية  ، وكغَتىا لتحقيقهاإن لكل مؤسسة أيا كان نوعها أىداف تسعى      

ادلؤسسات ق الربح ادلادي وادلعنوي خاصة يف . ىدفها ربقي منشآت ومؤسسات و أفراد ، من داخليا وخارجيا

 الطابع اخلدمايت اليت يكون مهها الرئيسي ىو إرضاء اجلمهور ادلتعامل معها . ذات

 :تعريف الجمهور  – 1

 بُت مشًتك ىدف لوجود مباشرة معها يتعامل الذي اجلمهور وخاصة باىتمامها منظمة أي يف اجلمهور حيظى

 ربقيق يستطيعون الذين األفراد وتنمي الوسائل وتوفر اخلطط تضع اليت ىي الناجحة وادلنظمة  .الطرفُت

 . اجلمهور رضى وكسب أىدافها

 معينة بروابط أفرادىا يرتبط كما ، خاصة بصفات غَتىا عن تتميز الناس من مجاعة بأنو"   :اجلمهور ويعرف

 . ( 164 :1981 ، )إمام . ذبانًسا أكثر اجلماعة كانت ، ثقااتو  الروابط ىذه ازدادت وكلما

 : باآليت لندن جبامعة السابق االجتماع علم أستاذ "جنزبرج موريس " األستاذ يعرفو كما

 )عبد ."والرغبات اآلراء يف العام االتفاق سوى ببعض يربطهم وال ، منظم غَت بشري ذبمع عن عبارة اجلمهور"

  . (186 :1984 الوىاب،

 ىذا ويتأثر مشًتكة أىداف أو مصلحة تربطهم أكثر أو فردين من مكونة رلموعة أي بأنو " :اجلمهور يُعرَّف كما

 اجلمهور بُت متبادلة التأثَت وظيفة أن أي ، الوقت نفس يف فيها ويؤثر القائمة ادلنظمات ببعض اجلمهور

 ( . 138 : 1985 )عجو، ."معها  يتعامل اليت وادلنظمة

 أن على معينة رلاالت يف زلددة مصاحل رلموعة ربقيق هبدف ألفراد معُت ذبمع بأنو " :اجلمهور يُعرَّف كذلك

 ( . 78 : 1976 )الغمري، "  ادلعينة اجملاالت زبص موضوعات ذباه زلددة آراء لديهم تكون
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  ."مشًتكة وقيم وأفكار واذباىات وأراء ميول ذلا منظمات أو ىيئات أو أفراد عن عبارة " :اجلمهور يُعرف كذلك

 ( . 187 : ادلرجع السابق ، )عبد الوىاب

 الفرد قدرة وتقل تربطهم اجتماعية عالقات بينهم توجد ال البشر من ذبمع عن عبارة بأنو " :أيًضا اجلمهور وعرف

 توجد ال حيث  .بالتباين أفراده بُت والسمات اخلصائص وتتسم أفراد من سواه مع التفاعل على

 ( . 120 : 1989 )اجلريتلي،. الغالب" يف بينهم فيما وذبمع فيها يتفقون ومسات خصائص بينهم

 :الجمهور أنواع - 2

 قسم وقد  .منهم كل ربقيقو إىل يسعى الذي واذلدف أفراده بُت ذبمع اليت الصفات بتعدد اجلمهور ويتنوع يتعدد

 ( . 29 - 24 :ادلرجع السابق ، )اجلريتلي :وىي أنواع عدة إىل اجلمهور

 :الداخلي الجمهور - 1 - 2

 الداخلي اجلمهور ويُقسم .خططها وتنفيذ أىدافها ربقيق على والقائمُت ادلنظمة يف العاملُت رلموع بو ويقصد

 :إىل أيًضا

 القرارات وازباذ ادلنظمة سياسات برسم وادلختصون العليا اإلدارة يف العاملون اهب يقصد و :العليا اإلدارة - أ

 .الرئيسية

 .األقسام ورؤساء ادلشرفُت للمنظمة التنظيمي اذليكل يف اإلداري ادلستوى ىذا ويضم :الوسطى اإلدارة - ب

 ادلستوى مع اتصاذلم يكون حيث .الدنيا اإلدارة يف والعاملُت العليا اإلدارة بُت االتصال حلقة ىم ىؤالء ويعترب

 .اخلارجي ادلنظمة جبمهور وكذلك العليا اإلدارة يف العاملُت اتصال من أقوى التنفيذي

 ادلطلوبة األعمال بتنفيذ اإلداري ادلستوى ىذا يف العاملون يقوم :التنفيذي( ) المستوى القاعدية اإلدارة -ج 

 يف ادلنظمة صلاح يتوقف لذا ، بادلنظمة اخلاص اجلمهور مع فيتعاملون وتدوينها وتدقيقها األوراق على اإلطالع من

 اىتمام من جيدونو وما مادية إمكانيات من األفراد ذلؤالء وفر ما على اجلمهور أفراد رضى وربقيق أىدافها ربقيق

 .النفسي االستقرار على تساعدىم اليت اخلاصة حاجاهتم بتأمُت
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 :الخارجي الجمهور - 2 - 2

 أفراًدا ادلتعاملون كان سواء ادلنظمة مع مباشر غَت بشكل أو مباشرة يتعاملون من مجيع اخلارجي باجلمهور يُقصد

 :   إىل اخلارجي اجلمهور ويقسم منظمات أو

  :الخاص الخارجي الجمهور - أ

 وادلوردون النقل فشركات  .ادلنظمة ذلذه خاص مجهور ىو معينة منظمة مع مباشرة يتعامل الذي اجلمهور إن

 يعتربونالبلدية  ألقسام ادلراجعُت فإن كذلك ، التجارية للمنظمات اخاص امجهور  يعتربون وادلستهلكون وادلوزعون

 . هبا اخاص امجهور 

 : العام الخارجي الجمهور - ب

 أفراد من بادلنظمة حييط ما مجيع ىذا ويشمل ، مباشرة غَت بطريقة ادلنظمة مع يتعامل من مجيع بو قصديو 

 ادلنظمة مع دائمة بصفة يتعامل والذي الدراسة ىذه تعنيو ما ىو السابق للتقسيم اوفق اخلاص واجلمهور . ادلواطنُت

 .اجلمهور بأفراد العالقات ذات منهم ادلطلوبة األعمال بأداء وادلكلفُت هبا العاملُت يف شلثلة إليها حيتاج اليت

 . ( 79:  1976 )الغمري ،

 : (الخارجي والجمهورالداخلي  الجمهور بين )العالقة نو العامل - ج

 اللوائح وفق زلدد ىو ما حسب ادلنظمة أعمال إصلاز إليهم موكل الذين ىم أفرادىا من ادلنظمة يف العاملُت إن

 أفراد من فرد من العالقة ىذه درجة وزبتلف اخلارجي اجلمهور بأفراد عالقة ذلا احلال بطبيعة واليت واألنظمة

 : اآليت يف يتضح اخلارجي اجلمهور أفراد على الداخلي اجلمهور أفراد تأثَت أن صلد لذا ، آخر إىل اجلمهور

 لدى وصورهتا كفاءهتا حيث من ادلنظمة على يؤثر لعملهم أدائهم يف الداخلي اجلمهور أفراد من ي هتاونأ أن -

 وتوفر عملهم يف والكفاءة اخلربة لديهم العاملون يكون أن يتطلب شلا .معها يتعامل الذي اخلارجي اجلمهور

 أفراد لدى صورهتا وربسن الكفاءة من عال   بقدر أىدافها ربقق حىت هبا يعملون اليت ادلنظمة بأىداف القناعة

 ( . 80 :ادلرجع السابق )الغمري ، اخلارجي. اجلمهور
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 اجلمهور إىل أفكارىم ينقلون احلال بطبيعة آخر مجهور يف أعضاء ىم الداخلي اجلمهور أفراد من العاملُت أن  -

 العاملُت ىؤالء وأفكار الذباىات اطبق ااجيابي أو اسلبي السائد الرأي على يؤثرون فإهنم لذا إليو ينتمون الذي

 ( . 12 : 1986 )الطخيس ، . منظمتهم عن

 :للجمهور والنفسية االجتماعية الخصائص - 3

 .  كاآليت وىي اجلمهور هبا يتميز والنفسية االجتماعية اخلصائص من عدد ىناك

 . اجلمهور أفراد بُت واجلنس والسن واالجتماعي الثقايف بادلستوى االختالف -

 . الكبَت من أكثر الصغَت اجلمهور يف التأثَت قوة -

 . الذايت الضبط على القدرة وعدم باالنفعالية اجلمهور أفراد سلوك يتسم -

 . االستهواء سيطرة ربت ويقع باإلحياءات كبَتة بدرجة اجلمهور يتأثر -

 . احلوادث وتضخيم ادلبالغة إىل ميلوو  اجلمهور انقياد سهولة -

 . واالجتماعية األخالقية بادلعايَت بعيد حد إىل االلتزام عدم -

 ( . 171 - 170 : ادلرجع السابق )إمام ، .التغَت سريع اجلمهور رأي -

 : للجمهور العامة السمات - 4

 وفقها تتكون اخلصائص ىذه ، تمعاجمل أفراد فيها يشًتك اليت اخلصائص تلك للجمهور العامة بالسمات يقصد

 وتعمل ، ..غَتىا و التعليم ، اجلنس أو  النوع ، السن : مثل ذلذا اجملتمع السكاين الًتكيب تصف ، متعددة فئات

 ، حياتو سياق يف موقعو و الفرد خربات تشكيل يف الفردية و االجتماعية السمات من غَتىا مع السمات ىذه

 يف اذباىا السمات ىذه دراسة أصبحت لذلك ، سلوكو مناذج و الفرد شخصية من كل يف تؤثر فهي وبالتايل

 :  أساسُت نوعُت إىل السمات ىذه تصنف و. االجتماعية البحوث
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 االنتماء و اجلنس السن : مثل للتغَت قابليتها بعدم تتميز و دبيالده الفرد إىل تنسب و : األولية السمات  -أ 

 . العرقي

 ما كل و الدخل التعليم ، الوظيفة ، اإلقامة ، الدين ، اللغة:  مثل للتغَت القابلة : المكتسبة السمات  - ب

 : العامة السمات دراسة يف الشائعة الفئات بُت ومن  .االجتماعي بادلستوى يتعلق

 و مضامينو و التعامل يف تأثَت للجنس أن مبكر وقت يف الدراسات أظهرت لقد : (الجنس) النوع - 1 -ب 

 ىذه باستخدام االىتمام يشَت فرعية فئات استخدام دون والنساء الرجال وأ اإلناث و الذكور فئات فيها تستخدم

 أكثر اجلنس أو النوع يعترب و اإلناث و الذكور بُت ادلوجودة الفعل ردة لتباين نظرا اجلمهور وصف يف الفئات

 صلد الغالب يف ألنو معا السن و النوع دون فقط النوع دراسة تستهدف عندما خاصة اجلمهور دراسات يف قابلية

    .  (49:  1993، )عبد احلميد . معا السن و للنوع وصفا معناىا يف ربمل النساء و الرجال فئيت أن

 أيضا بو أو احمليطة اخلارجية البيئة يف خربات أو مهارات من يكسبو دبا سلوكو يف الفرد يتأثر : السن - 2 –ب 

 .  اإلنسان عمر يف ادلختلفة ادلراحل سبيز اليت البنائية خصائصو يف النضج دبستوى

 أساس ادلستوى على األخَت ىذا تصنيف إىل دييل اجلمهور دراسة يف السائد االذباه كان : التعليم - 3 –ب 

 التعليم ، التعليم االبتدائي : مثل الدولة يف التعليمي النظام حيددىا اليت ادلراحل مع تتفق فئات إىل التعليمي

 و ضرورية يكتب ال أو يقرأ من ال أو األمي فئة تعترب و ، العايل أو اجلامعي التعليم و الثانوي التعليم ، ادلتوسط

 و العينة أو البحث رلتمع يف سبثيلها معها نسبة ترتفع و األمية نسبة فيها ترتفع اليت اجملتمعات يف خاصة بصفة

حيتاجون كغَتىم من األفراد إىل الوثائق لكن  و ال يكتبون و يقرؤون ال من أي احلقيقية األمية تعكس الفئة ىذه

 إلثبات ىوياهتم الشخصية.

فاحلالة  اجلمهور وصف يف كبَتا اىتماما تنال اليت اذلامة السمات من تعترب : االقتصادية الحالة - 4 –ب 

معاملة األفراد.                    تفضيل يف اذلامة العوامل أحد يعترب الذي ادلبذول اجلهد قدر تعكس قد االقتصادية

 ( .30-29:  2006 ، )سي يوسف 
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 :الجمهور عواطف كسب من العاملين تمكن التي األعمال  - 5

 أو الفرد موظف بالبلدية ىذا كان سواء اجلمهور عواطف كسب من العاملُت سبكن اليت األعمال من عدد ىناك

  ىي: آخر موظف أي

 .االعتبار موضع ووضعها هبا واالىتمام اجلمهور أفراد واذباىات آراء على التعرف – 1

 .ودراستها اجلمهور شكاوى على التعرف – 2

 .وادللل بالضيق إشعاره وبدون واضحة وأسئلتو اجلمهور استعالمات على اإلجابة تكون أن – 3

 .معهم يتعامل الذين األفراد أو األشخاص على تأثَت من لو دلا اخلارجي بادلظهر االىتمام – 4

 .اجلمهور أفراد من معهم ادلتعاملُت أو ادلراجعُت وإشعار ادلناسب بالًتحيب الطيب االستقبال  – 5

 .  وادلستهينة القبيحة الكلمات عن بعيدة اجلمهور أفراد مع تستعمل اليت الكلمات أن تكون -6

 ( . 134 - 133 : ادلرجع السابق )الطخيس ،

 : الجمهور مع لعافالت - 6

 التعامل عملهم طبيعة تتطلب واليت العاملون األفراد يتوالىا اليت ادلهام أصعب من اجلمهور مع التعامل يعترب

 . العامل الفرد بو يتحلى أن يتطلب التعامل يف أسلوبًا ىناك ، ألناجلمهور مع ادلباشر

 ( . 164 :1404 ، الصغَت) 

 كنت ولو" :وسلم عليو اهلل صلى لنبيو تعاىل قولو يف اجلمهور مع التعامل أسلوب على مدلال تعاىل اهلل قال وقد

 .(159 عمران، آل) .ذلم" واستغفر عنهم فأعفو حولك من النفضوا القلب غليظ فظًا

 ."يعقلون ال أكثرىم احلجرات وراء من ينادونك الذين إن" :تعاىل قولو يف ومضايقتو للجمهور تعاىل وصفو كذلك

  .( 4احلجرات،  )

 أفكار من ربملو دلا ىام تأثَت ذلا فالكلمة .احلديث يف مناسب أسلوب باختيار يبدأ السليم التعامل مبادئ وأول 

 بُت تقرب وقد عدائي شعور خلق أسباب من تكون قد فهي اآلخرين ذباه فعلو ورد اإلنسان وشعور ونفسيات



لرابعالفصل ا التفاعل مع اجلمهور  

86 
 

 يف فنجده اآلخرين وسلاطبة الكالم أحسن اختيار يف اإلسالم اىتمام إىل نظرنا ولو ، والتآلف التوافق وزبلق األفراد

 " مبيًنا عدًوا لإلنسان كان الشيطان إن بينهم ينزع الشيطان إن أحسن ىي اليت يقولوا لعبادي وقل :" تعاىل قولو

 ( . 53 ،  اإلسراء).

 حليم" غٍت واهلل أذى يتبعها صدقة من خَت معروف قول :"السائل على اجلميل رد فضل يف تعاىل قولو ويف 

 :تعاىل قولو والسماحة اخللق وحسن الوجو يف بشاشة من الفرد بو يتحلى أن جيب وفيما (. 263 البقرة، ) 

 والضراء السراء يف ينفقون الذين للمتقُت أعدت واألرض السموات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إىل وسارعوا"

 اهلل صلى وقال ( . 134 - 133 ، عمران آل )  ."احملسنُت حيب واهلل الناس عن والعافُت الغيظ والكاظمُت

 اإلسالم وهنى " اخللق وحسن الوجو بسط منكم فليسعهم بأموالكم الناس تسعوا لن إنكم "ذلك يف وسلم عليو

 . التكرب عن

 أو معُت بوقت ىذا يرتبط ومل األوقات مجيع يف اجلمهور مع التعامل حسن على حث اإلسالم أن صلد ىذا ومن

 شروط من يعترب شيًئا اجلمهور مع تعامل من الفرد بو يقوم ما كان إذا فكيف  ، ذلك من عليو منفعة عودة عدم

 . ذلا مكمال ويعترب التعامل يف أسلوبو جراء من عملو على تعود فوائد ىناك أن كما الوظيفة تلك يف بقائو

 ويتسم التعامل عند يظهر الذي السلوك ذلك بأنو"  :معهم نتعامل الذين الناس مع الفاعل بالتعامل قصديو

   . ( 73 :1976، الدين خَت).  " شيء كل قبل والكياسة باللطف

 على أوبو، يقوم تصرف صور على يكون ،اجيايب غَت أو اجيابًيا كان سواء ، اإلنسان بو يظهر الذي السلوك وىذا

 عند عليو ظهر الذي بالشخص ترتبط عديدة أمور بو ربكم، سوء بأي يظهر تعبَت على أو ، يالحظ لعمل أداء

 الداخلي تكوينو تعكس صفات من اإلنسان هبا خيتص ما األمور ىذه ومن عليو ويشاىد اآلخرين مع تعاملو

 ما وكذلك للمستقبل وطموحو تطلعاتو ومدى وحاضره ماضيو من يكتسبها واليت واجتماعًيا ونفسًيا جسمًيا

 السلوك يبدأ للشخص الداخلي التكوين مع ادلوقف ظروف تتفاعل وعندما ،سلتلفة مواقف من اإلنسان لو يتعرض

 . ( 238 :1406، عامر) . الظهور يف
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 ىذه بأدائهم العاملون ىؤالء هبا يقوم اليت الطريقة يف دلهامهم مباشرهتم عند العاملُت أو ادلوظفُت سلوك ويظهر

 .اخلارجي اجلمهور أفراد من معهم يتعاملون الذين واألشخاص اآلخرين ادلوظفُت مع تعاملهم ويف احملددة ادلهام

 ( . 49 : 1985 ، عطيو)

 اإلنساين بالسلوك االرتباط كل ترتبط سلوكية ظاىرة كونو عن خيرج ال عامة بصفة التعامل أن لنا يظهر ىنا ومن

 كظاىرة التعامل بُت االرتباط من الصورة ىذه وتتضح .ذلا يتعرض اليت وادلواقف للفرد الداخلي للتكوين كمحصلة

 يقوم اليت واألفعال التصرفات بأنو السلوك "ُعرِّف فقد .السلوك تعريفات توضحو فيما اإلنساين والسلوك سلوكية

 .  ( 10 :1409، الصعيدي) . " اليومية حياتو يف سلتلفة نتائج ومنها الفرد هبا

 ( . 49 : ادلرجع السابق ، عطية). "وقياسو ووصفو مشاىدتو ديكن نشاط بأنو " :السلوك" كونيالن "وعرَّف

 االجيابية آثاره ولو منظمة أي يف العاملُت من ادلوظفُت يعكسها اليت التصرفات ىو بأنو" :اإلداري السلوكيعرف و 

 ". خاطًئا أم صحيًحا السلوك كان إذا عما النظر بغض ظهوره إىل أدت اليت ادلختلفة مسبباتو ولو والسلبية

 ( . 10 : ادلرجع السابق ،الصعيدي)

 :الحكومية الوظيفة في الموظف من المطلوب السلوك - 7

 سوف يتال العمل وبيئة الوظيفة خبصوص معينة وتوقعات اذباىات معو حامال مرة أول ادلنظمة إىل ادلوظف يدخل

 احلكومية ادلنظمات ربدد حيث للموظف سلوكية قواعد وضعت قد اإلدارة أن رغم ، العالقات وطبيعة اهب يعمل

 ىذه العامة لإلدارة األمريكية اجلمعية حددت وقد .للموظف ادلقبول للسلوك ادلطلوبة وادلواصفات لألخالق قواعد

 :بينها ومن ادلوظف يف ادلطلوب للسلوك القواعد

 .واألمانة الصدق - 1

 .وذباوب واىتمام باحًتام اجلمهور خدمة  - 2

 .السرية الصفة ذات العمل معلومات تسرب منع  - 3

 .الرمسية الواجبات أداء من الشخصي الكسب عن االمتناع  - 4
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 .العامة ادلصلحة خلدمة الرمسية السلطات شلارسة  - 5

 ( .62 -85  :ادلرجع السابق ، )عطية . وذبدد وعدالة بكفاءة العمل أداء  - 6

II-  البلدية : 

 البلدية : مفهوم -1

 اىتماما أوىل و ، البلدية و الوالية يف ادلتمثلة احمللية اإلدارة على اإلدارية الشؤون تسيَت يف اجلزائري التنظيم اعتمد

 . الدولة يف اجتماعيا و إداريا و سياسيا األساسي التنظيمي اجلهاز باعتبارىا ، ادلواطن من اهبلقر  للبلدية واسعا

 ذلا أشار فقد ألمهيتها ونظرا اإلدارية، لالمركزية األوىل اخللية باعتبارىا احمللية الدديقراطية دلمارسة مكان ىي فالبلدية

 . اخلصائص من دبجموعة ميزىا كما تنظمها، قوانُت ذلا وأحدث الدساتَت، كل يف اجلزائري ادلشرع

 أقاليم تشهدىا اليت تغَتاتال مواكبة ذلك و البلدية جلماعات اإلداري بالتنظيم الرقي إىل اجلزائري ادلشرع يسعىو 

 احمللية. للتنمية الرئيسية النواة و التنظيم ذلذا ادلشكلة األساسية الركيزة ىي فالبلدية . الوطن

 الجزائرية : الدساتير في البلدية تعريف -أ 

 الدستور حبسب ذلا إشارتو اختلفت و البلدية بينها من ذكر و اإلقليمية اجلماعات إىل اجلزائري ادلشرع أشار

 (.1996) الدستوري التعديل إىل (1989) دستور إىل مرورا (1963) بدستور بدأ آنذاك، ادلنتهج

  :بقولو البلدية إىل منو ( 09 ) ادلادة يف (1963) ديسمرب 10 يف ادلؤرخ  ردستو ال نبو

 ىي البلدية و اجتماعية، و اقتصادية و إدارية و إقليمية مجاعات شكل على منظمة موحدة، دولة اجلزائرية الدولة"

 القاعدية".       االجتماعية و االقتصادية ، اإلدارية و اإلقليمية اجلماعة
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 و الوالية ىي:" اجملموعات اإلقليمية 36فقد ذكرىا يف ادلادة  22/11/1976( ادلؤرخ يف 1976و دستور )

 . "  البلدية

 ىي البلدية ، البلدية و الوالية ىي للدولة اإلقليمية اجلماعة : " بأن إليها أشار (1989) دستور إىل بالنسبة أما

 ./1996/12 7يف  ادلؤرخ (1996) تعديل عليو أبقى ما وىو ،"  اإلقليمية اجلماعة

 :الدولة ىي االعتبارية األشخاص :"قائال األوىل الفقرة يف منو(  49 ادلادة )يف البلدية إىل ادلدين القانون أشار كما

 .  "البلدية و الوالية

 : بالبلدية المتعلقة القوانين في البلدية تعريف -ب 

 جاء اليت الفًتة حبسب وكذا تنظمها اليت القوانُت من قانون كل حبسب بالبلدية ادلتعلقة التعاريف اختلفت لقد

  . قانون كل فيها

 اإلقليمية اجلماعة:" البلدية ىي  بأن 1967جانفي  18( ادلؤرخ يف 67/24فقد عرفها قانون البلدية رقم )

 يف البلدية وظائف كثرة يربىن ما وىذا."  األساسية الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و اإلدارية و السياسية

 . آنذاك االشًتاكي النظام ظل

 اجلماعة يف ىي البلدية :" بأهنا 11/04/1990( ادلؤرخ يف 08 -90) رقم القانون من األوىل ادلادة وعرفتها

 . "القانون دبوجب ربدث و ادلايل، االستقالل و ادلعنوية بالشخصية تتمتع و األساسية اإلقليمية

 كما حقوق ذلا عمومي مرفق باعتبارىا ادلعنوية الشخصية منحها و األساسية المركزية وحدة ىي البلدية أن دبعٌت

 أي أخرى جهة من خاصة مالية ذمة ذلا و جهة من ذلا ادلسَتين األفراد عن متميزة جيعلها شلا التزامات من عليها

 الشخصية خصائص من ادلايل االستقالل أن باعتبار كذا و ذلا ادلسَتين األشخاص عن مايل باستقالل تتمتع أهنا

 .  ادلعنوية
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 اجلماعة ىي"البلدية البلدية:ادلتعلق بقانون  22/07/2011( ادلؤرخ يف 10/11رقم ) البلدية قانون وعرفها

 ىو و." القانون دبوجب وربدث . ادلستقلة ادلالية الذمة و ادلعنوية بالشخصية وتتمتع .للدولة القاعدية اإلقليمية

 ذلا . القانون تعريف نفس

 تشكل و ادلواطنة شلارسة ومكان لالمركزية اإلقليمية القاعدة ىي البلديةأن:" منو الثانية ادلادة يف أضاف أنو إال

 الدديقراطية للممارسة ادلؤسسايت اإلطار تشكل البلدية باعتبار ." العمومية الشؤون تسيَت يف ادلواطن مشاركة إطار

 .احمللية

 : البلدية خصائص - 2

 :يلي ما أمهها الذاتية وادلميزات اخلاصة ادلزايا من دبجموعة اجلزائري يف البلدية سبتاز

 ،ادلايل واالستقالل ادلعنوية بالشخصية تتمتع إقليمية، المركزية إدارية ىيئة أو مجاعة أو وحدة ىي البلدية إن -أ 

 القاعدية اإلقليمية اجلماعة ىي البلدية ": بقوذلا( 10/11) قانون من األوىل ادلادة عليها ركزت اخلاصية وىذه

 .ادلستقلة" ادلالية والذمة ادلعنوية بالشخصية وتتمتع للدولة

 ومجيع أعضائها مجيع أن حبيث ، ادلطلقة اإلدارية لالمركزية صورة اجلزائري الدستور يف البلدية نظام يعترب -ب 

 أي بينهم من يوجد وال ادلباشر، و العام االنتخاب بواسطة اختيارىم يتم وإدارهتا تسيَتىا وجلان ىيئات أعضاء

 تلبية يف الذاتية مواردىا على أساسا تعتمد اجلزائري اإلداري النظام يف البلدية أن كما تكليفو أو تعيينو مت عضو

 . العامة اإلدارة دديقراطية دلبدأ ذبسيد البلدية فنظام ، سكاهنا وحاجات نفقات وتغطية

 .الفرنسي البلدي مقارنة بالنظام وواسعة سلتلفة ووظائف اختصاصات للبلدية اجلزائري ادلشرع خول لقد -
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 كافة و للبلدية ادلقررة االختصاصات كل ألن ىذا و مركز، البلدية على اإلدارية و السياسية الوصاية نظام يعد -

 و أعمال اعتربت إال و عنها اخلروج جيوز ال و ذلا، وفقا و نطاقها يف تعمل أن جيب اإلجراءات و الشروط

 تعد و اقتصادية، و اجتماعية و إدارية و سياسية وحدة تعد البلدية ألن ، مشروعة غَت و باطلة البلديات تصرفات

 .السياسية و الدستورية الدولة وحدة مبدأ ظل يف مطلقة المركزية
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 خالصة:ال -

من خالل ما ورد يف ىذا الفصل التفاعل مع اجلمهور و ما خلصنا إليو من أمهية بالغة يف التعامل مع اجلمهور 

، توصلنا إىل أن ىذا التعامل ىو فن البد من إتقانو ألن يف ذلك  خاصة يف مناصب العمل اليت تستدعي ذلك

مث أنواعو وشروط التعامل معو  إذ تعرضنا لتعريف اجلمهور وخصائو ، . )اجلمهور( معو سالمة للعامل و ادلتعامل

موضحُت  التعامل مع اجلمهور و ىي البلدية ،على وبعد ذلك تناولنا مؤسسة خدماتية تعتمد يف سَتورهتا 

 . اجلزائري ذلامتطلبات العمل هبا ويف األخَت كيف ينظر الدستور  مفهومها ،

 

 

 



 خامسالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 لدراسة الميدانيةل المنهجية رجاااا اإل

 . تمهيد 

 .منهج الدراسة - 1

 .ألوليةالدراسة ا  - 2

 .مجتمع البحث – 3

 .أدوا  رجمع البيانا  – 4

 .الدراسة األساسية  – 5

 . األساليب اإلحصائية المستخدمة – 6

 الخالصة . 
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 تمهيد: -

إن أىم سرحلة يف سراحل البحث العلمي ىي سرحلة التطبيق و ذبسيد ادلعلوسمات ادلعروضة يف اجلمانب النظري      

مت طرحو سن  إثبمات أو نفي سماعلى ادليدان و اليت سن خالذلما يسعى البماحث إىل ربويل الكيف إىل الكم سن أجل 

اليت ال تصح الدراسة  للدراسة ادليدانية جراءات سنهجيةاإلستغَتات يف اجلمانب النظري و ىذا سما يتضمنو الفصل 

 .  إال بصحتهما 

 منهج الدراسة : -1

سن ادلسلم بو أن البحوث العلمية لن تتوصل إىل نتمائج دقيقة وسوضوعية دون استخدام سنهج علمي يتنماسب 

وىو ادلنهج  االستكشمايفوطبيعة الظماىرة ادلدروسة ، لذا استخدست البماحثة يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي 

عالقماهتما سع غَتىما سن ادلتغَتات  األنسب سن حيث وصف الظماىرة ادلدروسة والتعبَت عنهما كميما وكيفيما وفهم

" نوع سن أسماليب البحث ،  ادلنهج الوصفي ىو :و بشكل يسماعد البماحثة على فهم الواقع وربليلو وتطويره . 

، خصمائص الظماىرة وحجمهما وتغَتاهتما يدرس الطبيعة االجتمماعية واالقتصمادية والسيماسية الراىنة دراسة كيفية توضح

 . (69:2009) سعد عمر،  ر األخرى ".ودرجة ارتبماطهما سع الظواى

ينماسب سوضوع الدراسة احلمالية مسمات الشخصية الذي  االستكشمايفيف دراستنما على ادلنهج الوصفي  اعتمدنماو 

 للظماىرة ادلدروسة يربز، فمالتعبَت الكيفي نماصب التفماعل سع اجلمهور دب لدى العماسلُت وعالقتهما بماإلجهماد العصيب

 إشكمالية اإلجهماد العصيب وحيدد سصمادره أسما التعبَت الكمي يوضح سستوى اإلجهماد ادلوجود لدى عينة البحث .

 :ولية األالدراسة  – 2

أداة البحث  بماختبمارسن األحسن قبل البدء يف إجراءات البحث واخلوض فيو خماصة يف اجلمانب ادليداين سنو القيمام  

ىي الصعوبمات ادلوجودة واليت  سما للبماحث إدراك الظروف اليت سيتم تطبيق أداة البحث فيهما و يتسٌتإجرائيما حىت 

 . تواجهوديكن أن 
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 : أولية أهمية الدراسة  أهداف و  - 1 – 2

 ربقيق األىداف التمالية :إىل  االستطالعيةهتدف الدراسة 

 تفقد سكمان الدراسة و مجع ادلعلوسمات عنو . -

 اخلصمائص السيكوسًتية ألداة البحث . راختبما -

 األسماسية.ادليداين ألخذ سعلوسمات أكثر تسماعد البماحث وتسهل عليو البدء يف الدراسة  االستطالع -

 تفمادي األخطماء والعراقيل اليت سن احملتمل أن تصمادفنما يف الدراسة األسماسية . -

 الوصول إىل صيغة هنمائية ألداة البحث . -

 حدود الدراسة : - 2 -2

 .هبما وادللحقمات ادلوجودة صما ح احلمالة ادلدنيةدبببلديمات والية غليزان  احلمالية أجريت الدراسة الحدود المكانية: - أ

 . 2015/2016 اجلماسعي مت تطبيق الدراسة خالل ادلوسم الحدود الزمنية: -ب 

سصلحة احلمالة ادلدنية العماسلُت ببلديمات والية غليزان وادلقدر عددىم سوظفي وسوظفمات  : البشريةالحدود  -ج 
 . سوظف وسوظفة( 70)

 :ألولية مواصفات عينة الدراسة ا  - 3 – 2

 : من حيث الجنس - أ 

كمما ىو سوضح يف ،  إنماث ( 42)و ( ذكور28) على ( فردا سوزعُت 70) عينة الدراسة االستطالعية سنتتكون 
 اجلدول التمايل:
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 توزيع العينة حسب الجنس( : يوضح 05)جدول رقم 
 

 المجموع اناث ذكور الجنس
 70 42 28 العدد
 100 60 40 %النسبة 

 
 (.%40( أكرب سن فئة الذكور اليت بلغت )%60يالحظ سن اجلدول أن فئة اإلنماث البمالغة ) 

 من حيث السن : - ب

 عمرية سوضحة يف اجلدول التمايل :تتوزع عينة الدراسة االستطالعية على ثالث فئمات 

  السنتوزيع العينة حسب يوضح  (:06جدول رقم )

 المجموع 40أكثر من  40-31من  30إلى  20من  السن

 70 12 25 33 العدد

 100 17.14 35.72 47.14 النسبة %

 

       ( بنسبة سنة30 -20يالحظ سن اجلدول أن أكرب فئة عمرية لعينة الدراسة االستطالعية تتمركز يف الفئة سن )

سنة بنسبة  40ويف األخَت فئة األفراد األكثر سن  % 35.72( بنسبة 40 -31، تليهما فئة ) (% 47.14) 

17.14 %. 

 : الخبرة المهنيةمن حيث  - ج

 سوضحة يف اجلدول التمايل : ربة ادلهنيةتتوزع عينة الدراسة االستطالعية على ثالث فئمات حسب اخل
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  الخبرة المهنيةتوزيع العينة حسب يوضح  (:07جدول رقم )

 المجموع 10أكثر من  سنة10 -6من سنوات 5-1من الخبرة المهنية

 70 11 31 28 العدد

 100 15.72 44.28 40 %النسبة 

 

سنوات ( شلما يدل على أن 10 -6( سبحورت يف الفئة ) سن % 44.28يالحظ سن اجلدول أن أكرب نسبة )

 .بمالبلدية ذوي خربة سهنية ستوسطة أفراد العينة االستطالعية أكثرىم 

 : العلمي مستوىال من حيث - د

 علمية كمما ىو سوضح اجلدول التمايل: سستويماتتتوزع عينة الدراسة االستطالعية على ثالث 

 العلمي المستوىتوزيع العينة حسب يوضح  : (08جدول رقم )

 المجموع تعليم جامعي تعليم ثانوي تعليم متوسط المستوى العلمي

 70 43 17 10 العدد

 100 61.42 24.29 14.29 %النسبة 

 

،  ( سشكلة أكرب نسبة% 61.42بلغت ) تعليم جماسعييالحظ سن اجلدول أن عينة الدراسة االستطالعية ذات 

شرط احلصول على شهمادة ، مث  يف عملية التوظيف التشغيلقبل  لعقود سماوىو أسر طبيعي نظرا إلعطماء األولوية 

ت شكلوقد ،  االجتمماعيةيف إطمار التوظيف عن طريق عقود الشبكة  (% 24.29بنسبة ) يليو التعليم الثمانوي 

يف  التوظيف شروطوذلك راجع لتطور  عينة الدراسة االستطالعية سن فئة التعليم ادلتوسط نسبة ضئيلة جدا

 .اجلزائر
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الدراسة : وصف أدوات - 4 – 2  

 " خماصة بسممات الشخصية األوىلأداتُت ،  استخدامأمهية وضرورة  ارتأينماالبحث  ستغَتاتللكشف عن  و

. لقيماس اإلجهماد لدى عينة البحث سن إعداد البماحثةأداة . و  (1991)ترمجة أمحد عبد اخلمالق ادلعدل ،  "نكز يأل  

 مقياس سمات الشخصية : – أ

بنشر قمائمة سعدلة وزلسنة لقمائمة سوسلي  "ك نأيز " قمام  (1964)يف عمام  األصلي وتعديالته :المقياس  – 1

،  "كنك و أيز نأيز  "ك للشخصية " . وىي سن إعدادنوأكثر سوثوقية سنهما أطلق عليهما " قمائمة أيز   ،للشخصية 

بنوده )أي سقيماس الكذب( سن الكذب )اجلماذبية اإلجتمماعية ( ، الذي إشتقت  اإلنبسماطية و وتقي  العصمابية و

 ( .171:  1999سقيماس الكذب الستخبمار سنيسوتما ادلتعدد األوجو للشخصية )سلمائيل ، 

 صدر (1975) بندا . وظهرت ذلما ترمجمات عربية  سلتلفة ، ويف عمام (144)إحتوت وإشتملت على صغتُت ،  

 Eysench Personality Quetionnaireك للشخصية "نتعديل للقمائمة أطلقت عليو تسمية " استخبمار أيز 

 "نكأيز  "، حيث أدخلت بعض التعديالت على البنود ادلتعلقة دبقيماس األبعماد الثالثة وأدخل بعد رابع أطلق عليو

 ( .305:  1987)عبد اخلمالق ، .تسمية " الذىمانية " 

سنهما لقيماس العصمابية وعشرون ( 23)( بندا ، ثالثة وعشرون 91وتشتمل الصيغة اإلصلليزية لالستخبمار على )

بندا لقيماس ( 24)وعشرون  أربعةالذىمانية و لقيماس بندا  (24) وعشرونأربعة و  االنبسماطيةبندا لقيماس ( 20)

 ( .5:  1999)االنصماري ، . الكذب 

 

 

 



ادليدانيةاإلجراءات ادلنهجية للدراسة  ماس الفصل اخل   

99 

 

 تعريب المقياس :  – 2

،  "تعريب عبد اخلمالق"و "تعريب سصطفى سويف"للشخصية أكثر سن سرة سنهما " أيزينك "عربت بنود استخبمار 

. وقد مت  "(Abdel – Khalek & Eysench ,1983)ك نأيز  "الذي أجرى دراسمات ثقمافية بمالتعماون سع

 يف دراسمات عديدة . أثبتت صالحية وسوثوقية جيدة للمقيماس .  "عبد اخلمالق"استخدام التعريب الذي قمام بو 

إستخدسهما يف ىذه  بندا ، وىي الصيغة اليت مت (101)إشتملت ىذه القمائمة يف صيغتهما ادلعربة األصلية على 

 .  الدراسة

واخضعت البنود  ،( 1330=  على عينمات سصرية كبَتة نسبيما وستنوعة إىل حدسما )ن االستبمانةطبقت ىذه 

دليل تعليممات الصيغة العربية )لألطفمال  "عبد اخلمالق ". ونشر (بندا  91 )للتحليل العماسلي الذي أسفر عن

والعصمابية  االنبسماطية. وكشفت ىذه الدراسة عن سعماسالت ثبمات سرتفعة دلقمايي   (1991)والراشدين( يف عمام 

لإلنماث . (  0.75،  0.80 ، 0.76)للذكور و(  0.79 ، 0.80 ، 0.77 ) والكذب ، إذ تبلغ على التوايل

 لإلنماث .  (0.45)بمالنسبة للذكور و (0.59)أسما سقيماس الذىمانية فقد كمان سعماسل ثبماتو سنخفضما إذ بلغ 

ودرجمات أقل يف  " االنبسماطية الذىمانية و "سن نماحية أخرى حقق الذكور درجمات سرتفعة عن اإلنماث يف سقيماس

 " و " االنبسماطية الذىمانية و "، أسما العالقة بُت األبعماد األربعة فقد كمانت سمالبة بُت  "الكذب العصمابية و"

 "، يف حُت كمانت إجيمابية بُت "العصمابية والكذب  "وبُت  "العصمابية  و االنبسماطية "وبُت   "والذىمانية والكذب 

 . وذلك عند كال اجلنسُت "العصمابية والكذب  "وبُت   " والعصمابية االنبسماطية "و "الذىمانية والعصمابية 

 . " االنبسماطية والعصمابية  "و "العصمابية والكذب  "بُت  االرتبماطسع وجود إرتفماع أكثر سن ادلتوقع يف  

بماستخدام البنود اليت ذلما سفتماح تصحيح سشًتك وظهر أن العينمات  (صلليز وادلصريُت)اإلوقد أجريت سقمارنة بُت 

 سن اإلصلليزيمات . " انبسماطية "صريمات أقل ادلأن  و "الكذب والعصمابية  "سقيماسيف ادلصرية ربقق درجة أعلى 
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كمما حصلت ادلصريمات على درجمات سرتفعة جدا سن اإلصلليزيمات . أسما ثبمات إعمادة التطبيق على العينمات 

 0.68)الداخلي )سعماسل ألفما( بُت  االتسماقيف حُت يًتاوح ثبمات (  0.90و 0.71)اإلصلليزية فيًتاوح بُت 

 ( . 34 – 79 : 1991)عبد اخلمالق ،    . ( 085و

( 0.93)و لالنبسماطية (0.92)للذىمانية و(  0.75 )بلغ سعماسل الثبمات بطريقة التجزئة النصفية أخرىويف دراسة 

  .( 41:  1991)عبد اخلمالق  للكذب .(  0.82)للعصمابية و

 التجزئة ، يف حُت تراوحت بطريقة (0.88و 0.63)( تراوحت سعماسالت ألفما بُت 1999ويف دراسة األنصماري )

 أدىن ادلعماسالت . "الذىمانية  ". حيث كمان لبعد ( 0.89و  0.52 )النصفية بُت

أعتمدت يف سبسطة يسهل فهمهما سن قبل الشخص العمادي فقد غَت ن الصيغة ادلصرية قد صيغت بطريقة أودبما 

بعض العبمارات الدارجة يف سصر واليت قد ال يفهمهما ادلفحوص  الدراسة احلمالية بماإلضمافة إىل بعض التعديالت يف 

   كمان البد سن تعديلهما.   ف،  اجلزائري

وقد عدل سنة  ."اخلمالقأمحد عبد  "وترجم إىل العربية ألول سرة سن قبل "أيزنك "صمم ىذا األخَت سن قبل  -

كمما أن البماحثة قماست حبسماب خصمائصو السيكوسًتية بماعتمماد التحليل ( . وىو ادلستخدم يف البحث  1991)

حبيث   ، يف البيئة اجلزائرية على عينة سن ادلوظفُت يف رلماالت سلتلفةالعماسلي يف دراسة هتدف إىل اختبمار ادلقيماس 

 الكذب أو ادلقبولية االجتمماعية( ، االنبسماطية ، )العصمابية كمانت أبعماده ربقق سعماسالت سرتفعة لألبعماد

( أبعماد 40سوزع على أربعة ) (بند 91 )يتكون ادلقيماس سنو  . وسعماسالت سنخفضة بمالنسبة لبعد الذىمانية

 .( ( 00( ، بعد الكذب )00( ، بعد الذىمانية )02( ، بعد العصمابية )04)  االنبسماطية ) : وىي

و تندرج ربت ىذه األبعماد األربعة رلموعة سن الفقرات ) البنود ( . و ىي سوزعة كمما ىو سوضح يف اجلدول 

 اآليت :
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 المقاييس الفرعية األربعة لمقياس سمات الشخصية أليزنك( :يوضح أرقام البنود في 09الجدول رقم )

 

يف (  4و 1)شكل سغلق ) نعم/ال( وقد مت تصحيحهما كماآليت وعلى الًتتيب ب البنود تكون اإلجمابة على و –

 .( 1و  4 ) على الًتتيبىي البنود السلبية فكمانت كماآليت و  البنود اإلجيمابية أسما

 

 بعد اإلنبساطية بعد العصابية بعد الكذب
 

 بعد الذهانية
 

2 3 1 6 
4 7 11 9 

5 12 14 11 

8 15 16 19 
13 21 18 23 

17 24 22 27 
21 28 26 29 

25 32 31 31 
33 36 34 35 

37 41 38 39 

41 44 42 43 
45 51 46 47 

48 55 49 51 
52 59 53 54 

56 63 57 58 

61 65 61 62 
64 67 72 66 

68 71 81 69 
71 74 83 73 

79 76 87 75 
82 78  77 

86 81  84 

89 85  88 
91   91 
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 الخصائص السيكومترية :      - 1 – أ

 الصدق :  – أ

وقد مت حسمابو بعدة طرق  .(159:  0444،  سعمرية)قمادر على قيماس سما وضع لقيماسو  االختبماروىو أن يكون 

 :وىي

 صدق المحكمين :  – 1

على رلموعة سن  . ( 1991ترمجة أمحد عبد اخلمالق ادلعدل )"  يزنكأل " مت عرض سقيماس مسمات الشخصية

بشمار ، مخي  سليمانة ، وىران ، : )سلتصُت يف علم النف  وعلوم الًتبية والقيماس النفسي سن اجلماسعمات التمالية 

  يف حسماب صدق احملكمُت طريقة الوشالبماحثة  اعتمدتأستماذ)ة( . وقد  11عددىم بـ  والذي قدر (غليزان

(Lawsh ) (1995 حلسماب سعماسل . )اندرجتبُت احملكمُت على سدى سبثيل الفقرة للمجمال الذي  االتفماق 

 : التماليةادلعمادلة  بماستخدام.  )ًتجم ادللغة  (الًتمجة كمانت بماللهجة ادلصرية  بماعتبمار اجلزائرية.ربتو البيئة 

     ne - N/2 
Cvr =                                                   

         N/2   
 = صدق احملكمُت . CVRوديثل 

            ne  الفقرة.على صيغة  اتفقوا= عدد احملكمُت الذين 

              N  =للمحكمُت. يالعدد الكل 

( . وعلى ىذا مت تعديل بعض 4.04أي ) %04أو تعدل كل فقرة أقل سن أو تسماوي  ربذفحبيث ترفض أو 

 ( وىي سوضحة يف اجلدول كماآليت :4.04)الفقرات اليت تسماوي 
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 العبارات التي أجريت فيها بعض التعديالت في الصياغة : يوضح( 11رقم )الجدول 

 
 الصيغة بعد التعديل العبارات في الترجمة األصلية الرقم

فأخذت ىل حدث يف أي سوقف أن كنت جشعماً )طمماعماً(  8
 ؟ لنفسك سن أي شيء أكثر شلما خيصك

ت يف شيء سما معىل حدث يف أي سوقف أن ط
 فأخذت لنفسك سنو أكثر شلما تستحق ؟

 ىل أنت شخص سريع الغضب ؟ ؟ ىل أنت تتنرفز بسهولة 15
 ىل تشعر أحيمانما بمادللل ؟ ؟ ىل تشعر أحيمانماً بأنك زىقمان )طهقمان( 20

كمان دبوس أو زرار(   ىل حدث أن أخذت شيئماً )حىت ولو 21
 خيص شخصماً آخر؟

ىل حدث سرة وأن أخذت شيئما )حىت ولو كمان تمافهما ( 
 خيص شخصما آخر ؟

 ىل تستمتع بإيذاء األشخماص الذين رببهم ؟ ىل تستمتع بإيذاء سن ربب؟ 23
 ىل يضمايقك دوسما شعورك بمالذنب ؟ ؟ ىل يضمايقك يف أغلب األحيمان الشعور بأنك عملت ذنبماً  24
 ؟ بماستمرارىل أنت سهموم  ؟ أنت شمايل اذلم بماستمرارىل  32
 ىل تعترب نفسك شخصما سرتماحما ؟ ؟ ىل تعترب نفسك شخص حببوح وسما تشيلش ىم 34
 ىل تعترب نفسك ستوترا أو أعصمابك سشدودة ؟ ؟ ىل تعترب نفسك ستوتراً أو سهل االستثمارة 40
 ىل كل األسور ستسماوية وذلما نف  الطعم عندك ؟ ؟ طعمىل تستوي يف نظرك سعظم األسور حبيث ذبد أن ذلما  50
 ؟ أحيمانماىل تشعر بأنك ستضمايق  ؟ ىل تشعر بأنك سكبوس أحيمانماً  51

ىل تتهرب سن الديون والضرائب لو تأكدت أنو لن يتم  ىل تتهرب سن الضرائب لو تأكدت أنك لن تضبط أبداً؟ 71
 ذلك أبدا ؟ اكتشماف

ىل تصل ستأخرا يف أغلب األحيمان عندسما تريد السفر  ؟ بمالقطمار فهل تصل غمالبماً يف آخر دقيقةعندسما تريد السفر  75
 بإحدى وسمائل النقل ؟

؟ ىل تعماين سن األعصماب 76  ىل تعماين سن التوتر العصيب ؟ 
 
 صدق المقارنة الطرفية : – 2

قمنما بًتتيب الدرجمات ترتيبما تنمازليما سن األكرب إىل  بعد ذلكسوظف وسوظفة . ( 94)طبقت أداة البحث على 

، للحصول على رلموعة العليما واجملموعة الدنيما وقمنما حبسماب الفروق بينهمما  (%09) أخدنما نسبة . مثاألصغر

 كمما ىو سوضح يف اجلدول اآليت :بتطبيق اختبمار "ت" للفروق وكمانت النتمائج  
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 صدق المقارنة الطرفية  : يبين نتائج (11جدول رقم )ال

 

ت  المعياري االنحراف المتوسط ةالعين الدرجات
 المحسوبة

ت  درجة حرية
 الجدولية

 مستوى الداللة

1 10 50.00 0.90 
9.90 20 0.40 4.41 

0 10 25.90 0.59 
 

( عند 0.40) ةاجلد ولي (ت)( أكرب سن 9.90( احملسوبة )تبتطبيق صدق ادلقمارنة الطرفية وجدنما أن قيمة ) –

 يتمتع بقدر سن الصدق . االختبمار( ، أي أن 4.41( وسستوى داللة )20درجة احلرية )

 :  الداخلي االتساق صدق - 3
 الذي البعد ودرجة فقرة كل درجة بُت االرتبماط سعماسالت حبسماب البماحثة قماست الداخلي االتسماق صدق حلسماب

 : ذلك يبُت التمايل واجلدول إليو، تنتمي

في مقياس  إليه تنتمي الذي البعد درجةو  فقرة كل درجةبين  رتبا اال تمعامال يبين( : 12رقم )الجدول 
 أليزنكسمات الشخصية 

 الكذب الذهانية العصابية اإلنبساطية
رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

1 .333** 000. 3 .371** .000 6 .151 .075 2 .215* .011 
10 .335** .000 7 .347** .000 9 .162 .056 4 .163 .054 
14 .396** .000 12 .074 .387 11 .338** .000 5 .117 .167 
16 .101 .237 15 .352** .000 19 .415** .000 8 .303** .000 
18 .343** .000 20 .302** .000 23 .314** .000 13 .330** .000 
22 .426** .000 24 .131 .124 27 .215* .011 17 .265** .002 
26 .219** .009 28 .110- .196 29 .387** .000 21 .245** .004 
30 .262** .002 32 .308** .000 31 .578** .000 25 .160 .059 
34 .176* .038 36 .315** .000 35 .012 .892 33 .427** .000 
38 .151 .075 40 .404** .000 39 .092 .281 37 .234** .005 
42 .210* .013 44 .239** .005 43 .314** .000 41 .069- .417 
46 .464** .000 51 .087 .309 47 .438** .000 45 .309** .000 
49 .428** .000 55 .407** .000 50 .321** .000 48 .297** .000 
53 .197* .020 59 .114 .180 54 .193* .023 52 .313** .000 
57 .149 .078 63 .018- .837 58 .179* .034 56 .356** .000 
61 .109 .201 65 .270** .001 62 .015- .858 60 .073 .389 
72 .321** .000 67 .321** .000 66 .391** .000 64 .024 .775 



ادليدانيةاإلجراءات ادلنهجية للدراسة  ماس الفصل اخل   

105 

 

80 .268** .001 70 .404** .000 69 .158 .062 68 .308** .000 
83 .238** .005 74 .292** .000 73 .239** .004 71 .281** .001 
87 .406** .000 76 .390** .000 75 .274** .001 79 .393** .000 
   78 .502** .000 77 .389** .000 82 .313** .000 
   81 .111 .193 84 .335** .000 86 .250** .003 
   85 .269** .001 88 .445** .000 89 .285** .001 
      90 .048 .574 91 .260** .002 

 . 4.45* دال عند سستوى   . 4.41** دال عند سستوى 
 

 دالة ارتبماطمات حققت قد (فقرة 67 عددىما) الشخصية مسمات سمايسق فقرات سعظم أن السمابق اجلدول سن يتبُت

 .(  0.01،  0.05 ) داللة سستويمات عند إليو تنتمي الذي البعد درجة سع

 كمما ، الفقرات ىذه يبُت التمايل واجلدول إليهما تنتمي اليت السممات سع دالة ارتبماطمات(  فقرة 24 ) ربقق مل فيمما

 :يلي

 الشخصية للسمات الفرعية المقاييس من المحذوفة الفقرات وأرقام عدد يبين( : 13الجدول رقم )
 

 الشخصية السمات أبعاد
 الفقرات عدد

 األصلي

 المحذوفة الفقرات
 االتساق صدق بعد

 الداخلي

 الفقرات عدد
 المحذوفة

 الفقرات عدد
 النهائي

 16 04  61 – 57 – 38 -16 20 اإلنبساطية

 23 العصابية
12 – 24 – 28   – 
51 – 59 – 63 – 
81  

07 16 

 – 39 – 35 – 9 – 6 24 الذهانية
62 – 69 – 90  

07 17 

 24 الكذب
4 – 5 – 25 – 41 – 
60 – 64  

06 18 

 67 24  91 الفقرات مجموع

 
 يتكون النهمائية صورتو يف ادلقيماس يبقى وبذلك سقماييسهما سع اتسماقهما لعدم الفقرات ىذه حبذف البماحثة قماست وقد
 ( .فقرة 67 )سن

 .فرعي سقيماس كل فقرات لعدد سسماوية فتكون العظمى الدرجة أسما صفراً  مسة لكل الصغرى الدرجة تكون وبذلك
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 درجة مع الشخصية سمات مقياس فقرات من فقرة كل درجة ارتبا  معامل يبين( : 14الجدول رقم )
 في صورته النهائية البعد

 الكذب الذهانية العصابية اإلنبساطية
رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البند

معامل 
 اإلرتبا 

مستوى 
 الداللة

1 .333** .000 3 .371** .000 11 .338** .000 2 .215* .011 
10 .335** .000 7 .347** .000 19 .415** .000 8 .303** .000 
14 .396** .000 15 .352** .000 23 .314** .000 13 .330** .000 
18 .343** .000 20 .302** .000 27 .215* .011 17 .265** .002 
22 .426** .000 32 .308** .000 29 .387** .000 21 .245** .004 
26 .219** .000 36 .315** .000 31 .578** .000 33 .427** .000 
30 .262** .002 40 .404** .000 43 .314** .000 37 .234** .005 
34 .176* .038 44 .239** .005 47 .438** .000 45 .309** .000 
42 .210* .013 55 .407** .000 50 .321** .000 48 .297** .000 
46 .464** .000 65 .270** .001 54 .193* .023 52 .313** .000 
49 .428** .000 67 .321** .000 58 .179* .034 56 .356** .000 
53 .197* .020 70 .404** .000 66 .391** .000 68 .308** .000 
72 .321** .000 74 .292** .000 73 .239** .004 71 .281** .001 
80 .268** .001 76 .390** .000 75 .274** .001 79 .393** .000 
83 .238** .005 78 .502** .000 77 .389** .000 82 .313** .000 
87 .406** .000 85 .269** .001 84 .335** .000 86 .250** .003 
      88 .445** .000 89 .285** .001 
         91 .260** .002 

 . 4.45* دال عند سستوى ،   4.41** دال عند سستوى 
 بيمان سع مسمات الشخصية  دلقيماس الكلية والدرجة بعد كل درجة بُت االرتبماط سعماسالت حبسماب البماحثة قماست مث

 : التمايل اجلدول يف سبُت ىو كمما وذلك حمالة، كل يف الداللة سستوى

 لمقياس سمات الشخصية الكلية والدرجة بعد كل درجة بين االرتبا  معامل( : يبين 15الجدول رقم )
 الدرجة الكلية الكذب الذهانية العصابية اإلنبساطية البعد

     1.444 اإلنبساطية

    1.444 4.400 العصابية

   1.444 **4.209 *4.040 الذهانية

  1.444 4.100- 4.490 *4.190 الكذب

 1.444 **4.014 **4.590 **4.095 **4.014 الدرجة الكلية

 . 4.45* دال عند سستوى  ، 4.41** دال عند سستوى 
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 الثبات : – ب

ذاتو  بماالختبمار اختبمارىماألفراد أنفسهم عندسما يعماد  استجمابماتالدرجمات ادلستخرجة سن  اتسماقيشَت الثبمات إىل 

يف أوقمات سلتلفة ، أو عندسما خيتربون دبجموعمات سلتلفة سن بنود ستكمافئة ، أو حينمما خيتربون يف ظل ستغَتات 

 . (100-105: 1990 ،) سقداد وآخرون   .أخرى 

  :طريقتُت على  بماالعتمماد حسماب سعماسل الثبمات مت الشخصية،وحلسماب درجة ثبمات سقيماس مسمات 

  النصفية:طريقة التجزئة  – 1

إىل  االختبمارطريقة التجزئة النصفية حبيث قمنما بتجزئة  استعلمنماسن أجل حسماب سعماسل الثبمات وتقدير قيمتو 

وبعد ذلك  .(SPSS)على برنماسج  حسماب سعماسل الثبمات طواتمث قمنما بإتبماع خ، فقرات زوجية وفقرات فردية 

  .اآليتيف اجلدول النتمائج . كمما ىو سوضح  تظهر 

 حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( : يبين 16الجدول رقم )

 
 معامل الثبات طريقة حساب معامل الثبات

 4.54 طريقة التجزئة النصفية

 4.00 دلة التصحيح سبيرمان بروانامع

 

 تصحيحو دبعمادلة سبَتسمان بروان .( وبعد 4.54تسماوي )لنصفي  االرتبماطكمانت قيمة  -

    التمالية:بمالصيغة 
  

   
( 4.00ككل ولي  لنصفو فقط يسماوي )  لالختبمارلكي يصبح سعماسل الثبمات   

 بند( . 91) االختبمار. وىو سعماسل ثبمات سقبول سقمارنة بطول 
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 طريقة معامل ألفا لكرونباخ : – 2

كمانت النتيجة  بماخ حيث  نسعماسل ألفما لكرو  الشخصية حبسمابمت حسب سعماسل التنماسق الداخلي دلقيماس مسمات 

 . اآليت كمما ىو سوضح يف اجلدول 

 حساب معامل ألفا لكرونباخ ( : يبين 17الجدول رقم )
 

 
 

  
عن سعماسل الثبمات ( وىو يقل قليال فقط 4.00( ادلقيماس ككل ىو )67حيث أن سعماسل ألفما جلميع الفقرات )

 . النصفيةطريقة التجزئة ب

وسن خالل سعماسالت الصدق والثبمات ادلتحصل عليهما واليت تعترب دالة إحصمائيما وسقبولة ، فإن ذلك يدل أن  -

 ادلقيماس أصبح صماحلما للتطبيق على عينة الدراسة األسماسية .

 :العصبي  اإلجهادمقياس  – ب

 الًتتيب:أبعماد وىي على  3 سوزعة على بند (57)صمم ادلقيماس سن قبل البماحثة . حبيث يتكون ادلقيماس سن 

 بماستعممالحبيث تكون اإلجمابة على فقراتو ( ، األعراض السلوكية ، األعراض النفسية ، األعراض اجلسدية )

وقد مت تصحيحهما على  " اخلمماسي لكمارتسلم " حسب  (.دائمما  غمالبما، أحيمانما، نمادرا، أبدا،اخليمارات التمالية ) 

 وتندرج ربت كل بند رلموعة سن الفقرات وىي سوضحة يف اجلدول التمايل : ( . 5،  4،  3،  2،  1التوايل ) 

 

 

 

 

 باخنمعامل ألفا لكرو   عدد األفراد عد الفقرات

67 07 7.46 
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 ( : يبين أبعاد مقياس اإلجهاد والفقرات التي تندرج تحت كل بعد18الجدول رقم )

 األعراض الجسدية األعراض النفسية األعراض االسلوكية
36 21 1 
37 22 2 
38 23 3 
39 24 4 
40 25 5 
41 26 6 
42 27 7 
43 28 8 
44 29 9 
45 30 10 
46 31 11 
47 32 12 
48 33 13 
49 34 14 
50 35 15 
51  16 
52  17 
53  18 
54  19 
55  20 
56   
57   
20/    المجموع 15 23  

 

 الخصائص السيكومترية :  - 1 –ب 

  : الصدق – أ
البماحثة قد اعتمدت لو  . (208:2000 ، )سعمرية  وضع لقيماسو " يعترب االختبمار صمادقما إذا كمان" يقي  سما

 : كمما ىو سوضح فيمما يليسن الصدق   نوعُتعلى  اإلجهماد العصيبسن صدق سقيماس  للتأكد
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 صدق المحكمين : - 1

سن جماسعمات  االجتمماعيةيف العلوم  االختصماص( زلكمما سن ذوي 11عرض ادلقيماس ادلعد سن قبل البماحثة على )

 حسماب صدق احملكمُت بطريقة سلتلفة ) بشمار ، وىران ، غليزان ، مخي  سليمانة ( . وبعد عرضو على احملكمُت مت

بُت احملكمُت وسدى سبثيل الفقرة للمجمال الذي وضعت  االتفماقحلسماب نسبة  Lawsy) ) (1995)  الوش

 :   ادلعمادلة التمالية بماستخدامضمنو 

    ne- N/2        
=                                                   Cvr 

               N/2              
 . ( content validity ratioنسبة التوافق احملتوى )=  CVRوديثل 

            ne  الفقرة.على صيغة  اتفقوا= عدد احملكمُت الذين 

              N  =للمحكمُت. يالعدد الكل 

، وعلى هذا تم ( 4.04( أي )%04عليهما بــ ) االتفماقكل فقرة يقل   حذفيث مت تعديل ورفض أو حب

الصيماغة . وأصبح ادلقيماس يتكون قل عن ىذه النسبة وعدل سما أشَت إليو سن قبل احملكمُت سن حيث  حذف سما

اإلجهماد يف  ( سقيماس40)ىو سوضح يف ادللحق رقم  ( بند كمما59( بند بعدسما كمان حيتوي على )38سن )

  تعديلهما.( يبُت العبمارات اليت مت حذفهما والفقرات اليت مت 19واجلدول رقم ) )أ(،صورتو األوىل 

 أجريت فيها بعض التعديالت في الصياغة حذفت والعبارات التي العبارات التييبين  (:11)رقم الجدول 

 
 الصيغة بعد التعديلالحذف /  العبارات في الترجمة األصلية الرقم
 غمالبما سما اشعر بمالدوخة أو الدوار أشعر كثَتا بمالدوخة )الدوار( 01
 غمالبما سما أح  بصداع حماد أح  بصداع دائمما 40

 أتعرق كثَتا حىت يف األوقمات اليت يكون اجلو فيهما بماردا درجة حرارة سنخفضةأتعرق كثَتا حىت يف سستوى  49

 أحيمانما سما أشعر جبفماف فمي وحنجريت أشعر دائمما جبفماف فمي وحنجريت 14

 حذفت أعماين سن إرذبماف يف اليدين 11
 حذفت أح  دائمما بمالذنب لتصرفمات قمت هبما يف ادلماضي 10
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 حذفت بمادلرض عدة سرات (لي  لدي سقماوسة للمرض ) أصماب  10
 أشعر بمالغثيمان و الرغبة يف التقيؤ سعظم األوقمات أشعر بمالرغبة يف التقيؤ ) الغثيمان( 19
 حذفت طماقيت دائمما ستدىورة و نماقصة  19
 حذفت أح  بغصة يف حلقي  04
 أتضمايق سن الفوضى و الضوضماء أتضمايق سن الفوضى و الضجيج 00
 أنزعج سن انتقماد النماس يل ال أحب أن ينتقدين النماس 02
 أنما سريع الغضب أغضب بسرعة كبَتة ) سريع الغضب ( 00
 حذفت أعماين سن اضطربمات جنسية  05
 كثَتا سما تراودين أحالسما سزعجة أثنماء النوم أشماىد أحالسما سزعجة )كوابي  سليفة ( 09
 حذفت أجد صعوبة يف النوم لسماعمات طويلة 00
 أثق يف نفسيال  أفقد ثقيت بنفسي 09
 أشعر أنٍت دائمما يف خطر أشعر أنٍت سهدد خبطر 21
 أح  دائمما بمالذنب لتصرفمات قمت هبما يف ادلماضي أقلق دائمما على سلوكمات قددية ) ادلماضي ( 20
 أح  بمالوحدانية ) العزلة ( حىت وسط زسالئي يف العمل أح  بمالوحدانية ) العزلة ( 22
 حذفت لست ستحكمما يف السيطرة على األسور  20
فقدت الرغبة يف القيمام بأسور )أشيماء( كمانت شلتعة بمالنسبة  20

 يل
 حذفت

 حذفت أقضم أظمافري بدون شعور 00
 حذفت أنتف حماجيب 00
 حذفت ثَتا سما أتصرف بعدوانيةك 05
 حذفت أعماين سن سلوكمات قهرية ) الوسواس ( 00
 أشعر بفقدان يف الشهية سعظم األوقمات أشعر بفقدان يف الشهية  00
 أعماين سن عدم القدرة على الًتكيز يف األعممال اليت أقوم هبما ال أركز يف األشيماء 51
 أنما كثَت النسيمان كثَتا سما أنسى أسوري اليوسية 50
 حذفت أجد صعوبة يف تنظيم حيمايت 52
 حذفت أتنماول األدوية ادلهدئة 55
 حذفت ال أىتم دبظهري اخلمارحي كثَتا 50
 حذفت أقوم بأخطماء عديدة و ستكررة أثنماء عملي 59
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 العاملي : صدق ال – 2

واختزاذلما إىل ستغَت كماسن سن واحد ، أو سنهجية لتخليص تعدد ادلتغَتات ادلقماسة  اسًتاتيجيةيعترب التحليل العماسلي 

أو عدد قليل سن ادلتغَتات الكماسنة سبثل جل ادلعلوسمات اليت تنطوي عليهما العالقمات البينية  ستغَتين كماسنُت ،

للمتغَتات ادلقماسة . شلما يسهل التعماسل سع ىذه القلة سن ادلتغَتات الكماسنة سقمارنة بصعوبة التعماسل سع الكثرة ، أو 

 الكتلة الكبَتة سن ادلتغَتات ادلقماسة األصلية .

يف حل  االختزالجبل ادلعلوسمات األصلية ، كمما يفيد ىذا  االحتفماظت إىل عدد قليل سنهما سع واختزال ادلتغَتا

تغَتات تمابعة أو ستنقلة . التحليالت اإلحصمائية القمائمة على تعدد ادلتغَتات سواء أكمانت سبعض سشماكل 

 . (21 -20:  2012،)تيغزة

على التحليل العماسلي االستكشمايف وفق اخلطوات  سن الصدق العماسلي دلقيماس اإلجهماد العصيب اعتمدنما وللتأكد

 ادلنهجية التمالية :

 مقاييس أو محكات الحكم على قابلية المصفوفة للتحليل العاملي االستكشافي : - 1 – 2

( . وقد أخدت البماحثة ادلعماسالت اليت 0.30سن ) ينبغي أن تكون جل سعماسالت االرتبماط يف ادلصفوفة أكرب  -

 ( حىت تكون دالة إحصمائيما أكثر .0.40تتعدى )

 ( . فال يوجد اعتمماد خطي0.00001جيب أن تكون القيمة ادلطلقة حملدد سصفوفة االرتبماطمات أكرب سن ) -

              بعض ادلتغَتات . بُت الصفوف أو بُت األعمدة للمصفوفة ، أو وجود ارتبماطمات سرتفعة غَت حقيقية بُت 

 ( . 29 -26 : ادلرجع السمابق )تيغزة ،

 KMO)أولكُت  –سماير  –سعماسالت االرتبماط اجلزئية ينبغي أن تكون سنخفضة ، وأن يكون سقيماس كيزر  -

test) (Kaiser – Meyer – Olkin)  وسقيماس كفماية ادلعماينة وسالءستهما لكل ستغَت ال يقالن عن قيمة

 ( . 0.62) (KMO test)( وقد بلغ سعماسل سالءسة حجم العينة وفق ىذا ادلقيماس 0.50)
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 (Kaiser , 1974)( ." يقًتح كيزر  31وىي قيمة ال بأس هبما حسب سما أشمار إليو . )تيغزة ،ادلرجع السمابق : 

( واصفما احملكمات التمالية للحكم على سستوى سالئمة ادلعماينة ، القيم 0.50 ال تقل عن )قبول قيم ىذا ادلؤشر اليت

دلدى سالءسة ادلعماينة ال بأس بو ، والقيم اليت  (KMO)( تدل على سستوى 0.70( إىل )0.50اليت تًتاوح سن )

( تدل 0.90إىل )( 0.80( تدل على سستوى جيد ، والقيم اليت تًتاوح سن )0.80( إىل )0.70تًتاوح سن )

وبنماءا على ذلك  ( ندل على سستوى جدير بمالتقدير والثنماء .0.90على سستوى ستميز ، والقيم اليت تتعدى )

 تعترب العينة كمافية .

سن أن سصفوفة سعماسالت ينبغي أن تكون سصفوفة سعماسالت االرتبماط سلتلفة عن سصفوفة الوحدة وللتأكد  -

الذي جيب أن  (Bartlett’s Test of Sphericty)عمل اختبمار برتليت االرتبماط ليست سصفوفة الوحدة نست

على احلد ( ، شلما يدل على أن سصفوفة االرتبماطمات تتوفر 0.000يكون داال احصمائيما . وقد بلغ سستوى الداللة )

 األدىن سن سعماسالت االرتبماط وزبتلف عن الواحد وبمالتمايل ليست سصفوفة وحدة .

لكل ستغَت أو فقرة إذاكمانت  (Measures of Sampling Adequacx) (MSA)جيب أن يكون سقيماس  -

( شلما يدل على أن سستوى االرتبماط بُت كل ستغَت بمادلتغَتات األخرى يف 0.50ادلتغَتات فقرات أعلى سن )

 ( . 33:  2012سصفوفة االرتبماطمات كماف إلجراء التحليل العماسلي . )تيغزة ، 

 ( كمما ىو سوضح يف اجلدول التمايل :0.50كلهما ستجماوزة القيمة احلرجة )ووفقما حملكمات كيزر فإن القيم  

 (KMO)( :يبين كفاية حجم العينة 20الجدول رقم )

 (KMO) سماير )كفماية التعُت( -كمايز  629.
( Kaiser-Meyer-Olkin ) 

سصفوف الوجود( برتلت ) 703.  
Bartlett's Test of Sphericity 

  (MSA)  4.5≤اإلرتبماط الكمايف  000.

Measura of sampling adequacy 
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 :طريقة استخراج العوامل  - 2 -2 

 تستعملواليت  Prancipal components annalysis(pca)مت االعتمماد على طريقة ادلكونمات األسماسية 

 . أالتبماين الكلي دبما يف ذلك التبماين اخلماص وتبماين اخلط

 المستخرجة :المحكات المعتمدة في تحديد العوامل  - 3 -2

 . (1زلك كمايزر ) القيمة ادلميزة أكرب سن  -

 ( .scree plot )زلك سنحٌت ادلنحدر -

 .زلك نسبة التبماين ادلفسر الكلي  -

 زلك قيم الشيوع أو االشًتاكيمات . -

 طريقة التدوير : - 4 -2

( تركز على تبسيط 94: 0410، ) تيغزة  ، وىي حسب (Varimax)مت االعتمماد على طريقة الفمارديماك  

التشبعمات داخل كل عماسل )تلجأ إىل تبسيط أعمدة التشبعماتتشبعمات الفقرات أو ادلتغَتات على كل عماسل ، أي 

أي أنو يؤدي إىل تعظيم تبماين   . ، بدال سن تبسيط تشبعمات الصفوف ) التشبعمات بُت أو عرب العواسل ( (

لتشبعمات ادلرتفعة والتشبعمات ادلنخفضة على ذات العماسل ، التشبعمات داخل العماسل ، وتوسيع شقة التفماوت بُت ا

حبيث أن بعض التشبعمات تكون سرتفعة وبعضهما اآلخر يكون سنخفضما قريبما سن الصفر االسر الذي ينسجم سع 

خماصية البنية البسيطة لتشبعمات العواسل ، ويسهل سن عملية تأويلهما ، وديكن سن التمييز أو الفصل الواضح 

 ز ادلتغَتات أو الفقرات ذات التشبع ادلرتفع على العماسل .للعواسل بإبرا
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 التدوير واستخراج العوامل : -5 – 2

 لمقياس اإلجهاد (: يبين القيم األولية المستخلصة لقيم التشبعات 21الجدول رقم )

 

حيث صلد أن العواسل ادلشًتكة  لقيم التشبعمات ،( الذي يوضح القيم األولية وادلستخلصة  01سن اجلدول رقم )

     ( يعٍت تقريبما أن4.122( واليت تسماوي )45للبند )تفسر نسبة عمالية سن تبماين ادلتغَتات حيث أن أقل نسبة 

 ( تفسرىما العواسل ادلشًتكة .45( سن التبماينمات يف قيم البند ) 12%) 

 

 

 

 

 

مجموع المربعات 
 المستخلصة لقيم التشبع

مجموع المربعات  البند الجذور الكامنة
التشبع المستخلصة لقيم  

 البند الجذور الكامنة

0.350 1.444 04 4.010 1.444 1 

0.386 1.444 01 4.510 1.444 0 

0.525 1.444 00 4.050 1.444 2 

0.417 1.444 02 4.544 1.444 0 

0.442 1.444 00 0.133 1.444 5 

0.366 1.444 05 0.614 1.444 0 

0.373 1.444 00 0.436 1.444 9 

0.348 1.444 09 0.291 1.444 0 

0.536 1.444 00 0.343 1.444 9 

0.439 1.444 09 0.253 1.444 14 

0.474 1.444 24 0.443 1.444 11 

0.500 1.444 21 0.422 1.444 10 

0.222 1.444 20 0.173 1.444 12 

0.407 1.444 22 0.256 1.444 10 

0.186 1.444 20 0.319 1.444 15 

0.411 1.444 25 0.399 1.444 10 

0.325 1.444 20 0164 1.444 19 

0.272 1.444 29 0.250 1.444 10 

0.243 1.444 20 0.404 1.444 19 
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 (: يبين مصفوفة المكونات  )العوامل( المستخلصة قبل التدوير22الجدول رقم ) 

 
 االرتبماط( والذي يوضح سصفوفة ادلكونمات ) سصفوفة العواسل( قبل التدوير يبُت سعماسل 00دول رقم )اجلسن 

( سرتبة تنمازليما  االرتبماطماتقبل التدوير وصلد أن قيم التشبع )  استخلصهماالبسيط بُت العماسل وادلتغَت للعواسل اليت مت 

ة كمما صلد ىنماك سربعمات فمارغة وذلك نسبة الختيمار االرتبماطمات اليت لكل عماسل وسن العواسل الثالثة ادلستخلص

 فقط . (4.04تزيد عن )

 

 

 

 

 

 

 البند 1العامل  2العامل  3العامل  البند 1العامل  2العامل  3العامل 
  0.544 04  0.479 0.417 1 

 -0.369 0.494 01 0.500 .3914 0.331 0 

  0.688 00 0.611   2 

-0.380 -0.335 0.401 02 0.452  0.493 0 

  0.664 00    5 

  0.553 05 -0.483 0.321 0.526 0 

-0.315  0.465 00  0.511 0.364 9 

  0.512 09   0.422 0 

-0.331  0.634 00   0.513 9 

-0.474  0.463 09  0.370 0.320 14 

  0.687 24  0.425 0.481 11 

  0.684 21  0.403 0.466 10 

  0.415 20   0.334 12 

  0.584 22   0.467 10 

  0.391 20   0.522 15 

0.583   25   0.562 10 

  0.510 20   0.378 19 

  0.407 29   0.453 10 

-0.309  0.383 20   0.602 19 
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 (: يبين مصفوفة المكونات )العوامل( المستخلصة بعد التدوير23جدول )ال

 
يتضمن ىذا اجلدول نف  ( والذي يوضح سصفوفة ادلكونمات )العواسل ( بعد التدوير 23سن اجلدول رقم ) -

البيمانمات اليت تضمنهما اجلدول السمابق ولكن بعد التدوير ، أي أن ىذا اجلدول يعرض التشبعمات اخلماصة بكل 

ستغَت على كل عماسل سن العواسل ادلستخلصة بعد التدوير . وصلد أنو مت ترتيب ادلتغَتات تنمازليما حسب درجة 

التدوير ىنما الوصول إىل وضع جديد للعواسل )ادلكونمات( لكي  التشبع ) االرتبماط( على العواسل .والغرض سن

 يسهل تفسَتىما .

 ثالثة عواسل ديكن تسميتهما كماآليت : استخلصوصلد أنو مت  -

،  20،  19،  18،  16،  15)  دا وىي كماآليت :بن 19 : ويضم العامل األول : األعراض الجسدية -

21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26  ،27  ،29  ،30  ،31  ،33  ،36  ،37  ،38 . ) 

3العامل  2العامل   1العامل   3العامل  البند  2العامل   1العامل    البند 

  4.550 04 4.291 4.500  1 

  4.049 01 4.094   0 

 4.091 4.554 00 4.005   2 

-4.249   4.500 02 4.020   0 

 4.040 4.091 00 4.229   5 

  4.590 05  4.922  0 

  4.509 00  4.050  9 

  4.509 09  4.515  0 

 4.010 4.292 00 4.240 4.059  9 

  4.004 09  4.090  14 

 4.020 4.009 24  4.000  11 

  4.024 21  4.029  10 

  4.202 20 4.200   12 

  4.594 22  4.200  10 

 4.205  20   4.500 15 

4.590   25  4.299 4.010 10 

  4.501 20   4.204 19 

4.244  4.000 29   4.002 10 

  4.090 20   4.500 19 
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،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،   1) بنود وىي : 09: ويضم  العامل الثاني : األعراض النفسية -

28 . ) 

  ( . 35،  4،  3،  2)  بنود وىي : 04: ويضم  العامل الثالث : األعراض السلوكية -

 صدق المقارنة الطرفية :  – 3

 األصغرألكرب إىل الدرجمات ترتيبما تنمازليما سن ا رتبت بعد ذلكسوظف وسوظفة .  (94)ت أداة البحث على طبق

فوجدنما ،للحصول على رلموعة العليما واجملموعة الدنيما وقمنما حبسماب الفروق بينهمما  (%09) أخدنما نسبةمث 

 ( .00كمما ىو سوضح يف اجلدول رقم )النتمائج  

 يبين نتائج صدق المقارنة الطرفية  :( 24جدول رقم )ال
 

 المتوسط العينة الدرجات
 االنحراف
 المعياري

ت 
 ريةحدرجة  المحسوبة

 ت
 مستوى الداللة الجدولية

1 10 129.10 10.29 
11.02 20 0.40 4.41 0 10 01.90 10.24 

 
( 0.40) ةاجلد ولي (ت)( أكرب سن 11.02( احملسوبة )تبتطبيق صدق ادلقمارنة الطرفية وجدنما أن قيمة ) –

 . (4.41( وسستوى داللة )20عند درجة احلرية )

 الثبات :  – ب

ذاتو  بماالختبمار اختبمارىماألفراد أنفسهم عندسما يعماد  استجمابماتالدرجمات ادلستخرجة سن  اتسماقيشَت الثبمات إىل 

يف أوقمات سلتلفة ، أو عندسما خيتربون دبجموعمات سلتلفة سن بنود ستكمافئة ، أو حينمما خيتربون يف ظل ستغَتات 

 .( 105 -100: 1990) سقداد وآخرون    .أخرى 

 :على الطرق التمالية  بماالعتممادمث حسماب سعماسل الثبمات  ،اإلجهماد العصيب وحلسماب درجة ثبمات سقيماس 
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  النصفية:طريقة التجزئة  – 1

 حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( : يبين 25الجدول رقم )
 

 معامل الثبات طريقة حساب معامل الثبات

 4.00 طريقة التجزئة النصفية

 4.94 ناو سعدلة التصحيح سبَتسمان بر 

 

 . دبعمادلة سبَتسمان بروانتصحيحو ( وبعد 4.00تسماوي )) االختبمارلنصفي  االرتبماطكمانت قيمة  -

   بمالصيغة التمالية : 
  

   
ككل ولي  لنصفو فقط يسماوي   لالختبمارلكي يصبح سعماسل الثبمات   

 ( . وىو سعماسل ثبمات سقبول  .4.94)

 طريقة معامل ألفا لكرونباخ : – 2

  حساب معامل ألفا لكرونباخ( : يبين 26الجدول رقم )
 

 بند المقياس ككل 32 طريقة حساب معامل الثبات
 4.09 ألفا لكرونباخ

 
ثبمات سقبول ألنو يقل قليال  أيضما( وىو 4.09( ادلقيماس ككل ىو )20حيث أن سعماسل ألفما جلميع الفقرات )

 النصفية.فقط سقمارنة بطريقة التجزئة 

يدل أن وسن خالل سعماسالت الصدق والثبمات ادلتحصل عليهما واليت تعترب دالة إحصمائيما وسقبولة ، فإن ذلك  -

 ادلقيماس أصبح صماحلما للتطبيق على عينة الدراسة األسماسية .
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 : الدراسة األساسية – 4
أيت تبعد التطرق إىل الدراسة االستطالعية واليت سكنتنما سن التأكد سن اخلصمائص السيكوسًتية ألدوات القيماس ، 

حدود الدراسة ، وصف  ،حجم وسواصفمات العينة  ماو سنتنماول فيه، األسماسية إلجراءات ادلنهجية للدراسة ا

أدوات القيماس، إجراءات تطبيق الدراسة األسماسية ، وأخَتا األسماليب اإلحصمائية ادلستخدسة دلعماجلة بيمانمات 

 الدراسة.

 حدود الدراسة : - 1 – 4

 اإلدارية ببلديمات والية غليزان دبصما ح احلمالة ادلدنية وادللحقمات احلمالية أجريت الدراسة : الحدود المكانية -أ 
 .هبما ادلوجودة 

 . 2016سنة مت تطبيق الدراسة خالل  : الحدود الزمنية -ب 

سصلحة احلمالة ادلدنية العماسلُت ببلديمات والية غليزان وادلقدر  و سوظفمات سوظفيمشلت  : البشريةاحلدود  -ج 

 . سوظف و سوظفة (140عددىم )

 حجم و مواصفات عينة الدراسة األساسية: - 2 -4

.  البلدية( سوظف و سوظفة ببلديمات والية غليزان وسلحقماهتما ادلوجودة عل سستوى 140)سبثلت عينة الدراسة يف 

سوظفي البلدية دبختلف سصماحلهما على سن رلتمع الدراسة ادلتمثل يف  (%46.66)وسبثل عينة الدراسة سما نسبتو 

ادلوجودة على سستوى البلدية للموسم حسب إحصمائيمات  (300)والبمالغ عددىم  لوالية غليزان الوالئيادلستوى 

2015/2016 . 

 وتتوزع عينة الدراسة األسماسية حسب سواصفماهتما على النحو التمايل:
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 من حيث الجنس : - أ

وكمان ىذا صدق  اجلنسُتبمالتسماوي بُت  سوزعُت ، سوظف و سوظفة( 140تتكون عينة الدراسة األسماسية سن )
 ، كمما ىو سوضح يف اجلدول التمايل: غَت سقصور

 
 (: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس27جدول رقم )

 
 المجموع اناث ذكور الجنس
 140 70 70 العدد
 100 50 50 %النسبة 

 

     كذلك نسبة فئة الذكور اليت بلغت  ل و ىي سسماوية( %50) بلغتاإلنماث فئة يالحظ سن اجلدول أن نسبة 

تكمافئ فرص العمل بُت  مل يكن سقصودا وإمنما جماء صدفة شلما يظهر لنما طبيعة اجملتمع اليت تؤكدوىذا  (% 50)

 .اجلنسُت 

 من حيث السن : – ب

 تتوزع عينة الدراسة األسماسية سن حيث السن على ثالث فئمات عمرية سوضحة يف اجلدول التمايل :

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب السن 28)جدول رقم 
 

 المجموع 40أكثر من  40إلى  31من  30إلى  20من  السن
 140 23 45 72 العدد
 100 16 32 52 % النسبة

 
       ( بنسبة  سنة 30إىل  20يالحظ سن اجلدول أن أكرب فئة عمرية لعينة الدراسة األسماسية تتمركز يف الفئة سن )

 40، أسما الفئة العمرية األكثر سن )( %32( بنسبة ) سنة 40إىل  31مث تليهما الفئة العمرية )سن ، (% 52) 

تتفوق فيو الفئة  وىذا يعك  حقيقة رلتمع الدراسة الذي ( . %16سنة( فكمانت نسبتهما ضئيلة قدرت ب)

 .العمرية الشمابة
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 : الخبرة المهنيةمن حيث  - ج

 سوضحة يف اجلدول التمايل :اخلربة ادلهنية كمما ىي تتوزع عينة الدراسة األسماسية على ثالث فئمات حسب 

  الخبرة المهنية(:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 29جدول رقم )
 

 المجموع 10أكثر من  سنة10 -06من سنوات05 -1من الخبرة المهنية
 140 19 56 65 العدد
 100 14 40 46 %النسبة 

 

 10-06)سنوات (، تليهما الفئة سن 05-1( سبحورت يف الفئة ) سن % 46يالحظ سن اجلدول أن أكرب نسبة )

 سنوات. 10( لفئة األكثر سن  %14، أسما آخر نسبة ىي )( % 40بنسبة )سنوات( 

 العلمي :المستوى من حيث  - د

اجلدول يف علمية كمما ىو سوضح  سستويماتثالث إىل  ادلستوى العلميتتوزع عينة الدراسة األسماسية سن حيث 

 التمايل:

 المستوى العلمي(:توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 30جدول رقم )
 

 المجموع جامعي ثانوي متوسط المستوى العلمي

 140 91 32 17 العدد
 100 65 23 12 % النسبة

 
سشكلة أكرب ( % 65) بلغت اجلماسعيادلستوى العلمي يالحظ سن اجلدول أن عينة الدراسة األسماسية ذات 

 ادلستوى العلمي يف عملية التوظيف، مث يليهما  حلماسلي الشهماداتنسبة، وىو أسر طبيعي نظرا إلعطماء األولوية 

( ، % 12واليت بلغت )نسبة ضئيلة ادلستوى العلمي ادلتوسط ، فيمما تشكل نسبة ( %23)بنسبة بلغت الثمانوي 

 . وىذا يعك  حقيقة رلتمع الدراسة
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 : وصف أدوات الدراسة - 3 -4

، قماست العصيب  مسمات الشخصية وسستويمات اإلجهمادبغرض اختبمار العالقة بُت ستغَتات الدراسة ادلتمثلة يف 

لتحقيق أىداف ىذه الدراسة وذلك استنمادا على سصمادر ستعددة خر سقيماس آف يي، و تكالبماحثة ببنماء سقيماس 

 إىل سواصفمات ادلقيماسُت كمما يلي : وسراحل سلتلفة أسكن سن خالذلما التوصل

 : سمات الشخصيةمقياس وصف  - أ

 سعماسالت دبالحظمات احملكمُت ونتمائج وخماصة سما تعلق سنهما مابنماء على نتمائج الدراسة االستطالعية ادلوضحة سمابق

، الذىمانية ، الكذب (  االنبسماطيةأربعة مسمات ) العصمابية ، اليت مت التوصل سن خالذلما إىل  والثبماتالصدق 

 اليت أظهرت سعماسالت سقبولة . ادلكونة للمقيماس و

على تعليممات لتوضيح سوضوع الدراسة وأىدافهما وطريقة اإلجمابة  " أليزنك" مسمات الشخصية واشتمل سقيماس 

احتوى على . كمما ( غَت سنماسبة ، إىل حد سما، سنماسبة ( أسمام أحد اخليمارات ) xعليهما وادلتمثلة يف وضع عالسة )

 . ادلستوى العلميادلهنية ،  اخلربة: اجلن ، السن ،  بيمانمات خماصة بمالعينة ادلبحوثة وىي

والذي  قلو ادلعرب ألمحد عبد اخلما ادلقيماس ادلعدل حذفت سن فقرة (24)فقرة سنهما  (67)ويتكون ادلقيماس سن

  . فقرة ( 91يتضمن )
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  من حيث األبعاد والفقرات الشخصيةمقياس سمات يوضح : ( 31جدول رقم )

 

 تصحيح درجات المقياس: -

( و ال 1)نعم درجة ):  مت ربديد درجمات ادلقيماس وتوزيعهما كمما ىو سوضح يف الدراسة االستطالعية حيث أعطيت

وتتمثل أعلى درجة ديكن  ، يف حمالة الفقرات اإلجيمابية ومت عك  الدرجمات يف حمالة الفقرات السلبية . (0درجة )

 . درجة (67، أسما أدىن درجة فتتمثل يف ) درجة (134)ـ أن يتحصل عليهما ادلستجوب يف ادلقيماس ب

 

 سمة الذهانية سمة اإلنبساطية سمة العصابية سمة الكذب
 

2 3 1 11 
8 7 10 19 
13 15 14 23 
17 20 18 27 
21 32 22 29 
33 36 26 31 
37 40 30 43 
45 44 34 47 
48 55 42 50 
52 65 46 54 
56 67 49 58 
68 70 53 66 
71 74 72 73 
79 76 80 75 
82 78 83 77 
86 85 87 84 
89   88 
91    
 17اجملموع/  16 16 18
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 : اإلجهاد العصبيمقياس وصف  – ب

ىو اآلخر على تعليممات لتوضيح طريقة اإلجمابة على فقراتو وادلتمثلة يف وضع  اإلجهماد العصيبيشمل سقيماس 

 . ( دائمما -غمالبما  –أحيمانما  – نمادرا –  أبدا) ( أسمام أحد اخليمارات xعالسة )

بند ( بمالنسبة لألعراض النفسية  09بند ( لألعراض اجلسدية ، و) 19 ) سنهما بند ( 32)ويتكون ادلقيماس سن 

 أبعماد كمما ىو سوضح يف اجلدول التمايل : ثالثة، وىي سوزعة على  بنود ( بمالنسبة لألعراض السلوكية 4و)

بعد حساب الخصائص  من حيث األبعاد والفقرات اإلجهاد العصبييوضح مقياس  :(32جدول رقم )
 السيكومترية

 األعراض الجسدية األعراض النفسية األعراض االسلوكية
2 1 15 
3 6 16 
4 7 18 
35 8 19 
34 9 20 
 10 21 
 11 22 
 12 23 
 28 24 
  25 
  26 
  27 
  29 
  30 
  31 
  33 
  36 
  37 
  38 
19المجموع/     09 04  
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 تصحيح درجات المقياس: -

 :  كمما يلي " اخلمماسي سلم لكمارت" إعتممادا على  ربديد درجمات ادلقيماس وتوزيعهماتصحيح و مت 

ويف  ((5( ، دائمما )4غمالبما ) ( ،3) أحيمانما ،( 2)را دنما ، (1أبدا ))يف حمالة الفقرات اإلجيمابية أعطيت درجمات 

 حمالة الفقرات السلبية مت عك  الدرجمات .

 ، أسما أدىن درجة فتتمثل يف  درجة (160يف ادلقيماس ) ادلفحوصوتتمثل أعلى درجة ديكن أن يتحصل عليهما 

 . درجة (32)

 الدراسة األساسية: تطبيــق -5

الدراسة  سوظفي البلدية ) سصلحة احلمالة ادلدنية( للسنة اليت أجريت فيهمامت تطبيق أدوات الدراسة على عينة سن 

إىل غماية  جمانفيأشهر كماسلة ابتداء سن شهر  ثالثةاألسماسيــة وقد استغرقت عملية توزيع ومجع أدوات الدراسة 

 . 2016 سمارسشهر 

 أدوات الدراسة فقد سرت بمادلراحل اآلتية :وعن إجراءات تطبيق 

 توضيح سوضوع الدراسة وأىدافهما وأمهيتهما . -

 توزيع االستممارات على أفراد العينة  . -

 .توضيح كيفية اإلجمابة على الفقرات  -

الوقت ادلخصص لإلجمابة كمان سفتوحما وذلك تفماديما للملل والضيق سن األسئلة ، وكذا ذبنبما للتسرع وضممانما  -

خماصة على سقيماس مسمات ( دقيقة 30) ستجمابمات سليمة وواقعية ، وقد دام ستوسط إجمابة أفراد العينة حوايلال

 . الشخصية لطول فقراتو ) البنود( 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة : -6

( SPSS) لبيمانمات الدراسة األسماسية بواسطة احلماسوب بماستخدام احلزسة اإلحصمائية ةليل اإلحصمائيماالتح تأجري

 ، وللتحقق سن فرضيمات الدراسة استخدست األسماليب اإلحصمائية التمالية :

 : حسماب ادلتوسط احلسمايب لكل بعد سن أبعماد ادلقيماس وكذا للمقيماس ككل. المتوسط الحسابي -

 : حسماب ادلتوسط احلسمايب لكل بعد سن أبعماد ادلقيماس وكذا للمقيماس ككل. االنحراف المعياري -

 : حسماب سعماسل اإلرتبماط بُت أبعماد ادلقيماس وكذلك ادلقيماس ككل . معامل إرتبا  بيرسون -

ويستخدم يف حمالة وجود ستغَتين سستقلُت أو أكثر لكل سنهمما :   (Anova) تحليل التباين الثنائي -

 . يؤثران يف ستغَت تمابعسستويُت أو أكثر 

لدراسة تأثَت ستغَت سستقل أو أكثر دبستويمات سلتلفة على أكثر سن :   (Manova) تحليل التباين المتعدد -

 ستغَت تمابع.

قمنما يف ىذا الفصل بعرض اإلجراءات ادلنهجية للدراسة  صيماغة الفرضيمات البحثية و التحقق سن صحتهما :بعد  -

سنهجهما ، حدودىما ، حجم وسواصفمات عينة سن حيث  ادليدانيةخالل التعرض إىل الدراسة  سن ذلكو  ادليدانية

الدراسة، و أدوات القيماس ادلطبقة و طريقة تطبيقهما ، مث عرض األسماليب اإلحصمائية ادلنماسبة لكل فرضية سن 

                       . فرضيمات الدراسة

 

 



 دسالسال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 . تمهيد 

 .مناقشة نتائج الفرضية العامةعرض و – 1

 . األولىالفرعية مناقشة نتائج الفرضية عرض و – 2

 .لثانية االفرعية نتائج الفرضية و مناقشة عرض   - 3

 .الثالثة  الفرعيةمناقشة نتائج الفرضية عرض و – 4

 .الرابعة الفرعية مناقشة نتائج الفرضية عرض و – 5

 .الخامسة  الفرعيةمناقشة نتائج الفرضية عرض و – 6

 

 

 

 

 

 . 
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  تمهيد : -

من خالل اإلجابة على تساؤالهتا والتحقق من فرضياهتا  ادليدانيةنتائج الدراسة ومناقشة يتم يف ىذا الفصل عرض 

وعالقتها  مسات الشخصيةقصد الوقوف على سلتلف النتائج اليت أفضت إليها متغريات الدراسة وادلتمثلة يف ،

 .  باإلجهاد العصيب لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور

 نتائج الفرضية العامة :ومناقشة  عرض -1

) العصابية ، االنبساطية ، الذىانية ،  مسات الشخصية دالة إحصائيا بني عالقةد و وجعلى الفرضية  تنص

املني دبناصب التفاعل مع لدى الع )مرتفع ، متوسط ، منخفض( إلجهاد العصيبامستوى و الكذب ( 

بريسون  االرتباطىذه الفرضية غري موجهة ومن النوع ادلباشر فقد استخدمت الباحثة معامل  وباعتبار.اجلمهور

دلة بني درجات أفراد العينة على ادلقياسني )مقياس مسات الشخصية وذلك حبساب معامالت االرتباط ادلتبا

 بياناهتما الكمية واجلدول التايل يوضح ذلك . باستعمالدلعرفة قوة العالقة بني ادلتغريين ومقياس اإلجهاد( 

 اإلجهاد درجات سمات الشخصية و درجات بين  االرتباط تيبين معامال(: 33الجدول رقم )

 مستوى الداللة اإلجهاد سمات الشخصية

 6.65 دال عند     *6.3.0 العصابية
 6.60 دال عند     **6.330 االنبساطية
 6.60 دال عند     **6.3.6 الذهانية
 6.60 دال عند     **6.303 الكذب

 6.60 دال عند    **6.303 الدرحة الكلية
 . 0.0.. * دال عند مستوى  0.0.** دال عند مستوى 

 

 

 

 



لميدانيةلدراسة اعرض ومناقشة نتائج ا   دسالفصل السا 

130 
 

( أن قيم معامالت االرتباط بني درجات مسات الشخصية ودرجات اإلجهاد 33من خالل اجلدول رقم ) نالحظ

، ماعدا مسة العصابية فكانت دالة عند مستوى  6.60عند مستوى  العصيب لدى عينة الدراسة كانت دالة

، أما معامل االرتباط  6.3.0، حيث قدر معامل االرتباط بني درجات العصابية ودرجات اإلجهاد بــــــــــ  6.65

، وبني درجات مسة الذىانية ودرجات اإلجهاد  6.330بني درجات مسة االنبساطية ودرجات اإلجهاد قدر بـــــــ 

، وقد أظهرت  6.303، وبلغ معامل االرتباط بني درجات مسة الكذب ودرجات اإلجهاد  6.3.6فقد بلغ 

 مسة العصابية أعلى معامل . 

 قول بأن ىناك :وعليو ميكننا ال

  بني مسة العصابية ومستوى اإلجهاد العصيب لدى العاملني  6.65عند مستوى إحصائية عالقة موجبة دالة

 دبناصب التفاعل مع اجلمهور .

  ومستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة . االنبساطيةبني مسة  6.60عالقة موجبة دالة إحصائيا مستوى 

 بني مسة الذىانية ومستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة . 6.60وى عالقة موجبة دالة إحصائية عند مست 

 . عالقة موجبة إحصائية بني الكذب ومستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة 

( من 8662تكون الفرضية العامة للدراسة قد ربققت ، وىي النتيجة اليت توصلت إليها دراسة بن زروال ) ومن ىنا

أن مكونات الشخصية األدناط )أ،ب،ج( تعترب من العوامل ادلرتبطة باإلجهاد واعتبارىا عوامل مهددة ومؤثرة 

 Sadin& al)وزمالئو  نكدراسة ساداكما توصلت إىل ذلك أحباث قبلها  تساعد يف إظهار اإلجهاد لدى الفرد .

 –ومن بعدىم جروسارت (Morris1980)وموريس   (Friedman 1959)، وأحباث فريدمان  (1996

واليت كانت دراستو طويلة على مدى سنوات عديدة  (Grossrth – Maticeh& all 1988) ماتساك وزمالئو 

. 
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، الزمان وادلكان ومستوى اإلجهاد لدى األفراد تتعدى ىذا ما يدفعنا إىل اعتبار أن العالقة بني مسات الشخصية

اجملتمعات فيما بينها خاصة يف ادلتغريات الثقافية ادلنفردة اليت حيملها كل رلتمع . إال أن  اختالففعلى الرغم من 

ف ربمل يف طياهتا خصائص ذبعل الفرد ادلتصتى هبا " أيزنك "أالنتائج احلالية أكدت أن السمات الشخصية اليت 

 هبا أكثر عرضة لإلجهاد والتحكم يف مستواه لديو .

 األولى :الفرعية نتائج الفرضية ومناقشة عرض  - 2

األوىل واليت نصت على وجود مستويات سلتلفة يف اإلجهاد العصيب وأبعاده الفرعية ما خبصوص الفرضية الفرعية أ

 رافاتواالحنفقد استخدمت الباحثة ادلتوسطات احلسابية لدى عينة الدراسة . (النفسية واجلسدية والسلوكية)

 ادلعيارية لدرجات اإلجهاد وأبعاده لدى أفراد العينة . فكانت النتائج كما يلي : 

 اإلجهاد مقياسلدرجات  ةالمعياري اتواالنحراف ة(: يبين المتوسط الحسابي34الجدول رقم )

 .وأبعاده الفرعية

 األبعاد الفرعية
 اإلجهاد العصبي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

األعراض 
 النفسية

01 60..0 00.51 0 

األعراض 
 الجسدية

61 83..8 ..623 8 

األعراض 
 السلوكية

66 08.68 6.06 3 

  06.50 28.10 38 الدرجة الكلية
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وباحنراف معياري ( 28.10)قدر بــــ العصيبلإلجهاد ( أن متوسط الدرجة الكلية 36يتضح من اجلدول رقم )

يف حني كان ادلتوسط . لدى عينة الدراسةمرتفع كان  اإلجهاد العصيبوىذا ما يدل على أن مستوى  (06.50)

بالنسبة لألعراض النفسية أما ،  (623..معياري بلغ ) واحنراف( 8..83احلسايب لألعراض اجلسدية يساوي )

 ظهر نتائج عالية .أ( وىو البعد الذي 00.51معياري ) واحنراف( 0..60فكان ادلتوسط احلسايب يساوي )

، وتعترب ىذه ( 66.06معياري ) واحنراف( 08.68فكانت قيمة ادلتوسط احلسايب ) أما األعراض السلوكية

 ادلتوسطات ذات داللة معنوية مقبولة .

 وعليو ميكن القول بأن : 

  لإلجهاد العصيب وأبعاده الفرعية )النفسية ، اجلسدية ، السلوكية( ، تعزى إحصائية ىناك مستويات سلتلفة دالة

من ىذه ادلؤشرات ، فإن الفرضية الفرعية األوىل قد ربققت واليت  وانطالقاللبعد النفسي لدى عينة الدراسة .

أفراد  ىجهاد العصيب وأبعاده الفرعية )النفسية ، اجلسدية ، السلوكية( لدمفادىا وجود مستويات سلتلفة لإل

أي أن نتائجها يف رأي الباحثة منطقية فالفرد دائما جهازه النفسي يتأثر أوال فيصبح لو إستعداد  العينة .

ليات لإلصابة بادلرض على مستوى جسمو وبعد ذلك إذا إرتفع اإلجهاد لدية )اإلهناك اجلسدي( فيستعمل آ

تًتجم يف سلوكات معنية وسلتلفة حسب كل فرد ، وحسب كل موقف ، وىذا ما  دفاعية )موجبة أو سلبية(

 رواده .  و أتت بو نظرية التحليل النفسي من أمثال سقموند فرويد

( اليت توصلت إىل ارتباط عال بني عبئ العمل والقلق 01.5تتفق النتائج احلالية مع نتائج دراسة جونز )و 

لدى عينة البحث )ذوي النمط أ( ، وكذلك النتائج اليت توصل إليها كل من مازالش وزمالئو  (ادلستوى النفسي)

 االحًتاقعراض اإلجهاد تظهر لدى عينة البحث ، خاصة األعراض النفسية اليت أسفرت إىل أن أ( من 0110)

. كما توصلت دراسة الرضا ادلهين  وعدم االكتئابكنتيجة للضغوطات اليت أدت إىل ارتفاع مستوى   ،النفسي 
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من أن اجملهدات ادلهنية ذلا أثر سليب على الصحة النفسية واجلسدية  (Bhagat& al 1991)وآخرونهبجت 

 لدى ادلدرسني ، وادلمرضات .

 الثانية :الفرعية نتائج الفرضية ومناقشة عرض  - 3

أكثر  ، الذىانية ، الكذب ( االنبساطيةشخصية )العصابية ، المسات مسة من ىناك ن  أعلى الفرضية  تنص

مت حساب ادلتوسطات والتأكد من صحتها الختبار الفرضية و .املني دبناصب التفاعل مع اجلمهورلدى الع انتشارا

 كما يلي :  النتائج  احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لدرجات أفراد العينة وكانت

سمات مقياس على  لدرجات أفراد العينة(: يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 35لجدول رقم )ا
 .الشخصية

 العدد سمات الشخصية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 3 8.06 1.20 86 االنبساطية
 8 6..8 00.16 83 العصابية
 6 8.05 1.86 86 الذهانية
 0 8.55 03.63 86 الكذب

  06.01 6..26 .0 الكلية الدرجة
 

 (6..26بلغ)مسات الشخصية لدرجات مقياس ( أن متوسط الدرجة الكلية 35يتضح من اجلدول رقم )

 االجتماعية ادلرغوبية) الكذب ىي مسةاألكثر نسبة  أن السمة.كما يشري اجلدول إىل ( 06.01معياري ) رافواحن

بلغ حسايب  توسطدبالعصابية  تليها مسة، ( 68.55معياري بــ ) احنراف و (03.63بلغ ) دبتوسط حسايب( 

 نبساطيةاال احلسايب لسميت توسطادليف  اخنفاضيف حني أظهرت النتائج ،  (6..68معياري ) واحنرف (00.16)

 . (1.86و  1.20والذي قدر على التوايل بـــــــ )و الذىانية، 
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 وعليو ميكننا القول أن :  

) ادلرغوبية االجتماعية ( . ومن ىنا تكون الفرضية  مسة الكذبالسمة األكثر انتشارا من مسات الشخصية ىي 

ويف رأي الباحثة  الفرعية الثانية قد كشفت عن السمة األعلى انتشارا لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور .

أن الًتتيب الذي كشفت عنو ىذه الفرضية كان ترتيبا منطقيا فالفرد دائما يبحث عن ادلثالية خاصة يف عملو 

إىل إرضاء رؤسائو يف العمل وبالتايل يتخلى عن طبيعتو وطباعو السلبية من أجل إرضاء اآلخر وبالتايل  مراراويسعى 

 تأقلم والتكيف مع زليطو ولقبولو من اآلخر واجملتمع.يستعمل التصنع والكذب كحيل دفاعية لل

ادلرغوبية الكذب )ن مسة ألى ع( واليت أسفرت 8660نتائج دراسة السلعوس ) معوتتفق نتائج الدراسة احلالية 

يف حني  سكانت معدالهتا مرتفعة لدى ادلرأة العاملة بالقطاعني احلكومي واخلاص يف مدينة نابل( االجتماعية

 (ر)ذكو  ن مسة االنبساطية كانت مرتفعة لدى ادلدرسنيأ( ، واليت توصلت 8665دراسة مصطفى ) معتعارضت 

 .)إناث(وأن مسة العصابية كانت عالية عند ادلدرسات 

 الثالثة :الفرعية نتائج الفرضية ومناقشة عرض  -4

نصت الفرضية على وجود فروق دالة معنويا يف مسات الشخصية تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس ، السن ، 

اخلربة ادلهنية ، ادلستوى العلمي( لدى عينة الدراسة ، وللوقوف على وجود ىذه الفروق أو عدمها بني متغريين 

 ( .61:  8662. )سليمان ، Anovaربليل التباين الثنائي  استخدامأحدذنا مستقل واآلخر تابع ، مت 

 توصلنا إىل النتائج التالية وادلوضحة يف اجلدول التايل : 
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 (Anova)بين نتائج تحليل التباين الثنائي( : ي36الجدول رقم )

 مصدر 
 التباين

 درجة الحرية مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
 المحسوبة

 الداللة
المعنوية 

P.VALUE 
المتغير األول 

 الجنس
16.160 0 16.160 6.638 6.508 

المتغير الثاني  
 السن

811.180 8 061.100 6.023 6.56. 

المتغير الثالث  
 الخبرة المهنية

026.502 8 .6.851 6.332 6..06 

المتغير الرابع 
 العلميالمستوى 

306.563 8 05..850 6..00 6.616 

 801.505 038 82128.505 الخطأ
  066 0635662 (المجموع)اإلجمالي  

  031 63..36602 (المعدل)اإلجمالي
 

 :أن  (30) رقمربليل التباين دول جمن يتضح 

كرب من مستوى بالنسبة للمتغري األول )اجلنس( وىي أ (6.508تساوي ) (P.VALUE)قيمة الداللة ادلعنوية 

( ، وبالتايل ال نقبل الفرضية اليت تقول توجد فروق دالة معنويا يف مسات الشخصية بني اجلنسني 6.65ادلعنوية )

الذي ينبغي وجود فروق دالة معنويا يف مسات الشخصية )ذكور وإناث( لدى عينة الدراسة ونقبل الفرض الصفري 

 بني اجلنسني لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور . ، الذىانية ، الكذب( االنبساطية)العصابية ، 

 ة( وىي أكرب من مستوى ادلعنوي.6.56ادلعنوية للمتغري الثاين )السن( تساوي ) الداللة(P.VALUE)قيمة 

 . لدى عينة الدراسة احلاليةتعزى دلتغري السن  توجد فروق دالة معنويا يف مسات الشخصية  ( ، وبالتاي ال6.65)
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( وىو أكرب من مستوى 06..6الداللة ادلعنوية للمتغري الثالث )اخلربة ادلهنية( قدر بــــ ) (P.VALUE)قيمة 

ترجع لسنوات اخلربة ادلهنية لدى افراد  روق دالة معنويا يف مسات الشخصية( ومنو ليس ىناك ف6.65ادلعنوية )

 .ومنو نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض العدمي أو الصفري العينة 

( وىي كذلك أكرب من 6.616الداللة ادلعنوية للمتغري الرابع )ادلستوى العلمي( بــــــ ) (P.VALUE)قيمة 

لدى عينة الدراسة يرجع إىل ادلستوى  يف مسات الشخصية اختالفال يوجد  ( ، وبالتايل6.65مستوى ادلعنوية )

 .العلمي لديهم 

 ومنو ميكن القول أنو :

يف مسات الشخصية تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ،  ال يوجد فروق دالة معنويا

 . ادلستوى العلمي( لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور

أعمارىم  باختالفوىذه النتائج ترجعها الباحثة إىل ادلنافسة وإثبات الذات والبحث عن األفضل بني اجلنسني )ذكور و إناث( 

ادلهنية وبعض النظر عن مستواىم العلمي أي أن كل فرد من أفراد عينة البحث احلالية يسعى إىل ربقيق ذاتو بالقدر نفسو وخرباهتم 

 أو ديين أو ثقايف . اجتماعيبغض النظر عن اي متغري شخصي أو 

ة إحصائيا ( اليت أسفرت على عدم وجود فروق دال.866نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة مخاش ) تفقتواو 

فيها مقياس " أيزنك " تعزى للمتغريات  استعملبعض مسات الشخصية . واليت كذلك  درجات بني متوسطات

 الدميغرافية التالية )اجلنس ، التخصص ادلهين( . 

بني فروق دالة إحصائيا ( واليت توصلت إىل عدم وجود 8660كما أهنا تتفق كذلك مع نتائج دراسة طافش )

والتقدير السليب  االنفعايل، العدوانية ، عدم الثبات  االعتماديةبعض مسات الشخصية )درجات متوسطات 

دراسات عديدة وعلى  سفرتللذات( بني األطفال ادلصابني بالتالسيميا تعزى دلتغريات اجلنس والعمر . ومنو قد أ
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األفراد يف مسات الشخصية   بنيدالة عدم وجود فروق  إىلعن عينة الدراسة احلالية . عينات سلتلفة ادلواصفات 

ترجع إىل تأثري ادلتغريات الدميغرافية احملددة حسب كل دراسة ، لكن ىذا ال  كمقياس كلي أو مسة منفردة لوحدىا

 .وادلوروثات الثقافية التابعة لو  ىذا ما يؤكد خصوصية اجملتمع ،  ينفي الدراسات اليت توصلت إىل وجود فروق

 : رابعةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية العرض و  –5

، الذىانية ، الكذب(  االنبساطيةنصت الفرضية على وجود فروق دالة معنويا يف مسات الشخصية )العصابية ، 

لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور تعزى دلستويات اإلجهاد العصيب )مرتفع ، متوسط ، منخفض( . 

والذي يستخدم يف حالة وجود أكثر من متغري تابع ،  (Manova)ربليل التباين ماستخداالفرضية مت  والختبار

 ( .63وواحد أو اكثر من ادلتغريات ادلستقلة . )سليمان ،ادلرجع السابق:

 حسب اجلدول التايل : (Manova)وقد كانت نتائج ربليل التباين 
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 (Manova) ( : يبين نتائج تحليل التباين المتعدد37الجدول رقم )

 مصدر
 التباين
 

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (فقيمة )
 المحسوبة

المعنوية  الداللة
P.VALUE 

 المتغير األول 
 االنبساطية

6.605 0 .6.605 6.510 6.660 

 المتغير الثاني  
 العصابية

68.620 0 68.620 0.638 6.605 

 المتغير الثالث 
 الذهانية

05.835 0 05.835 8.0.6 6.063 

 المتغير الرابع 
 الكذب

0.010 0 0.010 6.162 6.332 

   336.. .2 80...03 الخطأ
اإلجمالي 

 (المجموع)
86151.666 066    

    031 0606.680 اإلجمالي )المعدل(
 

 : فقد (Manova)( لتحليل التباين .3من خالل البيانات ادلوجود يف اجلدول رقم )

( وىي قيمة أكرب من مستوى ادلعنوية 6.660) بــــــ (االنبساطية) األولللمتغري  (P.VALUE)بلغت الداللة ادلعنوية 

ال تؤثر  االنبساطيةأي أن مسة لدى عينة الدراسة  االنبساطيةنو ال توجد فروق معنوية يف مسة أوىذا يعين ( .6.65)

 اإلجهاد )مرتفع ، متوسط ، منخفض( لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور .مستويات يف 

 



لميدانيةلدراسة اعرض ومناقشة نتائج ا   دسالفصل السا 

139 
 

وىي أقل من مستوى الداللة  ،(6.605الداللة ادلعنوية للمتغري الثاين )العصابية( بـــــــ) (P.VALUE)قدرت

أي ( . أي أن ىناك فروق ذات داللة معنوية يف مسة العصابية تعزى دلستويات اإلجهاد العصيب 6.65ادلعنوية )

 .ة ، السلوكية( ودبستويات سلتلفةلإلصابة باإلجهاد وأنواعو )اجلسدية ، النفسي استعداداتالفرد العصايب تكون لو 

الداللة ادلعنوية للمتغري الثالث )الذىانية( وادلتغري الرابع )الكذب( على التوايل  (P.VALUE) كذلك قيمة

( . أي أن مسة الذىانية ومسة الكذب ليس ذلما 6.65( كانت أكرب من مستوى ادلعنوية )6.335،  6.063)

 لدى عينة الدراسة .  وأبعاده تأثري معنوي على مستويات اإلجهاد

 ومنو ميكنا القول أن :

د فروق ذات داللة معنوية يف مسة العصابية لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور تعزى دلستويات توج

 .ادلختلفة )مرتفع ، متوسط ، منخفض(  اإلجهاد

، الكذب(  لدى العاملني  ، العصابية ، الذىانية االنبساطيةيف مسات الشخصية  ) معنوياعدم وجود فروق دالة 

وتتفق نتائج ، ادلختلفة )مرتفع ، متوسط ، منخفض( دبناصب التفاعل مع اجلمهور تعزى دلستويات اإلجهاد 

( واليت توصلت إىل وجود فروق يف أدناط الشخصية )أ ، ب ، ج( 8662الدراسة احلالية مع دراسة بن زروال )

األمر الذي يساىم يف تفسري استجابات األفراد إزاء التعرض ة ادلدروسومستويات اإلجهاد لدى أفراد العينة 

للمواقف اجملهدة ، خاصة عند النمطني )أ ، ج( اللذان يتمتعان بنوع من اخلصائص ، اليت ذبعل تفاعلهما مع 

 مستوى اإلجهاد بعكس النمط )ب( . رتفاعالاجملهدات هتيئ الفرد 
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 الخامسة:الفرعية نتائج الفرضية  ومناقشة عرض -6

 ،نصت الفرضية على وجود فروق دالة معنويا يف اإلجهاد العصيب تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس ، السن 

 استخداممع اجلمهور . ولتحقق من الفرضية مت اخلربة ادلهنية ، ادلستوى العلمي( لدى العاملني دبناصب التفاعل 

 وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدول التايل : (Anova)ربليل التباين الثنائي 

 (Anova) ئييبين نتائج تحليل التباين الثنا( : 38الجدول رقم )

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات 

 درجة
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 (فقيمة )
 المحسوبة

 الداللة
المعنوية 

P.VALUE 
المتغير األول 

 الجنس
51..61 0 51..61 6.8.2 6.511 

المتغير الثاني  
 السن

631.506 0 801..26 6.683 6.308 

المتغير 
الثالث  

 الخبرة المهنية
03..605 8 02..6. 6.386 6..8. 

المتغير الرابع 
المستوى 

 العلمي
2..160 8 63.1.3 6.865 6.205 

 806.186 038 .82301.62 الخطأ

  
 066 113001 المجموع

المجموع  
 المعدل

81622.280 031 
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( الداللة ادلعنوية للمتغريات P.VALUEأن قيم ) ، (32رقم) (Anova)التباين الثنائي يالحظ من جدول 

ادلستوى العلمي  ،( .8..6( ، ومتغري اخلربة ادلهنية )6.308( ، ومتغري السن )6.551الدميغرافية )اجلنس )

( . شلا يعين أننا نرفض الفرض البديل القائل بوجود فروق دالة 6.65( كانت أكرب من مستوى ادلعنوية )6.205)

معنويا يف اإلجهاد العصيب تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، ادلستوى العلمي( ونقبل 

وجود فروق ذات داللة معنوية يف اإلجهاد العصيب تعزى للمتغريات  الفرض الصفري )العدمي( القائل بعدم

ىذه النتائج ال تتفق مع نتائج دراسة  و ،الدميغرافية السابقة لدى العاملني دبناصب التفاعل مع اجلمهور 

Houston (1986)  ودارسةContrada&Kramtz(1988) ( اليت أسفرت 8662ودراسة بن زروال )

يعزى للمتغريات الدميغرافية )مرتفع ، متوسط ، منخفض( اإلجهاد  ياتيف مستو  تالفاخنتائجها على وجود 

من الراشدين واألطفال . ىذا ما يشجعنا  سلتلفة )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، ادلستوى العلمي( لدى عينات

 دراسة كل متغري على حدى حىت ميكننا التأكد من النتائج ومن مت تعميمها على اجملتمع . إىل

 تعقيب عام على نتائج الدراسة الحالية : -

ترى الباحثة أن نتائج الدراسة اليت قامت هبا على عينة من ادلوظفني وادلوظفات دبصلحة احلالة ادلدنية على مستوى 

ن كانت مًتابطة ومتكاملة ومنطقية يف نفس الوقت . بداية بالفرض العام الذي البلديات ومالحقها لوالية غليزا

توصل إىل وجود عالقة موجبة بني درجات مسات الشخصية ودرجات اإلجهاد العصيب لدى عينة البحث واليت  

يت التفاعل مع اجلمهور أي أن مكونات الشخصية لكل فرد ىي ال كانت عينة مقصودة تتصف خباصية التعامل أو

الفرضية الفرعية األوىل اليت  أكدتوتؤىلو إىل اإلصابة باإلجهاد دبختلف أبعاده منفردة كانت أو رلتمعة . وىذا ما 

يف مستوى  اختالفيف مستويات اإلجهاد العصيب لدى عينة البحث . أي أن ىناك  اختالفتوقعت وجود 

اإلجهاد لدى األفراد رغم توفر نفس العوامل وادلصادر اجملهدة ، باإلضافة إىل ما أسفرت عنو نتائج الفرضية 

الفرعية الثانية والرابعة اليت فرضتا وجود فروق دالة معنويا لدى عينة الدراسة يف مساهتم الشخصية ومستوى اإلجهاد 
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لشخصية ومتغري اإلجهاد العصيب ىي عالقة تأثري وتأثر . يف حني لديهم ، أي أن العالقة بني متغري مسات ا

أظهرت نتائج الفرضية الثالثة واخلامسة عدم وجود فروق دالة معنويا يف ادلتغريات )مسات الشخصية واإلجهاد 

ة ىذه نتائج العصيب( تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، ادلستوى العلمي( . وتعزو الباحث

 إىل تركيبة الفرد النفسية ومكونات شخصية ادلنفردة حىت عند عينات التوائم احلقيقية والعوامل الثقافية اخلاصة بكل

رلتمع .                                                                                                              
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 : البحث اتمةخ -

بدأ ىذا البحث من طرح إشكال حول طبيعة العالقة بني مسات الشخصية )العصابية ، اإلنبساطية ، الذىانية 

مع اجلمهور .  لعافجهاد العصيب من حيث مستواه ، أعراضو لدى العاملني مبناصب الت، الكذب( واإل

( والكشف عن مستوى اإلجهاد 041موظفي وموظفات مصلحة احلالة ادلدنية بالبلديات كعينة للدراسة )ن=

لديهم وإظهار ما السمة األكثر إنتشارا لديهم يف ظل بعض ادلتغريات )اجلنس ، السن ، اخلربة ادلهنية ، 

 ادلستوى العلمي( .

لبحث ، إستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي اإلستكشايف ، دلالئمتو ويف إطار السعي إىل التحقق من فرضيات ا

)العصابية ، اإلنبساطية ، الذىانية ، لطبيعة الدراسة . ويف ظل ذلك مت إستخدام مقياس السمات الشخصية 

( . ومقياس اإلجهاد العصيب الذي مت بناءه من 0990ادلعدل ، ترمجة أمحد عبد اخلالق )الكذب( " أليزنك " 

الباحثة . مث حساب اخلصائص السيكومرتية )الصدق ، الثبات( ذلما كإجراء مهم  وضروري من إجراءات قبل 

)معامل اإلرتباط بريسون ، التحليل منها ساليب اإلحصائية األالدراسة ادليدانية باإلضافة إىل إستخدام بعض 

 (.(MANOVA)وحتليل التباين ادلتعدد  (ANOVA) التباين الثنائي

 وقد أظهرت النتائج أن مسات الشخصية )العصابية ، اإلنبساطية ، الذىانية ، والكذب( ال تؤثر يف مستوى

يف حني وجدت فروق دالة يف مستوى اإلجهاد يعزى إىل ادلستوى اإلجهاد العصيب لدى عينة البحث ، 

 النفسي .

ة الكذب )ادلرغوبية اإلجتماعية( يف كما أظهرت النتائج أن السمة األكثر إنتشارا لدى عينة الدراسة ىي مس

 حني كان معامل مسة الذىانية ضعيف وغري دال .
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 : االقتراحات و التوصيات -

مبستوى اإلجهاد وعالقتها استنادا دلا أسفرت عنو الدراسة احلالية من نتائج خبصوص مسات الشخصية     

ومن خالل ما الحظناه أثناء تطبيق الدراسة يسهح للباحثة تقدمي  ناب  التفاع  م  امجههور مبلدى العاملني 

 : ادلثهثلة فيها يليالتوبيات  جمهوعة من

اإلىتهام مبواضي  الشخصية ومساهتا أثناء عهلية اإلنتقاء ادلهين خابة ادلناب  اليت تتطل  التعام   -

 والتفاع  م  امجههور  

العط  ادلرضية  ظاىرة مبوضوع اإلجهاد يف األوساط ادلهنية وإحتوائو من أج  التخفيف من ضرورة اإلىتهام -

 والوقاية منو  

اإلىتهام أكثر بادلورد البشري واحلفاظ على بحتو النفسية وامجسدية أيا كان نوع اخلدمة اليت تقدمها  -

 ادلؤسسة  

كإتباع ادلتعلقة بادلورد البشري مباشرة  حماولة التخلص من العوام  اجملهدة وادلسببة لإلجهاد خابة  -

إلعطاء فربة الراحة للهوظفني   إسرتاتيجيات التناوب وادلداومة يف ادلناب  اليت حتتك مباشرة م  امجههور

  ومن  م اإلجهاد كنتيجة حتهية  نيوجتن  وقوعهم يف الروت

 إتباع سياسة التكوين ادلهين قب  البدء الفعلي يف دمارسة ادلهنة   -

خرباء خمتصني يف و إقامة دورات علهية ختص موضوع اإلجهاد على مستوى ادلنظهة بالتعاون م  أطباء  -

 اجملال  

 وبناءا على ذلك  م إقرتاح ما يلي : -

 دراسة مسات الشخصية وعالقتها بالتحصي  الدراسي يف خمتلف مراحلو   -

 أخرى مث  األطفال   السيكومرتية دلقياس " أيزنك " للشخصية على عينات دراسة اخلصائص -
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 دراسة اإلغرتاب ادلهين وعالقتو باإلجهاد ولدى عينات خمتلفة   -

 دراسة مسات الشخصية وعالقتها بأمناط امجهاز العصيب   -

 دراسة العالقة بني السهات الشخصية واإلكتئاب   -

 



 

 

 

 

ادرــع والمصـــراجــالم  
 

 العربيةاللغة ب المراجع 

 جببيةاألاللغة ب المراجع 

 



 المراجع والمصادر
 

148 
 

 : والمصادر المراجع  -
 :  الكتب بالعربية -
 . للطباعة اجلالل شركة : القاىرة . الشخصية سيكولوجية .( 2003 ). ماىر،  أمحد -
 . القاىرة . الدليم فهد ترمجة .  الشخصية نظريات إلى مدخل.  (1990 ).  باربرا ، أجنلر -
 دمشق .ترمجة عبد اجمليد نشواين  . علم النفس الحديث ونتائجو اإلجتماعية (.1996.) ىانز ج، أيزنك  -

 وزارة الثقافة . :
يف أمحد  . 4. ط تقديم الطبعة العربية من كتاب األبعاد األساسية للشخصية .( 1987).ىانز ، أيزنك  -

 دار ادلعرفة . :األبعاد األساسية للشخصية  .عبد اخلالق
 . ر اجلامعيةاالد : . لبنان محاضرات في السلوك التنظمي . (2001). عبد السالم ، أبوقحف  -
 دار : القاىرة . مرعشلي ندمي . 4. ج خياط يوسف إعداد ، العرب لسان .( 1981 ). منظور ابن -

 .ادلعارف
 األجنلو ادلصرية . :القاىرة  . 4، ط . العالقات العامة والمجتمع .( 1981) . إبراىيم ،إمام  -
للطباعة  القومية الدار : القاىرة . التربوي النفس علم. ( 1992 ). حامد  القادر عبد زلمد األبرشي، -

 .والنشر
 ط .التنظيم في والجماعة الفرد سلوك وأسس مفاىيم التنظيمي السلوك.(1995) .زلمد كامل،  ادلغريب -

 .الفكر دار : األردن.  5
مطابع شركة  : . ادلملكة السعودية 1ط . الضغط النفسي(. 1994عبد الرمحان سليمان. )، الطريري  -

 الصفحات الذىبية.
إدارة  : ضغوط العمل لدى األطباء )المصادر واألعراض ( . (2002).  األمحدي حنان عبد الرحيم  -

 الطباعة والنشر  
 ذات السالسل . ( . مقدمة لدراسة الشخصية . الكويت :1999األنصاري ، بدر . ) -
 . بريوت . لبنان: 1ط. معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين.( 1997) .حبيب، الصحاف  -

 مكتبة لبنان ناشرون.
دار اجلامعات  :مصر  .اإلسكندرية  . السلوك اإلداري والعالقات العامة .( 1976).إبراىيم ، الغمري  -

 ادلصرية .



 المراجع والمصادر
 

149 
 

مطابع  : . ادلملكة السعودية الرياض . العامة والعالقات اإلنسانية العالقات .( 1979).عماد  اجلريتلي -
 الشرق األوسط .  

رللة اخلدمة  : سلوكيات الموظفين وإنعكاسها على أداء العمل .(1409) .نادية عبد اهلل   ، الصعيدي -
 ادلدنية .

ادلنعقدة مبعهد  :الرياض .ندوة االجهزة العامة ذات العالقة المباشرة بالجمهور .( 1404) .محد، الصغري   -
  .اإلدارة 

 .بريوت . 1الط . الشيخوخة إلى الطفولة من النمو نفس علم.( 2004 ). إمتثال ،الطفيلي -
 .اللبناين ادلنهل دار : لبنان

مؤسسة ادلنار  :الرياض  . العالقات اإلنسانية في العمل.( 1986).إبراىيم عبد الرمحن  ،الطخيس  -
 .للطباعة

 .والنشر للطباعة مرام:  الرياض. 4 ط.التنظيمي السلوك .(1995) .زلمد ناصر ،العديلي -
: دار وفاء لدنيا  . اإلسكندرية . مصر1ط . الحاسوب واإلحصاء اإلجتماعي .( 2007) .زلمد ،الصرييف -

 .الطباعة والنشر
 غري النشر دار : دمشق . التكيف سيكولوجية دراسة في النفسية الصحة .( 1981 ) .نعيم،  الرفاعي -

  . معروفة

 .وزارة الثقافة :دمشق  .ترمجة عيسى مسعان  . 2ج . مدخل إلى علم النفس .( 1996) .وآخرون، تايلور  -
( . التحليل العاملي اإلستكشايف والتوكيدي مفاىيمها ومنهجيتها بتوظيف 2012تيغزة ، أزلمد بوزيان . ) -

 .عمان . دار ادلسرية للنشر والتوزيع . 1. ط Lisrelوليزرل  spssحزمة 
 . العربية دار النهضة : القاىرة . الشخصية نظريات  .( 1986).احلميد عبد ، جابر -
 .البحث  طرق .النمو .الديناميات .لبناء  .الشخصية  نظريات .( 1990 ) . احلميد عبد ،  جابر -

 العربية . النهضة : دار القاىرة .التقويم
 دار الكتاب احلديث. : . مصر1ط. علم النفس الصناعي والتنظمي.( 1999). ياسني وآخرون ، محدي  -

 القتل جريمة مرتكبي من مجموعة لدى الشخصية الخصائص . (1982 ) .احلميد عبد مصري،   حنورة -
 السلوك يف حبوث . زلمد أمحد اخلالق عبد  كتاب من  .العنف جرائم مرتكبي من ومجموعة العمد،

 .ادلعارف دار : الثاين اجمللد  . والشخصية

 ، القاىرة ، والمرض السواء بين الشخصية .( 1991 ). ناظم والعبيدي، زلمد والطيب، عزيز ، داود -



 المراجع والمصادر
 

150 
 

 . ادلصرية األجنلو مكتبة
 دار : السيكولوجية االنرتوبولوجيا يف دراسات . والشخصية الثقافة . ( 1997 ). يسري زلمد ،دعبس -

 . العربية النهضة
 . النشر و للدراسات العربية ادلؤسسة : بريوت . النفس علم موسوعة .(1992 ).  أسعد ،رزق -
  . الكتب عامل:  القاىرة .3ط . النفسي والعالج النفسية الصحة  . (1997) . حامد،   زىران -
.دمشق : دار  1ط الموجز في منهج البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية(.2009سعد ، عمر .) -

 الفكر .
.  spss( . التحليل اإلحصائي للمتغريات ادلتعددة بإستخدام برنامج 2008سليمان ، أسامة ربيع أمني .) -

 القاىرة .مصر .
 و المصطلحات بعض ، في العام الرأي و الجمهور قياس تقنيات  .( 2006)  .باية  ،يوسف سي -

 . 12ج .اإلعالمية  الدراسات يف الوسيط  . العام الرأي و الجمهور قياس بتقنيات المرتبطة المفاىيم
 .التوزيع  و للنشر ىومة دار  :اجلزائر

 . بريوت . لبنان : دار الفكر العريب . الضغط النفسي(. 2003مسري. )، شيخاين  -
 .  ادلصرية األجنلو : مصر. الشخصية سيكولوجية . (1979) . ميخائيل عبده ، سليمر صالح -

القاىرة : دار  . المجمل في علم النفس والشخصية واألمراض النفسية(. 1987طو ، فرج عبد القادر .) -
 الفنية للتوزيع .

 . بريوت. لبنان : مؤسسة الرسالة . قواعد األساسية في البحث العلمي(.1994صيين ، سعيد إمساعيل .) -

 .مشس عني مكتبة . القاىرة .  والجماىيرية اإلدارية االتصاالت .( 1406 . ) يس سعيد ،عامر -
الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر  .الضغوط وأساليب مواجهتها  . (2000) . عسكر علي -

 الكويت : دار الكتاب احلديث .  .2ط .والقلق
 و التربوية و االكلينيكية تطبيقاتها نظرياتها استراتيجياتها الشخصية (. 2000 ) . قاسم زلمد،   اهلل عبد -

 .ادلكتيب دار : سوريا .النفسي العالج
دار الفكر  : . القاىرة . مصر 1ط.  القلق وإدارة الضغوط النفسية. ( 2001) . فاروق السيد، عثمان  -

 العريب.
 ادلعرفة دار . اإلسكندرية ، مصر :  للشخصية السياسية األبعاد .  ( 1983 ). أمحد،   اخلالق عبد -

 .اجلامعية
 دار : مصر . اإلسكندرية .4ط .للشخصية األساسية األبعاد .( 1987 ). أمحد ، اخلالق عبد -

 . اجلامعية ادلعرفة



 المراجع والمصادر
 

151 
 

 استخبار آيزينك للشخصية دليل تعليمات الصيغة العربية(. )تعريب وإعداد(. 1991عبد اخلالق، أمحد. ) -

 تأليف آيزنك و آيزنك. اإلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعية . .)لألطفال والراشدين(

جلنة التأليف والتعريب  : . جامعة الكويتالكويت . قياس الشخصية .( 1996) .أمحد،عبد اخلالق  -
 والنشر.

  .اجلامعية ادلعرفة دار اإلسكندرية . مصر:. للشخصية األساسية األبعاد . (1999)  . أمحد ،اخلالق عبد -
. دمشق .  1. ج والتعريبالمقاييس اللفضية للشخصية بين التأليف (. 1999عبد اخلالق ، أمحد .) -

مؤمتر دورالكليات الرتبية يف تطوير الرتبية من أجل تنمية يف الوطن العريب كلية الرتبية : جبامعة دمشق بالتعاون 
 . 322 – 291( 13/5/1997-11مع مجعية السورية للعلوم النفسية )

 ذات السالسل . :الكويت  . العالقات اإلنسانية واإلعالم.( 1984). جالل  ، عبد الوىاب -
 عامل الكتب . :القاىرة  . 3ط  . األسس العلمية للعالقات العامة .( 1985) .علي، عجو   -
 النهضة دار : نظريتها . قياسها . محدداتها . الشخصية سيكولوجية .(1975 ). زلمد سيد،  غنيم -

 .العربية
 .بنغازي  .  2اجمللد  . 1ط.  علم النفس الصناعي والتنظيم الحديث.(1995).عمار الطيب ، كشرود  -

 .  منشورات جامعة قاريونس :ليبيا 

 .الشروق، القاىرة دار :4 ط . وجنايت غنيم ترمجة . الشخصية . 1993)). ريتشارد ،الزاروس -
 : دار كتاب احلديث . 1. ط القياس النفسي و تصميم آدواتو(. 2000معمرية ، بشري .) -
. باتنة .اجلزائر : مجعية اإلصالح  2.ط في التقويم التربويالقراءات (.1998مقداد ، زلمد وآخرون .) -

 الرتبوي واإلجتماعي .
 . دار الفرقان : عمان . الصناعي النفس علم.  (1964 عثمان.) زلمد،  جنايت -
 جامعة مطابع :الرياض.  السعودي للمدير التنظيمي الوالء  (1998 ).أمحد بن الرمحن عبد،  ىيجان -

 .األمنية للعلوم العربية نايف األمري
 الفكر دار : القاىرة  .وآخرون فرج أمحد ترمجة . الشخصية نظريات .( 1978 ). وليندزي  ،ىول -

 . العريب
 

 

 

 

 

 



 المراجع والمصادر
 

152 
 

 :  المجالت -
مصادر الضغوط في العمل ، دراسة مقارنة الموظفين الكويتين وغير .( 2001) .عويد سلطان، ادلشعان  -

 (.1رللة ادللك سعود  علوم اإلدارية ) :  السعودية .الرياض  . 13رللد . الكويتين في القطاع الحكومة
جامعة . العدد.  الضغط النفسي في العمل ، مصادره ، آثاره وطرق الوقاية.( 2000).اذلامشي  ، لوكيا -

 .سلرب التطبيقات النفسية والرتبوية  :رللة أحباث نفسية وتربوية  :اجلزائر .منتوري ، قسنطينة 
تقرير هنائي عن مشروع الضغط النفسي لدى أساتذة التعليم العالي .( 2000 – 99).اذلامشي  ، لوكيا -

 جامعة منتوري قسنطينة . :مديرية البحث اجلامعي  . T 2501/  98البحث 
المساندة اإلجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالتوافق .( 2000) .عبد السالم علي، علي  -

 . العدد . طالب الجامعة المقمين مع أسرىم والمقيمين بالمدن الجامعيةمع الحياة الجامعية لدى 
 رللة علم النفس اذليئة ادلصرية للكتاب. : 53القاىرة ، مصر 

 الرياض . 46، العدد  عليهم التأثير في المدير ودور العاملين سلوك . (1985) سوداين حامد ، عطية -
 . العامة اإلدارة رللةالسعودية . .

عني مليلة  جامعة منتوري قسنطينة.  12. العددأىم مصادر التنظمية  لإلجهاد .(2004).نوال ، محداش  -
  .دار اذلدى  :منشورات  .رللة العلوم اإلنسانية  .اجلزائر  .

 غري. ماجستري  رسالة .الشخصية سمات ببعض وعالقتو الزواجي التوافق . ( 2006 ).فتحي ،مكي -
 .األزىر ، غزة جامعة :الرتبية  كلية.منشورة

 رسالة دكتوراه : -
مصادر الضغط النفسي لدى النساء العامالت المتزوجات وغير المتزوجات  .( 1995).نادية ، األشقر  -

 اجلامعة األردنية . :كلية العلوم الرتبية   .غ منشورة .رسالة دكتوراه  . في القطاع العام في الزرقاء
اإلجهاد المهني وعالقتو باإلغتراب المهني لدى األطباء العامون ( . 2009حبري ، صابر . ) -

 . ميلة . اجلزائر .منشورة  .رسالة دكتوراه .  بالمستشفيات
أنماط الشخصية وعالقتها باإلجهاد لدى العاملين بالحماية  ( .2008 – 2007بن زروال ، فتيحة . ) -

 . أم البواقي . اجلزائر . منشورة .دكتوراه رسالة .  المدنية.البريد .مصلحة اإلستعجاالت والتوليد
التعامل   ستراتيجياتإ و وجة العاملة الجزائريةاإلجهاد المهني لدى الز .( 2003 -02).نوال ، محداش  -

 جامعة قسنطينة ، اجلزائر . :قسم علم النفس  .غ منشورة .رسالة دكتوراه  . معو
 



 المراجع والمصادر
 

153 
 

 : الدساتير  -
 .1963 لسنة . اجلزائري الدستور -
 .1976 لسنة.  اجلزائري الدستور -
 .1996 لسنة . اجلزائري الدستور -
 .2008 لسنة . اجلزائري الدستوري التعديل -
 : القوانين -
 .67 /24 القانون 1 / 06 . عدد الرمسية اجلريدة بالبلدية ادلتعلق 1967 .جانفي 18 يف ادلؤرخ -
 .11 /10 القانون 6 / 37 رقم الرمسية ،اجلريدة بالبلدية ادلتعلق 2011 جويلية 22 يف ادلؤرخ -
 . 90 /08 القانون 3 / 15 عدد الرمسية اجلريدة بالبلدية ادلتعلق 1990 أفريل 07 يف ادلؤرخ -
 :  الكتب باألجنبية -

 

- Blach , H . D’epret . E . Gallo . A & al .(1997) . dictionnaire de psychologie 

. paris : puf .      

- Dominique chalvin.(1985). faire face aux stress de la vie quotidienne . 

edition .E.S.F. paris . dictionnaire . 

- Eysenck , H . J . (1984) . Personality . stress and lung cancer . in Rachman . S 

. (ED) . Contribution to medical psychology . vol . 3 ( 151 – 171) . Oxford : 

Pergamon Press . 

- Eysenck , H . J . (1976) . Sex and personality . london : Open books . 

- Esposito , O & Bisieau . G.(1997). stress des cardes l’usine nouvelle 

magazine n° 2589 . avril (58 – 68) . 

- Graziani ,P.lswendsen J.(2004). le stress enation et strategie d’adaptation . 

France : nathan université . 

- Hoareau, D. (2001). Apprivoisez votre stress. Paris : édition d'organisation . 

- Nobert, sillamy. (1996) . dictionnaire de la psychologie larousse . paris . 

- Poulton .EC. (1978). blue . collar stressors in cooper L.C & payne R.(ED) 

stress at work nex york : jonn wiley and sons . 

 المواقع :  -

 

- Beale , A.(2003) .dealing with stress in emergency first . responders – part 

1 .  stress we s. vol 15 n° 2 april in www.isna .org. uk/stress news.htm . 

- Le conte , N.& l’patesson R.(2005) .synthése des recherches sur le stress au 

travail in http://www.ulb.ac.be/soco/creatic/chp2str .html . 

- Miller ,L . H & dell . smith .A.(1997) . the stress solution . in 

http://www.chelping.apa.org/work/stress3.htmail 

http://www.isna/
http://www.ulb.ac.be/soco/creatic/chp2str%20.html
http://www.chelping.apa.org/work/stress3.htmail


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــــــالحـــــــالم  



155 
 

قائمة أسماء األساتذة المحكمين لمقياسي سمات الشخصية و اإلجهاد العصبي (10) ملحق رقم  

 الرقم اللقب واإلسم الدرجة العلمية مؤسسة اإلنتماء
 10 بغداد باي عبدالقادر دكتوراه جامعة غليزان
 10 زقاوة أحمد دكتوراه جامعة وهران

ةنجامعة خميس مليا  10 بوطبال سعد الدين دكتوراه 
 10 مسوس يعقوب دكتوراه جامعة غليزان
 10 بن فافة خالد دكتوراه جامعة غليزان
 10 فلوح أحمد دكتوراه جامعة غليزان
 10 بن يوب محمد دكتوراه جامعة غليزان
 10 حرير لزرق دكتوراه جامعة غليزان
 10 غوالي الحبيب دكتوراه جامعة غليزان
 01 لباد زهرة ماجستير جامعة غليزان
 00 ساهل عبد الرحمان ماجستير جامعة بشار
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 األولية ته( : مقياس الشخصية في صور 20ملحق رقم )

  EPQقائمة أيزنك للشخصية 

 ...............................................ادلهنة : ..........        ...................اجلنس : ...............

 .........................................................اخلربة :        ..................السن : ..................

 تعليمات :

 عند مربع كلمة " نعم " أو " ال " اليت تلي السؤال . (X)أجب من فضلك عن سؤال من األسئلة التالية بوضع عالمة  – 1

 خادعة . . كما ال توجد بينها أسئلةطأليست ىناك إجابات صحيحة وأخرى خ – 2

 وال تفكر كثريا يف ادلعٌت الدقيق للسؤال .  رعةأجب بس – 3

 سؤال .كل نرجو أن تتذكر أن جتيب عن   – 4

يف حال عدم فهم سؤال ضع دائرة على رقم السؤال وأتركو إىل حني اإلنتهاء من اإلجابة على بقية األسئلة ، وسيقوم ادلشرف على  – 5
 التطبيق بالتواصل معك إن شاء اهلل .

 ال نعم السؤال الرقم
   ؟ىل لك ىوايات كثرية ومتنوعة  11
   ؟ ل أن تقوم بعمل أي شيءوقف لكي تفكر يف األمور كثريا قبىل تت 12
   ؟ قلب مزاجك كثرياىل يت 13
   ؟ ىل حدث مرة أن قبلت ادلديح والثناء على شيء كنت تعرف أن شخصا غريك قام بو فعال 14
   ؟ىل أنت شخص كثري الكالم  15
   ؟ يقلقك أن عليك ديونىل  16
   ؟ ىل تشعر أحيانا بالتعاسة دون سبب 17
   ؟ ما فأخذت لنفسك منو أكثر مما تستحق يف شيء معتىل حدث يف أي موقف أن ط 18
   ؟ ىل تغلق بيتك بعناية يف الليل 19
   ؟ باحليوية والنشاط مليئ ىل أنت مفعم 11
   ؟ حيوانا يتأملىل يزعجك كثريا أن ترى طفال أو  11
   ؟ىل تقلق يف كثري من األحيان على أمور مل يكن ينبغي أن تفعلها أو تقلها  12
   ؟ إذا قلت بأنك ستعمل شيئا ، فهل حتافظ دائما على وعدك مهما يكن متعبا لك 13
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   ؟ ىل تستطيع أن تنطلق عادة وتستمتع إذا ذىبت إىل حفلة مرحة 14
   ؟ الغضبىل أنت شخص سريع  15
   ؟ ىل تستمتع بلقاء أشخاص مل تكن تعرفهم من قبل 16
   ؟ ىل كل عاداتك حسنة وحمببة 17
   ؟ ىل متيل إىل البقاء بعيدا عن األضواء يف ادلناسبات اإلجتماعية 18
   ؟ ىل ديكن أن تأخذ أدوية قد يكون ذلا تأثري جانيب أو خطري 19
   ؟ ىل تشعر أحيانا بادللل 21
   ؟ ىل حدث مرة وأن أخذت شيئا )حىت ولو كان تافها ( خيص شخصا آخر 21
   ؟ ىل حتب اخلروج كثريا 22
   ؟ ىل تستمتع بإيذاء األشخاص الذين حتبهم 23
   ؟ ىل يضايقك دوما شعورك بالذنب 24
   ؟ ىل حيدث أحيانا أن تتكلم عن أشياء أو موضوعات ال تعرف عنها شيء 25
   ؟ مقابلة الناس منالقراءة أكثر  ىل تفضل 26
   ؟ ىل ىناك أعداء يريدون إيذاءك 27
   ؟ىل تعترب نفسك شخصا عصبيا  28
   ؟ ىل تعتذر دائما عندما تتصرف تصرفا غري مهذب 29
   ؟ ىل لك أصدقاء كثريون 31
   ؟ىل جتد متعة يف تدبري ادلقالب اليت ديكن أن تؤذي اآلخرين أحيانا  31
   ؟ ستمراراأنت مهموم ب ىل 32
   ؟ عندما كنت طفال ، ىل كنت تنفذ ما يطلب منك فورا ودون تذمر 33
   ؟ ىل تعترب نفسك شخصا مرتاحا 34
   ؟ىل العادات احلميدة والنظافة ذلا أمهية كبرية عندك  35
   ؟ىل تقلق على ما حيتمل أن حيدث من أمور فظيعة  36
   ؟ ضيعت شيئا ديتلكو شخص آخرىل حدث أن كسرت أو  37
   ؟ تكوين أصدقاء جددبىل تبادر أنت عادة  38
   ؟ ىل تستطيع أن تفهم بسهولة مشاعر اآلخرين عندما يكلمونك عن مشاكلهم 39
   ؟ ىل تعترب نفسك متوترا أو أعصابك مشدودة 41
   ؟ قريبة منكىل تلقي باألوراق على األرض عندما ال تكون ىناك سلة مهمالت  41
   ؟ مع أشخاص آخرين ىل تلتزم الصمت غالبا وأنت 42
   ؟ىل تعتقد أن الزواج موضة قددية وجيب التخلص منها  43
   ؟ ىل تشفق على نفسك من وقت آلخر حىت ولو قليال 44
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   ؟ تتفاخر بنفسك قليال من حني إىل آخرىل  45
   ؟ يف حفلة مملة ىل ديكنك بسهولة أن تصنع جوا من احليوية 46
   ؟ ىل يضايقك من يقودون سياراهتم حبرص 47
   ؟ ىل سبق أن قلت شيئا سيئا أو قبيحا عن أي شخص 48
   ؟ ىل حتب أن تقول نكتا وحكايات مسلية ألصدقائك 49
   ؟ ىل كل األمور متساوية وذلا نفس الطعم عندك 51
   ؟ حياناأىل تشعر بأنك متضايق  51
   ؟ كنت طفال ، ىل حدث مرة أن كنت وقحا مع والديكعندما   52
   ؟ ىل حتب اإلختالط بالناس 53
   ؟ يف عملك اءشعر بالقلق إذا عرفت أن ىناك أخطىل ت 54
   ؟ ىل تعاين من قلة النوم 55
   ؟ ىل تغسل يديك دائما قبل األكل 56
   ؟ىل لديك يف معظم األحيان إجابة جاىزة عندما يكلمك اآلخرون  57
   ؟ ىل حتب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف 58
   ؟ ىل تشعر غالبا بالتعب واإلرىاق دون سبب 59
   ؟ ىل حدث مرة أن جلأت إىل الغش يف لعبة أو مباراة 61
   ؟ىل حتب أن تعمل األشياء اليت حتتاج إىل سرعة يف أدائها  61
   ؟ ىل والدتك سيدة طيبة 62
   ؟ ىل تشعر دائما بأن احلياة مملة جدا 63
   ؟ ىل حدث أن قمت بإستغالل شخص ما 64
   ؟ ىل تقبل غالبا القيام بأعمال حتتاج إىل وقت أكثر مما لديك 65
   ؟ يتجنبوك دائما ىل ىناك أشخاص تشعر أهنم 66
   ؟ ىل تقلق كثريا بسبب مظهرك 67
   ؟ ىل أنت مهذب حىت مع األشخاص الوقحني 68
   ؟ىل تعتقد أن الناس يضيعون وقتا كثريا يف محاية مستقبلهم عن طريق اإلدخار والتأمني 69
   ؟ ىل حدث أن متنيت لو كنت ميتا 71
   ؟ تأكدت أنو لن يتم إكتشاف ذلك أبداىل تتهرب من الديون والضرائب لو  71
   ؟ ىل ديكنك أن حتافظ على إستمرار حيوية حفلة 72
   ؟ ىل حتاول أال تكون عنيفا وخشنا مع الناس 73
   ؟ىل تقلق دلدة طويلة جدا بعد مرورك بتجربة حمرجة  74
   ؟ ىل تصل متأخرا يف أغلب األحيان عندما تريد السفر بإحدى وسائل النقل 75
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   ؟ ىل تعاين من التوتر العصيب 76
   ؟ ىل تنهار صداقاتك بسهولة دون أن تكون سببا يف إهنيارىا 77
   ؟ ىل تشعر غالبا بالوحدة 78
   ؟ ىل تفعل غالبا ما تنصح بو غريك 79
   ؟ ىل حتب أن تعاكس احليوانات أحيانا 81
   ؟ىل يسهل على الناس جرح مشاعرك حني جيدون فيك أو يف عملك عيبا أو خطأ  81
   ؟ ىل حدث مرة أن تأخرت عن موعد العمل 82
   ؟ىل حتب أن جتد الكثري من الصخب )الصوت العايل( واإلثارة من حولك  83
   ؟ ىل حتب أن خياف منك اآلخرون 84
   ؟ باخلمولىل حتس أحيانا بالنشاط وأحيانا أخرى  85
   ؟ ىل تؤجل أحيانا عمل اليوم إىل الغد 86
   ؟ خرون شخصا مليئا باحليوية والنشاطآلىل يراك ا 87
   ؟ ىل يكذب عليك الناس كثريا 88
   ؟ ىل أنت مستعد دائما لإلعًتاف باخلطأ إذا صدر عنك 89
   ؟ ىل تشعر حبزن شديد على حيوان وقع يف مصيدة 91
   ؟ بالضيق عند إجابتك عن ىذه األسئلةىل شعرت  91
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 نهائيةال ته( : مقياس الشخصية في صور 03ملحق رقم )

  EPQقائمة أيزنك للشخصية 

 ...............................................ادلهنة : ..........        ...................اجلنس : ...............

 .........................................................اخلربة :        ..................السن : ..................

 تعليمات :

 عند مربع كلمة " نعم " أو " ال " اليت تلي السؤال . (X)أجب من فضلك عن سؤال من األسئلة التالية بوضع عالمة  – 1

 خادعة . . كما ال توجد بينها أسئلةطأليست ىناك إجابات صحيحة وأخرى خ – 2

 وال تفكر كثريا يف ادلعٌت الدقيق للسؤال .  أجب بسرعة – 3

 سؤال .كل نرجو أن تتذكر أن جتيب عن   – 4

من اإلجابة على بقية األسئلة ، وسيقوم ادلشرف على  االنتهاءيف حال عدم فهم سؤال ضع دائرة على رقم السؤال وأتركو إىل حني  – 5
 التطبيق بالتواصل معك إن شاء اهلل .

 ال نعم ؤالالس الرقم
   ؟ىل لك ىوايات كثرية ومتنوعة  11
   ؟ ل أن تقوم بعمل أي شيءوقف لكي تفكر يف األمور كثريا قبىل تت 12
   ؟ قلب مزاجك كثرياىل يت 13
   ؟ ىل تشعر أحيانا بالتعاسة دون سبب 14
   ؟ ما فأخذت لنفسك منو أكثر مما تستحق يف شيء معتىل حدث يف أي موقف أن ط 15
   ؟ باحليوية والنشاط مليئ ىل أنت مفعم 16
   ؟ ىل يزعجك كثريا أن ترى طفال أو حيوانا يتأمل 17
   ؟ إذا قلت بأنك ستعمل شيئا ، فهل حتافظ دائما على وعدك مهما يكن متعبا لك 18
   ؟ ىل تستطيع أن تنطلق عادة وتستمتع إذا ذىبت إىل حفلة مرحة 19
   ؟ سريع الغضب ىل أنت شخص 11
   ؟ ىل كل عاداتك حسنة وحمببة 11
   ؟ االجتماعيةىل متيل إىل البقاء بعيدا عن األضواء يف ادلناسبات  12
   ؟ ىل ديكن أن تأخذ أدوية قد يكون ذلا تأثري جانيب أو خطري 13
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   ؟ ىل تشعر أحيانا بادللل 14
   ؟ حدث مرة وأن أخذت شيئا )حىت ولو كان تافها ( خيص شخصا آخر ىل 15
   ؟ ىل حتب اخلروج كثريا 16
   ؟ ىل تستمتع بإيذاء األشخاص الذين حتبهم 17
   ؟ مقابلة الناس منىل تفضل القراءة أكثر  18
   ؟ ىل ىناك أعداء يريدون إيذاءك 19
   ؟ تصرفا غري مهذب ىل تعتذر دائما عندما تتصرف 21
   ؟ ىل لك أصدقاء كثريون 21
   ؟ىل جتد متعة يف تدبري ادلقالب اليت ديكن أن تؤذي اآلخرين أحيانا  22
   ؟ باستمرارىل أنت مهموم  23
   ؟ عندما كنت طفال ، ىل كنت تنفذ ما يطلب منك فورا ودون تذمر 24
   ؟ ىل تعترب نفسك شخصا مرتاحا 25
   ؟تقلق على ما حيتمل أن حيدث من أمور فظيعة  ىل 26
   ؟ ىل حدث أن كسرت أو ضيعت شيئا ديتلكو شخص آخر 27
   ؟ ىل تعترب نفسك متوترا أو أعصابك مشدودة 28
   ؟ مع أشخاص آخرين ىل تلتزم الصمت غالبا وأنت 29
   ؟ىل تعتقد أن الزواج موضة قددية وجيب التخلص منها  31
   ؟ تشفق على نفسك من وقت آلخر حىت ولو قليال ىل 31
   ؟ تتفاخر بنفسك قليال من حني إىل آخرىل  32
   ؟ ىل ديكنك بسهولة أن تصنع جوا من احليوية يف حفلة مملة 33
   ؟ ىل يضايقك من يقودون سياراهتم حبرص 34
   ؟ ىل سبق أن قلت شيئا سيئا أو قبيحا عن أي شخص 35
   ؟ ىل حتب أن تقول نكتا وحكايات مسلية ألصدقائك 36
   ؟ ىل كل األمور متساوية وذلا نفس الطعم عندك 37
   ؟ عندما كنت طفال ، ىل حدث مرة أن كنت وقحا مع والديك 38
   ؟ ىل حتب اإلختالط بالناس 39
   ؟ يف عملك اءشعر بالقلق إذا عرفت أن ىناك أخطىل ت 41
   ؟ ىل تعاين من قلة النوم 41
   ؟ ىل تغسل يديك دائما قبل األكل 42
   ؟ ىل حتب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف 43
   ؟ ىل تقبل غالبا القيام بأعمال حتتاج إىل وقت أكثر مما لديك 44
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   ؟ ىل ىناك أشخاص تشعر أهنم يتجنبوك دائما 45
   ؟ ىل تقلق كثريا بسبب مظهرك 46
   ؟ ىل أنت مهذب حىت مع األشخاص الوقحني 47
   ؟ ىل حدث أن متنيت لو كنت ميتا 48
   ؟ ىل تتهرب من الديون والضرائب لو تأكدت أنو لن يتم إكتشاف ذلك أبدا 49
   ؟ ىل ديكنك أن حتافظ على إستمرار حيوية حفلة 51
   ؟ ىل حتاول أال تكون عنيفا وخشنا مع الناس 51
   ؟ىل تقلق دلدة طويلة جدا بعد مرورك بتجربة حمرجة  52
   ؟ ىل تصل متأخرا يف أغلب األحيان عندما تريد السفر بإحدى وسائل النقل 53
   ؟ ىل تعاين من التوتر العصيب 54
   ؟ ىل تنهار صداقاتك بسهولة دون أن تكون سببا يف إهنيارىا 55
   ؟ ىل تشعر غالبا بالوحدة 56
   ؟ ىل تفعل غالبا ما تنصح بو غريك 57
   ؟ ىل حتب أن تعاكس احليوانات أحيانا 58
   ؟ ىل حدث مرة أن تأخرت عن موعد العمل 59
   ؟ىل حتب أن جتد الكثري من الصخب )الصوت العايل( واإلثارة من حولك  61
   ؟ ىل حتب أن خياف منك اآلخرون 61
   ؟ وأحيانا أخرى باخلمول ىل حتس أحيانا بالنشاط 62
   ؟ ىل تؤجل أحيانا عمل اليوم إىل الغد 63
   ؟ خرون شخصا مليئا باحليوية والنشاطىل يراك اآل 64
   ؟ ىل يكذب عليك الناس كثريا 65
   ؟ ىل أنت مستعد دائما لإلعًتاف باخلطأ إذا صدر عنك 66
   ؟ ىل شعرت بالضيق عند إجابتك عن ىذه األسئلة 67
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( : مقياس اإلجهاد في صورته األولية40ملحق رقم )  

 أخي ادلوظف ، أخيت ادلوظفة :

نتوجه اليكم باالحًتام والتقدير والشكر متمنيني تعاونكم معنا من أجل الوصول إىل نتائج علمية تساعدنا يف 
الشخصية وعالقتها ادلعرفة احلقيقة لوجود موضوع دراستنا على أرض الواقع . خاصة أن موضوع البحث " مسات 

باإلجهاد العصيب لدى العاملني مبناصب التفاعل مع اجلمهور " يهتم بشرحية من اجملتمع تتعامل تقريبا مع كل 
 فئات اجملتمع ، لذا نرجو تعاونكم يف تزويدنا بالبيانات الالزمة من خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان.

أشهر(  األخرية .  30اإلجهاد لديك ، خالل ثالثة أشهر ) مالحظة: يهدف هذا االستبيان إىل قياس مستوى
 ( أمام الدرجة اليت تناسب إجابتك .×لذلك نرجو منك أن جتيب بتلقائية على األسئلة التالية بوضع عالمة )

 بيانات عامة :

 اجلنس :  ذكر                أنثى 

 02أكثر من                02إىل 02من                 02إىل  02السن : من 

 12أكثر من                12إىل   6من                 5 -1اخلربة ادلهنية :   من 

                  ادلستوى العلمي:  متوسط                ثانوي               جامعي

 .التخصص: .....................
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 الرقم البند أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
 1 أشعر كثريا بالدوخة )الدوار(     
 2 أحــس بالتعــب يف غالب األحيان     
 3 أعاين من آالم يف الظهر     
 4 أحس بصداع دائما     
 5 أعاين من آالم يف ادلفاصل )العضالت(     
معوية )إمساك ، إسهال( اضطراباتلدي        6 
 7 أعاين من عسر اذلضم     
 8 أتبول عدة مرات يف اليوم     
 9 أتعرق كثريا حىت يف مستوى درجة حرارة منخفضة     
 11 أشعر دائما جبفاف فمي وحنجريت     
يف اليدين ارجتافأعاين من        11 
 12 نبضات قليب متسارعة دائما حىت يف حاالت الراحة     
معدية )غازات ، محوضة ...( اضطراباتكثريا ما أعاين من        13 
 14 أحس دائما بالذنب لتصرفات قمت هبا يف ادلاضي     
 15 أتنفس بصعوبة     
 16 ليس لدى مقاومة للمرض )أصاب بادلرض عدة مرات(     
(الغثيانأشعر بالرغبة يف التقيؤ )       17 
 18 كثريا ما أحس بربودة يف أطرايف )اليدين والرجلني(     
 19 طاقيت دائما متدهورة وناقصة     
 21 أحس بغصة يف حلقي     

 21 أشعر أنين دائما يف خطر     

 22 أتضايق من الفوضة والضجيج     

 23 ال أحب أن ينتقدين الناس     

 24 أغضب بسرعة كبرية )سريع الغضب(     

جنسية اضطراباتأعاين من        25 

أشعر باحلماس يف العمل ال       26 

 27 أشاهد أحالما مزعجة )كوابيس خميفة(     

 28 أجد صعوبة يف النوم لساعات طويلة     

 29 أفقد ثقيت بنفسي     

 31 أعاين من كآبة وحزن     

 31 أشعر أنين مهدد خبطر     

 32 أقلق دائما على سلوكات قدمية )ادلاضي(     

بالوحدانية )العزلة(أحس        33 
 34 لست متحكما يف السيطرة على األمور     
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 35 أشعر بادللل دائما     
 36 أعاين من عدم تفهم اآلخرين يل     
باستمرارأقلق على مستقبلي        37 
 38 فقدت الرغبة يف القيام بأمور )أشياء( كانت ممتعة بالنسبة يل     
البكاءأشعر برغبة يف        39 
 40 أشك يف اآلخرين كثريا     
 41 أحس بقلة حيليت     
 42 أقضم أظافري بدون شعور     
 43 أعض شفيت دون أن أحس     
 44 أنتف حاجيب     
 45 كثريا ما أتصرف بعدوانية     
 46 أعاين من سلوكات قهرية )الوسواس(     
اآلخرينأحب العزلة عن        47 
 48 أشعر بفقدان يف الشهية     
 49 أتناول كثريا ادلشروبات ادلنبهة )القهوة ، الشاي ...(     
 50 أحب األكل بكميات كبرية وغري منتظمة     
 51 ال أركز جيدا يف األشياء     
 52 كثريا ما أنسى أموري اليومية     
 53 أجد صعوبة يف تنظيم حيايت     
القرارات اختاذأتردد يف        54 
 55 أتناول األدوية ادلهدئة     
 56 ال أهتم مبظهري اخلارجي كثريا     
 57 أقوم بأخطاء عديدة ومتكررة أثناء عملي     
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( : مقياس اإلجهاد في صورته النهائية50ملحق رقم )  

 أخي ادلوظف ، أخيت ادلوظفة :

نتوجه اليكم باالحًتام والتقدير والشكر متمنيني تعاونكم معنا من أجل الوصول إىل نتائج علمية تساعدنا يف 
الشخصية وعالقتها  ادلعرفة احلقيقة لوجود موضوع دراستنا على أرض الواقع . خاصة أن موضوع البحث " مسات

باإلجهاد العصيب لدى العاملني  يف مناصب التفاعل مع اجلمهور " يهتم بشرحية من اجملتمع تتعامل تقريبا مع كل 
 . فئات اجملتمع ، لذا نرجو تعاونكم يف تزويدنا بالبيانات الالزمة من خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان

أشهر(  األخرية .  30مستوى اإلجهاد لديك ، خالل ثالثة أشهر )يهدف هذا االستبيان إىل قياس  مالحظة:
 ( أمام الدرجة اليت تناسب إجابتك .×لذلك نرجو منك أن جتيب بتلقائية على األسئلة التالية بوضع عالمة )

 بيانات عامة :

 أنثى   ذكر              اجلنس : 

 02أكثر من                02 إىل 01من                    02إىل  02السن : من 

 12أكثر من                   12إىل   6من                       5 -1 من   :اخلربة ادلهنية 

                  جامعي              متوسط                ثانوي    العلمي: ادلستوى

 .التخصص: .....................
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 الرقم البند أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
الدوارأو أشعر بالدوخة غالبا ما        1 
يف غالب األحيان البدين بأحــس بالتعــ       2 
 3 أعاين من آالم يف الظهر     
 4 حادأحس بصداع غالبا ما      
معوية )إمساك ، إسهال( اضطراباتلدي        5 
 6 أعاين من عسر اذلضم     
 7 أتبول عدة مرات يف اليوم     
 8 أشعر جبفاف فمي وحنجريتأحيانا ما      
 9 نبضات قليب متسارعة دائما حىت يف حاالت الراحة     
معدية )غازات ، محوضة ...( اضطراباتأعاين من        10 
 11 أتنفس بصعوبة     
 12 أشعر أنين دائما يف خطر     
الضوضاءو  ىأتضايق من الفوض       13 
 14 أنا سريع الغضب     
 15 فقدت الرغبة يف القيام بأمور )أشياء( كانت ممتعة بالنسبة يل     
 16 ال أشعر باحلماس يف العمل     
 17 كثريا ما تراودين أحالما مزعجة أثناء النوم     
 18 أشعر برغبة يف البكاء     
 19 ال أثق يف نفسي     
حزنالــكآبة و الــأعاين من        20 
 21 أشك يف اآلخرين كثريا     
 22 أحس بقلة حيليت     
 23 أعاين من عدم تفهم اآلخرين يل     
باستمرارأقلق على مستقبلي        24 
حىت وسط زمالئي يف العمل أحس بالوحدانية )العزلة(       25 
 26 أحس دائما بالذنب لتصرفات قمت هبا يف ادلاضي     
ادلللا بأشعر دائم       27 
اآلخرينأحب العزلة عن        28 
 29 أتناول كثريا ادلشروبات ادلنبهة )القهوة ، الشاي ...(     
 30 أعاين من عدم القدرة على الًتكيز يف األعمال اليت أقوم هبا     
 31 أنا كثري النسيان     
القرارات اختاذأتردد يف        32 



.......باجملهدين مسات الشخصية وعالقتها    
 

 ملخص الدراسة : -

 و ، الذهانية  ، االنبساطية العصابية ) ادلعدل للشخصية  (EPQ)مسات الشخصية حسب مقياس أيزنك  على إىل التعرف الدراسة هدفت

 .ختلفة ادل الذين يتعاملون مباشرة مع فئات اجلمهور الكذب ( لدى عينة من موظفي و موظفات البلدية العاملني مبصلحة احلالة ادلدنية ،

مستويات اإلجهاد العصيب ، يف ظل بعض ادلتغريات الشخصية كاجلنس ، السن و  الشخصية السمات بنيادلوجودة  عالقةال على لتعرفل وكذلك

 اخلربة ادلهنية و ادلستوى العلمي . ،

الدراسة  ينة( إناث . كانت ع01ذكور و )( 01العاملني مبصلحة احلالة ادلدنية حبيث توزعت العينة على ) فرد( 041)  من الدراسة عينة تكونت

مسات الشخصية " أليزنك " ادلعدل و ادلرتجم من  مقياسأداتني للدراسة ومها  ستخدامإ متة حبيث تتوفر على شرط التعامل مع اجلمهور. وقد قصدي

 ( ومقياس اإلجهاد العصيب ادلعد من قبل الباحثة .0990قبل " أمحد عبد اخلالق " )

( وحتليل التباين ANOVAمعامل االرتباط بريسون و حتليل التباين الثنائي ) منها متعددة إحصائية أساليب باستخدام الدراسة تائجن حتليل متقد و 

 (  . MANOVA)ادلتعدد 

- Résume : 
 

 L’étude visait à identifier les traits de personnalité selon la norme de personnalité ISNEK (EPQ) 

(névrosé, diastolique, psychotique et menteur). L'enquête était basée sur un échantillon d'employés 

municipaux travaillant au Département des affaires civiles qui traitent directement avec les différents 

groupes publics. Dans le même temps, l'étude visait à identifier la relation entre les traits de 

personnalité et les niveaux de stress sous certaines variables personnelles telles que le sexe, l'âge, 

l'expérience professionnelle et le niveau scientifique. L'échantillon de l'étude actuelle comprenait 

(140) employés du département de l'état civil; parmi lesquels (70) étaient des hommes et )70( étaient 

des femmes. L'échantillon n'a pas été choisi au hasard, mais il visait à répondre à l'exigence de traiter 

avec le public. Le chercheur a utilisé deux outils de recherche tels que le profil de personnalité 

Ayznek modifié et traduit par Ahmed Abdel Khalek (1991), et un questionnaire de stress 

neurologique. En ce qui concerne cette recherche, de nombreuses méthodes statistiques ont été 

utilisées, notamment le coefficient de corrélation de Pearson et l'analyse de la variance binaire 

(ANOVA) et l'analyse multi variée (MANOVA).  
- Abstract : 

 

The study aimed to identify personality traits according to the standard of ISNEK (EPQ) personality 

(neurotic, diastolic, psychotic and lying). The investigation was based on a sample of municipal 

employees working in the Civil Affairs Department who deal directly with the different public groups. 

At the same time, the study aimed at identifying the relationship between Personality traits and stress 

levels under certain personal variables such as sex, age, professional experience and scientific level. 

The sample of the actual study consisted of (140) employees of the civil status department; among 

which (70) were males and ( 70) were females. The sample was not chosen at random but it intended 

to meet the requirement of dealing with the public. The researcher used two tools of research such as 

the Ayznek personality profile modified and translated by Ahmed Abdel Khalek (1991), and a 

neurological stress questionnaire.  As far as this research is concerned, numerous statistical methods 

were used, including Pearson correlation coefficient and binary variance analysis (ANOVA) and 

Multivariate Analysis (MANOVA). 


