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RESUME : 

Le but de cette recherche est d'identifier le niveau de stress professionnel chez le professeur 
d'université Ahmed Zabana à Relizane, basé sur une approche descriptive et un échantillon de 45 
professeurs et professeurs de différentes spécialités. Enseignants et professeurs administratifs. 
 Les chercheurs ont atteint les résultats suivants: 
 Le niveau de stress professionnel chez les enseignants est moyen. 
 Le niveau de stress professionnel parmi les enseignants et les enseignants administratifs est 
élevé. 
 Il existe des différences entre les enseignants en raison de la variable d'âge. 
 Il n'y a pas de différences entre les enseignants en raison de la variable de genre. 
Mots-clés: Stress au travail, Professeur. 

  :ملخص

بغليـزان ، واعتمـد "احمـد زبانـة "يهدف هذا البحث إلـى التعـرف علـى مسـتوى اإلجهـاد المهنـي لـدى االسـتاذ الجـامعي بـالمركز الجـامعي 
اســتاذة مـن اســاتذة لـديهم تخصصـات مختلفــة، حيـث طبــق اسـتاذ و  45ينــة مقصـودة متكونــة مـن هـذا البحـث علــى المـنهج الوصـفي، وع

  .مستواه ما بين األساتذة المدرسين و األساتذة اإلداريين عليهم مقياس اإلجهاد لقياس
  :إلى النتائج التالية الباحثان وقد توصل

  مستوى اإلجهاد المهني لدى االساتذة المدرسين متوسط.  
 مستوى االجهاد المهني لدى االساتذة المدرسين االداريين مرتفع.  
 هناك فروق بين االساتذة تعزى لمتغير السن.  
  وق بين االساتذة تعزى لمتغير الجنسال توجد فر .  

  .ستاذ الجامعي اإلجهاد المهني ، األ :الكلمات المفتاحية 
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  :مقدمة
إّن إنسان عالم اليوم يعيش ظروف حياتية متنوعة تنوع وسائلها وتعقـد أسـاليب العـيش فيهـا ، وأصـبح التغيـر سـمة العصـر     

كـالقلق و ودوامة هذا التغير السريع أوقعت اإلنسان في عـدة إضـطرابات   الذي نعيش فيه إن لم تكن األبرز على اإلطالق ،
خصـائيين و البـاحثين فـي علـم ، هـذا األخيـر الـذي أصـبح مصـطلحا متـداوال بـين اغلـب األضغط الدم، واإلكتئـاب واإلجهـاد

  .، وأصبح لغة الدارسين والمهتمين بالصحة النفسية للفرد عموما و الموظف بصفة خاصة النفس
، ومـن من منطقـة الـى اخـرى والعامل باعتباره فرد هام في المجتمع يعيش هو اآلخر وسط إجهادات نفسية تتباين درجاتها   

ـــة إ ـــى اخـــرى ومـــن مهن ـــى فـــرد آخـــرمؤسســـة إل ـــى مـــن فـــرد ال ـــى مهنـــة اخـــرى وحت وتقـــف مجموعـــة مـــن الظـــروف النفســـية . ل
دفه منهـا يسة اإلجهاد وهو يؤدي عمله ، وتزايـد حجـم مـا يصـاواإلجتماعية حائال بين العامل وعمله، ما يجعل العامل يقع فر 

جهـاد المهنــي النـاتح عـن الصــراع القـائم بــين ادائـه لواجباتــه و مسـؤولياته ومهامـه وفقــا لمـا هــو ملـزم بــه ينمـي لديـه شــعورا باإل
  1 1979عام  Psychological Abastracts) النفسیة الملخصات قدمتھ وهذا ما. وبين ظروف أداء عمله

ولقد أكدت العديد من الدراسات أّن لإلجهـاد أثـارا إيجابيـة واخـرى سـلبية علـى الموظـف وعلـى المنظمـة التـي يـزاول بهـا    
. عمله، ما جعـل موضـوع االجهـاد ولحـد السـاعة يلقـى الكثيـر مـن االهتمـام مـن طـرف بـاحثين و مختصـين بالصـحة النفسـية 

هــم مـــن إجهــادات مختلفـــة ومهنــة التـــدريس كغيرهــا مـــن المهــن تشـــهد ويعــاني الموظفــون بصـــفة عامــة مهمـــا كــان موقـــع عمل
  . مجموعة من اإلجهادات التي تؤثر على مستوى أداء االساتذة أثناء تأديتهم لمهامهم 

  :المحور األول 
  .اإلطار العام للدراسة :أوال 

  :تساؤالتهامشكلة الدراسة  و  -1
 أجريـت دراسـة كشـفت ، 2007 نـوفمبر النفسـي فـي للطـب ئريـةالجزا الجمعيـة نظمتـه دولـي مـؤتمر خـاللو  الجزائـر فـي   

  2 رعاية إلى الحاجة في من الجزائريين % 10 عن يقل ماال أن بالجزائر
هذا بصفة عامة ، أما في ميدان التعلـيم العـالي نجـد أّن معظـم االسـاتذة الجـامعيين يعـانون مـن ضـغوط مهنيـة نتيجـة اإلجهـاد 

 الخ ... يس قسم ئصة ممن يمارسون مهام إضافية في المجال اإلداري كمدير معهد و ر الذي يتعرضون إليه في عملهم خا
 علـى الضـوء ويلقـي بـالجزائر، النفسـية مستوى الصحة إلى االنتباه يلفت إنذار جرس بمثابة المؤشرات هذه اعتبار يمكن   

د مـن دراسـات علـم الـنفس العمـل ، حيـث نجـد أّن العديـالخـاصالعـام و  عقـود اهتمـام منـذ صـارت التـي اإلجهـاد ظـاهرة
اخترنـا والتنظيم تسعى إلى إيجاد أساليب فعالـة لمواجهـة هـذا اإلجهـاد للحـد منـه أو التقليـل مـن حدتـه ، وفـي هـذه الدراسـة 

اساتذة المركز الجامعي بغليزان كنموذج للدراسة باعتبار الجامعـة مـن أهـم المؤسسـات اإلجتماعيـة التـي تعتمـد عليهـا الدولـة 
رة وانتاج نخبة متميزة من خريجي الجامعة على اخـتالف تخصصـاتهم و الـذين نعتبـرهم االطـارات السـامية التـي يزخـر في بلو 

بهم الوطن ، وفي هذا الصدد كانت عينة الدراسة االجرائية مجموعـة مـن االسـاتذة المدرسـين و االسـاتذة الـذين يدرسـون و 
  .سة للبحث في مفهوم اإلجهاد من وجهة نظر علماء النفس          يمارسون مهاما ادارية ،و منه جاءت إشكالية الدرا

و العامــل خاصــة األســتاذ الجــامعي يتعــرض لكثيــر مــن الضـــغوط المهنيــة فــي عملــه ســواء التــدريس لســاعات محـــددة أو    
شـؤون الطلبـة، مـا طويلـة، و خاصـة الـذين يمارسـون المهـام اإلداريـة اضـافة إلـى تـوليهم مسـؤولية تسـيير المعاهـد و اإلهتمـام ب
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حجـرة التـدريس ، ناهيـك فـي من شأنه ان يولد لديهم التعب و الوهن لكثرة المسؤوليات اإلدارية وبالتالي يصابون باإلجهاد 
، وهـذه )مدير معهد، رئيس قسم ، مسـؤول ميـدان(ة إلى التدريسلون مهاما إدارية و مسؤوليات اضافعن االساتذة الذين يتو 

ا وثقلهــا علــى كاهــل االســتاذ مــن تحضــير للبرنــامج الدراســي وإعــداد اســتعمال الــزمن الخــاص بكــل المســؤوليات تلقــي بعبئهــ
جهـاد المهنـي علـى اسـاتذة المركـز نطلـق جـاء هـذا الدراسـة للبحـث فـي تـأثير اإلفصل و لمختلف التخصصات ومن هذا الم

  :ةالتالي تالجامعي، من خالل التساؤال
  ؟ن المدرسية ساتذاألما مستوى اإلجهاد المهني لدى 
  اإلداريين؟ نالمدرسيساتذة األما مستوى اإلجهاد المهني لدى  
  ساتذة تعزى لمتغير السن؟روق بين األفهل هناك  
  ساتذة تعزى لمتغير الجنس؟روق بين األفهل هناك 
  :فرضيات الدراسة  -2
  المدرسين متوسط  ساتذةاألمستوى اإلجهاد المهني لدى.  
  المدرسين االداريين مرتفع اتذةساألمستوى االجهاد المهني لدى.  
  تعزى لمتغير السن ساتذةاألهناك فروق بين.  
  تعزى لمتغير الجنس ساتذةاألهناك فروق بين . 
  :أهداف الدراسة -3
  المدرسين ساتذةاألتحديد مستوى اإلجهاد المهني لدى.  
  المدرسين االداريين  ساتذةاألتحديد مستوى اإلجهاد المهني لدى.  
 ساتذة في األ) ، الجنسالسن( يموغرافية ير العوامل الدأثالتأكد من مدى ت.  
  وخاصــة  ها التقليــل مــن االجهــاد المهنــي لــديهمســاتذة والتــي مــن شــانعمــل األدارة بالمعلومــات المفيــدة حــول اإلتزويــد
  .ساتذة االدارييناأل
  :مفهوم اإلجرائي لمتغيرات الدراسةال -4
 تقــديم البرنــامج الدراســي للطلبــة وفــق منهجيــة محــددة وســاعات  هــو الموظــف الــذي يقــوم بمهمــةو  :ســتاذ الجــامعياأل

  .حسب المسؤولية الملقاة على عاتق االستاذ وظروف مهنته و تدريس محددة 
  ظـروف تعترضـه فـي مكـان عملـه مـن يتعرض له األستاذ الجامعي داخل المركـز الجـامعي  حجم ما وهو :اإلجهاد المهني
خيـر إلـى شـعوره باإلجهـاد والـذي يـنعكس علـى أدائـه ؤدي فـي األي ظهوره والتي تـعدة مصادر مختلفة فمع تساهم بحيث ، 

  .لمهامه و هذا ما تقيسه فقرات استبيان اإلجهاد المهني 
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  :المحور الثاني
  :اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة: أوال 

  :مفهوم اإلجهاد المهني -1
 . Lobson مثـل لوبسـون مـنهم الـبعض جعلـت درجـة إلـىفـة ايـا مختلو البـاحثين اإلجهـاد المهنـي مـن ز عـرف العلمـاء و    

 Dantzer 2002 دانتـزر يضـع عـدة، أسـباب إلـى ذلك الجميع يعود عليه يتفق له مناسب تعريف وضع صعوبة يوضحون
 العامـل، وحالـة لهـذا واالسـتجابة المسـؤول، العامـل إلـى الوقـت نفـس فـي يشـير أنـه بمـا برنامجـا كـامال، كونـه رأسـها علـى

  : اتجاهات ثالثة في هذه التعاريف تصنيف بإمكاننا تجعل المتفحصة المالحظة فإن ذلك من الرغم جيب وعلىالمست
 األخيـر؛ هـذا علـى وتشـوه تـوتر إلى ظهـور فتؤدي ما، جسم على تمارس )نفسي أو طبيعي لعم(وة ق عن عبارة اإلجهاد .1

 .المنبه أساس على تقوم تعاريف أي
 ،)بيولـوجي نفسـي، عقلـي، مظهـر(تعـابير متنوعـة فـي تظهر )اجتماعي أو نفسي أو طبيعي( عامل تأثير نتيجة هو اإلجهاد .2

 .االستجابة أساس على تقوم تعاريف أي ؛....)الوراثي الزمن، االستعداد( مساعدة عوامل وجود في
 دفاعاتـه مفيسـتخد معينـين، زمـان ومكـان فـي الفـرد يواجـه الخـارجي العامـل بـين دينـاميكي تفاعـل عـن عبـارة اإلجهـاد .3

 واالجتمـاعي، الجسـدي وللسـياق النفسـية، بنيتـه لحالـة تبعـا جسـدية معرضـا لمخـاطر فيصـير مواجهتـه، فـي والبدنية الذهنية
  2أي تعاريف على أساس تفاعلي 

 مـن نـوعين يميـز جعلتـه المحـيط هـو اسـتجابة جسـدية غيـر محـددة لمتطلبـات (Selye) سـيلي إليـه أشـار كمـا اإلجهـاد   
  .العام التكيف أعراضسيلي  سماها فعل ردود من تتكون التي اإلستجابة هذه  والسلبية اإليجابية الفرد، على اداإلجه آثار
 ، النفسـي اإلحتـراق القلـق، النفسي، التوتر  كاإلجهاد إليه تشير التي العبارات أو الضغط :أن (Rivolier) ريفولي يقول

 النفسـي الجهـاز نمـط تعيـق التـي المسـببات مـن أو مـن المتغيـرات علـى مجموعـة تحتـوي ألنهـا التحديـد صـعبة مصـطلحات
 :هي متداخلة لغوية دالالت ثالث إلى يشير فهو لذلك ،يوحتى الفيزيولوج والعقلي

 .األفراد أو األشياء على التي تمارس اإلندفاعية القوة إلى يشير أنه كما المادي أو الفيزيقي الضغط يشبه معنى -أ
 ← )ضـغط( منبـه :التاليـة للعالقـة يكـون مطابقـا أن شـريطة سـيكولوجي، أو إجتمـاعي سـيكو منبهـا أيضا الضغط يعتبر -ب

 .الضغط نتائج ظهور← إستجابة
 أو النفسـي التـوتر أو النفسـي فالضـغط .منبـه فعـل ← ضـغط :يلـي كمـا )المنبـه أو( المـؤثر الفعـل نتـاج هـو الضـغط -ت

 وحتـى النفسـية اإلضـطرابات مـن بكثيـر إصـابته إلـى وتـؤدي بالـه ةالفـرد وراحـ سـعادة مـن تحـد مصـطلحات كلهـا اإلجهـاد
  3 الجسمية

 
 
 
 



 

 

    
 421 

  JFBE 2018   

  :المحور الثالث
  :منهجية الدراسة وإجراءاتها: أوال 

  .تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلينظرا لطبيعة الدراسة وتساؤالتها  
  :عينة الدراسة  -1
بغليـزان ، و قـد تـم اختيـارهم بطريقـة " مـد زبانـة أح" لجـامعي ملـون بـالمركز ااستاذة يعاستاذ و ) 45(شملت عينة الدراسة    

  :قصدية ، وجاءت خصائص العينة كاآلتي 
  .حسب الجنس و السن )  اإلداريين األساتذة المدرسين ، ا األساتذة(توزيع عينة الدراسة : يوضح  01جدول رقم 

  الفئات العمرية

  الجنس

  المجموع
  إناث  ذكور

األساتذة 
  المدرسين

ألساتذة ا
  اإلداريين

األساتذة 
  المدرسين

األساتذة 
  اإلداريين

)25-30(  5  0  8  0  13  
)31-36(  5  1  2  1  09  
)37-41(  2  2  6  3  13  
)42-46(  4  1  3  2  10  

  45  6  19  4  16  المجموع
اريين اناث االد ساتذةاألاإلداريين ، بينما عدد  ساتذةاألالمدرسين يفوق عدد  ساتذةاألأن عدد  01يوضح الجدول رقم 

  .يفوق عدد الذكور 
 :أدوات جمع المعطيات -2

  :وهذا حسب الجدول التالي ) بن زروال فتيحة(تم اعتماد مقياس اإلجهاد المهني الذي صممته الباحثة      
  . قيسهتفقرات اإلستبيان وما : يوضح  02جدول رقم 

  محتوى الفقرة  رقم الفقرة  األبعاد
األعراض 
  الجسدية

1-2-3-4-
5-6-7-8  

حموضة غازات (حس بإضطرابات معدية أ–تنتابني آالم حادة أسفل الظهر  –احس بالتعب أثناء التدريس 
 - آالم على مستوى الرقبة- الحاجة الملحة للتبول–أحيانا كثيرة يجف فمي و حنجرتي  - ....)، إسهال 

  .اعات الراحة تسارع نبضات القلب حتى في س-تؤلمني يداي من االستعمال المطول لجهاز الكمبيوتر
عراض األ

  النفسية
9-10-11-

12-13  
أحيانا -اشعر بنقص طاقتي-تنتابني أحالم مخيفة–فقدت اإلحساس بالحماس -لدي حساسية اتجاه النقد
  .الكآبةبافقد الثقة بنفسي و اشعر 

االعراض 
  السلوكية

14-15-
16-17-18  

اقوم بالدق -جاه الطلبةسلوكات عدوانية ات لدي-كثيرا ما أشد فكي أثناء قيامي بتحضير رزنامة اإلمتحانات
لدي صعوبات في تنظيم -...)شاي،قهوة، تبغ(اصبحت استهلك المنبهات بكثرة -عض الشفتينبأصابعي و 

  .الوقت
  ).أبدا ، نادرا ، أحيانا ، غالبا ، دائما (تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي    
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 :عرض النتائج و مناقشتها  -3
 .مستوى اإلجهاد المهني لدى األساتذة المدرسين متوسط :ألولى عرض نتائج الفرضية ا  3-1
 مسـتوى تحديـد أجـل مـن المعيـاري حـرافنواإل الحسـابي المتوسـط بحسـاب الباحثـان قـام الفرضـية صـحة مـن للتأكـد   

 :تياآل الجدول في ملخصة النتائج فكانت منخفض، متوسط، مرتفع، :ساتذة المدرسين اإلجهاد المهني لدى األ
 .اإلجهاد المهني لدى االساتذة المدرسين  مستوى يبين :03 رقم لجدو 

  طبيعة المستوى  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  متوسط  10,09  34,60  اإلجهاد المهني

المدرســين متوســط  ســاتذةاألجهــاد لــدى نســتنتج أن مســتوى اإل) 03(مــن خــالل النتــائج المستخلصــة مــن الجــدول رقــم    
ـــاري ب) 34,60: (در المتوســـط الحســـابي ب حيـــث قـــ ـــذين ) 10,09: (واإلنحـــراف المعي وهـــذا مـــا يثبـــت أن األســـاتذة ال

  .يمارسون مهنة التدريس فقط لهم مستوى إجهاد متوسط 
لـديهم مسـتوى إجهـاد مهنـي متوسـط وهـذا راجـع إلـى قيـامهم بمهـام " أحمـد زبانـة"وعليه نستنتج أّن أساتذة المركز الجامعي 

حيـث تـم تحديـد سـاعات العمـل مـن ، بعمال التطبيقيةاألالدراسي وتقديم المحاضرات و  تمثل في تحضير البرنامجمحددة ت
تخفيــف العــبء ســاتذة يقســمون اســتعمال الــزمن لــديهم إلــى يــومين أو ثالثــة ل، و بعــض األ)ســاعات 7,5ســاعات إلــى  03(

حسـب  وهـذا ، ممارستهم للتدريس فقط فهذا يمنحهم بعض الراحة لبقية أيـام األسـبوع فتقـل حـدة اإلجهـاد، وبحكم عليهم
خيــرة علــى أّن التقليــل مــن سيكوســوماتية فــي الســنوات العشــر األمــراض الدراســات قامــت بهــا الجمعيــة األمريكيــة لعــالج األ

  .4جهاد المهني لدى أساتذة التعليم العالي ام إضافية يقلل من مستوى وحدة اإلساعات التدريس دون ممارسة مه
-45(اسـتاذا بجامعـة كاليفورنيـا تتراوحأعمـارهم مـا بـين  70و أجرت نفس الجهة بحثا في مدينة تكساس األمريكية حول    
، وأظهـرت نتائجـه أّن مسـتوى اإلجهـاد لـديهم متوسـط الرتباطـه بتقـديم المحاضـرات عـن طريـق األنترنـت و تنظـيم ) سنة 55
  5.ات مع الطلبة لتطبيق االعمال الموجهةورش

 . مرتفع اإلداريينمستوى اإلجهاد المهني لدى األساتذة :تفسير نتائج الفرضية الثانية عرض و  3-2
اإلجهاد  مستوى تحديد أجل من المعياري واإلحراف الحسابي المتوسط بحساب قام الباحثان الفرضية صحة من للتأكد  

  :األتي الجدول في ملخصة النتائج فكانت منخفض، متوسط، مرتفع، : ييناإلدار ا  ساتذةاألالمهني لدى 
 .ساتذة المدرسين اإلجهاد المهني لدى األ مستوى يبين :04 رقم جدول

  طبيعة المستوى  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير
  مرتفع  18,10  56,70  اإلجهاد المهني

المدرســين متوســط  ســاتذةاألجهــاد لــدى نســتنتج أن مســتوى اإل) 04(رقــم مــن خــالل النتــائج المستخلصــة مــن الجــدول   
ـــاري ب) 56,70: (حيـــث قـــدر المتوســـط الحســـابي ب  ـــذين ) 18,10: (واإلنحـــراف المعي وهـــذا مـــا يثبـــت أن األســـاتذة ال

  .ساتذةاألمرتفع مقارنة ببقية لهم مستوى إجهاد  إضافة إلى مهام إداريةيمارسون مهنة التدريس 
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وهـذا راجـع إلـى قيـامهم بمهـام  مرتفـعلـديهم مسـتوى إجهـاد مهنـي " أحمد زبانـة"تنتج أّن أساتذة المركز الجامعي وعليه نس  
الـزمن الخـاص بجميـع التخصصـات لكـل معهـد مـع العلـم أّن عـدد  لاسـتعماتتمثـل فـي تحضـير البرنـامج الدراسـي و  إضافية

 )2017/2018(فـي بـدء دروس الفصـل الثـاني للسـنة الجامعيـة  خررجة التأالطلبة إزداد هذه السنة مما ولد لديهم ضغطا لد
حتــى أنهــم ال يســتطيعون تقــديم المحاضــرات فــي ، ) ســاعات 7,5ســاعات إلــى  03(حيــث تــم تحديــد ســاعات العمــل مــن 

لـديهم عـدة مشـاكل تتمثـل العـبء علـيهم ، وبحكـم ممارسـتهم للتـدريس رهاق و يلقـي بو اإل التعب مما يشكل لديهم وقتها
اإلسـتبيان فـي بعـد األعـراض الجسـدية  المراض العضوية مثل آالم في الرقبة و أسـفل الظهـر وهـذا مـا تشـير إليـه فقـراتفي ا

، إضافة إلى األمراض النفسـية كـالقلق وفقـدان الثقـة بـالنفس و نسـيان محتـوى و التلعـثم فـي الكـالم مـرات ) 6-2الفقرتين (
أو أثنــــاء إلقــــاء  لوكية مثــــل العنــــف ضــــد الطلبـــة عنــــد التعامــــل معهــــم مــــا ال ننســــى التصـــرفات الســــ،كعديـــدة أثنــــاء العمــــل 

التحـدث مـع زميلـه ، التـأخر (يقومـون بطـرد الطلبـة مـن قاعـة المحاضـرة ألتفـه األسـباب مثـل  سـاتذةاألفبعض ، المحاضرات 
 أجريــت حــول مجموعــة مــن أســاتذة  )COOPERكــوبر (، وهــذا حســب دراســة لـــ ..) بــدقيقتين عــن موعــد المحاضــرة 

التعليم العالي إلكتشاف ما يشعر بـه األسـاتذة مـن إجهـاد مهنـي و نفسـي فـي نفـس الوقـت وتحديـد العوامـل الشخصـية التـي 
  4ترتبط باإلصابة بمرض القلب ، وقد استخدم الباحث المقابلة الشخصية 

 ،السـن  متغيـر ىإلـ تعـزى سـاتذةاألفـروق بـين  هنـاك أن على الفرضية تنص :عرض و تفسير نتائج الفرضية الثالثة  3-3
علـى مقيـاس   سـاتذةاألبحسـاب المتوسـط الحسـابي و االنحـراف المعيـاري السـتجابات  قمنـا صـحة الفرضـية مـن وللتأكـد

اإلجهـاد المهنـي وأيضـا اإلعتمـاد علـى تحليـل التبـاين ) مرتفـع، متوسـط، مـنخفض(اإلجهاد المهني مـن أجـل تحديـد مسـتوى 
 :التالي الجدول في ملخصة والنتائج الفروق من أجل التأكد من داللة  ANOVAاألحادي 

  . المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمحور اإلجهاد المهني تبعا لمتغير السن :يوضح  05الجدول رقم 
  المجموع  46-42  41-37  36-31  30-25  السن

اإلجهاد 
  المهني

متوسط 
  حسابي

إنحراف 
  معياري

متوسط 
  حسابي

إنحراف 
  معياري

متوسط 
  سابيح

إنحراف 
  معياري

متوسط 
  حسابي

إنحراف 
  معياري

متوسط 
  حسابي

إنحراف 
  معياري

44,13  10,61  48,65  51,20  50,44  6,30  61,32  3,33  54,34  9,44  
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لداللة الفروق في محور اإلجهاد المهني تبعا لمتغير  ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي : يوضح  06الجدول رقم 
  .السن

ع مجمو   المحور
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  "ف"قيمة 

اإلجهاد 
  المهني

  دالة إحصائيا 0,003  6,01  299,05  2  955,097  بين المجموعات
    60,77  42  305567,45  داخل المجموعات

      44  3566,32  المجموع  

ين مختلف مسـتويات المهنـة ألسـاتذة المركـز الجـامعي ن األحادي لداللة الفروق بيابتحليل الت) 06(يوضح الجدول رقم    
يعزى لمتغير السـن ، حيـث نالحـظ مـن البيانـات الـواردة فيـه وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ) 0,05(عند مستوى الداللة 

  .في مستوى اإلجهاد المهني تعزى لمتغير السن
 الـذي الحسـابي المتوسـط بداللـة وهـذا العمرية ئاتالف جميع عند متوسط جاء اإلجهاد المهني مستوى أن  ونالحظ       
 وأعلـى  )30-25(مـا بـين  عمرهـا راوحتـ التـي الفئـة عنـد متوسـط اضـعف كـان ،بحيـث 61,32 و 44,13 بـين مـا راوحتـ

، والفئـة التـي اسـتحوذت علـى أكبـر متوسـط حسـابي هـي الفئـة ) 46-42(عمرهـا مـا بـين  راوحتـ التـي الفئة عند كان متوسط
، وهــذا راجــع إلــى أّن األســاتذة أصــحاب هــذه األعمــار هــم مــن الــذين يمارســون مهمــة ) 46-42(ممتــدة مــا بــين العمريــة ال

التــدريس إضــافة إلــى المهــام اإلداريــة ممــا يعنــي كثــرة اإلجهــاد المهنــي لــدى هــؤالء و تــوليهم مناصــب إداريــة ذات مســؤولية  
ـــدان و مســـؤول التخصـــص  ـــيس قســـم و مســـؤول مي يـــث كـــل مســـؤول تخصـــص يتحمـــل مســـؤولية ، بح5كمـــدير معهـــد و رئ

التخصصات التي بين يديه ويقوم بتحضير شهادات التسجيل الجامعية لجميـع طلبـة تلـك التخصصـات ، إضـافة إلـى إعـداد 
التعــب و االرهــاق اللــذان يرافقــان مســؤولي  ذة تلــك التخصصــات و قــد الحــظ الباحثــاناإلســتعمال الزمنــي الخــاص بأســات

األخطاء التي يقعون فيها بسبب الضغط المتزايد عليهم و ضيق الوقت ،إضافة إلى مطالبـة الطلبـة الشعب على اختالفها ، و 
باإلستعمال الزمني الخـاص بهـم وخاصـة طلبـة الليسـانس و الماسـتر المقبلـين علـى التخـرج بحيـث أنهـم يحتـاجون إلـى دفـع 

  .الخ ...ملف التخرج و رخصة التربص 
يويتـه بسـبب التعـب ويصـبح  يحـس كأنـه حسـتاذ نشـاطه و رية فوق الثالثين بحيث يفقـد األعمهذا الضغط ال يتفق مع الفئة ال
أّن السـرعة فـي إنجـاز المهـام لتفـادي التـأخر يصـيب بعـض األسـاتذة بارتفـاع  الحـظ الباحثـانأكبر من عمـره الحقيقـي وأيضـا 

جميـــع هـــذه الســــلوكات و  الضـــغط الـــدموي وتزايـــد فـــي ضـــربات القلــــب ،إضـــافة إلـــى الغضـــب وحـــدة الطبــــع النـــاتج عـــن
  . 6اإلضطرابات

والتــي هـدفت إلـى تحديــد  7)  2002هـوارد و زمالئـه (هـذه النتـائج كلهــا تتفـق مـع نتــائج مـا جـاءت بــه دراسـات كـل مــن و    
أسـتاذ مـن كـال الجنسـين وقـد اسـتخدم مقيـاس لهـذا الغـرض ، ) 30(مصادر اإلجهاد لدى أساتذة الجامعة علـى عينـة قوامهـا 

ــائ فمــا فــوق لــديهم عــدم قابليــة لممارســة المهــن التــي بهــا إجهــاد كبيــر و  45ج الدراســة أّن األســاتذة ذوي ســن وأظهــرت نت
سـوماتية مختلفـة ضغط مهني و العمل لساعات طويلة ما من شأنه التسبب لهم بإعماءات في أحيان كثيرة ، و أمـراض سيكو 
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فقــط ســـاعة أو ســاعة ونصــف لتنـــاول وجبــة الغــذاء وقـــد يأخــذون ، و قولــون العصـــبيالو المعــدة مثــل آالم الــرأس والكتفـــين و 
  .  8حصلوا على درجات أعلى في مقياس اإلجهاد المهني 

 الجـنس، متغيـر إلـى تعـزى سـاتذةفـروق بـين األ هنـاك أن علـى الفرضـية تـنص : الرابعـةعرض و تفسير نتائج الفرضية         
  :التالية الجدول في ملخصة ائجوالنت "ت" اختبار باستخدام قمنا صحة الفرضية من وللتأكد

  .ساتذة بداللة الجنس الفروق بين األ :يوضح  07الجدول رقم 
  مستوى الداللة  "ت"قيمة   اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  ن  الجنس

  8,60  34,12  25  ذكور
  11,04  35,06  20  إناث  غير دالة احصائيا 0,22  0,66

) 0,05(وهي غير دالة عند مستوى الداللة ) 0,66(بلغت " ت"يها أّن قيمة نستخلص من خالل النتائج المتحصل عل  
من محددات االجهاد المهني ّن اإلجهاد المهني ال يؤثر في اختالف الجنسين وال يمكن اعتباره محدد مما يدل على أ

سواءا الذين يمارسون مهنة ساتذة ني لدى األجهاد المهمتغير الجنس ال يؤثر في مستوى اإلساتذة ، مما يعني أّن لدى األ
الفرض  نرفضالفرض البديل و  نقبل، مما يجعلنا نالتدريس فقط أو الذين يمارسون مهاما إضافية مع مهنة التدريس 

  .الصفري الذي يؤكد على وجود فروق بين الجنسين
دراسة عدنان و 11) 2012(ودراسة الجفري 9) 2009(وهذا ما يتفق مع النتائج التي وردت في دراسة النووي    
ن يتأثر بعوامل شخصية أخرى وأن الذي يمكن أاإلناث في مستوى اإلجهاد إلى عدم وجود فروق بين الذكور و  10)2010(

مصادر اإلجهاد المهني كانت تقريبا واحدة لكال الجنسين وكانت متمثلة في عبء العمل اإلداري، التعامل اليومي مع كم 
تحضير شهادات التسجيل الجامعي ، إضافة إلى حضور اإلجتماعات الدورية الدراسي و ، تحضير البرنامج  هائل من الطلبة

ساتذة شكاوى األبة فيما يخص التغيبات و واإلجتماعات البيداغوجية مع ممثلي الطلبة لبحث شؤون الطل مع المدراء
  .الطلبة في نفس الوقتو 

  :خاتمة
بغليزان حيث " مد زبانة أح" يم العالي في المركز الجامعي التعل لقد تناولت هذه الدراسة اإلجهاد المهني لدى أستاذ    

اتذة المدرسين متوسط ، ومستوى اإلجهاد المهني لدى سأّن مستوى اإلجهاد المهني لدى األتوصلت الدراسة إلى 
ود فروق بين و عدم وجو  ساتذة تعزى لمتغير السنفروق بين األ وجودداريين مرتفع ، إضافة إلى األساتذة المدرسين اإل
  :التوصياتالجنس وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من األساتذة تعزى لمتغير 

  إجراء دراسات علمية أخرى تهتم بالصحة النفسية ألستاذ التعليم العالي كونه العصب الرئيسي في الجامعة. 
 التخفيف من الحجم الساعي لألستاذ حتى يتمتع بالراحة أثناء التدريس. 
 رسائل ماجستير بحيث تكون موجهة ات والمعاهد العلمية إلعداد بحوث حول هذه الظاهرة على شكل توجيه الجامع
 .مدروسة وموزعة على القطاعات الصناعية والخدماتية المختلفة و 
  هذه الدراسات وتحليل النتائج ورفعها إلى وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة تتبع.  
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