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  حنّذ اهلل ذعاىل اٌزي لذسٔا عٍى ششب جشعح ِاء ِٓ ىزا اٌعٍُ اٌٌاسع، فاٌعٍُ ال ٌرُ إال تاٌعًّ ً إْ اٌعٍُ واٌشجشج ً اٌعًّ تو

. واٌشجشج فأىذي مثشج جيذي اٌيت طاملا متنٍد إىذائيا ً ذمذمييا يف أدٍى طثك     فخش ًششف أعرض هبّا فٌق اٌٌاجة  

  ــ                                  24اإلسراء ــ   : قال تعاىل

إىل اٌيت أًصأً هبا املٌىل خريًا ًتشًا ،  إىل اٌيت محٍرين ًىنا ً ًضعرين ًىنا ،إىل أًِ اٌيت سيشخ اٌٍٍايل ألٔاَ يف أِاْ ،     إىل أًِ اٌيت ٌٌ 

دفظه اهلل ًسعان يف وً ًلد تعٍنو  ٌا أعض ِا أٍِه  "ِثاسوح " أعطٍريا وً ِا يف اٌذٍٔا ِا ًفٍد أجشىا ، إٌٍه ٌا أًِ 

 ًأطاي اهلل يف عّشن ًجعٍه سٍذج ِٓ سٍذاخ اجلنح.اٌيت الذناَ 

  إىل سِض اٌعض ًاٌشٌّر إىل ِٓ ًطأ األشٌان دافٍا ٌٌٍصٍين إىل ِا ًصٍد إٌٍو اٌٌٍَ إىل اٌزي مل ٌثخً عًٍ تشًء ادرجرو إىل ِٓ سيش ً ذعة 

ًِيّا لٍد فٍٓ أًفٍىّا  "حمّذ اٌصادق"  ِٓ أجً ساديت إٌٍه ٌا ٔثع  اٌعطاء ً سِض اٌعًّ ً اٌصشاِح إٌٍه ٌا أعض خمٌٍق يف اٌذٍٔا   أتً 

 دمىّا ِماتً اجليذ اٌزي لذِرٌّه يف سعاٌيت ً ذشتٍيت أًِ ً أتً أٔـرّا املصثاح اٌزي ٌنري طشٌمً 

 "اٌطٍة ـ سٍذي ـ  "تذعٌذىّا  إىل املشدٌَ ً املغفٌس ٌو  أسىنو اهلل فسٍخ جنأو  جذي اٌعضٌض  

 "ىناء "ً " ىاٌح" إىل اٌضىشذاْ اٌغاٌٍراْ أخٌاذً 

 "سٌاض " ً "عالء"إخٌذً  :  إىل ِٓ وأٌا ًالصاٌٌا سنذًا يل يف احلٍاج 

  "اٌمادج " ًجذذً اٌغاٌٍح " عّاسج"ًجذي سمحو اهلل " عٍجٍح"إىل جذذً اٌغاٌٍح 

  ــ تاىً ــًإىل وً األىً ًاأللاسب ًوً ِٓ حيًّ ٌمة 

   خٌٍط ًإىل عائٍح  "عثذ اهلل عضّ اَ " إىل أخً اٌثاٌث  اٌزي مل ذٍذه أًِ 

 "وّاي"،"هباء اٌذٌٓ","َعثذ اٌىشي ","شٌلً"ًاىل  أعض أصذلائً 

 "حمّذ ِشسً "ًإىل اٌىرىٌخ اٌصغري 

   إىل وً  ِٓ عشف املىـــً ، إىل وً ِٓ مل جيذ امسو يف اإلىذاء06إىل وً أصذلائً يف اإللاِح اجلاِعٍح شرّح 

 .إىل وً ِٓ ًصٍيُ لٍيب ً مل ٌىرثيُ لًٍّ 

 IRBKاىل وً اٌعائٍح اٌشٌاضٍح ًاخص تاٌزوش 

  Facebookإىل وً أصذلائً يف اٌعامل األصسق 

  احلثٍثح  فٍسطني.... ِنا ِىأحأوشَ ِٓ ىُ إىل

 .إىل ِٓ ٌضاي جشديا ٌنضف دِا ، ًاٌيت ذرأمل يف صّد سىٍة  أًِ اٌثأٍح  ًطين اجلضائش 
                         

 المكــــي                                   

 



 

 

  
 
 
 

 

    

 
 

  ًِسَبِّ أًَْصِعْنًِ أَْْ أَشْىُشَ ِٔعَّْرَهَ اٌَّرًِ أَْٔعَّْدَ عًٍَََّ ًَعٍََى ًَاٌِذَيَّ ًَعٍََى ًَاٌِذَيَّ ًَأَْْ أَعًََّْ صَاٌِذًا ذَشْضَاهُ ًَأَدْخٍِْن

 تِشَدَّْرِهَ فًِ عِثَادِنَ اٌصَّاٌِذِنيَ
اٌذورٌس  إىل  ال ٌسعين اال اْ أذمذَ تاٌشىش اجلضًٌ ًفمنا يف اجناص ىزا اٌثذث ً رئشىش اهلل عض ًجً اي

اٌزي مل ٌثخً عٍٍّا تعطائو اٌعًٍّ ًأسائيّا ًأفىاسه ًٔصائذو ًإسشاداذو ِٓ خالي ِشادً " عثذ املاٌه شرٌٍي  " 

  جضاه اهلل عين وً خري ًًفمو إىل ِا حيثو ًٌشضاه، ف ىزا اٌثذث

وّا ال ٔنسى أساذزذنا اٌىشاَ مبعيذ عٌٍَ ًذمنٍاخ اٌنشطاخ اٌرتتٍح اٌثذٍٔح ًاٌشٌاضٍح جاِعح حمّذ خٍضش 

تسىشج  ، ً أوّٓ  هلُ فائك اٌرمذٌش ًاالدرتاَ ًٔشىشىُ جضًٌ اٌشىش عٍى ِا لذٌِه ٌنا طٌاي فرتج 

 .اٌذساسح 

ًاٌذيّ اٌعضٌضٌٓ  .. ًعشفأا تاجلًٍّ أذمذَ تاٌشىش ًاٌرمذٌش إىل ِٓ لُشِْ سضا هلل تشضامها 

سَّبِّ اسْدَّْيَُّا وََّا سَتٍََّأًِ صَغِريًا  .  

ىزا اٌثذث تشىٍو  إخشاج   يل ًوزٌه أشىش وً ِٓ عٍّين دشفا ًأسشذًٔ إىل طشٌك اٌعٍُ ًسيً 

       .احلايل

ٍٍَُُِسَتَّنَا ذَمَثًَّْ ِِنَّا إَِّٔهَ أَْٔدَ اٌسٍَِّّعُ اٌْع  ..  

ًخاصح عّاي .وّا ال ٌفٌذنا أْ ٔشىش وً ِٓ ساىُ ِٓ لشٌة أً ِٓ تعٍذ يف إجناص اٌعًّ املرٌاضع

 .ِىرثح ِعيذ عٌٍَ ًذمنٍاخ اٌنشاطاخ اٌثذٍٔح ًاٌشٌاضٍح تثسىشج

 أخٍو ًاهلل يف عٌْ اٌعثذ ِا داَ اٌعثذ يف عٌْ
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 مقػػدمػة 

من ظبات ىذا العصر ىو عصر الضغط حبيث يشمل صبيع مناحي اغبياة ، يعترب الضغط يف العمل أحد 
 متعلقة بعملهم بدرجات متفاكتة ضغوط على حسب اختالفها ، حيث يتعرض العماؿ من األساسيةالسمات 

كمتباينة منهم من يتعايش معها كيستفيد من كجودىا حبيث تشكل لو دافع يدفعو ؼبزيد من البذؿ كاعبهد ، كمنو 
 كأدائومن يستسلم لذلك كيفشل فيتولد لو مشاكل نفسية كحىت الصحية،كىذا ما يؤثر عليو كعلى مستول سلوكو 

.  مزاكلة عملو أثناءكحىت 
 تسبب الضغوط لكثرة متطلباهتا فُتعرِّض اؼبدرس ؼبستويات عالية إرل اؼبهن أكثربكوهنا مهنة التدريس من 

 جسمية جسيمة منها النفسية كاالجتماعية  أثارمن الضغط يًتؾ 
يواجو العاملوف مواقف كظركؼ عديدة يتعرضوف خالؽبا غباالت من االضطراب كالقلق كاػبوؼ  كثَتا ما     

.  اؼبرجّوةاألىداؼ يف العمل كصعوبة القدرة على ربقيق أدائهم على مستول ينعكس النفسي ، فبا كاإلحباط
 الطرؽ الًتبوية أساليب بأحدث كاإلؼباـ مهمة التعليم تتطلب التقدـ اؼبعريف كالتطور العلمي أفكما 

 األكضاع االنفتاح على اجملتمع كالعمل على خدمتو كالتكيف مع كذاكاؼبسانبة يف حل اؼبشكالت كازباذ القرارات 
 الفركؽ الفردية كاؼبسانبة يف حل مشكالهتم النفسية، كمراعاةاؼبتغَتة كما تتطلب التعرؼ على خصائص اؼبتعلمُت 

يسبب زيادة يف مستول الضغوط  كل ىذه اؼبطالب تشكل يف ؾبموعها عبئا كعناءا يقع على عاتق اؼبعلمُت ما
عليهم  

 ، األعباء يف ظل كجود ىذه ألجلو االذباىات اؼبتعلقة بالعمل ىو مدل رضاؾ عنو ، كعملك أىمكمن 
 الًتبية البدنية أستاذ كحب العمل فمثال األستاذ اليت تساعد على ربسُت اذباه كاألفكارفيجب تزكيد اؼبدراء باألراء 

كالرياضية هبب استطالع رأيو كالشورل معو كتزكيد دبا هبعلو يرضى عن عملو من خالؿ الوسائل اليت وبتاجها 
 ذات العالقة بالعمل على ربسينها كاغبدة من األمور كقياس بعض أيضا الًتبوم كالراتب اإلشراؼكحىت من جهة 

. الضغوط كحبو للعمل 
كمن ىنا جاءت ىذه الدراسة اثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك 

:  جانبُت حيث قمنا بتقسيم حبثنا إذل.الرياضية
الذم خصص ؼبوضوع الدراسة، مت فيو التطرؽ إذل : الفصل التمهيدم:- حيث وبتوم اعبانب األكؿ على

إشكالية البحث ك تساؤالتو، ك أنبيتو ككذا مربرات اختيار البحث، ك أىداؼ الدراسة باإلضافة إذل ربديد 
. اؼبفاىيم األساسية اؼبعتمدة يف البحث ك الدراسات السابقة ؼبوضوع البحث

. تطرقنا فيو إذل الضغوط اؼبهنية: الفصل األكؿ- 
. كربدثنا يف الفصل الثاشل عن الرضا الوظيفي -

 .خصصناه ألستاذ الًتبة البدنية ك الرياضية: أما الفصل الثالث - 
: فخصصناه للجانب التطبيقي ك وبتوم بدكره على فصلُت: أما اعبانب الثاشل



 

 
 ب 

اإلطار اؼبنهجي للدراسة حيث مت التطرؽ إذل اؼبنهج اؼبتبع يف البحث أدكات : حيث عاعبنا يف الفصل الرابع- 
. صبع البيانات، ك أساليب ربليلها ك كذا ربديد ؾباالت الدراسة

فتمحور على عرض ك ربليل ك مناقشة نتائج الدراسة من خالؿ عرض ك ربليل ك مناقشة : أما الفصل اػبامس- 
ؿبتول اؼبقياس ك االستبياف اػباص باألساتذة، كما ناقشنا احملاكر اػباصة هبما كمدل مطابقتها للدراسة اؼبيدانية، 

. ككذا وبتوم ىذا الفصل على اعبانب اػبتامي ك الذم يشمل كل من االستنتاج العاـ ك االقًتاحات ك خاسبة
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 :اإلشكالية  .1
 ، اخل...عرؼ العادل اؼبعاصر مبّوا متسارعنا يف ـبتلف ؾباالت اغبياة، السياسة، الثقافية، االقتصاد كاالجتماع 

 درجة إذل كحاجاهتم ، كتضاعف مع ذلك العمل كاعبد من أجل الوصوؿ األفرادفبا أدل إذل زيادة رغبات 
 اغبياة اؽبادفة كاؼبستقرة ، لكن ذلك ال وبصل بسهولة ، بل ال بد من إذل اؼبؤدية األىداؼاالستقرار كربقيق 

 تعترب عامال ضركريا غبصوؿ التوازف لدل الفرد كاؼبنتج يف كافة إذحصوؿ بعض الضغط كالعراقيل يف اغبياة ، 
اجملاالت كنأخذ فئة اؼبدرسُت كمثاؿ على الفرد اؼبنتج الذم يشعر من الضغط باستمرار ، نظرنا للمسؤكلية الكربل 

 بصدد القياـ دبهمة نبيلة قوامها تكوين العقل البشرم كصقل مواىبو كتعليمو دركب ألهنماؼبلقاة على عاتقهم ، 
. العلم اؼبختلفة ،كرغم عمل اؼبدرس اعباد كالتفاشل يف سبيل إقباح مهمتو تلك ، غَت أف الضغط يالزمو دائمنا

 تواجو اؼبعلم باستمرار ، حيث أف عدـ التصدم ؽبا اليتكمن ىنا كجب التصدم لظاىرة الضغط النفسي 
 التحوؿ يف سلبية العملية التعليمية ، كطغياف الضغوطات اؼبهنية على يوميات اؼبدرس ، فبا ينعكس سلبنا إذليؤدم 

.  احملققة األىداؼعلى نوعية 
 معظم الدراسات كخاصة اؼبتعلقة بالرضا أف يف اجملاؿ الرياضي كجدت السابقة كالدراسات األدبياتكدبراجعة 

 الًتبية أستاذ ىذه الدراسات أغفلت على موظفي اؼبنشآت كاؽبيئات الرياضية ، حيث أجريتالوظيفي ، فجلها 
.  كالتالميذ معنالألستاذ بالرضا الوظيفي لديو كعواملو كآثاره بالنسبة ؽكما يتعلالبدنية كالرياضية 

 الًتبوم كاالىتماـ بالتلميذ حيث اإلصالح دبوضوع األخَتة اآلكنةكاستنادا ؼبا سبق كحبكم االىتماـ اؼبتزايد يف 
  رفع خالؿ  لتحقيق ىذه النتائج من  باألستاذ ككذا االىتماـ أفضل كالبحث عن نتائج اإلصالحييعترب احملور 

 الرضا الوظيفي أنبية بعض الدراسات على أكدت كما كأيضامستول راحة العاملُت يف اؼبؤسسات الًتبوية كعليو ، 
 أف ىناؾ عالقة بُت الضغوط إذل يف اؼبؤسسات كمنها دراسة العرباكم سحنوف حبيث توصل األداءكعالقتو بتطوير 

 أساتذةاؼبهنية كالرضا الوظيفي ، كمنها انطلقنا يف دراستنا ىذه كىي أثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل 
: الًتبية البدنية كالرياضية كطرحنا التساؤؿ التارل 

 ؟ ىل تؤثر الضغوط المهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة التربية البدنية كالرياضية -
:  التساؤالت الجزئية 

  الًتبية البدنية كالرياضية ؟أساتذةد ضغوط مهنية لدل جىل تو .1
  مزاكلة عملهم ؟أثناءالوظيفي  ىل يتمتع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالرضا .2
 الًتبية أساتذة بُت الضغوط اؼبهنية كمستول الرضا الوظيفي لدل إحصائيةىل ىناؾ عالقة ذات داللة  .3

 البدنية كالرياضية ؟
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: الفرضيات .2
: الفرضية العامة.1.2
. أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ضا الوظيفي لدى رلاعلى الضغوط المهنية   تؤثر -      
: الفرضيات الجزئية.2.2

 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضيةلدى توجد ضغوط مهنية - 1
 . مزاكلة عملهمأثناءيتمتع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالرضاء الوظيفي - 2
ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت للضغوط اؼبهنية ك مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك  -3

. الرياضية
: أىداؼ البحث.3
  يبكن ربديد األىداؼ اليت نسعى إذل ربقيقها من خالؿ دراستنا للضغوط اؼبهنية كأثرىا على الرضا الوظيفي   

 : ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية كاآليت
 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضيةالكشف عن الضغوط اؼبهنية لدل  -
. معرفة مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف ظل ىذه الضغوط اؼبهنية -
 .ربديد نوع العالقة بُت الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الضغوط اؼبهنية  -
 موضوع الرضا الوظيفي من اؼبواضيع اليت قل البحث فيها ببالدنا فبا يستدعي تكثيف ك تدعيم البحث يف إف -

ىذا اؼبيداف، ك ردبا كاف حبثنا ىذا خطوة للتنبيو هبذه الضركرة أك لبنة لبحوث عمودية سبكننا نتائجها من 
 .كضع تصور حوؿ كاقعنا

عدـ ك جود حبوث ميدانية كثَتة حوؿ ؿبددات الرضا الوظيفي ببالدنا رغم كثرهتا يف الدكؿ ك اجملتمعات  -
 .األخرل

التغَتات اعبارية ببالدنا ك ما تلحقها من آثار على اؼبستول التنظيمي خاصة فيما يتعلق حبالة األساتذة  -
 .السيكولوجية، إضافة إذل ما تقتضيو ىذه التغَتات من حبوث ك دراسات

 .قلة اىتماـ اؼبشرفُت ك اؼبسؤكلُت دبا فيهم اإلدارة برضا األستاذ ك عواملو -
 . الوطنية بصفة عامة ك مكتبة اؼبعهد الوطٍت بصفة خاصةإثراء اؼبكتبة -
: أسباب تناكؿ الموضوع.4

ال شك أف الختيار الباحث ؼبشكلة ما اعتبارات كأسباب ذاتية ك موضوعية، فتكوف ىذه األخَتة دبثابة 
: دكافع ؿبفزة على اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع ك جاءت نتيجة لألسباب التالية

 رغبتنا الشخصية يف معاعبة ىذا اؼبوضوع، كذلك لعدـ ك جود حبوث ميدانية كثَتة حوؿ موضوع الرضا : ذاتية
. الوظيفي ببالدنا رغم كثرهتا يف الدكؿ ك اجملتمعات األخرل
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 إف موضوع الرضا الوظيفي من اؼبواضيع اليت قل البحث فيها ببالدنا فبا يستدعي تكثيف ك تدعيم :موضوعية
البحث يف ىذا اؼبيداف، ك ردبا كاف حبثنا ىذا خطوة للتنبيو هبذه الضركرة أك لبنة لبحوث عمودية سبكننا نتائجها من 

. كضع تصور حوؿ كاقعنا
 : أىمية الدراسة  .5

 ػ إلقاء الضوء على العالقة بُت كل من الضغوط اؼبهنية كالرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية 
 ػ مدل جدية الضغوط اؼبهنية كأين تكمن أسباهبا 

توظيف ؾباؿ الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية الف معظم األحباث أجريت على اؼبنشات .
 الرياضية 

 ػ إعطاء نظرة كاسعة عن أىم مصادر كمسببات ضغوط العمل 
: المصطلحاتب التعريف .6

إف اؼبوضوع الذم كبن بصدد دراستو ىو الضغوط اؼبهنية كأثرىا على الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية ك 
 :الرياضية كؽبذا يستلـز منا ربديد اؼبفاىيم األساسية اليت تندرج ضمن إطار ىذه الدراسة

: الضغوط المهنية. 1.6
. الضغوط ىي الشدة ك اؼبشقة: لغويا

(. stingere)، ك شد، ك ربط، استعملت بصفة تعٍت ضمك : اصطالحا
الضغط كلمة أشلها التيٍت ك ىي متداكلة يف لبقرف السابع عشر دبا يرادؼ األدل، ك الصعوبات، ك الشدة، ك 

اغبزف، ك اػبسارة، أك اؼبصائب ك النكبات، أم كل ما يعرب عن نتاج حياة صعبة، كيف القرف الثامن عشر كاف 
   1.الضغط يستعمل مرادفا ؼبعاشل القوة، ك التوتر، أك اعبهد اؼبكثف

: التعريف اإلجرائي- 
نقصد بالضغوط اؼبهنية يف حبثنا ىذا ىو عبارة عن ؾبموعة من العوامل اليت تسبب تعب كإرىاؽ اؼبدرس خالؿ 

. فبارستو ؼبهنة التدريس
:   الرضا الوظيفي.2.6
 2.الرضا يف اللغة ىو ضد السخط، ك ارتضاه يعٍت رآه لو أىال ك رضي عنو، أحبو ك أقبل عليو: لغة

بأنو اغبالة العقلية لإلنساف اليت يشعر هبا  (Haward and Sheth) فقد عرفو كارد ك تسيت :اصطالحا
نالحظ أف ىذا التعريف أدخل مبدأ التقييم على الرضا  (كافية مقابل التضحية،ثواب)عندما وبصل على مكافأة 

                                                 
 .18، ص 2005سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملاؿ الرياضي، مركز كتاب النشر، القاىرة، : عبد العزيز عبد اجمليد ؿبمد-  1
. 323ص- 14 اجمللد 1956- بَتكت- لساف العرب دار اإلصدار: ابن منظور ك آخركف-  2
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فهو يرل أف ىذا األخَت يتحقق يف اغبالة اليت تكوف فيها نتيجة التقييم إهبابية، أم أف العوائد تغطي سباما 
 1.التضحيات

الرضا الوظيفي عبارة عن ظاىرة شعورية تنشأ عن التوافق بُت ما يتوقعو الفرد من عملو ك بُت ما وبصل عليو   " 
فعال، ك ىو كذلك عبارة عن درجة شعور الفرد دبدل إشباع اغباجات اليت يرغب يف أف يشبعها من كظيفتو كمن 

 2".خالؿ قياسو بأداء كظيفة معينة أخرل
:  كيعرفو محمد حافظ على أنو

ؾبموعة اؼبشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد كبو العمل الذم يشغلو، فقد تكوف إهبابية أ ك سلبية، ك تعرب "  
 3." عن مدل اإلشباع الذم يتصور الفرد أنو وبققو من عملو

  :التعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي
ىو ؿبصلة االذباىات اػباصة كبو ـبتلف عناصر العمل أك مبط اؼبناخ التنظيمي أك الوظيفة، ك تكوف إهبابية أك 

 .سلبية للموظف كبو ما تقدمو الوظيفة لو من مزايا مادية، اجتماعية ك نفسية
  :التربية البدنية ك الرياضية .3.6

 مادة أكاديبية تعليمية تشمل صبيع األعماؿ الرياضية اؼبنظمة ذات أىداؼ تربوية، ك تستخدـ الرياضة كوسيلة 
. لتحقيقها
بأهنا ذلك اعبزء اؼبتكامل من العملية الًتبوية الذم يثرم توافق اعبوانب البدنية، العقلية، ك " بيًت أرنولد"ك يعرفها 

 4.االجتماعية الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب النشاط البدشل اؼبباشر
  : مدرس التربية البدنية ك الرياضية.4.6

ىو الذم يعمل على تنمية القدرات كاؼبهارات عند الطلبة ،عن طريق تنظيم العملية الًتبوية كضبطها، :اصطالحا 
كاستخداـ تقنيات التعليم ككسائلو كمعرفة حاجات الطلبة كطرائق تعلمهم كتفكَتىم ، ىذا باإلضافة إذل الدكر 
الريادم الذم يلعبو األستاذ فهو رائد اجتماعي يساىم يف تطوير اجملتمع كتقدمو عن طريق تسليح الطلبة بطرؽ 

العمل الذايت اليت سبكنهم من متابعة اكتساب اؼبعرفة كتكوين القدرات كاؼبهارات كغرس قيم العمل االجتماعي يف 
. نفوسهم 

ىو أىم مصدر يف توثيق العالقات التفاعلية بينو كبُت الطلبة فاألستاذ لديو القدرة : " يعرفو ؿبمد إسحاؽ قائال 
الكبَتة على نسق نقاط الضعف كالقوة عند الطالب كما يساعد على التفاعل معهم بطريقة مثمرة قائمة على فهم 

 1"السلوؾ اػباص بالطالب كالوقوؼ على أسباب تصرفو 

                                                 
 .121ص- 1998- القاىرة - دار مكتبة عُت مشس- 2ط- سلوؾ اؼبستهلك: عائشة مصطفى اؼبناكم -  1
 .44/48ص -1998- مكتبة اؼبلك فهد الوطنية- الرياض- الرضا الوظيفي للعاملُت يف اؼبكتبات اعبامعية: السادل سادل- 2
. 96 ، ص2006، 1دعم القرارات يف اؼبنظمات، دار الوفاء للطباعة ك النشر، اإلسكندرية، ط: حجازم ؿبمد حافظ- 3
. 13، ص 1997، دار الفكر العريب، 3أصوؿ الًتبية البدنية ، ط: أمُت أنور اػبورل- 4
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إنو القائد فهو اؼبنظم ك اؼببادر لوحدة العمل ك النشاط يف صباعة الفصل ، فهو " Boldyreue"يقوؿ بولديرك 
يعمل إلكساب التالميذ اؼبعلومات ك اؼبعارؼ ك اؼبهارات كليس تقويبهم يف النواحي اؼبعرفية ك اؼبهارية فحسب، 

 2.بل يتضمن عملو أيضا تنظيم صباعة الفصل أك العمل على تنميتها تنمية اجتماعية
أف اؼبدرس يعد مصمما لبيئة التعلم فهو الذم يبتدع األنظمة " William Clark"ك يرل كلياـ كالرؾ 

التعليمية ك وبدد أىداؼ الدرس ، ك يقـو بإعداد اؼبواقف التعليمية ك الًتبوية ك يقرر اإلسًتاتيجية اليت يسَت 
عليها اؼبتعلم ليتم التفاعل بينو ك بُت معطيات ىذه اؼبواقف التعليمية لكي يتم التعلم ،ككذلك وبدد مستويات 

. األداء اؼبراد إقبازىا من قبل اؼبتعلم ، ك أساليب تقوصل ىذا األداء
إذل أف مكونات اؼبهنة الًتبوية من خالؿ كحدهتا ك عالقتها اؼبًتابطة تعطي " Bonboir"ك يشَت العادل بونبوار 

لنشاط اؼبدرس اذباىا ؿبددا، ك تطبع عملو بأسلوب اؼبريب لذا فاالختيار اؼبهٍت لدكر كظيفي متخصص يتطلب 
كجود ارتباط بُت طبيعة ىذا الدكر ك متطلباتو، من قدرات ك كفاءات زبصصية مناسبة ، ك بذلك يتضح دكر 

مدرس الًتبية الرياضية اذباه ربقيق الربامج الًتبوية ك اليت تتطلب مدرسا على مستول عاؿ من الكفاية كمن اؼبهارة 
 3.النفسية ك الفكرية ك اإلنسانية

 : اإلجرائي التعريف
     األستاذ ىو جزء من األجهزة اؼبنفذة لرسالة التعليم يف اجملتمع كىو العامل األكؿ كاألساسي القائم على تطبيق 

اؼبعلومات كنقلها إذل أبناء اجملتمع إذ يعترب ناقال لثقافة األجياؿ السابقة كأخالقهم كعاداهتم إذل اعبيل اعبديد يف 
. اؼبؤسسة

: الدراسات السابقة  .7
       تعترب الدراسات السابقة كاليت ؽبا عالقة دبوضوع البحث خطوة ىامة من خطوات البحث العلمي إذ هبب 
االطالع عليها كربليلها كمعرفة اعبوانب اليت سبق البحث فيها للتعرؼ على النتائج اليت مت التوصل إليها ، كذلك 

إلثراء البحث يف ـبتلف اجملاالت الرياضية باالستناد عليها يف التحليل كاؼبقارنة بُت الدراسات ، كىذا إلثبات 
النتائج اليت توصل إليها الباحثُت الذين سبق ؽبم أف تطرقوا ؼبواضيع مشاهبة مكملة لبعضها البعض ككذا معرفة 

 .األبعاد اليت ربيط بالبحث كاالستفادة منها يف توجيو كزبطيط كضبط اؼبتغَتات كمناقشة نتائج البحث 
      كتتمثل يف ـبتلف اجملاالت أك الكتب كالبحوث كاؼبخطوطات كاؼبذكرات كالرسائل كاألطركحات اعبامعية 

،كالدراسة السابقة إما أف تكوف مطابقة كيشًتط حينئذ اختالؼ ميداف الدراسة أك أف تكوف دراسة مشاهبة كفيها 
 4.يدرس الباحث اعبانب الذم يهمو يف الدراسة

                                                                                                                                                         
 . 29 ، الوزارة التعليمية ، عماف األردف ، ص44إسحاؽ ؿبمد ، التفاعل اللفظي ، ؾبلة الًتبية ، عدد -  1
. 196/197ص ،1990،دار الفكر العريب،أسس بناء برنامج الًتبية البدنية ك الرياضية: أمُت خورل، ؿبمد ضبامي-  2
. 07ص،2004، جامعة مستغازل،رسالة اؼباجستَت : كرـك ؿبمد عراب- 3
. 91 ،ص 2002 ،اؼبسيلة ،1تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلـو االجتماعية دار ىومة ،ط: رشيد زركايت -  4
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ك بعد إطالعنا على البحوث السابقة عثرنا على بعض اؼبذكرات اؼبشاهبة لبحثنا ىذا، حيث كجدنا من اىتم هبذه 
اؼبواضيع ك الدراسات اليت ال زبتلف عن بعضها البعض من خالؿ النتائج اؼبتوصل إليها، كنذكر من بُت ىذه 

: البحوث
: دراسة خينش علي.1.7

أسلوب اإلشراؼ : " مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت  يف الًتبية البدنية ك الرياضية ربت عنواف
، من إعداد خينش علي، ك "اإلدارم ك عالقتو دبستول الرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية 

(. 2007-2008)إشراؼ األستاذ بن عكي ؿبند آكلي 
 :المنهج المستخدـ في الدراسة - أ

. متو ؼبشكلة الدراسة ك أىدافهاءمت استخداـ اؼبنهج الوصفي ؼبال
: اإلشكالية-ب

 ما مدل عالقة أسلوب اإلشراؼ اإلدارم دبستول الرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية؟ -
: الفرضية العامة- ج
ىناؾ عالقة جوىرية بُت أسلوب اإلشراؼ اإلدارم دبستول الرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية ك  -

 .الرياضية
 :مجتمع الدراسة- د

 .(الثانوم ك اؼبتوسط)يشمل أساتذة مديرية الًتبية لوالية اعبلفة 
. أستاذا دبؤسسات مديرية الًتبية لوالية اعبلفة (180)مشلت عينة البحث : عينة الدراسة- ق

: أىداؼ البحث- ك
. التعرؼ على أسباب التقليل من شأف مادة الًتبية البدنية ك الرياضية-
. التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف اؼبؤسسات الًتبوية-
الكشف عن طبيعة العالقة بُت أسلوب اإلشراؼ ك مستول الرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية -

. يف اؼبؤسسات الًتبوية
 : توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية:نتائج الدراسة- م
ك ىو ارتباط  (0.73+)حيث بلغت قيمة االرتباط ، يؤثر مبط اإلشراؼ اإلدارم اؼبباشر سلبا يف مستول الرضا-

يبيل للقوة دبعٌت أف ىناؾ تأثَت قوم دبستول الرضا الوظيفي ك بذلك اتفقت ىذه الدراسة مع الفرضية اليت مت 
. كضعها

فإهنما يؤثراف إهبابيا يف مستول ، ك اؼبزج بينهما  (اؼبباشر ك الغَت مباشر)أما فيما ىبص أسلويب اإلشراؼ اإلدارم -
. ك لكن ال يؤدياف إذل الرضا العارل،الرضا الوظيفي مقارنة بأسلوب اإلشراؼ اإلدارم اؼبباشر
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: دراسة قاضي حليم.2.7
التطوير التنظيمي ك : " مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباسًت يف الًتبية البدنية ك الرياضية ربت عنواف

، من إعداد قاضي حليم، ك إشراؼ األستاذ "أثره على الرضا الوظيفي لدل موظفي االرباديات الرياضية اعبزائرية 
(. 2011-2012)كرفس نبيل 

: المنهج المستخدـ في الدراسة - أ
. مت استخداـ اؼبنهج الوصفي ؼبالمتو ؼبشكلة الدراسة كأىدافها

 :اإلشكالية  -ب
 ىل للتطوير التنظيمي  أثر على الرضا الوظيفي لدل موظفي االرباديات الرياضية اعبزائرية ؟-

 :الفرضية العامة- ج
 .للتطوير التنظيمي  أثر على الرضا الوظيفي لدل موظفي االرباديات الرياضية اعبزائرية -
 :مجتمع الدراسة- د

. اربادية رياضية جزائرية (33)ارباديات من ؾبموع  (7)يتكوف ؾبتمع الدراسة من اإلداريوف يف 
: عينة الدراسة- ق

. ارباديات رياضية جزائرية (7)إدارم من  (70)مت اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة حيث سبثلت يف 
:  اؽبدؼ من الدراسة ىو معرفة:أىداؼ البحث- ك
. مدل رضا موظفي االرباديات الرياضية اعبزائرية نتيجة التطوير التنظيمي الذم حصل يف إدارهتم-
. أثر تقنيات التطوير التنظيمي على الرضا الوظيفي لدل موظفي االرباديات الرياضية اعبزائرية-
. ىل للعالقات التنظيمية السائدة يف االرباديات الرياضية اعبزائرية تأثَت على الرضا الوظيفي للموظفُت؟-

. اذباىات العاملُت يف االرباديات الرياضية اعبزائرية نتيجة التطوير التنظيمي الذم حصل يف إدارهتم- 
: توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة- م
اؽبيكل التنظيمي لدل االرباديات الرياضية اعبزائرية ينقصو تعزيز ك تطوير كفقا غباجيات ك متطلبات اؼبوظفُت ك -

. ىذا ما أثبتتو الدراسة اغبالية ك ذلك للوصوؿ إذل الرضا األمثل للموظفُت
القائمة ، أف التطوير التنظيمي اغباصل يف االرباديات الرياضية اعبزائرية طور بدرجة متوسطة العالقات التنظيمية -

بُت اؼبوظفُت ك اؼبشرفُت اإلداريُت ك اإلدارة ككل ك ذلك ما يؤدم إذل عدـ ربقيق الرضا الوظيفي للموظف يف 
االربادية إذ يعترب تطوير العالقات التنظيمية من الدكافع األساسية اليت سبكن االرباديات الرياضية اعبزائرية من 

. الوصوؿ إذل أعلى درجات من الرضا الوظيفي للموظف 
أف تقنيات التطوير التنظيمي اغباصلة على مستول االرباديات الرياضية اعبزائرية رغم مسايرهتا للتطورات اغبديثة -

. إال أهنا ما زالت دل تصل إذل درجة ربقيق الرضا الوظيفي للموظفُت
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أف التطوير التنظيمي اغباصل يف االرباديات الرياضية اعبزائرية دل يأخذ بعُت االعتبار اذباىات اؼبوظفُت ك الدليل -
على ذلك أف غالبية اؼبوظفُت غَت متحمسُت ؽبذا التطوير التنظيمي ك ما جاء بو من تغَتات على مستول 

. اربادياهتم
 1:دراسة الباحث العرباكم سحنوف .3.7

الضغوط اؼبهنية ك : " مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف علم النفس ك علـو الًتبية ربت عنواف
-2008)،  إشراؼ األستاذ شعالؿ عبد اجمليد "عالقتها بالرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية

2009 .)
: المنهج المستخدـ في الدراسة - ب

. مت استخداـ اؼبنهج الوصفي ؼبالمتو ؼبشكلة الدراسة كأىدافها
 :اإلشكالية  -ب
 ما نوع العالقة بُت الضغوط اؼبهنية ك الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ؟-

 :الفرضية العامة- ج
 .ىناؾ عالقة إرتباطية بُت الضغوط اؼبهنية ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية كالرضا الوظيفي -
 :مجتمع الدراسة- د

- سيدم بلعباس)يتكوف ؾبتمع الدراسة من أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لبعض ثانويات الغرب اعبزائرم 
. (كىراف- مستغازل

: عينة الدراسة- ق
. ثانوية (40)أستاذ من  (100)مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية حيث سبثلت يف 

:  اؽبدؼ من الدراسة ىو معرفة:أىداؼ البحث- ك
. التعرؼ على الضغوط اؼبهنية لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية - 
. معرفة مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف ظل الضغوط اؼبهنية- 

. ربديد نوع العالقة بُت الضغوط اؼبهنية لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك الرضا الوظيفي-  
: توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة- م
قلة - ك عبء العمل- ظركؼ العمل- سوء العالقة مع التالميذ: كجود مصادر ضغوط عمل مهددة كىي- 

. سوء العالقة مع الزمالء ك اإلدارة ك اؼبفتش ك عدـ توفر العتاد الًتبوم- الراتب الشهرم

                                                 
الضغوط اؼبهنية ك عالقتها بالرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية، مذكرة ماجستَت،جامعة حسيبة بن بوعلي : العرباكم سحنوف-  1

. 2009اعبزائر - الشلف
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ك قد كشفت الدراسة أف األساتذة أكثر ضغطا ك أكثر قلقا، ك استهدافا لإلصابة باألمراض الناذبة عن - 
الضغط، ك السبب يف ذلك يعود إذل االختالؼ يف بعض اؼبتغَتات اػباصة بالبيئة اؼبدرسية، ك إذل بعض 

. اػبصائص الفردية
 1:دراسة الباحث بن حامد محمد.4.7

: " مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية ربت عنواف
،  إشراؼ األستاذ "مصادر الضغط اؼبهٍت  لدل أساتذة الًتبية البدنية ك عالقتو ببعض اؼبتغَتات الديبوغرافية 

(. 2008-2007)بوعنجاؽ كماؿ 
: المنهج المستخدـ في الدراسة - ت

. مت استخداـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي التحليلي ؼبالمتو ؼبشكلة الدراسة كأىدافها
 :اإلشكالية  -ب
ما ىي مصادر الضغط اؼبهٍت لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ؟ - 
 ؟(اعبنس، اغبالة العائلية، اؼبؤىل العلمي، اػبربة اؼبهنية)ما عالقة الضغط اؼبهٍت ب اؼبتغَتات الديبوغرافية - 
 :الفرضية العامة- ج

اإلمكانات -العمل مع التالميذ)يعاشل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية من ضغط مهٍت بسبب مصادر مرتبطة ب
 .(العالقة مع األساتذة اآلخرين- العالقة بُت األستاذ ك اإلدارة– التوجيو الًتبوم - الراتب الشهرم- اؼبادية

 :مجتمع الدراسة- د
. يتكوف ؾبتمع الدراسة من أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لثانويات مدينة البليدة 

: عينة الدراسة- ق
. ثانوية (32)أستاذ من  (75)مت اخذ اجملتمع كامال كعينة للدراسة حيث سبثلت يف 

:  اؽبدؼ من الدراسة ىو:أىداؼ البحث- ك
. تسليط الوضوء على مصادر الضغط اؼبهٍت لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية - 
. معرفة عالقة الضغط اؼبهٍت لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ببعض اؼبتغَتات الديبوغرافية- 
: توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة- م

- اإلمكانات اؼبادية-العمل مع التالميذ)تعرض أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لضغط مهٍت بسبب -  -
 .(العالقة مع األساتذة اآلخرين- العالقة بُت األستاذ ك اإلدارة– التوجيو الًتبوم - الراتب الشهرم

                                                 
مصادر الضغط اؼبهٍت  لدل أساتذة الًتبية البدنية ك عالقتو ببعض اؼبتغَتات الديبوغرافية، مذكرة ماجستَت،معهد الًتبية البدنية ك : بن حامد محمد-  1

. 2008/2007/الرياضية، جامعة اعبزائر 
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كما أسفرت نتائج ىذه الدراسة ك بعد ترتيب العوامل األكثر تأثَتا يف مصادر الضغط اؼبهٍت لدل أساتذة الًتبية - 
: البدنية ك الرياضية على ما يلي

. اإلمكانات اؼبادية-الراتب الشهرم- 
. عالقة األستاذ باإلدارة-

. التوجيو الًتبوم- 
. العمل مع التالميذ- 
 .العالقة مع الزمالء- 
: أف من خالؿ الدراسات السابقة كبعد دراستها ك تحليلها تبين.8
كل الدراسات اؼبشاهبة كاليت تناكلناىا تتفق من حيث اؽبدؼ الرئيسي أال كىو دراسة الرضا الوظيفي كمعرفة _

. العوامل اؼبؤدية إليو
. تشابو ؾبتمع الدراسة فكلها تنصب على اؼبيداف الرياضي من موظفُت كأساتذة كمدربُت -
من حيث اؼبنهج اؼبتبع فقد مت استخداـ اؼبنهج الوصفي يف صبيع الدراسات اؼبشاهبة كذلك ألنو يعترب اؼبنهج  -

. األنسب ؼبثل ىده الدراسات 
من حيث األدكات اإلحصائية اؼبستخدمة فقد مت استخداـ االستمارة على شكل استبياف يف كل الدراسات  -

. اؼبشاهبة حيث بتم توزيعها على أفراد عينة البحث
ك ، معظم الدراسات السابقة تناكلت موضوع الرضا الوظيفي لدل موظفي اؽبيئات ك اؼبنشآت الرياضية اعبزائرية-

. دل تتطرؽ ؽبذا اؼبوضوع بالنسبة ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية
:  مدل االستفادة من الدراسات السابقة .9

    تعترب الدراسات السابقة كاؼبشاهبة عصب أم دراسة حالية حبيث يتم االستفادة منها يف توجيو كضبط اؼبتغَتات 
. كمناقشة نتائج البحث، فهي تعد نقطة بداية لدراستنا كألم دراسة أخرل

    نفس الشيء يف حبثنا حيث استفدنا من الدراسات السابقة يف عديد من اعبوانب بدءا من العنواف اؼبختار 
كاؼبكمل لدراسات سابقة ك كذا يف اعبانب النظرم من حيث أنو مت التوصل إذل بعض اؼبراجع اليت زبصنا ككذا 
االستفادة منها يف منهجية البحث ك طرؽ اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات ،كفيما يلي بعض إسهامات الدراسات 

: السابقة يف دراستنا 
. ربديد عناصر اإلطار النظرم للدراسة ك االستفادة من اؼبعلومات اليت زبص موضوع الرضا الوظيفي-

.  معرفة أسلوب كأدكات اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات - 
.  من خالؽبا مت التعرؼ على بعض اؼبراجع اؽبامة كاليت ساعدتنا يف دراستنا - 
. ذبنب ـبتلف العوائق اليت صادفت الدراسات السابقة- 
 .مالحظة النتائج السابقة كاؼبقارنة بينها كالنتائج اليت توصلنا إليها- 
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  :تمهيد
يبقى اضطراب بيئة العمل من اؼبصادر الرئيسية للضغوط اؼبهنية للعامل، لذلك نالحظ ربوؿ اىتماـ 

 الباحثُت ك العلماء من دراسة الضغوط النفسية بصفة عامة إذل دراسة الضغوط اؼبهنية بصفة خاصة ك ىذا لكوف
. الصحة النفسية للفرد مبنية على جوانب عديدة ك تتأثر بعوامل ـبتلفة من بينها اعبانب الوظيفي أك اؼبهٍت

ك دل تعد ضغوط بيئة العمل قاصرة على كظيفة أك مهنة دكف غَتىا، بل مشلت كظائف عديدة، لكن قد زبتلف 
مصادر الضغوط اؼبهنية من مهنة إذل أخرل ك قد يعود ذلك أساسا إذل اختالؼ اؼبناخ التنظيمي ك بيئة العمل ك 

اختالؼ الظركؼ السياسية، االجتماعية ك االقتصادية، إضافة إذل ـبتلف اؼبتغَتات اؼبرتبطة بالوظيفة كشركط 
. العمل ك نوعية اؼبهنة

ك تعد مهنة التدريس كاحدة من اؼبهن الضاغطة ؼبا تنطوم عليو من مسؤكليات ك كاجبات تفرضها على 
اؼبدرس ك اليت تسبب لو العبء ك الثقل ك التوتر الناتج عن سوء ظركؼ العمل، لذلك سوؼ كباكؿ يف ىذا 

الفصل التعرض إذل موضوع الضغوط اؼبهنية يف ؾباؿ التدريس مث نربز أىم النماذج النظرية اؼبفسرة لضغوط العمل ك 
. مصادر اآلثار الناذبة عنها
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 :تعريف الضغوط المهنية .4
من اؼبواضيع اليت ال تزاؿ تستقطب اىتماـ الباحثُت يف ؾباؿ السلوؾ داخل العمل موضوع الضغوط اليت 

يواجهها الفرد يف بيئة العمل، ىذه األخَتة أثارت اىتماـ الباحثُت قصد التعرؼ على مسبباهتا أم مصادرىا ك 
. اآلثار اؼبًتتبة عنها ؽبدؼ كضع اإلسًتاتيجيات اؼبناسبة بغية اغبد من خطورهتا

يف اؼبؤسسات ك اؼبنظمات، حيث يفًتض أف يقـو العاملُت دبهامهم ك " الضغط اؼبهٍت"لقد نشأ مصطلح 
كاجباهتم اؼبهنية بأسلوب يتسم بالصرامة ك الفعالية لتقدصل اػبدمات اؼبنتظرة منهم على أكمل كجو، كلكن رغم 

توافق العامل مع عملو ك حبو لو ك تعلقو بو، إال أف ىناؾ معوقات يف بيئة العمل ربوؿ دكف قيامو بعملو ك مهامو 
". الضغط اؼبهٍت"على أحسن صورة، ك ىو ما أدل إذل ظهور مصطلح 

أف الضغوط اؼبهنية يكوف منشأىا مهنة الفرد كما يقـو بو من عمل ؿبل " ىاركف توفيق الرشيدم" ك يشَت الدكتور
اػبالؼ مع الزمالء، ضغوط قواعد العمل، عدـ الرضا عن اؼبركز الوظيفي، اؼبرتب، الًتقية، التمييز غَت اؼبربر من 

قبل الرؤساء، ك يكوف معٌت الضغوط ىو الشعور بالعبء ك الثقل الناشئ عن مهنة الفرد ك الصعوبات اليت 
 1.يواجهها

إذل أف العمل ىو الصحة، ك "يف تعريف للضغط اؼبهٍت  (boudarene)"بودراف"ك قد ذىب الدكتور 
لكنو يعترب مصدرا للضغوط حيث أنو يؤدم إذل حدكث توتر ك قلق ك اضطراب راجع إذل كجود صراعات خطَتة 

مرتبطة دبيداف العمل، تؤدم بدكرىا إذل صعوبات صحية، ك ىذا ما توصلت إليو الدراسات اؼبرتبطة بضغوط 
العمل ك ىو كصوؿ العامل إذل عدـ الرضا الوظيفي ك غياب دافعيتو لإلقباز ىذا ما يؤدم إذل عدـ الرضا عن 

 2.الذات ك بالتارل التأثَت السليب على صحة العامل
الضغوط اؼبهنية بأهنا عبارة عن ؾبموعة من العوامل البيئية  (1984)" كوبر"ك يف نفس االذباه يعرؼ 

اليت تؤثر سلبا على أداء الفرد يف العمل ك منها، غموض الدكر، صراع الدكر، ظركؼ العمل البيئية، عبء العماؿ، 
 3.العالقات الشخصية يف العمل ىذه العناصر تسبب اإلجهاد الفيزيولوجي ك النفسي للفرد

ضغوط العمل بأهنا ؾبموعة التغَتات الفيزيولوجية ك اعبسمية ك النفسية اليت  (2002)" سيد عب العاؿ"ك يعرؼ 
يعانيها العامل أك اؼبوظف كرد فعل جملموعة من اؼبثَتات اؼبؤثرة عليو يف بيئة العمل ك اليت دل يعد العامل قادرا على 

بأهنا كافة أمباط السلوؾ االنفعارل اليت تدؿ على "ربملها أك الوفاء ؼبتطلباهتا، لذلك يعرؼ استجابة ضغط العمل 
بلوغ حالة اإلجهاد اعبسمي ك النفسي كتعبَت عن حالة عدـ التوافق مع متطلبات مواقف إقباز العمل ك اؼبهاـ 

 4".باؼبستول الذم تعود الفرد عليو لكثرة األعباء ك اؼبهاـ ك تعددىا ك تراكمها كفقا لنمط شخصيتو

                                                 
. 50، ص 1999الضغوط النفسية، طبيعتها، نظرياهتا، مكتبة األقبلو مصرية للنشر ك التوزيع، مصر، : ىاركف توفيق الرشيدم-  1

2 -Mahmoud boudarene le stress entre bien être et souffrance . ed. berti. Alger. 2005.p 101. 
. 356، ص 2002أسس السلوؾ اإلنساشل بُت النظرية ك التطبيق، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، مصر، : شعباف علي حسُت السيسي-  3
. 216، ص2006، 1إدارة الضغوط الًتبوية ك النفسية، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع، األردف، ط: طو عبد العظيم حسُت-  4
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 l’agence européenne pour la)"الوكالة األكركبية لألمن ك الصحة"كما قدمت 
sécurité et la sante au travail) ينتج الضغط عندما وبدث :"تعريفا للضغوط اؼبهنية على النحو اآليت

خلل أك عدـ توازف بُت إدراؾ الشخص للمخاكؼ اليت تفرض عليو من قبل احمليط ك موارده الشخصية من أجل 
. مواجهة أك مقاكمة ىذه اؼبخاكؼ

تعريفا لضغوط العمل بأهنا ذبربة ذاتية لدل الفرد ربدث نتيجة لعوامل يف " ىيجاف" كيف نفس التصور
الفرد نفسو أك البيئة اليت تعمل فيها دبا يف ذلك اؼبنظمة، حيث يًتتب على ىذه العوامل حدكث آثار أك نتائج 
جسمية أك نفسية أك سلوكية على الفرد، تؤثر بدكرىا على أداء يف العمل فبا يستلـز معاعبة ىذه اآلثار ك إدارهتا 

 1.بطريقة سليمة
أف الضغط اؼبهٍت " ىاركف توفيق الرشيدم"يتضح فبا سبق تعدد التعاريف اؼبقدمة للضغط اؼبهٍت ك إذ يرل 

ينتج من مصادر متعددة موجودة يف بيئة العمل ك بالتارل ركز على الضغوط باعتبارىا مثَتات بيئية ك يتفق 
(boudarene) ك كوبر مع ىذا التعريف .

إذل أف الضغوط عبارة عن استجابة تدؿ على حالة اإلجهاد  (2002)" سيد عبد العاؿ"يف حُت أشار 
الوكالة "اعبسمي ك النفسي لكثرة األعباء ك اؼبهاـ ك بالتارل درس الضغط عن طريق اآلثار السلبية اؼبًتتبة عليو، اما 

ركزت يف مفهومها للضغوط اؼبهنية على تفاعل بُت مسببات أك مصدر الضغوط ك " األكركبية لألمن ك الصحة
 .خصائص الفرد دبعٌت الطريقة اليت يستجيب ؽبا الفرد اذباه مصادر الضغوط
. كمن ىنا يتضح أف ىناؾ ثالث اذباىات تناكلت مفهـو الضغط اؼبهٍت

 ركز ىذا االذباه يف مفهومو للضغط اؼبهٍت باعتباره مثَتات بيئية خارجية ك اليت تتمثل يف اؼبصادر : االذباه األكؿ
. اؼبختلفة للضغوط اؼبهنية ك ىو االذباه الذم نتناكلو يف دراستنا اغبالية

 تناكؿ ىذا االذباه الضغط باعتباره استجابة أم الطريقة اليت يستجيب هبا الفرد للضغط: االذباه الثاشل .
 يبثل االذباه التفاعلي للضغط اؼبهٍت ك يف ىذا اؼبعٌت ينظر أصحاب ىذا االذباه إذل الضغط : االذباه الثالث

. دبثابة تفاعل بُت الفرد ك البيئة
:  تعريف الضغوط المهنية لدل المدرسين .5

بأهنا إدراؾ اؼبدرس بأف متطلبات العمل " ضغوط العمل لدل اؼبدر  (1996)" عزت عبد اغبميد"يعرؼ 
تفوؽ قدراتو ك إمكاناتو نتيجة األعباء الزائدة للعمل ك غياب اؼبعلومات الواضحة عن الدكر الذم هبب أف يقـو 
بو كمدرس باإلضافة إذل مواجهتو للمطالب اؼبتناقضة من جانب رؤسائو ك عدـ استخدامو مهاراتو ك خرباتو يف 

 2".التدريس

                                                 
1  -Mahmoud boudarene le stress entre bien être et souffrance . ed. berti. Alger. 2005.p 111. 

. 216مرجع سابق، ص : طو عبد العظيم حسُت-  2
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ىي ما يتعرض لو اؼبدرس من مشكالت يف : كما يبكن تعريف الضغوط اؼبهنية للمدرسُت على النحو اآليت
ؿبيط عملو، ك تسبب لو ضعف القدرة على أداء العمل بكفاءة ك بصورؾ جيدة،بل يبكن أف تسبب لو أعراضا 
مرضية، أك تؤدم إذل غيابو عن عملو أ ك تركو، كما قصد بو أيضا شعور اؼبدرس بالعجز  بسبب ما يواجهو من 

إحباط  ك مشكالت يف البيئة اؼبدرسية ينتج عنها حالة من اإلجهاد النفسي ك البدشل، ك تصاحبها انفعاالت غَت 
 1.سارة مثل التوتر ك اإلحباط ك الغضب

يعترب ضغط مهنة التدريس أحد أنواع الضغوط النفسية اليت يتعرض ؽبا اؼبدرس عند قيامو دبهامو التعليمية، ك 
اإلدارة، الزمالء، : يعترب من الضغوط الصعبة ألنو متشعب اؼبصادر، ك تتدخل يف إحداثو عدة أطراؼ منها

. اؼبفتشوف، األكلياء ك حىت التالميذ، فًتىق اؼبدرس ك زبفض من أدائو التعليمي
ك يعد التعريف الذم قدمو اؼبكتب الدكرل للعمل أدؽ ك أمشل التعاريف حبيث تعترب الضغط عند اؼبدرسُت 

ظاىرة عاؼبية معًتؼ هبا، يظهر يف حالة تعب أك كىن عصيب حاد يرجع إذل اإلحباط ك اغبصر أماـ مهنة 
  2.فهو حقيقة مرض مهٍت...التدريس، ك من أعراضو قبد التهيج، الغضب، اإلهناؾ، ارتفاع الضغط الشرياشل

 :النماذج النظرية المفسرة لضغوط العمل .6
ىناؾ عدة مباذج نظرية حاكلت تقدصل تفسَت لضغوط العمل لدل األفراد، قصد إهباد أساليب التعامل معها 

. ك فيما يلي نقـو بعرض البعض من ىذه النماذج اؼبستخدمة يف إدارة الضغوط اؼبهنية
ك ىكذا تتفق التعريفات السابقة أف ضغوط مهنة التدريس تًتجم على شكل حالة من اإلهناؾ النفسي اعبسمي ك 

. اؼبهٍت للمدرس اليت تنعكس سلبا على أداء عملو ك على إتقانو لو نتيجة مواجهتو ألنواع ـبتلفة من الضغوط
: (Marchal) نموذج مارشاؿ .1 .4

يف ىذا النموذج النظرم العوامل اؼبسببة للضغوط يف العمل، كما يبُت األعراض الناذبة عن " مارشاؿ"وبدد 
ذلك، ك ىناؾ أعراض خاصة بالفرد ك اليت تتمثل يف ـبتلف األمراض اعبسمية كأمراض القلب، كما أف ىناؾ 

أمراض خاصة باؼبؤسسة أك اؼبنظمة تؤدم إذل العدكانية ك تكرار اغبوادث، ك مبوذج مارشاؿ يوضحو الشكل 
 3:التارل

 
 
 
 

                                                 
1 - David Fontana, gérer le stress ed pierre margada Bruxelles, 1990, p34 

دكر مركز التحكم ك بعض اؼبتغَتات الشخصية يف تسيَت ضغط مهنة التدريس ك مصادره عند أساتذة التعليم الثانوم، رسالة : كوريلي مرصل-  2
. 66، ص2009ماجستَت يف علم النفس االجتماعي، جامعة اعبزائر ،

. 102، ص 1،2001القلق ك إدارة الضغوط النفسية، دار الفكر العريب للطباعة ك النشر ك التوزيع، القاىرة، ط : فاركؽ السيد عثماف-  3
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. نموذج مارشاؿ للضغوط   (01)شكل رقم 

ك قد ركز ىذا النموذج النظرم على تبياف أىم مصادر الضغوط اؼبهنية ك كيفية تأثَتىا على الفرد، ك ذلك 
. بالتطرؽ ألىم أعراضها اليت تؤثر على الفرد ك اؼبنظمة معا

( : Gibson et al)ك آخركف" جبسوف" نموذج .2 .4
ك آخركف العالقة بُت " جبسوف"يسمى ىذا النموذج النظرم بالنموذج اؼبًتابط لضغوط العمل يوضح فيو 

مؤثرات عديدة ك مصادر ـبتلفة للضغوط ك اآلثار اؼبًتتبة عنها، منها اآلثار اػباصة بالفرد اليت تتمثل يف اغبوادث 
 1.اؼبختلفة ك البفاض يف اإلنتاج، ك الشكل التارل يوضح أىم مصادر الضغوط ك اآلثار اؼبًتتبة عنو

 

 

 

                                                 
. 105مرجع سابق، ص : فاركؽ السيد عثماف-  1

 األمراض أعراض الضغوطمصادر الضغوط 

. العمل- 
. تنظيم العمل- 
. عالقات العمل- 

. النمو اؼبهٍت-
 .اؼبناخ- 

. أمراض القلب- 
. أمراض السل- 
. عالقات العمل- 

. الال مباالة-
 

. ارتفاع ضغط الدـ- 
. سرعة اإلثارة للتدخُت- 
. آالـ الصدر- 
. التغيب عن العمل- 
. ضعف التحكم- 
 .سوء العالقات- 

 الفرد
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 (اآلثار)   الضغوط                                                 النتائج     الفركؽ الفردية                 

عوامل ضغوط البيئة 
الفسيولوجية اؼبادية 

الضوضاء، اغبرارة، اؽبواء )
 (اؼبلوث

عوامل الضغوط الفردية، 
غموض الدكر، صراع 

الدكر،كثافة 
العمل،اؼبسؤكلية، اغباجة 

ضغوط  عوامل
اعبماعة،عالقة ضعيفة بزمالء 

. العمل ك اؼبرؤكسُت ك اؼبدير

عوامل الضغوط التنظيمية، 
ىياكل اؼبنظمة، اؼبستول 
الوظيفي، اغباجة إذل 
سياسات كاضحة 

 

. نموذج جبسوف ك آخركف لضغوط العمل:  (02)شكل 

ك آخركف ـبتلف اؼبصادر اؼبسببة لضغوط العمل يف أربع ؿباكر رئيسية ك " جبسوف"يوضح ىذا الشكل مبوذج 
ىي عوامل ضغوط البيئة، عوامل الضغوط البيئية، عوامل الضغوط الفردية، عوامل ضغوط اعبماعة ك عوامل 

. الضغوط التنظيمية
 ": couper" نموذج كوبر.3 .4
أف بيئة الفرد تعترب مصدرا للضغوط ك اليت تشكل خطرا يهدده يف حالة ما استمرت ىذه الضغوط " كوبر"يذكر 

لفًتات طويلة ك فشل اإلسًتاتيجيات اليت يستخدمها للتوافق مع اؼبوقف الضاغط فإف ذلك يؤدم إذل زيادة القلق 
 1:ك االكتئاب ك البفاض تقدير الذات، ك الشكل التارل يوضح ىذا النموذج

                                                 
. 105مرجع سابق، ص : فاركؽ السيد عثماف-  1

التجارب 
النفسية 

أك  
الفيزيولوجية 

أك 
إدراؾ متطلبات 

الفرد 
 
 

 

اػبصائص 
السلوؾ، 
العمر، 
اعبنس، 
التعليم ك 
اغبالة 

الفيزيولوجية 
الذىن،  

التأثر،النمط 
السلوكي 

احًتاـ الذات 
 

التجارب 
النفسية 

أك 
الفيزيولوجية 

أك 
إدراؾ 

متطلبات 
الفرد 

 
 

فيزيولوجية 
 ضغط دـ زائد

صحة 
جسدية 

 مرض

عدـ القدرة على 
 ازباذ القرار

 ميوؿ سلوكية
 للحوادث

 القلق عدـ اؼبوضوعية

إنتاجية 
 منخفضة
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 نجاح                                                                                              

                  

 

 

 فشل                                       

للضغوط " كوبر"نموذج  :(03)شكل رقم 
نالحظ أف البيئة تبقى دائما مصدرا للضغوط، ك وبدث الضغط عندما يفشل الفرد يف التعامل مع البيئة 

. الضاغطة
(:  hebb)" ىب" نموذج .4 .5

ىذا النموذج انطالقا من دراستو للعالقة بُت األداء اػباص بدكر اؼبدير ك اؼبتطلبات اؼبلقاة على " ىب"كضع 
أف العمل ذك اؼبتطلبات القليلة يؤدم إذل اؼبلل، ك الزيادة يف اؼبتطلبات لو زادت على " ىب"عاتقو، ك بذلك أكد 

قدرة الفرد على االستجابة ؽبا ك التوافق معها فإهنا تؤدم إذل مستول عاؿ من القلق ك بالتارل تقل قدرة الفرد على 
الًتكيز ك على األداء بوجو عاـ، ك الزيادة اؼبستمرة يف اؼبتطلبات الزائدة عن قدرات الفرد تؤدم إذل التعب ك فقداف 

البيئة - 
الضغوط - 
التلوث - 
 اإلجهاد- 

التهد
 يد

 الفرد

التغلب على 
 المشكالت

الفشل في 
التعامل 

 مع الضغوط
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الرغبة يف األداء فبا ينجم عنو اإلهناؾ النفسي ك ما يتبعو من أعراض كاالنطواء ك اإلثارة ألتفو األسباب، ك يبكن 
 1:يف الشكل التارل" ىب"رصد مبوذج 

 

 

 

للضغوط " ىب"نموذج : (04)شكل رقم 

 

 

. زيادة اغبمل الوظيفي ك قلتو: يوضح ىذا النموذج النظرم كجود مصدرين رئيسيُت للضغوط اؼبهنية ك نبا
 . زيادة اؼبتطلبات تعيق قدرة الفرد على مواجهتها ك االستجابة ؽبا -1
 . قلة اغبمل الوظيفي يؤدم إذل الشعور باؼبلل ك الفراغ -2

 :مصادر الضغوط المهنية .6
إذا كاف العمل يوفر للفرد دخال ماديا ك يليب لو ؾبموعة من اغباجات النفسية، فإنو يف آف كاحد يعترب مصدرا 

ك مصادر الضغوط  رئيسيا للضغوط اؼبهنية ك ال شك، صحة العامل اعبسدية ك النفسية تتأثر بظركؼ العمل،
اؼبهنية تتداخل فيما بينها لتشكل ؾبموعة من اؼبؤثرات الضاغطة على الفرد داخل بيئة العمل، ك من الصعوبة عزؿ 

ىذه اؼبصادر بعضها عن بعض ك يعترب التعرؼ على ىذه اؼبصادر اػبطوة األكذل لفهم الضغوط اؼبهنية لذلك 
 2.سوؼ كباكؿ يف ىذا السياؽ التطرؽ إذل اؼبصادر اؼبختلفة للضغوط اؼبهنية

الضغوط اؼبهنية تواجو العماؿ يف مهن عديدة، ك العامل ال يستطيع اؽبركب من ـبتلف اؼبتطلبات يف معظم 
األحياف، ك ىناؾ مهن تتوفر فيها نسبة مرتفعة من الضغط مثل اؼبساعد االجتماعي، اؼبدرس، الطبيب، رئيس 

مشركع، ككل أعضاء ىذه اؼبهن عن طريق خربهتم كعن طريق مالحظة زمالئهم يف العمل يؤكدكف أف الضغوط قد 
تنتج آثار سلبية خطَتة كاغبلم اؼبرعب يراكدىم يف كل مكاف، فبا يشعرىم بعدـ االستقرار النفسي ك الشعور بعدـ 
، األعراض اعبسمية اليت تًتجم حالة الضيق ك القلق، ك  تقدير الذات ك ىي مؤشرات الضغوط اؼبهنية كفقداف النـو

                                                 
.104مرجع سابق، ص: فاركؽ السيد عثماف-  1  

2 - David Fontana, gérer le stress ed pierre margada Bruxelles, 1990, p 45.  

 ذروة األداء
 أداء األفراد        

        إنهاك  
 زيادة الدافعية

 
كثيرة                                                 

 قميمة
 زيادة المتطمبات
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ىؤالء العماؿ ليست لديهم القدرة على الًتكيز على مهمة فبا يستوجب عدـ الثقة بأعماؽبم، ك ىناؾ دراسات 
من األفراد الذين يعانوف من الضغوط اؼبهنية ليست لديهم أية كسيلة للتعامل مع الضغوط ك  (%60)تبُت أف 

 1.إدارهتا
: كتتمثل مصادر الضغوط اؼبهنية فيما يلي

:  طبيعة العمل.1 .5
تتفاكت اؼبهن من حيث اؼبسؤكليات، طريقة األداء ك النتائج اؼبًتتبة على السلوؾ ك ىذا التفاكت يؤدم إذل 

اختالؼ يف مستول الضغوط، باعتبار أف ىناؾ مهنا تتضمن مسؤكلية اغبفاظ على حياة الناس كتتضمن مستول 
عاؿ من القلق مقارنة باألعماؿ اؼبكتبية مثال، ك الشيء نفسو يقاؿ عن العمل الذم يتخذ صاحبو القرارات مقارنة 

  2.بعمل يعتمد صاحبو على األجهزة الزباذ قراراتو
:  زيادة الحمل الوظيفي.2 .5

وبدث الضغط اؼبهٍت عندما تزداد اؼبهاـ اؼبطلوبة من العامل ك تصنف الزيادة إذل نوعُت زيادة كمية 
(quantitative)ك زيادة نوعية ،(qualitative) يشَت النوع األكؿ إذل إدراؾ الفرد بأف اؼبطلوب منو ،

يتجاكز طاقتو، ك ليس لو كقت كاؼ إلقباز تلك اؼبهاـ أمل النوع الثاشل فيتعلق دبهارة ك قدرة الفرد للتعامل مع 
اؼبهاـ اؼبطلوبة منو فمثال، موظف متخصص يف األمور اؼبالية طلب منو عمل ميزانية لشركة ذات فركع متباعدة 

رأس ماؽبا يقدر باؼباليُت خالؿ ثالثة أياـ، فهذا العامل قد يشعر بأف الوقت اؼبعطى لو غَت كاؼ على الرغم من 
إمكانياتو اؼبهنية، فهو يواجو زيادة كمية يف اغبمل، ك إذا أعطى نفس العمل ؼبوظفة دل يسبق ؽبا التعامل مع ىذا 

. النوع من اؼبسؤكليات من قبل، فإهنا تواجو زيادة ضبل نوعية الفتقارىا اؼبهارات اؼبطلوبة
ضمن ىذا اإلطار يبكن القوؿ أف شاغلي اؼبراكز التنفيذية اليت تتطلب أعماؽبم ازباذ قرارات ك إصدار أحكاـ 

خبربات النوعُت من اغبمل، فعملهم يتطلب سرعة ازباذ القرار كيف الوقت نفسو معرفة األبعاد اؼبختلفة للموضوع 
. اؼبتعلق بالقرار ك الذم يكوف خارج زبصصهم أك قدراهتم

ك يرتبط ضبل العمل بأمراض القلب، ك يف ىذا الصدد أثبتت دراسة أجريت على األفراد الذين تصيبهم النوبات 
منهم يعملوف أكثر  (%70)تبُت منها أف (كىي سن مبكرة نسبيا ؽبذه النوبات )القلبية ك ىم يف سن الرشد

 3.ساعة أسبوعيا (60)من
:  صراع الدكر.3 .5

يقـو صراع الدكر عندما تتعارض مهاـ الوظيفة مع فكرة الشخص عن نفسو أك عن دكرة أك قد تتعارض مع 
ميولو ك طموحاتو، كمن أشهر األمثلة يف ىذا اجملاؿ ىو الصراع بُت متطلبات  العمل ك األسرة، فأحيانا يتطلب 

                                                 
1 - David Fontana, op, cit p49. 

. 97، ص 2000السلوؾ يف اؼبنظمات، الدار اعبامعية للطباعة ك النشر ك التوزيع، مصر،: راكية حسن -   2
. 100مرجع سابق ذكره، ص : راكية حسن -  3
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العمل الغياب عن األسرة لفًتة، كالسفر يف مهمة معينة، ك ىذا ما ىبلف التوتر النفسي ك الشعور بالضغط ك 
. القلق نظرا لًتؾ العمل ك عدـ قدرة الفرد على الوفاء بالدكر األسرم ك متطلبات الوظيفة ك هبذا وبدث الصراع

ك كذلك يظهر الصراع عندما هبد العامل نفسو ربت أكثر من قيادة ك يتلقى أكامره من أكثر من رئيس يطلبوف 
. منو القياـ بوظائف متناقضة

:   غموض الدكر.4 .5
يقصد بغموض الدكر االفتقار للمعلومات فيما ىبص الصالحيات ك الواجبات ك اؼبسؤكليات ك عدـ كضوحها 

ك اختالطها عند فبارسة كاجبات أخرل، فمثال قد يقـو العامل بعدة أعماؿ تنفيذم بينما يقتصر دكره على 
اإلشراؼ العاـ فقط، كما يظهر غموض الدكر يف عدـ سبكن الفرد من مسؤكلياتو الوظيفية ك من نوع العمل 

: اؼبطلوب منو ك يبكن أف يظهر الغموض يف كاحد أك أكثر من ىذه اجملاالت
. مسؤكلية الفرد- 
. مصادر السلطة- 
. تقييم اؼبشرؼ ألداء الفرد- 
. التغَتات التكنولوجية اليت تتطلب أف يغَت العامل عملو- 

ك يسبب كل من صراع الدكر ك غموضو توترا ك عدـ الرضا عن العمل ك البفاض تقدير الفرد لذاتو مع الغياب 
 1.عن العمل ك عدـ التفاشل فيو

:  تقييم األداء.5 .5
يقصد بتقييم األداء إعطاء حكم على السلوؾ اإلنتاجي للعامل، ك منحو العالكة أك الًتقية أك حرمانو منها، 
حسب نتيجة التقييم، ك من ىذا اؼبنطلق فإف العماؿ ذكم التقديرات اؼبنخفضة يف عملية التقييم يركف يف ىذا 

مصدرا من مصادر ضغوط العمل ك الشعور بالتوتر، فتقييم عملية تساعد الفرد على معرفة جوانب القوة ك جوانب 
الضعف يف أدائو، ك الشعور باالطمئناف عند مقارنة أدائو مع أداء اآلخرين ىذا ما يعرؼ باؼبقارنة الإلجتماعية، 
كإذا أجريت عملية التقييم يف جو تسلطي فإف ذلك يساىم إذل حد بعيد يف توتر اؼبوقف ك جعلو مصدرا من 

 2.مصادر الضغط النفسي للعامل
:  العمل بالتخصص.6 .5

ربدث ضغوط العمل بسبب العمل يف غَت ؾباؿ االختصاص، كيشعر اؼبوظف أك العامل بأنو قضى فًتة تعليم 
 .طويلة ك ال يستفيد منها، فبا هبعلو ؿببطا ك بذلك يفقد األمل فبا ينتج عنو عدـ إتقاف اؼبهنة
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:   العمل الركتيني.7 .5
العمل الركتيٍت يؤدم إذل مشاعر اؼبلل ك الضيق، حيث تتسم العديد من األعماؿ بالركتُت ك التكرار ك اعبمود، 

 1.أم عدـ التجديد، حبيث يتسرب الشعور باؼبلل ك االنضغاط النفسي إذل العامل
:  قلة الحمل الوظيفي.8 .5

يعترب قلة اغبمل الوظيفي عامال ؾبهدا إذ ال يكوف حجم العمل كافيا لشغل كقت الفرد، ك يتمثل اغبمل 
الوظيفي يف األعماؿ اليت تتطلب قدرات أقل من إمكانيات الفرد ك ال تتحدل قدراتو تتطلب جزءا يسَتا من كقتو 

إذ هبد الفرد نفسو عرضة للملل، ك ىذا وبمل يف طياتو نتائج سلبية على اؼبنظمة، كما يبثل مصدرا للصراع 
. الداخلي ك اىتزاز الثقة بالنفس

: المسؤكلية عن اآلخرين.9 .5
ربمل اؼبسؤكلية يتطلب درجة من الضغط النفسي يف البيئات اليت تعطي كزنا ك أنبية للمحاسبة يف العمل، ك 

يزداد العبء إذا كانت تلك اؼبسؤكلية مرتبطة بالعمل مع األفراد كمهنة الطبيب، اؼبدرس، مقارنة باؼبسؤكلية اؼبتعلقة 
باألجهزة ك اآلالت، فقرار ىبص ترقية أك نقل أك استغناء عن موظف يتضمن درجة عالية من الضغط على 

. صاحب القرار بسبب اآلثار الفردية االجتماعية ؽبذه القرارات
:  فرص غير كافية للتطوير المهني.10 .5

يعترب إحساس العامل بغياب فرص لتطوير مهاراتو أك االرتقاء دبستول التأىيل غياب اؼبساكاة يف اؼبعاملة، 
غياب العدالة يف الًتقية، تشكل مصادر للقلق ك اإلحباط ك تسبب عدـ الرضا الوظيفي،فبا يؤدم بالعامل إذل 
البحث عن عمل آخر، أك التقاعد اؼببكر، كقد يلجأ العامل إذل أساليب تكيفيو مثل تقليل اعبهد اؼببذكؿ يف 
 2.العمل، اللجوء إذل التدخُت ك العقاقَت، التباعد االجتماعي ك السلبية أقباه القرارات اإلدارية ك االستحقاؽ هبا

: الظركؼ الفيزيقية للعمل.11 .5
دكرا كبَتا يف صنع الضغوط ك االستجابة ؽبا، كنقصد بالبيئة اؼبادية الظركؼ  (الفيزيقية)تلعب البيئة اؼبادية 

 .العامة اليت ربيط بالعاملُت ك ىي شركط قد ال يستطيع بعض العماؿ التحكم فيها
من أكلئك الباحثُت الذين كجهوا االنتباه إذل مصادر الضغوط اؼبتعلقة  ( Selye1979 )" سيلي"ك يعد ىانز

: ببيئة العمل، فقد أشار إذل أف كثَتا من ظركؼ العمل اؼبادية تسبب الضغوط لألفراد، ك تتضمن ىذه الظركؼ
 3.الضوضاء، ك الضوء ك اختالؼ درجة اغبرارة ك الصوت الناجم عن البيئة الداخلية للعمل ك اآلالت اؼبوجودة فيو

اليت مفادىا أف السلوؾ ىو نتيجة تفاعل الشخصية مع البيئة قد  (Levin)" لفُت"كعلة الرغم من أف معادلة 
مضى عليها زمن ليس بقصَت، إال أف االىتماـ بالتفاعل اؼبتبادؿ بُت الفرد ك البيئة ضمن إطار زبصصي يعترب 
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ك يهدؼ  (environnemental psychologie)حديثا نسبيا ك يعرؼ ىذا اجملاؿ بعلم النفس البيئي 
. أساسا إذل إهباد اغبلوؿ العلمية للمشكالت الناذبة عن البيئات اؼبصممة ضمن ىذا اجملاؿ

ك الضغط البيئي يشَت إذل أف بعض عناصر البيئة اليت يتعرض ؽبا الفرد سبثل مصادر ضغوط عليو مثل اغبرارة، 
التلوث، الضجيج، االزدحاـ ك قد ترتبط باستجابات سلوكية متباينة، فعلى سبيل اؼبثاؿ مدخل السلوؾ اؼبقيد 

يتعلق باغبالة اليت هبد فيها الفرد نفسو غَت قادر على التحكم أك التصرؼ يف بيئة مزدضبة كغَت منتظمة ك تكمن 
خطورة استمرار عدـ التحكم يف كصوؿ الفرد إذل حالة تعرؼ بعجز اؼبتعلم أك اؼبكتسب ك اليت تؤدل يف حالة 

. استمرارىا إذل اختالؿ التوازف يف الصحة النفسية للفرد
: ك فيما يلي عناصر البيئة المادية الضاغطة

تكوف اغبرارة مصدرا للضغط يف حالة تطرفها من حيث الزيادة ك االلبفاض، ك تتحكم اؼبراكز العليا : الحرارة- 
تقريبا، فإذا ما شعر الفرد  (37)يف الدماغ يف عملية تنظيم درجة حرارة اعبسم حيث تضبطها عند درجة حرارة 

عن طريق حاستو اعبلدية أنو يتواجد يف كسط تقل درجة حرارتو عن ىذا اؼبستول فإنو يشعر بالربد ك العكس 
صحيح، ك إف كل ىذا ال يبنع اؼبراكز من العمل بوسائل ـبتلفة للحفاظ على درجة حرارة اعبسم الداخلية ثابتة 

. باستمرار عند اؼبستول اؼبذكور
وبدث األثر السليب يف حالة اإلضاءة اؼبتطرفة، ك تساعد اإلضاءة اؼبناسبة على سهولة اإلدراؾ، ك : اإلضاءة- 

باؼبقابل تؤدم اإلضاءة الغَت مناسبة إذل مشكالت الصراع الناتج من تكيف العضالت للتمكن من رؤية كاضحة، 
لذا ينبغي مراعاة موقع أجهزة اإلضاءة من حيث االذباه بالنسبة للعُت، ك إمكانية التحكم يف درجتها من األمور 

. اإلهبابية ؼبستخدمي اؼبكاف
يشكل التعرض للمستويات العالية من الصوت مصدرا للضيق ك عدـ الًتكيز ك االنزعاج ك ردبا إذل : الضوضاء- 

ديسيبل بصورة مستمرة، ك اعبدير بالذكر ىو التأكد على  (85)فقداف السمع يف حالة التعرض ؼبستول أعلى من
أف الصوت كحده ال يعترب العنصر اغباسم يف شعور الفرد بالضوضاء من عدمو، حيث يتدخل إدراكو ك ىدفو ك 

 1.خرباتو السابقة يف ربديد درجة تكيفو مع الصوت ك درجة شعوره بالضوضاء
إف ظاىرة الضغوط اؼبهنية قد سبس أغلب العاملُت يف اؼبؤسسة ابتداءا من العماؿ إذل اؼبسؤكلُت مركرا باؼبؤطرين، ك 

زبتلف مصادر الضغط حسب نوع قطاع العمل ك حسب كظيفة العامل يف اؼبؤسسة، ك يبكن صبع مصادر 
: ضغوط العمل يف ثالث متغَتات أك ؿباكر ىي

 (.la tache) مصادر ضغط ؽبا عالقة باؼبهمة -1
 (.le contexte de l’entreprise )مصادر ضغط ؽبا عالقة دبضموف اؼبؤسسة -2
 (.relation interpersonnelles) مصادر ضغط ؽبا عالقة بُت العاملُت -3

                                                 
. 108 ،106صص مرجع سابق ذكره، : راكية حسن -  1



 الضغوط المهنية............................. .................:  .............ؿ األكؿ ػالفص

 

28 

 1:ك يبكن توضيح ىذه اؼبصادر يف اعبدكؿ التارل
العالقة بين العاملين بنية المؤسسة المهمة 

. عبء العمل- 
 اػبوؼ من نتائج األخطاء -

. احملتملة
. عدـ ربديد اؼبنصب- 
. صراع الدكر ك غموضو- 
. نقص يف التأىيل ك التكوين- 
. تناقص األكامر ك عدـ اتساقها- 

. عدـ ثبات اؼبؤسسات التنظيمية- 
 (مؤسسة عامل)صراع من نوع - 
عدـ توفر اإلمكانيات ك - 

. ـبتلف الشركط اؼبادية

سوء العالقة بُت أفراد اؼبؤسسة - 
غياب اغبوار ك االتصاؿ بُت - 

. العماؿ
ضعف السند ك عدـ توفر اؼبسَتين - 

. األكفاء

. مصادر الضغوط المهنية: (01)جدكؿ رقم
نالحظ من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف ىناؾ ثالثة مصادر لضغوط العمل ك ىي مصادر خاصة باؼبهمة ك *- 

. مصادر تتعلق ببنية اؼبؤسسة ك مصادر خاصة بالعالقة بُت العاملُت
: مصادر الضغوط المهنية لدل المدرسين .6

أصبحت العديد من اؼبؤسسات على اختالؼ طبيعتها تعاشل من تزايد معدالت ضغوط العمل، إذ مشلت مهن 
عديدة من بينها مهنة التدريس إذ تصنف اؼبدارس ضمن أعلى البيئات الضاغطة ك بذلك يواجو اؼبدرس الكثَت من 

الظركؼ ك الصعوبات اليت ذبعلو غَت راض عن مهنتو، ك ىذا ما يزيد معاناتو النفسية اؼبتمثلة يف القلق، التوتر، 
 2.تدشل الدافعية، كىذا ما ينعكس سلبا على أداء رسالتو على أحسن كجو

تنبع مصادر الضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرس من اؼبهنة اليت يقـو هبا، فهي تتعلق بشركط عملو ك موقفو منو ك موقف 
اآلخرين ك فرصة اغبياة أمامو ك أماـ اآلخرين ك حدكد دخلو، ك عالقتو باإلدارة اليت يعمل لصاغبها ضف إذل 

ذلك أف االتصاؿ بعقوؿ غَت ناضجة ك مع مستويات معرفية متفاكتة ك مشكالت تعود إذل أعمار دكف عمره ك 
أنو وبمل باستمرار أعباء غَته ك يعاجل باستمرار دكافع ـبتلفة ك متنافرة، ك يعايشو باستمرار التناقض الذم يبيز 

اجملتمع، ك هبد صعوبة يف الكيفية اليت يوازم فيها بُت دكره كمحافظ على أشكاؿ اؼباضي ك خلق أشكاؿ اؼباضي 
. ك خلق أشكاؿ جديدة من العادات

ك مصادر الضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسُت قد تباينت تصنيفاهتا ك مسبباهتا بُت الباحثُت الختالؼ توجهاهتم 
من خالؿ نتائج دراستو اليت  (Blache)" بالش"النظرية، لكن ىناؾ ؿباكر تشًتؾ فيها ك لقد توصل الباحث 

: مدرسا إذل تبياف ثالث مصادر أساسية ترتبط بالضغوط اليت يواجهها اؼبدرس ك ىي (392)أجريت على
ضغوط ترتبط بطبيعة العمل الذم يؤديو اؼبدرس - 
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. ضغوط ترتبط خبصائص التالميذ- 
  1.ضغوط ترتبط باؼبناخ اؼبدرسي- 

يف كندا توصل ىذا الباحث إذل تبياف طبس مصادر أساسية  (loiselle jean( )1992)ك استنادا إذل دراسة 
: للضغوط اؼبهنية للطور االبتدائي ك اؼبتوسط ك تتمثل ىذه اؼبصادر يف

. عبء الفصل- 
. اإلمكانيات اؼبادية- 
.  الوقت- 
. العالقات مع الزمالء ك أكلياء التالميذ- 
 2.اغباجة إذل االعًتاؼ اؼبهٍت- 

إذل تبياف مصادر رئيسية للضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسُت يف ثالث  (2007)" باىي سالمي"كما توصلت دراسة 
: ؿباكر ىي

. مصدر ضغوط أعباء اؼبهنة- 
. مصدر ضغط السياسة التعليمية- 
 3.مصدر ضغط اؼبكانة االقتصادية- 

: إذل تبياف ثالث مصادر أساسية للضغوط اؼبهنية ك ىي (Cooper et stora)" كوبر ك ستورا"كما توصل 
. العالقات التنظيمية- 
. قرارات اإلدارة العليا- 
 4.تطبيق اإلسًتاتيجيات اعبديدة- 
:  مصادر ضغوط بيئة العمل.1 .6

عندما يواجو األفراد نوعُت رئيسيُت  (quik" )كويك"ك (nilson)" نيلسوف"تظهر الضغوط اؼبهنية حسب
   الناجم عن تعارض التوقعات اؼبرتبطة باؼبهاـ الوظيفية، فعندما  (صراع الدكر)من ضغوط الدكر يف العمل ك نبا 

يتعرض الفرد ؼبوقف يفرض عليو متطلبات متعارضة، فإنو يعاشل من صراع الدكر فقد تتطلب كظيفة الفرد العمل 
لساعات طويلة، ك قد يتعارض ذلك مع متطلبات دكره كزكج، كىناؾ غموض الدكر الذم وبدث نتيجة لعدـ 

فهم العاملُت ؼبا ىو متوقع منهم، كيعٍت غموض الدكر على مستول اؼبدرسة عدـ كضوح الؤيا للعاملُت باؼبدرسة 
عن مسؤكلياهتم ك كاجباهتم ك حقوقهم ك كيفية اغبصوؿ عليها، ك تشَت بعض الدراسات أف حديثي التخرج 

                                                 
مصادر الضغوط اؼبهنية  ك االضطرابات السيكوسوماتية لدل مدرسي االبتدائي، اؼبتوسط ك الثانوم أطركحة لنيل شهادة دكتوراه يف : باىي سالمي-  1

. 87، ص 2007علم النفس االجتماعي، جامعة اعبزائر
2  -bernard gangloff ,satisfaction et souffrance au travail,ed l’harmattan,paris,2000,p 70. 
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اؼبلتحقُت بالعمل يكونوف أكثر شعورا بالضغوط، ك أف تلك الضغوط تقل يف الوظائف العليا نتيجة اػبربة اؼبكتسبة 
. لذلك

:  عبء العمل.1.1 .6
يأخذ عبء العمل صورتُت أساسيتُت ك نبا زيادة عبء العمل ك يعٍت قياـ الفرد دبهاـ ال يستطيع إقبازىا يف 
الوقت اؼبتاح، ك أف ىذه اؼبهاـ تتطلب مهارات عالية ال يبلكها الفرد ك عدـ تناسب مؤىالتو مع طبيعة العمل، 

ككل ذلك يؤدم إذل نشأة بعض الضغوط اليت تؤثر على أداءه، فيعترب زيادة نصيب اؼبدرس يف تدريس بعض اؼبواد 
. مصدرا من مصادر الضغوط

:  انخفاض عبء العمل.1.1.1 .6
يتطلب أداء العمل مستول منخفض من اؼبهارة، نتيجة البطء يف سرعة العمل ك صغر حجم العمل ك ىو ما 

 1.يطلق عليو بتفاىة العمل الذم يسبب اؼبلل ك الركتُت
:  ضغط العمل التربوم.2.1 .6

يواجو اؼبدرس باستمرار متطلبات متباينة ك متناقضة كمقاكمة التالميذ ك نظاـ اؼبدرسة من جهة، ك بُت متطلبات 
اؼبناىج ك قدرات التالميذ من جهة أخرل، فعمل اؼبدرس ينطوم على عدد كبَت من الشركط اليت تواجهو 

بالصعوبات فواجباتو كثَتة ك اتصاؿ اؼبدرس يف أكثر أكقات العمل ىو اتصاؿ مع عقوؿ ك مع مستويات معرفية 
. متفاكتة يف البفاضها ك ارتفاعها

باإلضافة إذل ذلك تتميز اإلدارة بالتعقيد ك عدـ اؼبركنة، فبا هبعل اؼبدرس أماـ موقفا فيو أكثر من التعقيد، إذ 
يشعر أحيانا بعدـ الطمأنينة يأتيو من رأم اإلدارة فيو، أك رأم اؼبفتش، ك يف ىذا اعبو يكوف عليو أف يركز انتباىو 
لساعات متعددة خالؿ النهار ك أف اإلرىاؽ الذم يصيب اؼبدرس من جراء ضغط العمل ك شركطو، كما يتطلبو 
من تنوع يف اؼبسؤكليات، ك عناية يف التحضَت ك تركيز يف االنتباه، ك دقة يف التعامل مع الناشئُت ال يعد لو إرىاقا 

 2.يبكن أف يأيت من العديد من اؼبهن األخرل
:  إكتضاظ األقساـ.3.1 .6

يبثل إكتضاظ األقساـ أحد العوائق األساسية للمدرس عن أداء أدكاره الًتبوية ك يعترب مصدر قلق لو إذ ال يتمكن 
يف بعض األحياف من إسباـ درسو يف الوقت احملدد، ك ال يتمكن من إيصاؿ اؼبعلومات ك ربقيق أىدافو بالكفاية 

اؼبطلوبة إذل كل التالميذ ك ىناؾ معايَت لألقساـ البيداغوجية اليت تعترب مبوذجية من حيث السعة، الوزف، اإلضاءة، 
التهوية ك عوازؿ الضوضاء ك أف الواقع اؼبدرسي اؼبعاش يف اعبزائر ك الذم يتسم بأعداد التالميذ اؼبتزايدة أماـ قلة 

 .اؼبؤسسات الًتبوية يسبب ضغطا للمدرس
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:  عدـ األمن في الوظيفة.4.1 .6
تعترب الًتقية ك التطور يف اؼبهمة الًتبوية ضركرة ؼبواجهة الشعور بعدـ األمن الذم يراكده من حُت آلخر نتيجة 

للخوؼ فبا سيحدث لو مستقبال، ك ذلك تدعيما ؼبكانتو يف اؼبؤسسة اليت يعمل فيها ك ىكذا تصبح اؼبهمة 
الًتبوية اليت يزاكؽبا اؼبدرس مصدر رضاه إذا ما كانت تفتح لو ؾباؿ التقدـ فيها، ك إبراز قدراتو اؼبهنية أكثر ك على 
العكس قد تصبح مصدر عدـ رضا ك عدـ أمن ك خوؼ من فقداف الوظيفة، عندما ىبتل سلوكو ك ال يتوازف مع 

 1.شركط ك ظركؼ اؼبهمة الًتبية
إذل أف اؼبهنة تعترب مصدرا للضغوط، ك تشمل  (Davidson( )2001) "دافيدسوف"ك يف ىذا الصدد يشَت

: على
 .عدـ األمن يف الوظيفة -1
 .نقص فرص التنمية اؼبهنية للًتقية -2
 2. االنتقاؿ اؼبفاجئ من مكاف العمل -3

 : مصادر ضغوط العالقات التربوية.2 .6
توجد العديد من اؼبتغَتات اليت تساىم يف توتر اؼبدرس، نتيجة لسوء عالقاتو سواءا مع اؼبدير، اؼبفتش أك 

. الزمالء ك الطالب، ىذا ما يسبب مصدر من مصادر الضغوط اؼبهنية لديو
:  اإلدارة المدرسية.1.2 .6

يبثل اعبهاز اإلدارم إحدل العوامل اؼبهمة اليت تدعوا إذل اؼبضايقة يف العمل الًتبوم، ك يعترب اؼبدير اؼبسؤكؿ 
األكؿ يف اؼبؤسسة التعليمية إذ يلعب دكر اؼبنسق ك اؼبوجو لطبيعة العمل الًتبوم داخل اؼبؤسسة، فإذا كاف يقـو 

بالتسيَت احملكم ك الغَت الفوضوم، فإف ذلك يدفع اؼبدرسُت إذل احًتامو ك اؼبسانبة معو يف التسيَت اغبسن 
للمؤسسة الًتبوية، أما إذا قاـ بدكر معاكس، يصبح بذلك مصدر إزعاج ك ضغط، فالتعاكف اؼبتبادؿ بُت اإلدارة ك 

اؼبدرسُت على حل اؼبشاكل الداخلية ك اػبارجية للتعليم، يزيد من قوهتم ك سباسكهم كوف التعليم عملية إنسانية 
: قبل أف تكوف عملية تربوية ك تساىم إدارة اؼبدرسة يف

. تشجيع اؼبدرس على التفكَت يف األساليب اغبديثة يف التدريس- 
. تشجيع التقوصل الذايت من جانب اؼبدرس- 
. التعاكف يف التفكَت ك التخطيط ك التنظيم- 
 .االتصاؿ الفعاؿ يف النظاـ اؼبدرسي- 
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:  المشرؼ التربوم.2.2 .6
يقـو دبهمة اإلشراؼ الًتبوم اؼبوجهوف اؼبتخصصوف الذين يزكركف اؼبدرسة بُت حُت ك آخر، كذلك قصد معرفة 
نواحي القوة ك الضعف لدل اؼبدرسُت ك توجيههم التوجيو السليم، إال أف ىناؾ نظر يف الًتبية اغبديثة ترل أفضلية 
عدـ تواجد اؼبفتش، ألنو يشكل عائقا للتطور ك حرية اؼبدرس يف التصرؼ للقياـ بدكره الًتبوم كما يرغب حسب 

أصوؿ الًتبية ك "يف كتابو (1984)" ؿبمد رفعت رمضاف"مقتضيات الواقع ك اإلمكانيات، كيف ىذا الصدد يقوؿ 
إف اإلشراؼ الفٍت ذباكز ال يساير اؼبدرسة اغبديثة يف العقد اعبديد، ك ال يتفق مع اذباىات الًتبية " علم النفس 

اغبديثة، ألنو قد أساء إذل العالقة بُت اؼبفتش ك اؼبدرسة كدل يفد اؼبدرس بل ترؾ فيو اغبسرة ك اؼبرارة، ألنو دائما 
موضع اؼبمتحن ك ىناؾ من اؼبفتشُت من هبهل دكره الًتبوم، ك هبعل اؼبدرس ىدفو األساسي ك ينسى بذلك 

التلميذ إذ يستغل الفرصة إلىانة اؼبدرس، ك ىذا ما يولد مشاعر اػبوؼ ك الكراىية يف بعض األحياف لدل بعض 
اؼبدرسُت، ك بذلك يصبح اؼبفتش عامل إزعاج اؼبدرس خصوصا إذا ما أحبطت ؾبهودات اؼبدرس عندما يشعر 

 1.بأنو دل يقيم حق تقييمو خالؿ إحدل زيارات اؼبفتش لو
:  ضغوط التالميذ.3.2 .6

تظهر ىذه الضغوط من خالؿ عدـ مقدرة اؼبدرس على دفع التالميذ إذل الدراسة ك اإلقباز، كسط جو كثرت 
فيو اؼبغريات اؼبادية ك اؼبؤثرات اإلعالمية ك اليت تشكل ضغطا مستمرا على اؼبدرس ك التلميذ، إذل جانب ذلك 
فلقد كثرت مشكالت آداب السلوؾ ك إنظباطو خاصة عند اؼبراىقُت يف اؼبرحلة الثانوية، إذ يبيلوف إذل الثورة ك 

العصياف ك التمرد ك يتجهوف كبو إىانة اؼبدرس ك اػبركج عن طاعتو ك تشكل السلوكات اؼبنحرفة من قبل التالميذ 
كتعاطي اؼبخدرات ، السجائر، العدكاف، ضغطا كبَتا على اؼبدرسُت إذل جانب ذلك انتشار معدالت الرسوب ك 

 2.التسرب اؼبدرسي رغم اعبهود اؼببذكلة ك ىذا ما وبد من دافعية اؼبعلم ك عطاءه
:  الصراعات مع الرؤساء.4.2 .6

تشكل يف معظمها مصدرا للضغط، ك ذلك باعتبار الرئيس  (رئيس ك مرؤكس)توجد صراعات ال قيمة ؽبا مع 
لديو قدرة التحكم فيما ىبص اؼبصادر اؼبادية ك يبكنو أف يسيطر على العامل من حيث مركز العمل، شركط العمل 

يف اؼبنصب، ك يف بعش  (العالكة ك الًتقية)باعتباره اؼبسؤكؿ على إعطاء العماؿ فرص التطور اؼبهٍت من حيث 
األحياف يعطى منصب أقل فبا يستحقو العامل، ك ىذا يعترب دبثابة تصغَت للمكانة اؼبهنية خاصة أماـ زمالئو، ىذا 

ما هبعل العامل يشعر بعدـ تقدير الذات ك تتكوف لديو نظرة سلبية أذباه عملو ىذا ما وبد قدرتو على األداء ك 
 3.إتقاف العمل
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:  الصراعات مع الزمالء.5.2 .6
من اؼبفًتض أف يكوف اعبو االجتماعي يف العمل مليئا بقرص التعاكف ك تبادؿ األفكار، لكن ما يالحظ أف 

معظم اؼبنظمات تكثر فيها الصراعات ك اػبالفات بُت العماؿ، ك ىناؾ تفاعل ك تداخل بُت ـبتلف اؼبتغَتات ك 
ىي من نوع صراعات شخصية من أجل اغبفاظ على اؼبنصب ك اؼبكانة، ك ىناؾ أدكار غَت ؿبددة ك ىكذا تصبح 

يومية عبارة عن سلسلة من اؼبواجهات بُت األفراد يف جو يسوده االهتامات ك األكاذيب ك ىذا ما يولد الضغط 
  1.اؼبهٍت

:  مصادر الضغوط المادية.3 .6
:  األجر.1.3 .6

األجر عبارة عن القيمة النقدية اليت يتقاضاىا العامل كمقابل ػبدماتو اليت يؤديها، ك يعترب من أىم العوامل اليت 
" ىاملتوف"تؤثر يف حياة اؼبدرس ك سعادتو إذ يعترب عند الكثَتين اؼبورد الوحيد للرزؽ ك كما يقوؿ 

(Hamilton)  ال يبكن للعمل الذم ال يدر رحبا أف يؤدم إذل التوافق، فاألجر الذم وبصل عليو اؼبدرس ك
قيمتو ك اؼبنح اإلضافية دافعاف قوياف للتمسك بالعمل الًتبوم يف حالة ما إذا كاف عملو ال يدر عليو الدخل 

الكايف إلشباع تلك اغباجات فهذا ما يسبب لو اإلحباط النفسي ك يدفعو إذل ترؾ العمل الًتبوم أك القياـ بعمل 
آخر حبثا كراء بديل لو كالتجارة أك العمل بالساعات اإلضافية يف اؼبؤسسات التعليمية اغبرة، ك ىذا ما يزيد عليو 

. ضغطا ك جهدا قد يؤثراف على توازنو ك حىت على مستول كفايتو الًتبوية
:  قلة الكتب المدرسية.2.3 .6

يعترب الكتاب اؼبدرسي صلب عملية التدريس إذ وبدد اؼبعلومات اليت هبب أف تدرس للتالميذ ك عدـ توفره أك 
. نقصو يسبب مصدر ضغطا نفسيا للمدرس

:  انعداـ الوسائل التعليمية.3.3 .7
الوسائل التعليمية ىي األدكات ك الطرؽ اؼبختلفة اليت تستخدـ يف اؼبواقف التعليمية ك اليت ال تعتمد كلية على 

فهم الكلمات ك الرموز ك األرقاـ، لذلك فهي تستخدـ يف صبيع اؼبراحل التعليمية ك مع صبيع التالميذ على 
اختالؼ مستوياهتم العقلية، ك من ىنا يظهر دكر الوسائل اؼبعينة السمعية ك البصرية ك خصوصا كسائل 

التكنولوجيا اغبديثة ك أنبيتها يف العملية التعليمية ك زيادة فاعليتها، فإذا انعدمت ىذه الوسائل صعبت مهمة 
 2.اؼبدرس

طريقو تصميم اؼبكتب، ك مستول : ك ىناؾ مصادر ضغوط مادية أخرل تسبب الضغوط اؼبهنية من بينتها
اإلضاءة ك درجة اغبرارة ك التهوية ك مدل توفَت كسائل الصحة من احتماؿ التعرض ألم ـباطر أك أمراض مهنية ك 

يبكن تأثَتىا مباشرة على العاملُت دبا فيهم اؼبدرسُت ك مستول أدائهم ك حبهم لعملهم، ك يتولد ضغوط ذات 
                                                 

1 - simon idelman, endocrinologie, fondements physiologiques èd opu, alger,1993. 
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مستويات ـبتلفة تزيد ك تنخفض حسب نوع العمل ك طبيعتو، كلكنها تؤدم يف النهاية إذل قلة اإلنتاج أك الكفاءة 
 1.أك االثنُت معا

:  مصادر الضغوط المتعلقة بالفرد.4 .6
إف اغبديث عن مصادر ضغوط العمل ال يبكن أف يتم دبعزؿ عن فهم الفرد ذاتو ك ردكد أفعالو اذباه اؼبؤثرات 
اليت يتعرض ؽبا، ك مناؾ الكثَت من العوامل اليت تؤثر على اؼبدرس ك ىي عوامل ذاتية ك اليت تساىم يف حدكث 

: ضغوط العمل لديو ك اليت نوجزىا يف العنصر التارل
 ىو شرط ضركرم للقياـ دبهنة التعليم، إذ بساعد على التوافق اؼبهٍت للمدرس طاؼبا يؤمن برسالتو :الميل المهني

التعليمية ك يتماشى أىداؼ عملو بأىدافو يف اغبياة ك قيمو الشخصية، ك اؼبدرس الذم ال يرغب يف مهنة التعليم، 
قبده ال يبذؿ جهودا يف سبيل تعليم األطفاؿ ك اؼبراىقُت ألف مبادئو ك أىدافو قد زبتلف عن تلك اليت توجد يف 

مهنة التعليم، ىذا ما ينعكس سلبا على مردكده الًتبوم فالرغبة ك االستعداد للتعليم عامالف أساسياف لكي وبدث 
 2.التوافق اؼبهٍت حيث يكوف الفرد قادرا على مواجهة اؼبشاكل ك الصعوبات مهما كاف نوعها

: آثار الضغوط المهنية على المدرسين .8
إف أغلب اآلثار اؼبًتتبة على ضغوط العمل ليست بالضركرة سلبية ألف ىناؾ بعض اآلثار اإلهبابية للضغط قد 

تدفع العامل كبو اإلقباز ك التفوؽ، ك تكوف حافزا للتنافس ك الدافعية، ك حل اؼبشكالت، فالضغط ظاىرة من 
 l’épuisement'ظواىر اغبياة، لكن الضغوط اغبادة ك اؼبزمنة تؤدم إذل اإلهناؾ اؼبهٍت 

professionnelle ' كوف مهنة التعليم تعترب من اؼبهن اليت لديها مستول عاؿ من الضغوط ك ىذا الرتباطها
باعبانب االجتماعي، ك لقد توصلت العديد من الدراسات أف اؼبهن ذات الصلة بالتفاعل مع اجملتمع مثل التعليم 

. ك اػبدمات الصحية ك االجتماعية تتضمن مستول عاؿ من الضغط
ك هبب اإلشارة إذل أف مكاف العمل ال يعترب اؼبصدر الوحيد للضغط لكن إذا نظرنا إذل الفرد الذم يقضي أكثر 

من كقتو ك ىو يعمل، فإف عمل اؼبدرس ال يتوقف فقط يف اؼبدرسة بل تتبعو إذل البيت ك أماكن  ( %60)من 
 3.أخرل

: ك ىناؾ نوعاف من آثار الضغوط اؼبهنية على اؼبدرسُت ك نبا- 
:  الغياب ك التأخر عن العمل.1.1 .7

تؤدم إذل البفاض مستول الوالء للمدرسة ك البفاض مستول الركح اؼبعنوية، ك التأخر عن  ضغوط العمل
العمل من قبل اؼبدرسُت، فزيادة الضغوط اؼبهنية تؤدم إذل ترؾ العمل ىركبا من الضغوط اؼبختلفة، يعود أساسا إذل 
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عدـ القدرة على التكيف مع بيئة العمل أك اؼبدرسة ك قد يزداد االنسحاب عن العمل، كما يبكن أف تلجأ 
. اؼبدرسة إذل استبداؿ بعض العناصر الغَت مفيدة، ذلك بإتاحة الفرصة ألشخاص جدد يتصفوف باغبيوية ك النشاط

:  ضعف االتصاالت.2.1 .7
إف اؼبستول اؼبرتفع من ضغوط العمل يؤثر على مبط ك طبيعة االتصاالت بُت األفراد داخل اؼبدرسة، ك كلما 
ازداد غموض الدكر ك صراعو أدل ذلك إذل زيادة معدؿ الضغوط الذم يًتتب عنو تدىور اعبانب ألعالئقي يف 

اؼبدرسة ك توكيد الكراىية ك عدـ الثقة فبا يساىم يف إثارة اغبقد ك الغَتة ك الصراع بُت الزمالء، كما أف توتر ىذه 
العالقات يًتتب عنو البفاض رضا اؼبدرسُت الذم يظهر أحينا يف الغياب ك عدـ انتظاـ حضورىم اليومي ك عدـ 

. إتقاف اؼبهمة
:  اتخاذ القرارات الخاطئة.3.1 .7

إف اضطراب العالقات يف العمل ك انسداد قنوات االتصاؿ بُت اؼبدرسُت يؤدم إذل عدـ الثقة ك عدـ 
اؼبوضوعية يف ازباذ ـبتلف القرارات اؼبرتبطة بالعملية التعليمية، نتيجة تعرض اؼبدرس غبالة عدـ االتزاف ك التوافق 

النفسي ك عدـ إهباد اغبلوؿ للمشاكل اؼبختلفة اليت تواجو العامل ك بالتارل يتم ازباذ ـبتلف القرارات بصورة 
  1.خاطئة، ىذا ما يؤدم إذل نتائج سلبية كخيمة سواء على الفرد أك اؼبنظمة بصفة عامة

:  آثار الضغوط المهنية على مستول الفرد.2 .7
الفرد ىو اؼبستقبل األساسي ك اؼبباشر للضغوط اؼبختلفة ك تأخذ ىذه اآلثار صورا متعددة، فقد تكوف جسمية 

أك نفسية، سلوكية، معرفية ك اجتماعية ك قد تكوف شاملة ؽبذه اعبوانب، فالضغوط ربدث ربوالت يف جسم 
اإلنساف مرتبطة بتأثر اعبهاز العصيب ك زيادة اإلفرازات الغددية اليت تؤثر سلبا على صحة الفرد، ك تظهر مؤشرات 

الضغوط على شكل اضطرابات اليت قد تتطور إذل أمراض خطَتة تتسبب يف االنقطاع الكلي عن العمل، لكن 
ىذه اآلثار تتباين من فرد إذل آخر تبعا للفركؽ الفردية ك اختالؼ ظركؼ العمل ك متطلباتو كفيما يلي نشَت إذل 

 2:ىذه اآلثار اؼبختلفة
:  اآلثار النفسية السيكولوجية.1.2 .7

يًتتب عن إحساس الفرد بتزايد الضغوط يف العمل إذل حدكث بعض االستجابات النفسية اليت تؤثر على 
اغبالة النفسية للفرد العامل ك ذلك من خالؿ الشعور باغبزف، الكآبة، القلق، عدـ الًتكيز، صعوبة يف التعبَت، 

ك " ىادل سًتـك"الًتدد ك الالمباالة ك ىذه النتائج تكوف معوقة جدا للمدرسة، ك لقد أثبتت دراسات كل من
أف ىناؾ عالقة بُت حالة اؼبزاج ك كقوع اغبادثة الضاغطة،  (holm Storm et weuving)" كرينج"

فاغبوادث السارة تستدعي اؼبزاج اإلهبايب الذم يًتجم الشعور باؼبتعة ك اغبيوية ك النشاط، أما اغبوادث اؼبؤؼبة 
. تستدعي حالة اؼبزاج السليب الذم يًتجم عن طريق الشعور بالضيق ك التعب الدائم

                                                 
 .234مرجع سابق، ص : طو عبد العظيم حسُت-  1

2 - -Mahmoud boudarene : op,cit, p119. 
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فإف من أىم تأثَتات الضغط النفسي على العامل يتمثل يف عدـ التوازف العاطفي،  (boudarène)ك حسب 
القلق، فساد الطبع، اضطراب يف السلوؾ ك العدكانية، ك يف ىذه اغبالة فإف عالقات الفرد مع غَته ك ؿبيطو تكوف 

على شكل نزاعات دائمة ك مستمرة تؤثر على اإلدماج اؼبهٍت، ك من آثار الضغط االضطراب النفسي ك ىو 
 1.مصطلح حديث كليد الضغوط ك الذم يعٍت عدـ استطاعة الفرد استعماؿ طاقتو ك موارده النفسية ك اعبسمية

:  اآلثار الفيزيولوجية.2.2 .7
يتعرض الفرد بسبب الضغوط إذل ـبتلف األمراض السيكوسوماتية ك ىي أمراض جسمية نفسية اؼبنشأ باعتبار 

أف الضغط النفسي ىو اؼبسبب ؽبا ك يرجع ذلك إذل التغَتات اؼبختلفة اليت تطرأ على اعبسم جراء اؼبواقف 
: الضاغطة، ك من أثلة األعراض ما يلي

. أمراض اعبهاز اؽبضمي مثل أمراض القولوف، اإلسهاؿ، السكرم- 
. أمراض الرئتُت ك اعبهاز التنفسي، كالربو ك صعوبات التنفس- 
. أمراض اعبهاز العضلي ك العظاـ كآالـ الظهر، توتر العضالت- 
. أمراض اعبهاز التناسلي كالربكد اعبنسي، سرعة القذؼ- 

 perte)، فقداف الوزف(maux de tète)ك من أكثر األعراض اليت تظهر على اؼبدرسُت تتمثل يف آالـ الرأس
de poids)ارتفاع ضغط الدـ ،(hypertensions artérielles) االلتهاب ،

، ك (fatigue cornique)، التعب اؼبزمن(susceptibilités infections virales)الفَتكسي
 2(.gastro-intestinales dysfonctions)اضطراب اعبهاز اؽبضمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .234مرجع سابق، ص : طو عبد العظيم حسُت-  1
 .122ص  .2007سيكولوجيا اؼبدرس، دراسة كصفية ربليلية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية للنشر ك التوزيع، اعبزائر، : ناصر الدين زبدم- 2
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: خالصة
يتضح فبا سبق أف موضوع الضغوط اؼبهنية ك بالتحديد لدل اؼبدرسُت مسألة جديرة بالدراسة ك البحث نظرا 

الرتباطها باؼبستقبل ك ىو اإلعداد ك التكوين، فالضغوط اؼبهنية اليت يواجهها اؼبدرس تعترب دبثابة حاجز ك عائق 
وبوؿ دكف تبليغ رسالتو على أكمل لوجو فمعاناة اؼبدرس مؤشر من مؤشرات اختالؿ النظاـ الًتبوم باعتباره منفذ 

براؾبو على أرض الواقع، ك انطالقا من استعراضنا ؼبصادر الضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسُت ك استنادا إذل ـبتلف 
الدراسات اليت تناكلت اؼبوضوع يبكن القوؿ أف ىذه اؼبصادر تتنوع ك زبتلف ك تتشابك يف كل اؼبراحل التعليمية 

اإلدارة، اؼبدير، اؼبشرؼ الًتبوم، )كمن بينها مصادر ضغوط بيئة العمل ك عبء العمل ك مصادر العالقات الًتبوية
، مصادر ضغوط تتعلق بتطبيق (األجر، قلة الوسائل)، مصادر الضغوط اؼبادية (...الزمالء، التالميذ
. اخل... اعبديدة يف التعليم، إضافة إذل مصادر متعلقة باؼبدرس كاؼبيل اؼبهٍت، التخصصاالسًتاتيجيات

ك ىكذا فإف عمل اؼبدرس يف جو مليء باؼبشاكل ك الصراعات يؤدم حتما إذل آثار نفسية تنعكس سلبا على 
أدائو ك رضاه عن كظيفتو ك حبو ؼبهنتو ك ضعف مردكده الًتبوم، فمهنة التدريس مهنة صعبة تتطلب من اؼبدرس 

 .لياتو ك كاجباتوالصرب ك مواجهة ـبتلف الضغوطات خالؿ فبارستو ؼبسؤك
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    :تمهيد
     لقد ناؿ موضوع الرضا الوظيفي اىتماـ الكثَت من الباحثُت يف علم االجتماع ك علم النفس الصناعي أك ما 
يسمى أحيانا بالرضا عن العمل أك الرضا اؼبهٍت، حيث كانت بداية موضوع الرضا الوظيفي ك ظهوره ألكؿ مرة يف 

 ضجة كبَتة يف علم 1927عاـ “ ىاك ثرف“ؾباؿ الصناعة، ك لقد أحدثت التجربة اليت عرفت باسم ذبربة 
االجتماع الصناعي، ك بينت ىذه األخَتة أف اؼبادية غَت كافية لفهم حقيقة الرضا الوظيفي ،الذم يؤدم باػبركج 
دبفهـو ؿبدد ك اتفق حوؿ االذباىات النفسية لألفراد يف ؿبيط العمل، ك تندرج دراسة الرضا الوظيفي ضمن تلك 

الدراسات اؼبخصصة للكشف عن مواقف األفراد من ـبتلف جوانب عملهم، ك يقصد باؼبوقف ذلك االذباه 
 .النفسي الناتج عن تقييم ىؤالء األفراد للمنظمة اليت يعملوف هبا

     كال شك يف اختالؼ اآلراء ك االذباىات حوؿ ربديد رؤية موحدة ؼبفهـو الرضا الوظيفي إذل تنويع يف 
ؿباكالت تفسَته من خالؿ ـبتلف النظريات اليت صاغها ؾبموعة من الباحثُت، ك ؽبذا الغرض ك بعد ؿباكالت 

اؼبدرسة الكالسيكية يف ربط اغبوافز اؼبادية ك اليت تعد دافعا كافيا لتحقيق نوع من أنواع السعادة ك الرخاء، ك كذا 
أظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية، أف الرضا عن العمل أك الرضا الوظيفي يتجسد من خالؿ العالقات اإلنسانية 
بُت اعبماعة يف ؿبيط العمل، يف حُت قبد أف اؼبدرسة السلوكية ذىبت يف ربليل مستول الرضا لدل العاملُت إذل 

. اخل..ؾبموعة من العوامل اؼبرتبطة بالعمل كالعائد اؼبادم، ك مبط اإلشراؼ، الًتقية ك التقدير 
     لذا سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل ـبتلف الرؤل ك اؼبفاىيم ك التعريفات اليت تعرضت ؼبوضوع الرضا الوظيفي ك 

. التطرؽ إذل ـبتلف النظريات اليت حاكلت تفسَته ككذا ؿبددات مستواه ك مؤشراتو
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:  مفهـو الرضا الوظيفي .3
الرضا الوظيفي ك تنوعت ، حيث تتفق يف اعتبار الرضا الوظيفي شعور داخلي اذباه تعددت التعريفات حوؿ 

يشَت إذل ؾبموعة اؼبشاعر الوجدانية "العمل، ك كرد يف معجم مصطلحات علم النفس الصناعي ك التنظيمي حيث
اليت يشعر هبا الفرد كبو العمل أك الوظيفة اليت يشغلها حاليا، ك ىذه اؼبشاعر قد تكوف سلبية أك إهبابية أك 

 1".حيادية، ك ىي تعرب عن مدل اإلشباع الذم يتصور الفرد أنو وبقق من عملو أك كظيفتو
حيث يعترب الرضا الوظيفي  (muhinsky 1987)" ميشنسكي"حيث يتفق ىذا األخَت إذل ما ذىب إليو 

استجابة ك كجدانية انفعالية تنطوم على مشاعر ؿببة أك كره للوظيفة ك يشَت مستول الرضا إذل اللذة اليت وبصل " 
". عليها الشخص من كظيفتو

 2".يعرب عن مدل اإلشباع الذم يتصور الفرد أنو وبققو من عملو  "كما يعرؼ على أنو 
الرضا ىو :" ك التعريفات ذبمع على أنو إحساس ك شعور داخلي بالرضا، ك عرفو ناصر ؿبمد العديلي بقولو

شعور نفسي بالقناعة ك االرتياح أك السعادة إلشباع اغباجات ك الرغبات ك التوقعات مع العمل نفسو ك بيئة 
العمل ك اؼبؤثرات ذات عالقة على حد سواء، يف حُت يشَت أضبد زكي بدكم إذل أف الرضا الوظيفي ظاىرة شعورية 

تنشأ عن التوافق بُت ما يتوقعو الفرد من العمل، كعالقات العمل الطيبة ك فرص الًتقي ك غَتىا، كبُت مقدار ما 
 3".وبصل عليو فعال من ىذا العمل

حالة عاطفية انفعالية إهبابية أك سارة ناشئة عن " يف تعريفو للرضا عن العمل بأنو " locke"كلقد أكرد لوؾ 
عمل الفرد أك خربتو العلمية، كينتج الرضا الوظيفي من إدراؾ الفرد إذل أم مدل يوفر العمل تلك األشياء اليت 

. يعتربىا ىامة
:         حيث ؽبا ثالث أبعاد

. جانب شعورم عاطفي فالرضا عن العمل ىو استجابة شعورية اذباه جانب يف العمل ؽبذا يبكن رؤيتو-
. الرضا الوظيفي يتقرر غالبا دبدل ذباكز النتائج للتوقعات-
. الرضا الوظيفي يبثل اذباىات عديدة مًتابطة-

ك اػبصائص اليت تولد لدل األفراد استجابات شعورية كبو العمل نفسو، الراتب، فرصة الًتقية، اإلشراؼ ك الزمالء 
 4".يف العمل

                                                 
منشورات جامعة قار يونس بنغازل ليبيا ، إقبليزم عريب،معجم اؼبصطلحات علم النفس الصناعي ك التنظيمي ك اإلدارة: عمار الطيب كشركد- 1

 .189 ص1994
. 95ص-2003،دار اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية،أصوؿ علم النفس اؼبهٍت ك الصناعي ك التنظيمي ك تطبيقاتو :عبد الفتاح ؿبمد دكيدار- 2
-1994القاىرة ، بَتكت، دار الكتاب اؼبصرم،دار الكتاب اللبناشل،2ط(اقبليزية،فرنسي ،عريب)معجم مصطلحات العلـو اإلدارية:أضبد زكي بدكم- 3
 .249/250ص
 .98ص-2004 ،األردف،عماف ، دار اغبامد،سلوؾ األفراد ك اعبماعات يف منظمات األعماؿ،السلوؾ التنظيمي:حسُت حرصل- 4
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أضبد صقر عاشور حيث يبُت فيو الرضا العاـ ك اعبزئي بقولو "     ك لبلص يف األخَت إذل التعريف الذم قدمو 
يعترب سلوؾ رضا الفرد عن العمل ك الوظيفة عن مستول اإلشباع الذم تتيحو العناصر ك اعبوانب اؼبختلفة "

للعمل، ك ىذا اإلشباع ينتج درجة معينة من مشاعر الوجدانية  لدل الفرد اذباه عملو ك ىذه اؼبشاعر قد سبثل 
ؿبصلة كلية لشعوره اذباىو أك قد سبثل مشاعر الفرد اذباه جوانب ك عناصر ؿبددة لعملو، أم أف رضا الفرد اذباه 

عملو يبكن أف يعرب عنو بدرجة رضاه الكلي أك العاـ عن العمل، كما قد يبكن التعبَت عنو بالرضا عن جوانب 
جزئية معينة تتكوف منها اؼبشاعر ذباه العمل، مثل درجة رضاه عن األجر أك درجة رضاه عن اإلشراؼ أك درجة 

 1.اخل...الرضا عن نوع ك ؿبتول العمل
     ك يتضح جليا من ىذا التعريف أف الرضا عن العمل يبكن أف يعرب عنو بالرضا العاـ عن العمل أك من خالؿ 

. الرضا عن جوانب جزئية معينة تتعلق بالعمل
: بعض النظريات المفسرة للرضا الوظيفي .4

لقد أفرز االىتماـ اؼبتزايد الذم حضي بو موضوع الرضا عن العمل من قبل الباحثُت ك اؼبتخصصُت  
عددا من النظريات اليت حاكلت تفسَته ك اإلحاطة بأسبابو ك مسبباتو من تعدد ىذه النظريات ك تباينها إال أهنا 

: سبحورت يف ؾبملها كمحاكالت لإلجابة على إستفهامُت جد ىامُت نبا
ما الذم يؤدم إذل شعور األفراد بالرضا عن أعماؽبم؟ -
ك ما الذم هبعل بعضهم أكثر رضا عن أعماؽبم من اآلخرين؟ -

     ك من ىذا اؼبنطلق انشغلت ـبتلف ىذه النظريات يف ربليل ك تفسَت الرضا عن العمل لتسهيل التنبؤ بو، ك 
 2.ؿباكلة السيطرة عليو ك التأثَت فيو

     ك عليو سنحاكؿ يف ىذا اعبزء من دراستنا أف نتناكؿ ـبتلف ىذه النظريات، ؿباكلُت يف ذلك تسليط الضوء 
. على أىم أ فكارىا، كذلك تبعا لتطورىا العلمي ك التارىبي

" abraham  masslow" " ماسلو: "ػ نظرية السلم الهرمي للحاجات ؿ.1.2
من أكذل النظريات اليت عنيت برضا األفراد عن أعماؽبم،ك ذلك من خالؿ ما ربققو ىذه " ماسلو"     تعد نظرية  

يف نظريتو على شكل تدرج ىرمي كفق ضركرة " ماسلو"األعماؿ من إشباع للحاجات اإلنسانية اليت عرضها 
: اغباجة ك أنبيتها، كترتكز ىذه النظرية على ثالث افًتاضات ىي

أف اإلنساف يشعر باغباجة إذل أشياء معينة، ك ىذا الشعور يؤثر يف سلوكو،ك أف اغباجات الغَت مشبعة فقط     -
ىي اليت تؤثر يف السلوؾ، كىي اليت يتوقف عليها مدل رضاه عن عملو الذم إذا دل وبقق لو اإلشباع الذم يبتغيو 

. فلن يكوف راضيا عنو

                                                 
  .53 52ص  ، ص 1979،بَتكت،دار النهضة العربية،2ط-إدارة القول العاملة:أضبد صقر عاشور-1

 236ص -2002، اإلسكندرية-طالدار اعبامعية،مدخل بناء اؼبهارات،  السلوؾ التنظيمي:أضبد ماىر- 2
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تتدرج اغباجات اإلنسانية يف ترتيب ىرمي حسب أنبية اغباجة ك ضركرهتا فتبدأ باغباجات األساسية       -
. الالزمة لبقاء اعبسم ك تتدرج باذباه أعلى اؽبـر كبو اغباجات اؼبركبة (األكلية)

-       ، يتقدـ الفرد يف إشباعو للحاجات بدءا من اغباجيات األساسية مث االنتقاؿ للحاجات األعلى يف اؽبـر
  1.حبيث ال يكوف ىذا االنتقاؿ إال عندما تشبع اغباجات الدنيا

اغباجات اإلنسانية إذل طبسة مستويات ك ىي على الًتتيب " ماسلو"     ك استنادا إذل ىذه االفًتاضات يرتب 
 : الذم تتحكم فيو األكلوية

. (عضوية)اغباجة الفسيولوجية      -   
. اغباجة إذل األماف      -
. (اجتماعية)اغباجة إذل االنتماء       -
. اغباجة إذل التقدير ك االحًتاـ      -
. اغباجة إذل ربقيق الذات      -

": ماسلو"     ك فيما يلي سنورد بشرح ىذه اؼبستويات اػبمسة كما حددىا 
: (عضوية)الحاجة الفسيولوجية  - أ

      ك يتمثل يف اغباجات األساسية الضركرية غبياة الفرد ،ك ىي تعترب أكثر اغباجات ىيمنة ك سيطرة،
الغذاء ك اؼباء ك النـو ك الصحة ك الراحة ك غَت ذلك، لذا يسعى الفرد جاىدا إلشباعها، ك يبكن ؼبؤسسة :مثل

العمل الفيزيقية اؼبالئمة ك ضماف جودهتا،ك كذا ساعات العمل اؼبناسبة ك فًتات الراحة ك غَتنبا فبا يدعم 
. االذباىات اإلهبابية لدل األفراد ذباه أعماؽبم

: الحاجة إلى األمن - ب
فإف حاجات األفراد إذل األماف تربز بعد إشباع اغباجات الفسيولوجية، حيث يود " ماسلو"     حسب نظرية 

. الال استقرار الفرد أف يركن إذل األمن من األخطار أك
ك يف ؾباؿ العمل ال بد أف تسعى اؼبؤسسات إذل إشباع ىذه اغباجات من خالؿ أنظمة األمن ك السالمة اؼبهنية 
من األخطار، ك نظاـ التأمينات ك مزايا الصحة ك التقاعد ك عدالة نظاـ الشكاكم ك التظلمات غبماية العاملُت 

. من استبداد ك تعسف اؼبشرفُت 
: (حاجة اجتماعية)الحاجة إلى االنتماء  - ج

يف الدرجة الثالثة بعد اغباجات النفسيولوجية ك اغباجات األمنية، ك " ماسلو"     كتأيت ىذه اغباجات حسب 
ىي تتمثل يف رغبة الفرد بأف يكوف ؿببوبا من طرؼ األشخاص احمليطُت بو، فالفرد ينزع بطبعو إذل إقامة عالقات 

الصداقة ك التفاعل مع اآلخرين، لذا كجب على اؼبؤسسات أف ترعى ك تدعم يف ؿبيط العمل التفاعالت اإلهبابية 

                                                 
 .122/123ص، 2004، اإلسكندرية،الدار اعبامعية ،السلوؾ الفعاؿ يف اؼبنظمات:صالح الدين ؿبمد الباقي- 1
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بُت العاملُت، ك كدا عالقاهتم دبشرفيهم ف خالؿ إتباع مبط إشرايف جيد يكفل ربقيق مستول رضا عاؿ عن العمل 
. لدل العاملُت

: الحاجة إلى التقدير ك االحتراـ -د
     كتأيت يف اؼبرتبة ما قبل األخَتة من السلم اؽبرمي، ك ىي تسمى كذلك حباجات احًتاـ الذات، ك يتمثل يف 
اغباجة إذل شعور الفرد باألنبية ك اؼبكانة البارزة، ك تقدير اجملتمع ػبدماتو ك إقبازاتو ك ربمل اؼبسؤكلية يعزز ثقتو 

بنفسو ك شعوره دبساندة اجملتمع لو،كقد تلعب فرصة الًتقية يف ؾباؿ العمل ك اغبوافز التشجيعية اؼبادية ك اؼبعنوية، ك 
كذا الثناء على العاملُت من قبل رؤسائهم ؼبا أقبزكه من أعماؿ، دكرا فعاال يف إشباع ىذا اؼبستول من اغباجات فبا 

. يدعم االذباىات اإلهبابية لدل العاملُت اذباه أعماؽبم
: حاجات تحقيق الذات -ق

ك ال يبكن أف يتحقق ىذا اؼبستول من اإلشباع إال بعد " ماسلو:"     ك تتلي ىذه اغباجة قمة التسلسل اؽبرمي ؿ
". ماسلو" يبثل نظرية 01 ك الشكل 1.إشباع كل اغباجات السابقة ك الوصوؿ إذل مستول عاؿ من الوعي بالذات

يف ؿباكلة الفرد ربقيق ذاتو ك التعبَت عنها ك فبارسة قدراتو ك مهاراتو       ك يتمثل ىدا اؼبستول من اغباجات
للوصوؿ إذل أقصى ما يبكنو ربقيقو،  إهنا ترتبط حباجة الفرد إذل أف وبقق الصورة اليت يتخيلها لنفسو، لذا قبده 

يتطلع إذل كظائف ك مهاـ تتحدل قدراتو لتسمح لو  بالتطور ك االبتكار، ك تقدـ لو فرص النمو ك التقدـ، فإذا 
دل ترؽ إلشباع ىذه اغباجات فلن تكوف مرضية ك قد تدفع بالفرد إذل البحث عن إشباعها يف مؤسسات أخرل، 

". ماسلو"ك يلخص الشكل التارل اؼبستويات اؼبختلفة للحاجات اإلنسانية حسب 
 

حاجات ربقيق الذات 
حاجات التقدير 

حاجات اجتماعية 
حاجات األمن 

 حاجات فيزيولوجية
". ماسلو: " يمثل ىـر الحاجات ؿ(:03)الشكل

من صدل كبَت ك انتشار كاسع يف البحوث النفسية ك االجتماعية، إال أهنا " ماسلو"   كعلى الرغم فبا لقيتو نظرية 
: تعرضت إذل انتقادات عدد من الدارسُت ك الباحثُت منها

                                                 
. 105ص، 1992،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،أسس علم النفس الصناعي التنظيمي : مصطفى العشوم- 1
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لقد كشفت بعض الدراسات ك األحباث أنو ليس بالضركرة كجود طبس مستويات للحاجات كما افًتضها      -
، فقد يسعى الفرد إذل إلشباع حاجاتو إلثبات الذات قبل 1، كما أهنا قد ال تكوف دائما بنفس الًتتيب" ماسلو"

. إشباع حاجاتو العاطفية، دبعٌت أف ىناؾ جدال يف ىذه اغباجات
. تتباين أساليب األفراد يف إدراكهم غباجاهتم اؼبختلفة ، ككذلك فيما يعطونو من أكزاف ك قيم ؽبا     -
. ىبتلف األفراد يف القدر الذم يكفي إلشباع حاجاهتم ك كذا يف صور إشباعها     -
 2.تلعب اعبماعة اليت ينتمي إليها الفرد دكرا ىاما يف ربديد حاجاتو ك يف ترتيبها أيضا     -
 3.إف اغباجات اإلنسانية مًتابطة ك يصعب الفصل بينها حيث قد تظهر حاجتاف أك أكثر يف آف كاحد     -

تتضمن أفكار ك مفاىيم سليمة هبدر " ماسلو"     ك على الرغم من أف ىذه االنتقادات ك غَتىا ال زالت نظرية 
باؼبديرين ك اؼبشرفُت أخذىا بعُت االعتبار ك االستفادة منها قدر اإلمكاف، من خالؿ  اإلقرار بوجودىا أك على 
األقل بوجود نوع من التدرج يف حاجات العاملُت، ؿباكلُت يف ذلك دراستها ك التعرؼ عليها ك السعي لتلبيتها 

قدر اؼبستطاع ،ألف ذلك سيعمل على دعم ك تعزيز االذباىات اإلهبابية لدل العاملُت ذباه أعماؽبم دبا يدفع يف 
. اذباه ربقيق الرضا عن العمل ك ستكوف الفائدة أعم ك أكرب فيما لو أخذ اؼبشرفوف تلك االنتقادات يف اغبسباف

" frèdèrick herzberg 1959"فريد يريك ىرزبرغ :ذات العاملين ؿنظرية .2.2
ك زمالؤه بدراسات ميدانية تناكلت الرضا عن العمل باالستناد إذل دراسة إشباع اغباجات، ك " ىرز برغ"     قاـ 

التأثَت الدفعي لذلك اإلشباع لدل العاملُت، حيث استطاع تطوير نظريتو من خالؿ أحباثو اليت أجراىا يف عدد من 
من اؼبهندسُت ك احملاسبُت، قد مت  (200)الشركات العاملة يف بنسلفانيا يف أمريكا، ك اليت مشلت حوارل مائتُت 

: يف ىذه الدراسة توجيو السؤالُت اآلتيُت
 مىت شعرت بأعلى مستول من الرضا عن العمل ؟ -1
 مىت شعرت بأعلى مستول من  االستياء ك عدـ الرضا عن عملك؟ -2

ىرز "     ك من خالؿ إجابات اؼببحوثُت اليت تصف الظركؼ ك اؼبواقف اليت سببت ىذين الشعورين ، صنف 
: العوامل اؼبؤدية إذل ذلك إذل ؾبموعتُت" برغ

ك يؤدم كجود ىذه العوامل يف موقف العمل إذل شعور العاملُت  (دافعة)عوامل داخلية :      المجموعة األكلى
أف غياهبا " ىرز برغ"بالرضا عن أعماؽبم، فهي دبثابة دكافع تؤدم إذل الرضا، ك ىي تتعلق بالعمل مباشرة كما أكد 

ك عدـ توافرىا ال يؤدم بالضركرة إذل الشعور بعدـ الرضا، ك إمبا يؤدم إذل صعوبة تكوين مشاعر الرضا، ك قد 
 :حصر ىذه العوامل فيما يلي

                                                 
1 -Dominique Roux-Daniel Soulié :gestion-2èdition-press universitaire de France-paris-
1996-p235. 

 .113ص-2004،األردف،عماف -دار اغبامد،سلوؾ األفراد ك اعبماعات يف منظمات األعماؿ،السلوؾ التنظيمي :حسُت حـر - 2
. 170ص1999،األردف،عماف-دار كائل،إدارة اؼبوارد البشرية:على حسن على،سهيلة ؿبمد عباس- 3
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 .اإلقباز يف العمل -
 .التقدير ك االحًتاـ نتيجة اإلقباز -
 .اؼبسؤكلية إلقباز العمل  -
 .الًتقية -
 .احتمالية التطور ك التقدـ -
 .طبيعة العمل ك ؿبتواه -

حيث تتوافق مع اغباجات االجتماعية ك " ماسلو"     ك اعبدير باؼبالحظة أف ىذه العوامل تنسجم مع ىـر 
. اغباجة إذل االحًتاـ ك التقدير ك اغباجة إذل ربقيق الذات

عوامل خارجية، ك يطلق عليها عوامل الصحة أك الوقاية، ك ىي تتعلق بالبيئة احمليطة :      المجموعة الثانية
بأف عدـ توافر ىذه العوامل يف بيئة العمل يسبب شعورا بعدـ الرضا، ك لكن كجودىا " ىرز برغ"بالعمل ك يعتقد 

ال يؤدم حتما إذل الشعور بالرضا عن العمل، ك إمبا يكفل إلشباعها منع حاالت عدـ الرضا، دبعٌت أهنا ربافظ 
على مستول معُت من الرضا لدل العاملُت ك ىي تتوافق مع اغباجات الفسيولوجية ك حاجات األمن يف ىـر 

 :ما يلي (الصحية)، ك تتضمن  العوامل اػبارجية " ماسلو"
 سياسة اؼبنظمة ك أسلوب إدارهتا. 
 أسلوب اإلشراؼ. 
 العالقات بُت قمة اؽبـر اإلدارم. 
 العالقات بُت اؼبشرؼ ك اؼبرؤكسُت. 
 العالقات بُت اؼبرؤكسُت. 
 العالقات بُت الزمالء يف العمل. 
 األجور ك الركاتب. 
 األمن الوظيفي. 
 اؼبركز الوظيفي. 
 1.ظركؼ العمل اؼبادية 

: ك الشكل اؼبوارل يعطي تصورا لنظرية ذات العاملُت
 
 
 

                                                 
. 286/287 ص ،2002 ،األردف، عماف ، دار كائل للنشر،السلوؾ التنظيمي يف منظمات األعماؿ،ؿبمود سلماف العمياف-  1
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اإلدارة اؼبعاصرة، رفاعي ؿبمد رفاعي، سيد أضبد عبد اؼبتعاؿ، دار اؼبريخ، الرياض، : دافيد راتشماف ك آخركف: اؼبصدر
 . 256، ص 2001

 

 .يوضح نظرية ذات العاملين: (04)الشكل 
     

العوامل الداخلية                                           االذباه  اؼبوجب             (دافعة)الداخلية العوامل
 (الدافعية)تؤثر يف مستول الرضا               

  مساحة الرضا               اإلقباز                                                                          * 
اإلدراؾ                                      * 
اؼبسؤكلية                                                                       *  

 
   يوجد عدـ الرضا          ال                                                                                            

       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          ال يوجد رضا                                       العوامل اػبارجية                   

 (الوقائية)         (كقائية)العوامل اػبارجية 
ظركؼ العمل   * تؤثر يف مستول                
نظاـ الدفع ك اآلماف                                  * عدـ الرضا                     

 سياسات الشركة                                * 
      مساحة عدـ الرضا                      اؼبشرفوف                                                              * 

 العالقات مع الزمالء*                                
              االذباه السالب 
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، فإنو يرل بأف مشاعر الرضا زبتلف باختالؼ " ىرز برغ"     ك بناء على ىذه النتائج احملصل عليها من طرؼ 
تركيبها ك نوعها عن مشاعر عدـ الرضا كما زبتلف العوامل اؼبسببة ؽبا، ك ىذين النوعُت من اؼبشاعر ال يبثالف 

 1.طريف نقيض ك إمبا نبا يف الواقع متغَتاف أك عامالف مستقالف عن بعضهما
ظهور فكرة اإلثراء الوظيفي، ك ذلك بإعادة تصميم العمل بالشكل الذم " ىرز برغ"     ك من نتائج نظرية 

أف يتم سبثيلها يف مكونات ك ؿبتويات العمل، ك ذلك بإضافة مهاـ كظيفية  (الدافعة)يسمح للعوامل الداخلية 
تتحدل قدرات الفرد ك تستثَتىا، مع إعطاء العمل مزيدا من التنويع ليكوف أكثر جاذبية      ك بعيدا عن الركتُت، 

ك كذلك إتاحة الفرصة للفرد للنمو ك التقدـ يف العمل عن طريق توفَت فرص للًتقية تبٌت على أساس الكفاءة ك 
اعبدارة، ك إتاحة الفرصة للمشاركة يف زبطيط ك ازباذ القرارات ،ك تنظيم ك أداء العمل ليستفاد من قدرات 

العاملُت يف ربقيق نتائج ملموسة للمؤسسة ، ك يف نفس الوقت يشعر األفراد بالتقدير ك االحًتاـ ك تقدير اعبهود 
ك اإلقبازات يف العمل ، ك تشمل فكرة اإلثراء الوظيفي توفَت مزيد من االستقاللية ك اغبرية يف أداء العمل، ك قدر 

مناسب من الرقابة غَت اؼبباشرة تتيح للفرد السيطرة على عملو ك تقوم ثقتو يف نفسو ك يف كفاءتو الشخصية ك 
. العلمية

     ك لتحقيق الرضا الوظيفي من خالؿ إدخاؿ فكرة اإلثراء الوظيفي، هبب أف تؤخذ يف االعتبار بعض النقاط 
: التالية

  التخلص من كسائل اؼبراقبة الدقيقة اؼبفركضة على العاملُت، ك استبداؽبا بوسائل تعطي اغبرية ك
 .االستقالؿ يف األداء

 إعطاء اؼبرؤكسُت بصفة دائمة على نتائج أعماؽبم، ك ما حققوه من إقباز. 
  إتاحة الفرصة أماـ العاملُت لالبتكار ك تطوير طرؽ ك أساليب أداء العمل ، ربقيقا لرغبة األفراد يف

 .النمو ك الطموح
 تثمُت ك تقدير جهود العامل ك إسهاماتو يف أداء العمل. 
  إعطاء اؼبرؤكسُت سلطات إضافية كافية تتناسب مع مسؤكلياهتم، كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف فكرة

 .تطبيق اإلثراء الوظيفي يعتمد إذل حد كبَت على درجة طموح األفراد
     ك استعدادىم للعطاء ك رغبتهم يف النجاح ك التفوؽ يف ؾباؿ العمل، فإذا دل تتوفر ىذه اػبصائص يف األفراد 

فلن هبدم معهم اإلثراء الوظيفي، ك ذلك ألنو قد يوجد من بينهم من يبيلوف إذل اعبمود ك يفتقدكف الرغبة يف 
 2.اإلبداع ك التطوير ك اؼبشاركة يف العمل، ك يفضلوف الرقابة ك الركتُت

                                                 
. 155ص ، 1979،  بَتكت،دار النهضة العربية ،2ط، إدارة القول العاملة:أضبد صقر عاشور-  1
 رسالة ماجستَت يف علم نفس العمل كالتنظيم جبامعة اعبزائر، ،ـ1997ؿبددات الرضا اؼبهٍت معٌت العمل عند العماؿ اعبزائريُت : عبد النور أرزقي -1
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قد أسهمت يف توجيو اؼبديرين ك اؼبشرفُت إذل أف ىناؾ عوامل أخرل غَت " ىرز برغ: "     ك ىذه النظرية ؿ
. اخل، ك اليت يبكن أف ترفع من مستول العمل لدل العاملُت....الركاتب ك األجور ك ظركؼ العمل

 :نظرية اإلنجاز.3.2
، حيث ركز "  David Macclelland 1961" ماكليالند"     ىذه النظرية تنتسب إذل العادل النفسي 

ىذا األخَت يف دراستو على الظركؼ اليت سبكن األفراد من تطوير دافع اإلقباز ك تأثَت ذلك على السلوؾ اإلنساشل، 
: ك قد توصل يف دراستو إذل ثالث حاجات رئيسية إلشباعها لتحقيق الرضا الوظيفي ىي 

  الحاجة لإلنجاز: 
     حيث يعترب أف األفراد الذين لديهم حاجة قوية لإلقباز يكونوف ميالُت للطموح ك التطلع للتفوؽ، ك ذلك 

دكف االعتبار للمردكد اؼبادم على غرار النجاح فقط، ما دل ينظر للمردكد اؼبادم على أنو مؤشر للنجاح ، إف مثل 
ىؤالء األفراد لديهم رغبة يف ربمل اؼبسؤكلية ، ك يبيلوف إذل تأدية اؼبهاـ اليت يشعركف بأف فيها ربديا لقدراهتم ك 

 1.مهاراهتم
 الحاجة للقوة: 

     تأيت اغباجة للقوة من األفراد ذكم القوة الشديدة ، حيث يسعوف إذل الوصوؿ إذل اؼبراكز العليا القيادية يف 
. اؼبنظمة ؼبمارسة النفوذ ك التأثَت يف اآلخرين، ك عليو فإف ىذه اؼبراكز العليا للقيادة تشبع ىذه اغباجة

 الحاجة لالنتماء: 
     ك ىذه اغباجة تعرب عن الرغبة يف التفاعل ك تكوين العالقات مع اآلخرين ، ك ؽبذا فإف األفراد ذكم اغباجة 

القوية لالنتماء ، يندفعوف كراء اؼبهاـ اليت تفرض طبيعتها التفاعل اؼبتكرر مع زمالء العمل، لتكوين العالقات 
 2.الشخصية ك للبحث عن الدعم النفسي ك التفاىم اؼبشًتؾ ، حيث يوفر ؽبم ذلك اإلشباع ك الرضا

:  نظرية التوقع.4.2
، اليت تنظر للسلوؾ "  Victor Vroom 1964" " فيكتور فرـك"     ىذه النظرية قدمت من طرؼ 

اإلنساشل على أنو سلوؾ تعقلي يتوقع أحداثا فبكن الوقوع ك يدرؾ ما ربملو من نتائج ، ك بذلك فهي ترتبط يف 
صياغتها األساسية بسلوؾ االختبار، حيث تفسر سبب قياـ الفرد باختبار سلوؾ معُت دكف غَته، ك عليو فإف 

 3.أساس ىذه النظرية ىو العالقات اؼبدركة بُت اعبهد ك األداء ك العائد اؼبستلم مقابل ألداء
     ك انطالقا من ىذا فإف نظرية التوقع تفًتض أف دافعية الفرد للقياـ بسلك معُت يتحدد باعتقاد الفرد بأف لديو 
القدرة على القياـ بذلك السلوؾ ك أف ىذا السلوؾ سيؤدم إذل نتيجة معينة ك أف ىذه النتيجة ذات أنبية بالنسبة 

: إليو ، ك ىذا يعٍت أف سلوؾ الفرد يعتمد على توقعاتو كما ىو موضح يف الشكل اؼبوارل

                                                 
 .289/290 ص ،مرجع سابق:ؿبمود سلماف العمياف-  1
. 111ص --1991الرياض -معهد اإلدارة العامة، ترصبة جعفر أبو القاسم،السلوؾ التنظيمي لألداء: ؤالس،مارؾ جي،سيزالقي،اندركدم- 2
. 291/292ص ، مرجع سابق،ؿبمود سلماف العمياف-  3
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 02                                  توقع 01              توقع 
. الرضا/اعبهد اؼببذكؿ         اإلقباز اؼبطلوب          اؼبكافئة اؼبرغوبة        اإلشباع    

. يوضح نظرية التوقع: (05)الشكل 
: يوضح ىذا النموذج بأف ىناؾ توقعُت للفرد

 إف اعبهد اؼببذكؿ يؤدم إذل اإلقباز اؼبطلوب: التوقع األكؿ. 
 إف اإلقباز اؼبطلوب سيحقق عائد مرغوب لدل الفرد ك الذم وبقق لو اإلشباع ك : التوقع الثاشل

. الرضا
 ك اعتقاده بأف سلوكو يؤدم إذل اإلقباز اؼبطلوب، أما التوقع الثاشل        فالتوقع األكؿ يعتمد على قناعة الفرد

فيعتمد على العوائد ك اؼبكافآت اليت سيحصل عليها مقابل إهناء اإلقباز اؼبطلوب، من ىذا ك ذاؾ فإف سلوؾ 
األداء للفرد تسبقو عملية مفاضلة بُت بدائل قد تتمثل يف القياـ بالسلوؾ أك عدـ القياـ بو ، ك ىذه اؼبفاضلة تتم 
على أساس القيمة اؼبتوقعة  من السلوؾ، ك ىذا يعٍت الفرد العامل يلجأ إذل ربليل مفهـو التكلفة كالعائد ، فعندما 

فإف ىذا سيقود الفرد إلذل بذؿ قصارل جهده من  (اعبهد اؼببذكؿ)يستحق العائد اؼبتوقع التكاليف اؼبصركفة عليو 
أجل ربقيقو، ك هبذا تكوف نظرية التوقع ضمنا كسيلة لتحقيق الغاية، فاإلقباز الذم حققو الفرد ليس ىدفا حبد 

ذاتو، ك إمبا ىو كسيلة لتحقيق نتيجة أخرل مرغوب فيها، كاؼبردكد اؼبادم مثال أك الشعور باحًتاـ الغَت ك 
 1.تقديرىم

" : William Ouchi"  "كلياـ أكشي: " ؿZ النظرية .5.2
بتطوير ىذه النظرية اليت طرحت يف الثمانينات من القرف اؼباضي، حيث تناكلت بالبحث ك " كلياـ أكشي"     قاـ 

الدراسة اإلدارية العملية يف الياباف ك الواليات اؼبتحدة األمريكية، حيث قبد ىذا النموذج أتى متأثرا بالتقدـ اؽبائل 
الذم حققتو اؼبؤسسات اليابانية، لذا تعترب ىذه النظرية تطبيقا للنموذج الياباشل يف بيئة العمل األمريكية ، ليتماشى 
مع الثقافة األمريكية اليت ترتكز على الفردية، ك يربط بُت اؼبكافآت ك األداء ، ك ىي بذلك ذبمع بُت عناصر من 

. أساليب اإلدارة األمريكية ك عناصر أخرل من أساليب اإلدارة اليابانية
 أف اإلدارة اعبيدة ىي اليت تورل اىتماماهتا للجوانب اإلنسانية للعاملُت، فتحتويهم ك Z     ك تفًتض النظرية 

" ماسلو:"تتعامل معهم كما لو كانوا أسرة كاحدة، حيث تؤدم ىذه النظرية إذل إشباع اغباجات األدسل يف اؽبـر ؿ
من خالؿ االىتماـ برفاىية العامل، كما أهنا تؤدم إذل إشباع حاجات اؼبستول األكسط من خالؿ االعتماد على 
مشاركة اعبماعة يف ازباذ القرارات، ك تؤدم كذلك إذل إشباع حاجات اؼبستول األعلى من خالؿ إعطاء العاملُت 

 2.فرص ربمل اؼبسؤكلية الفردية

                                                 
. 293ص ، مرجع سابق:ؿبمود سلماف العمياف-  1
 .216ص-2001الرياض ،داراؼبريخ،سيد أضبد عبد اؼبتعاؿ ،رفاعي ؿبمد رفاعي،ترصبة ،اإلدارة اؼبعاصرة :دافيد راتشماف ك آخركف- 2
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أف إشكالية إنتاجية العامل ال ربل من خالؿ بذؿ اؼباؿ أك االستثمار يف تطوير البحوث " أكشي"     ك لكن يرل 
. فهذه األمور ال تكفي أبدا دكف إدارة األفراد العاملُت بطريقة ذبعلهم يشعركف بركح اعبماعة

: Zأىم الدركس لنظرية 
o تعترب اإلنتاجية ك الثقة عامل كاحد ال يبكن فصلهما عن البعض، فاإلدارة يف اؼبؤسسات  :الػثػقػة

 .اليابانية تعتمد يف تعاملها على جو الثقة بُت العاملُت يف اؼبؤسسة
o إف اؼبمارسة اليابانية يف اإلدارة ك اإلشراؼ تعتمد على فن التعامل مع األفراد :الحذؽ ك المهارة 

 .العاملُت، ىذا التعامل الذم يتميز باغبذؽ ك اللباقة ك التهذيب
o فهما أساس الرابطة اؼبوحدة ك اؼبشًتكة يف اغبياة اليابانية، كما يًتتب على ذلك من : األلفة ك المودة

 .عيش آمن ك حياة مطمئنة ك إقامة عالقات اجتماعية متينة
 يف اؼبؤسسات سوؼ ينتج عنو ربقيق أىداؼ العاملُت ك أىداؼ Zبأف تطبيق النظرية " أكشي"     ك يؤكد 

ك تتمثل يف زيادة الثقة، ك اؼبودة ك األلفة، ك االهنماؾ يف العمل، ك زيادة مستول  اؼبؤسسات على حد سواء،
 1.الرضا عن العمل، ك زيادة اإلنتاجية

 :قياس الرضا الوظيفي .5
     سنتطرؽ يف البداية إذل الصعوبة اليت تواجو عملية القياس، مع ربديد أساليب ىذه العملية مث نتطرؽ إذل أحد 

، فالصعوبة اليت تكمن يف "ليكرت"التقنيات اؼبستعملة يف عملية القياس، ك اليت أثبتت فعاليتها، ك نعٍت هبا مقياس 
عملية القياس، تتمثل يف أف الرضا بصفة عامة اذباه تتدخل فيو إحساسات ك اعتقادات األشخاص، فهو حالة 

كامنة يف الشخص، ك فبا يبدكا كاضحا أف للعاطفة دكرا كبَتا يف ربديد موضوع الرضا عن العمل، ك تقدصل 
التعريفات اإلجرائية للمفاىيم اؼبستعملة، ك ضبط اؼبتغَتات، ىو الذم يسهل مهمة الباحث ك ال ينبغي لو أف 

لكن بإمكانو االكتفاء جبانب كاحد من جوانب االذباه، أما عن أساليب ، يهمل  قياس اإلحساس ك االعتقاد معا
: قياس الرضا عن العمل فهناؾ أسلوباف رئيسياف يبكن إتباعهما نبا

:   أسلوب قياس اآلثار السلوكية.1.3
اليت تسهل فهم رضا اؼببحوثُت عن عملهم مثل ،      ىو الذم يأخذ بعُت االعتبار ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبيدانية

تكرار غياب الفرد عن عملو بعذر أك بدكنو، سواء كاف مقبوال أ مرفوضا، فبا يدؿ على عدـ الرضا، أيضا ترؾ 
اخل، رغم أف ىذه اآلثار تعد دبثابة مؤشرات حقيقية للرضا عن العمل، إال أنو ليس معٌت عدـ ..العمل ك إذل آخر

 2.غياب العامل عن عملو أك عدـ تركو لو، رضاه عن العمل الذم يزاكلو بالضركرة يف كل اغباالت
 

                                                 
مصادر الضغط اؼبهٍت  لدل أساتذة الًتبية البدنية ك عالقتو ببعض اؼبتغَتات الديبوغرافية، مذكرة ماجستَت، معهد الًتبية البدنية ك : بن حامد ؿبمد -1

 .47،ص2008/2007/الرياضية، جامعة اعبزائر 
. 289 ص08،1991العدد،حولية كلية الًتبية،الرضا عن عمل اؼبعلمُت ك معلمات الرياضيات،شكرم سيد أضبد- 2
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: أسلوب التقرير الذاتي .2.3
     قد يتشابو ىذا األسلوب مع األسلوب السابق يف كونو يأخذ بعض اؼبؤشرات اؼبيدانية من اجل التقرب أكثر 

من الرضا عن العمل، إال أنو يستعمل االستمارة كوسيلة أساسية يف معرفة ذلك، لذا يلجأ الباحث إذل عدة 
ك وبرؾ  إخل،..مبط العالقات مع اإلدارة ك الزمالء، الًتقية  كسائل متعلقة جبوانب العمل اؼبختلفة، كالعائد اؼبادم،

البحوث لإلجابة عن األسئلة اؼبطركحة بكل حرية، ك يقرر بنفسو ما إذا كاف راضيا عن عملو أك العكس أك يذكر 
 1.مشاعره اذباه العمل من جوانبو اؼبختلفة اؼبذكورة آنفا

(: Likert 1932)مقياس ليكرت .3.3
موضوعا ربت عنواف "ليكرت "  نشر1932ففي عاـ ،      يعترب من أبرز التقنيات اؼبستعملة يف عملية القياس

ك تتلخص ىذه الطريقة يف تقدصل ؾبموعات " أرشيف علم النفس "ك كاف ذلك يف ؾبلة " تقنية لقياس االذباىات"
من اعبمل  ك العبارات اليت تدكر حوؿ موضوع االذباه ك اليت تًتاكح ما بُت التأييد اؼبتطرؼ، ك االعتداؿ، اؼبعارضة 

، (5-4-3-12-1)اؼبتطرفة، أف يوضحوا استجاباهتم اذباه كل عبارة، ك تعطى ؽبذه االستجابات درجات معينة
-5)إذا كانت اعبملة تعرب عن معٌت مؤيد لالذباه، ك تعطي عكس ىذه الدرجات إذا كاف معناىا معارض، أم

، ك أف درجة الشخص اؼببحوث ال يبكن اغبصوؿ عليها إال يف ضوء الدرجات اليت وبصل عليها (4-3-2-1
. صبيع األفراد

": ليكرت"يوضح توزيع األكزاف ك العبارات حسب طريقة :(02(جدكؿ 
درجات العبارات السالبة االختيارات درجات العبارات اؼبوجبة 

 1موافق جدا  5
 2موافق  4
 3بدكف رأم  3
 4معارض  2
 5معارض جدا  1

فردا فإف الدرجة اليت  (15)من أصل  (10)اؼبوافقة جدا ك كاف عددىم "إذا كاف غالبية اؼببحوثُت قد أجابوا ب
 2.كدرجة لقياس الرضا عن العمل (50)سوؼ سبنح ؽبم ىي 

كما يبكن قولو يف األخَت، أف قياس الرضا ليس باألمر اؽبُت خاصة عندما يتعلق األمر بقياس رضا صباعة من 
العماؿ، إذ تلعب الفركؽ الفردية دكرا أساسيا يف ربديد اإلجابة اعبماعية، فبا ال يبكن من كضع الربنامج الضركرم 

                                                 
. نفس الصفحة، نفس اؼبرجع:شكرم سيد أضبد- 1
. 392ص  ،1985مصر ، اؼبعرفة ار،دعلم النفس االجتماع:عبد الرضباف عيسوم - 2
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ؼبعاعبة عدـ الرضا عن العمل الذم قد يعاشل منو بعض األفراد ألسباب ـبتلفة، ذلك أف االذباه العاـ يبدكا إهبابيا 
. ك بالتارل ال بد من االعتماد على تقنيات أخرل مدعمة، كاؼبقابالت اغبرة، ك االستجوابات اؼبقننة

 :العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي.4
: العوامل الداخلية *  أ 

ىناؾ عدة عوامل زبص اؼبهنة أك النشاط الذم يبارسو العامل كمدل ثبات الوظيفة ك دكامها، ك استقرارىا، التنقل 
. اخل...ك نوع العمل، اإلشراؼ، ظركؼ العمل، فرص الًتقية ك العالقات االجتماعية داخل العمل

 القيمة االجتماعية للعمل: 
     سبثل القيمة االجتماعية للعمل أك النشاط اؼبمارس من قبل العامل، غَت األجر ك االمتيازات اؼبادية اليت 

يتحصل عليها، فقد قبد أعماال ذات أجر قليل إال أهنا سبثل قيمة اجتماعية ال بأس هبا بينما قد تتواجد أعماؿ 
أخرل على العكس من ذلك، فقد يستمر العامل يف عملو من أجل اإلحساس بأنو مرغوب فيو حىت ك لو كاف 

  .(اؼبادية)ىو يف حاجة للمنافع اؼبالية 
ألف اؼبكافآت اليت وبصل عليها من عملو ىي مكافآت اجتماعية مثل االحًتاـ، ك التقدير من قبل الزمالء      "

ك اإلعجاب ك زبتلف درجات الرضا عن العمل باختالؼ الوضعية اؼبهنية اليت يكوف عليها العامل يف السلم 
اؽبرمي ،فإذا كانت حركية العالقات االجتماعية عمودية ك أفقية داخل أم تنظيم، بتأثَت مبوذج معُت من القيادة 
السيئة ك اؼبتوترة، فإنو يتم تلقيها من طرؼ العماؿ بنوع من رد الفعل السليب كالكراىية ك االستياء الذم يًتجم 

 1.بعدـ الرضا عن العمل
 إمكانية الترقية: 

     إف العامل يشعر باغباجة إذل التطور ك الًتقي يف عملو، فقد يصبح النشاط الذم يزاكلو الفرد مصدرا لرضاه 
إذا كاف ىذا العمل يتيح لو اجملاؿ إلبراز قدرتو اؼبهنية، ألف إمكانية الًتقية تعيد تقييم العامل لعملو، ك يشعر 

. بتقليص التباعد االجتماعي يف العمل
  كقت أداء العمل: 

     سبثل أكقات العمل إحدل ؾباالت شركط العمل اؽبامة،بل أهنا كثَتا ما شدت إليها أنظار العلماء، حيث أهنم 
كجدكا أف العماؿ يفضلوف األعماؿ اليت تتم يف الفًتة النهارية، لكوهنا سبكنهم من بذؿ جهد إضايف ك تسمح ؽبم 

. بأف يقضي بقية الوقت مع أسرىم ك أكالدىم، ما يفهم من أف أكقات العمل مهمة يف خلق الرضا عن العمل
 

 

                                                 
1 -Hassani chihab Eddine-contribution à l’études de l’insatisfaction au travail DEA-psychologie 
Industrielle-université  d’Alger 1984 p17. 
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 محتول العمل: 
     عندما نتكلم عن ؿبتول العمل فإننا نتكلم بالضركرة على اؼبعارؼ ك اػبربات اؼبكتسبة من طرؼ العامل، من 
خالؿ أدائو لعملو ك أيضا فيما ىبص اؼبسؤكليات اليت يشرؼ عليها،ك يقـو هبا ضمن نشاطو ك أيضا اؼبنفعة اليت 

هبنيها من ىذا العمل مهما كانت طبيعتها، زيادة على صعوبة ك سهولة العمل، ك نتائج األخطاء اليت قد يقع فيها 
. أثناء تأديتو لعملو

: العوامل الخارجية عن العمل* ب
     بعدما تطرقنا سالفا إذل ذكر بعض العوامل الداخلية اؼبؤثرة يف رضا العامل عن عملو، فإف العوامل اػبارجية ال 

تقل أنبية يف  معرفة رضا العامل عن عملو، ك من بُت العوامل اػبارجية البارزة اليت سنتطرؽ إليها ىي تلك اليت 
". السكن، البفاض ك ارتفاع اؼبستول التعليمي للعامل"تتعلق باألجر يف مقدمة العوامل ؼبادية  

  األجر :
     إف مسألة األجر تتصل اتصاال كثيقا بالرضا عن العمل ، لكن ىناؾ نوع من الصعوبة يف ربديد األجر 

حيث أف ،اؼبناسب، كقد عرؼ قطاع العمل يف ـبتلف اجملاالت عديد اإلضرابات من أجل ربسُت دخل العامل 
الدخل الذم يتحصل عليو ال يناسب مقدار اعبهود اؼببذكؿ، ك حجم العمل الذم يبارسو، ؽبذا فإف األجور هبب 

أف توضع على أساس يراعي صبيع حاجيات العامل، ك اؼبعركؼ أف اغباجيات تزداد ك تتغَت باستمرار ؼبا ينتج ف 
تغَتات يف اجملتمع،كما أف مستو ل األجور ال يكوف ثابتا كال يتماشى مع تكاليف اؼبعيشة، ك معٌت قولنا أف 

عامل اليـو الذم يتقاضى أربعة أضعاؼ ما كاف يتقاضاه أمس، ك ىذا ليس دليال على شعور العامل بالرضا، أم 
. البد من النظر يف مستول طموحو ك حاجياتو 

 المستول التعليمي :
كؽبذا فكلما كاف "      ارتفاع أك البفاض اؼبستول التعليمي لو تأثَت على درجة االستقرار يف منصب العمل 

اؼبستول التعليمي مرتفعا ظهرت رغبة العامل يف تغيَت عملو بوضوح كصاحب ذلك تغيَت يف مركزه اؼبهٍت، ؽبدؼ 
". ربقيق كضعية اجتماعية ك مهنية أرقى ك أحسن

  السكن :
     يبثل إحدل العوائق اؼبادية األكثر تأثَت على استقرار العامل، فأزمة السكن كثَتا ما كانت من األسباب البارزة 
اؼبؤدية إذل مغادرة العماؿ أعماؽبم حيث أف ىذه األخَتة يف ظل األزمة يف السكن يبثل إغراء معترب يف دفع البعض 

إذل التنقل من مدينة إذل أخرل بسبب السكن اؼبتوفر، فالعامل عندما هبد سكنا يف منطقة أخرل يكوف بإمكانو 
ترؾ عملو بنفس اؼبدينة ك ردبا قد ال يكوف نفس اؼبركز اؼبهٍت الذم كاف فيو من قبل، كذلك من أجل أف يكوف 

 1.أقرب مسافة إذل اؼبؤسسة اليت يعمل فيها، لينعم براحة الباؿ ك يرتاح من عناء التنقل

                                                 
 38ص (82/83)أثر بعض العوامل اػبارجية للرضا على االستقرار، دبلـو دراسات معمقة، معهد علم النفس :ناصر الدين زبدم- 1
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 :العوامل المؤثرة في رضا المعلمين ك األساتذة في عملهم. 5
      بعدما تطرقنا سالفا إذل ؾبموعة من العوامل اؼبعنوية ك اؼبادية على حد سول ك اليت تؤثر على الرضا لدل 

اخل، فإف ىذه العوامل تؤثر بدكرىا على ...الفئة العمالية عن عملهم كاألجر، السكن، اؼبستول التعليمي ك الًتقية
األساتذة ك اؼبعلمُت يف عملهم، ك ىذا بالرغم من أف ؾبتمع اؼبصنع ىبتلف يف ظباتو ك تنظيمو عن ؾبتمع اؼبؤسسة 

التعليمية، فقد ارتأينا أف نعرج على بعض العوامل اؼبؤثرة يف الرضا عن العمل عند اؼبعلمُت ك األساتذة، ك اليت 
. تنفرد هبا ىذه الفئة دكف غَتىا 

: العمر ك مدة الخبرة في المسار التعليمي. 1.5
     يف ىدا اعبانب أشارت نتائج بعض الدراسات إذل كجود عالقة بُت العمر ك الرضا الوظيفي لدل اؼبعلمُت، 

حيث أكضحت الدراسات إذل أف اؼبعلمُت األقل سنا ىم أقل رضا عن العمل ك بالعكس، أما بالنسبة ؼبدة اػبربة 
التدريسية فتوجد عالقة إرتباطية موجبة ،حيث أف اؼبعلمُت ذكم اػبربة التدريسية الطويلة، ىم أكثر رضا عن العمل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.من اؼبعلمُت ذكم اػبربة التدريسية القصَتة
:  الجنس.2.5

      يبكن تفسَت رضا اؼبرأة عن العمل بأف التدريس أقرب إذل طبيعة اؼبرأة من الرجل،حيث يتناسب ىذا العمل 
أكثر من غَته من األعماؿ مع طبيعة اؼبرأة كأـ، كما أف ىذا العمل يعطيها الفرصة أكثر لًتعى شؤكف منزؽبا ك 

أكالدىا لكثرة اإلجازات األسبوعية ك الصيفية، ك السنوية كقلة عدد ساعات العمل اليومي،باؼبقارنة مع الوظائف 
األخرل، ك لعل ىذا ما آلت إليو نتائج بعض الدراسات اليت تناكلت عالقة اعبنس بالرضا عن العمل يف قطاع 

فبا جعل البعض يرل أف  التعليم فبا عزز تواجد اؼبرأة يف ىذا القطاع مقارنة دبثيالهتا يف باقي القطاعات األخرل،
 2.مهنة التعليم ىي مهنة نسوية، فمن خالؿ ىذه اؼبهنة تستطيع اؼبرأة إبراز ذاهتا

: نوع المؤىل الدراسي ك مستواه.3.5
     أسفرت نتائج بعض الدراسات اؼبيدانية على أف األساتذة اغباصلُت على مؤىالت دراسية تربوية أكثر رضا 

عن العمل من نظرائهم اغباصلُت على مؤىالت دراسية غَت تربوية، إذ أف اإلعداد الًتبوم ينبغي أف يكوف لو دكر 
، يف إحداث الرضا لدل األساتذة، ألف ىذا اإلعداد من شأنو أف هبعل اؼبعلم وبس بقيمة عملو ك ازدياد أنبيتو
كما أنو يعد بصورة جيدة للتفاعل مع زمالئو اؼبعلمُت، كمع تالميذه فبا هبعلو أكثر تكيفا مع البيئة اؼبدرسية 

أما عن اؼبستول ." بعناصرىا اؼبختلفة، أكثر من غَته من األفراد فبن دل يسبق إعدادىم ىذا اإلعداد الًتبوم
العلمي، فقد أشارت نتائج بعض الدراسات أف اؼبعلمُت الذين وبملوف مؤىالت دراسية أقل من اعبامعية مع خربة 

                                                 
 . Vence  et Schlechty  287ص،نفس اؼبرجع-1

 .309 ص،اؼبرجع السابق،اؼبنصورم نقال عن شكرم سيد أضبد - 2
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تدريسية طويلة أكثر رضا عن عملهم من اؼبعلمُت الذين وبملوف مؤىالت دراسية جامعية، أك أعلى خربة تدريسية 
 1".أقل

: طبيعة العمل التدريسي. 4.5
     ال شك أف للعمل التدريسي فبيزاتو اليت ذبعلو ـبتلف عن األعماؿ األخرل من حيث ساعات العمل ، 

اخل، كل ىذا قد ينعكس ...الربنامج اؼبدرس، اعبانب النظرم ك التطبيقي ، مدل سبكن اؼبدرس من اؼبادة اؼبدرسة
. إهبابا أك سلبا عن رضا اؼبعلم عن عملو

:  المناخ المدرسي.5.5
 إذل أف اؼبناخ اؼبدرسي دبا يضمو من إشراؼ، ك إدارة، 1968عاـ  (Drros)لقد أشارت دراسة الباحث      " 

 2".ك أنشطة، ك عالقات، ك نظم ك غَتىا أثر عن رضا اؼبعلم عن عملو
باإلضافة إذل ىذه العوامل، ىناؾ عوامل أخرل ؽبا دكرىا البارز يف ربديد درجة رضا األستاذ عن عملو، ك نقصد 
بو مبط التعليم يف حد ذاتو تبعا ػبصوصيات كل مرحلة من مراحل التعليم، ضف إذل ذلك اؼبكانة االجتماعية، 

. اخل...األجر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 287 ص،1986نقال عن نصر الدين زبدم : ىنسوف- 1
2 "-Drros: " 288ص،نقال عن نفس اؼبرجع. 
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:  خالصة
     ك يف األخَت يبكن القوؿ أف ؾباؿ العمل من أىم اجملاالت اليت ينبغي أف وبقق فيها العامل أكرب قدر فبكن 
من التوافق يف عملو ك الرضا فيو ك الطمأنينة ك العطاء اؼبهٍت الذم هبعلو غَت مهمل، ك يف ىدا الفصل تناكلنا 

اجملاؿ ك اليت تنادم باالعتماد على اؼبوظف ك الطرؽ اليت ذبعلو مرتاح ا العديد من التعريفات ك ما أكثرىا يف ىذ
لينتج ك خاصة يف اجملاؿ اؼبدرسي عند اؼبدرسُت ك قد استعنا ببعض النظريات اليت من شأهنا التكلم عن الرضا 

الوظيفي من عوامل داخلية ك خارجية ك حىت  النظر إذل الطرؽ ك األساليب لرفع اؼبستول عند العماؿ، ك اعبدير 
بالذكر أف االىتماـ بالعامل يف صبيع اؼبؤسسات اغبكومية منها أك اػباصة ك خصوصا عند األساتذة ىو االىتماـ 

. بنوعية اإلنتاج اؼبهٍت سواء كاف مادم أك معنوم
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:  تمهيد
يتوقف مدل تقدـ التالميذ كمقدار اػبربات اليت يتعلموهنا كنوعيتها على مدل إسهاـ األستاذ الفاعل كاغبيوم 

كالكبَت يف ربقيق ما يتطلع إليو اجملتمع من تنشئة أفراده كفقان لغايات كأىداؼ تربوية، كاجتماعية، كإنسانية، 
كبذلك فال تقتصر كظيفة األستاذ على التعليم، أم توصيل العلم إذل اؼبتعلم، كإمبا تعدت ذلك إذل دائرة الًتبية، 

فاألستاذ مريب أكال كقبل كل شيء كعليو تقع مسؤكلية تربية التالميذ من النواحي اعبسمية كالنفسية كاالجتماعية، 
كعلى ذلك فأستاذ الًتبية البدنية كالرياضية هبب أف يتصف ببعض السمات كاػبصائص القيادية اليت ربتاجها 

مهنتو، كلكونو مربيا قبل أف يكوف فبرنا لفنوف الرياضة كفعالياهتا اؼبختلفة، كلكوف ىذه السمات كتلك اػبصائص 
ىي ليست ؾبرد رغبة كال ىي فحص معلومات، أك خربات مكتسبة، كإمبا ىي موىبة كاستعداد ال تتهيأ إال لقلة 

. قليلة من الناس حيث ذبلوىا اؼبعرفة كما تصقلها التجارب فكلها كسائل كأساليب لتحقيق اؽبدؼ
 فألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية دكر مهم يف إعداد اؼبتعلم كؽبذا كاف من الضركرم إعداد ىذا اؼبدرس إعدادان 
مهنيا كأكاديبيان كثقافيا كعمليا، كبالنسبة لإلعداد اؼبهٍت ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية فانو يشمل كل العمليات 

الًتبوية اليت يتعرض ؽبا الفرد يف مراحل إعداده كمدرس، كالتدريس يف الًتبية البدنية كالرياضية ىبضع لنفس معايَت 
التدريس يف اؼبواد األخرل، فهو وبتاج إذل إعداد متكامل من اؼبادة الدراسية كاكتساب النواحي الًتبوية كاػبربات 

الفنية كاليت تساعده على مواجهة مشاكل التالميذ كالعمل على حلها، كما أف شخصيتو ككفاءتو تؤثراف تأثَتا كبَتا 
. يف إقباح منهج الًتبية الرياضية 
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: مفهـو المدرس .2
أنو القائد فهو اؼبنظم ك اؼببادر لوحدة العمل ك النشاط يف صباعة الفصل، " Boldyreue"يقوؿ بولديرك 

فهو يعمل إلكساب التالميذ اؼبعلومات كاؼبعارؼ ك اؼبهارات ك تقويبهم يف النواحي اؼبعرفية، ك يتضمن عملو أيضا 
أف " William Clark"تنظيم صباعة الفصل أك العمل على تنميتها تنمية اجتماعية ك يرل كلياـ كالرؾ 

اؼبدرس يعد مصمما لبيئة التعلم فهو الذم يبتدع األنظمة التعليمية ك وبدد أىداؼ الدرس ك يقـو بإعداد اؼبواقف 
التعليمية ك الًتبوية، ك يقرر اإلسًتاتيجية اليت يسَت عليها اؼبتعلم ليتم التفاعل بينو ك بُت معطيات ىذه اؼبواقف 

. التعليمية لكي يتم التعلم ك كذلك وبدد مستويات األداء اؼبراد إقبازىا من قبل اؼبتعلم ك أساليب تقوصل ىذا األداء
إذل أف مكونات اؼبهنة الًتبوية من خالؿ كحدهتا ك عالقتها اؼبًتابطة تعطي لنشاط " Bonboir"ك يشَت بونبوار 

اؼبدرس اذباىا ؿبددا ك تطبع عملو بأسلوب اؼبريب لذا فاالختيار اؼبهٍت لو دكر كظيفي متخصص يتطلب كجود 
ارتباط بُت طبيعة ىذا الدكر ك متطلباتو من قدرات ك كفاءات زبصصية مناسبة ك بذلك يتضح دكر مدرس الًتبية 
الرياضية ذباه ربقيق الربامج ك اليت تتطلب مدرسا على مستول عاؿ من الكفاية كمن اؼبهارة النفسية ك الفكرية ك 

 1.اإلنسانية
اؼبدرس ىو حجر الزاكية الذم ال غٌت عنو يف إقباز العملية الًتبوية لصياغتها الصياغة اؼبناسبة للتالميذ ك 

. الطالب حبيث تتيح أفضل السبل ك أقومها لتثقيف القوؿ ك تشكيل اؼبواطن العريب الكفء
ك خالصة القوؿ أف اؼبدرس يسعى إذل تنمية القدرات اإلهبابية من السلب إذل اإلهباب كمن الركود إذل اغبماس ك 

. الفعالية يف ـبتلف اؼبواقف التدريسية
: مدرس التربية البدنية ك الرياضية1. .3

يعد مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية اؼبدرس األمُت الذم يعتمد عليو أكلياء األمور بثقة ك اطمئناف كما يلقي      
كما يستمد اؼبدرس القدكة اليت يشرؾ هبا ،الوطن على عاتقو مسؤكلية تربية النشء الذم ىو دبثابة مستقبل الوطن

. 2الطلبة فهم يتأثركف بو ك ينقلوف عنو عاداتو ك اذباىاتو ك قيمو ك مبادئو ك مقاصده
ك تقـو معاىد ك كليات الًتبية اؼبختلفة للمدرسُت بإعداد مدرس اؼبستقبل لتجعلو يلم بقواعد التدريس       

فالًتبية العلمية ما ىي إال إعداد للطالب يف أكؿ حياتو ؼبهمة التدريس ربت إشرافو ك .اؼبناسبة نظريا ك تطبيقيا
. توجيهو معا

: مواصفات المدرس الناجح في درس التربية البدنية ك الرياضية .4
لكن يبكن إهباد القليل منها حىت  من الصعب جدا أف قبد كل اؼبواصفات اؼبطلوبة متوفرة يف شخص كاحد،     

يبكن من أداء كاجبو التعليمي على أحسن كجو، لذا فال بد من أف يكوف مدرس ىذه اؼبادة ذك شخصية مرغوب 

                                                 
.  196/197ص،1990 ، مصر ،دار الفكر العريب ،أسس بناء الربامج الًتبوية الرياضية: أمُت خورل،ؿبمد ضبامي-1

 .103/104 ص،01،2003 ط،إذباىات جديدة يف اؼبنهاج ك طرؽ التدريس: ؿبمد فايز مراد دندش-  2
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فيها ك يبتلك صفات القيادة الراشدة ك ال يفوتنا بأف نقوؿ أف ىناؾ فرص كبَتة لتنمية مواصفاتو من خالؿ خرباتو 
. اؼبيدانية، ك عندما تتوضح لو مدل احتياجاتو ؽبا

:  كىناؾ هبب أف مبيز مايلي
 أف ىناؾ صفات خاصة سبيز شخصية الفرد مهما كانت مهمتو أك عملو. 
  أف ىناؾ مكاسب أساسية ك صفات خاصة بشخصية اؼبدرس هبب أف يتصف هبا كل اؼبدرسوف دبا فيهم

. مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية
 أف ىناؾ مقومات خاصة سبيز مدرس الًتبية البدنية عن غَته، حبيث سبيزه بشخصيتو الذاتية يف مهنتو .

: ك من اػبصائص اؽبامة اليت هبب أف تكوف يف شخص مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية قبد
  اػبصائص البدنية ك اؼبهارية .
 اػبصائص الصحية .
 اػبصائص العلمية .
 اػبصائص االجتماعية .
 خصائص االستعداد للمهنة .

ك تعترب القدرات البدنية ك الفنية ك اؼبهارية من أىم اػبصائص اليت هبب أف تتوفر يف مدرس الًتبية البدنية ك      
: الرياضية ؽبذا عمدت صبيع مدارس التكوين إذل اعتماد بطارية اختبارات قبوؿ اؼبكونُت كما يلي

 االختبارات الصحية. 
 (النفسية)االختبارات الشخصية. 
 اختبارات القواـ. 
 االختبارات البدنية ك اؼبهارية. 

 1.ك ال يتوقف إجراء ىذه االختبارات عند القبوؿ فقط بل تالزمهم طواؿ تكوينهم الدراسي     
إف متطلبات عملو اؼبيداشل تفرض عليو أف يكوف جدم ك حيوم يف سلوكو ك نشاطاتو حيث يعطي لتالميذه      

القدكة للقدرات ك االستعدادات ك الرغبات الرياضية ك كونو يتمتع دبعنويات نفسية جد مرتفعة من قباحو يف 
 2.كاجبو مع تالمذتو

: إضافة إذل ىذا فإف تعليم اؼبهارات اغبركية يتوقف بالزيادة على تعليمها ك فبارستها على
 تصحيح أخطائها-تعليمها-القدرة علي توضيحها. 
 كما هبب أف يهتم بزيو الرياضي خالؿ الدرس ك البحث عن ارتداء الزل الرياضي. 

                                                 
- طرؽ تدريس الًتبية الرياضية ، مديرية دار الكتب للطباعة ك النشر، جامعة اؼبوصل: عباس أضبد صاحل السامرائي،بسطويسي أضبد بسطويسي 1-

. 129/130ص -  1984-  2ط
. 36 نفس اؼبرجع السابق ص  :بسطويسي أضبد بسطويسي، عباس أضبد صاحل السامرائي-  2
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 القدرة على اختيار سبارينو اؼبالئمة للدرس. 
 إتباع طريقة التسلسل يف احتياج التمارين. 
 هبب أف يتمتع بطريقة تصحيح األخطاء بسرعة ك بإيعاز مشجع. 

 .الدقة يف اؼبالحظة ك استخالص األخطاء الشائعة
: الشخصية1. .3

 كمن بُت 1.إف شخصية اؼبدرس يبكن أف تكوف أكثر أنبية من ثقافتو العامة فيما ىبص النجاح يف عملو
: الصفات العامة اليت يتحلى هبا مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية حىت يكوف مقبوال يف عملو

 يهول مهنتو ك وبًتمها ك يؤمن برسالتها ك أىدافها يف تربية النشء. 
 أف تكوف لو مؤىالت القيادة باالستحواذ على ثقة تالميذه. 
 أف يكوف لو تأىيل جيد يف اختصاصو ك ما يتعلق بو من علـو أخرل. 
 أف يكوف حازما يف ضبط نفسو يف مواقف اإلثارة. 
:  اللياقة الشاملة2. .3

أكؿ ما يتبادر إلينا أهنا اللياقة البدنية كمن اؼبمكن تعريفها ، ك اليت ىي مقدار االستعداد الوظيفي لتكيف      
األعضاء مع البيئة ك التفاعل مع مؤثراهتا خالؿ كجود دكافع مستمرة ك اغبفاظ على التوازف مع الشدة ك القدرة يف 

. التجدد السريع للنشاط اغبركي
إذ أف من متطلبات اؼبدرس ك عملو تفرض عليو أف يكوف مظهره ك سلوكو ك نشاطاتو فيها من اغبيوية اليت 

من خالؽبا تعطي لتالميذه القدرة ك االستعداد ك اؼبيوؿ للرياضة باإلضافة إذل تزكيده باؼبعنوية النفسية اليت يغذيها 
 2.قباحو يف عملو مع التالميذ

:  االتزاف3. .3
من أكؿ التجارب اليت يبتلكها اؼبريب ىو إحساسو بوجوده كشخص قيادم يظهر لتالميذه باؼبظاىر اإلهبابية ك 

 3.يكوف لو شعور دبا يتناسب ك اغبقيقة اليت تطلب منو
:  قابلية اإلبداع ك االبتكار4. .5

اؼبدرس الكفء ىو الذم يبحث ك وباكؿ إهباد أساليب جديدة ك يبتكر طرؽ تنفيذية جديدة لتوضيح ك     
توسيع مدارؾ تالميذه دبا ينسجم ك نوع الفعاليات اؼبراد تطبيقها ضمن كسائل ك خطط علمية متطورة كاضعا 

. أىدافا ؼبا يعمل

                                                 
 .16،ص1994العالقات اإلنسانية بُت اؼبدرس ك آثارىا يف سَت درس الًتبية البدنية ك الرياضية، مذكرة اللسانس،مستغازل : ميلود رشيد ك آخركف 1-
. 13 ص،1987 ، بغداد،طرؽ تدريس الًتبية البدنية ك الرياضية: عباس أضبد صاحل السامرائي-2
أثر استخداـ بعض األنشطة ك أساليب التعليم يف تدريس العلـو على تنمية التفكَت لتالميذ االبتدائية لكلية الًتبية جامعة : صائب أضبد إبراىيم -3

. 44،ص1981بغداد،
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: مكاف المدرس في الدرس. 3
إف أخذ اؼبكاف اؼبناسب للمدرس داخل الدرس يلعب دكرا مهما يف قباحو ك يعطيو اغبيوية يف ربقيق 

األىداؼ اؼبوضوعة لو، ك كجود اؼبدرس يف مكانو اؼبناسب يؤدم إذل التزاـ  التالميذ بالنظاـ ك الطاعة ك مراقبة 
األخطاء أثناء األداء ك ربديد أسباهبا، ك مكاف اؼبدرس الصحيح يضفي عليو الصفة القيادية، ك اػبربات اؼبكتسبة 

 1.يف ؾباؿ الًتبية البدنية توضح لنا األماكن اليت هبب أف يأخذىا اؼبدرس يف الدرس
إف ما يبيز اعتقادنا دكما مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية عن غَته، ىو ذلك النشاط اغبيوم ك الفكرم ك      

البدشل، ك ذلك الطابع اؼبنسجم مع صبيع شرائح اجملتمع، ك تلك اؼبيزات العقلية ك الذكائية اليت تصنفو عن غَته، ك 
نضيف أنو ليس من اؼبمكن ربضَت مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية، دكف اؼبركر بالتعرؼ على ـبتلف الرياضات 

اليت من اؼبمن مصادفتها يف اؼبدرسة، لذا فهو يعمل ؼبقتضيات التعليم ك يسعى إذل تطور القابلية التعليمية للتلميذ 
. ك اكتساب اؼببادئ األساسية نظريا ك تطبيقيا، لتعلم اؼبهارة األساسية ك تطوير ـبتلف الصفات البدنية الالزمة

:  كاجبات مدرس التربية البدنية ك الرياضية. 4
ال يقتصر دكر مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية على إكساب التالميذ السلوكيات اؼبرتبطة باجملاالت النفس      

حركية ك اؼبعرفية ك الوجدانية من خالؿ أنشطة الدرس الداخلي ك اػبارجي فقط، كلكن ىناؾ العديد من 
. الواجبات اليت هبب عليو أف وبرص على ربقيقها

: كاجبات المدرس اتجاه تالميذه 1.4
 أف يكوف قدكة حسنة لتالميذه يف مظهره ك سلوكياتو ك تصرفو داخل ك خارج اؼبدرسة .
 أف يكوف اؼبدرس حازما ك عطوفا يف تعاملو مع التالميذ .
 أف يعمل على إتاحة فرص التدريب على القيادة للتالميذ .
 االبتعاد عن السلوؾ العدكاشل اذباه التالميذ ك العمل على ضبط النفس .
 تقدصل اإلسعافات األكلية يف حالة اإلصابة فبا يستلـز الدراية هبا .
 توفَت جو الطمأنينة ك األمن كي يبدع التلميذ ك العمل على ضبط النفس .
 (اؼبوىوبُت-اؼبعاقُت)العناية بالتالميذ اػبواص .
 2.التقوصل اؼبستمر ؼبستويات التالميذ 
 القدرة على هتيئة الظركؼ اؼبناسبة لنمو تالميذه .
  تعليمهم تعليما مباشرا ك ذلك جبعلهم قادرين علي التعامل الناجح مع مواقف اغبياة .
 يؤثر يف التلميذ بأقوالو ك أفعالو ك مظهره ك سائر تصرفاتو اليت ينقلها للتالميذ .
 النظر إذل اؼبكاسب اليت حصل عليها التلميذ لسبب فعاليتها يف التدريس .

                                                 
 .125ص، 1992، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر، نظريات ك طرؽ الًتبية البدنية: فيصل ياسُت الشاطي، ؿبمد عوض بسيوشل-  1
. 33/34  ص،1987  ، دار األطلس للدراسات ك الًتصبة ك النشر ،الًتبية الرياضية اغبديثة : فايز مهٍت-  2
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 التمتع بشدة اؼبالحظة لسلوؾ التالميذ ك معاكنتهم على أداء عملهم، ك االستجابة ألسئلتهم ك ردكد أفعلهم .
 1.اإلبقاء على طرؽ التدريس أك تغيَتىا حسب استجابة التالميذ اؼبباشرة ؽبذه الطرؽ 

: كاجبات المدرس اتجاه عملية التدريس .2.4
  العناية بتحضَت درس الًتبية البدنية قبل تدريسو دبدة كافية .
 اصطحاب التالميذ من الصف ك أخذ الغيابات قبل بداية اغبصة .
  العمل على ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة للدرس كفقا للعالقة العضوية بُت ىدؼ الدرس، ك ؿبتواه ك طرؽ

. التدريس
  (الوجدانية-اغبس اغبركي-اؼبعرفية)العناية بتحقيق اعبوانب الًتبوية .
 العناية بالفركؽ الفردية لدل التالميذ ك بدكف إنباؿ .
 2.إشراؾ التالميذ يف التخطيط ألنشطة اؼبنهاج 
 قيادة العملية الًتبوية ك تنفيذ رسالة اؼبنهاج ك الرسالة العلمية اؼبوكلة إليو .
 النمو اؼبتجدد ك اؼبستمر، بل كعليو أف ينمي ىو نفسو ك هبددىا بصورة مستمرة ال تتوقف .
  توجيو نشاط التالميذ توجيها يبكنهم من التعليم ذاتيا، دبعٌت أف يكوف القسط األكرب من النشاط يف العملية

. التعليمية من نصيب التالميذ أنفسهم
: كاجبات المدرس نحو اإلمكانيات المادية بالمدرسة.3.4

من العوامل اؼبؤثرة يف طرؽ تدريس مادة الًتبية الرياضية نوعية ك كمية اإلمكانيات اؼبادية اؼبتاحة، ك اؼبدرس      
الناجح اجملد ؼبادتو اؼبخلص ؼبصلحة تالميذه يستطيع أف ينفذ درس الًتبية الرياضية بأقل إمكانيات فبكنة كعلى 
األقل أف يقـو بتنمية القدرات اعبسمية ك اؼبهارات األساسية حىت بدكف استخداـ أم أدكات ك بطريقة مشوقة 

: مليئة باؼبنافسات ك اؼبسابقات ك لذلك هبب على اؼبدرس اآليت
  اؼبصنع أك النادم، أك : هبب أف يعمق عالقاتو جبميع اؽبيئات احمللية اؼبوجودة يف البيئة اليت يعمل هبا، مثل

. اخل حىت يبكن استغالؽبا يف عمل اؼبدرس...صبعية علمية
 تعميق عالقاتو بأكلياء أمور التالميذ فبا يساعد على توفَت بعض اإلمكانيات اإلضافية .
 هبب عليو أف ىبطط على أساس كاقعية احتياجاتو ك طرؽ تغطيتها .
  االستفادة من مبادرات ك مسانبات ك أفكار التالميذ ك صبيع احمليطُت بعملو من الزمالء ك إدارة اؼبدرسة ك

 .أكلياء األمور
 
 

                                                 
 .105/106ص،نفس اؼبرجع السابق: ؿبمد فايز مراد دندش-  1
 33/34مرجع سابق، ص : فايز مهٍت--  2
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:  كاجبات المدرس نحو أسرة المدرسة.4.4
على مدرس الًتبية البدنية أف يفرض كجوده داخل اعبماعة اؼبدرسية عن طريق القياـ بعملو بأكمل كجو عن 

طريق تعميق عالقاتو بالطلبة ك عدـ التنازؿ عن تدريس مادتو ك ؿباكلة رفع الوعي الرياضي لزمالئو من مدرسي 
اؼبواد األخرل، ك كذلك إدارة اؼبدرسة بوسائل اإلقناع السمحة، ك اؼبدرس الناجح الذكي ذلك الذم وبسن مركز 

. الًتبية الرياضية يف اؼبدرسة عن طريق عملو اعبيد ك قدكتو اغبسنة
: كاجبات المدرس نحو المراحل السنية.5.4

عليو أف يكوف ملما إؼباما جيدا بالنواحي البيولوجية ك النفسية ك اغبركية للمراحل السنية اؼبختلفة عند 
 1.ربضَتىم ك تدريسهم للحصة، حىت تسَت العملية التدريسية بدكف ـباطر على تطوير كمبو التالميذ

: دكر المدرس في استخداـ الوسائل التعليمية. 5
 هبب على اؼبدرس ربديد اؽبدؼ من الوحدة التعليمية ك كذلك اؽبدؼ من استخداـ الوسيلة التعليمية اؼبختارة .
 اختيار اؼبدرس انسب أنواع الوسائل التعليمية لتعليم النشاط التعليمي .
  أف يكوف ملما خبصائص اؼبتعلمُت حىت يكوف اختياره للوسيلة التعليمية مناسبا للخصائص السنية للمتعلمُت ك

. ػبرباهتم السابقة ك ؼبستوم أداءىم اؼبهارم
 أف يكوف ماىرا يف زبصصو، فهذا هبعلو متفهما لدقائق اؼبهارة ك ػبصائصها اغبركية .
 أف يكوف على دراية كاملة بأنواع الوسائل التعليمية ك طرؽ إعدادىا ك استخدامها .
: دكر المدرس نحو المتعلمين عند استخدامو الوسائل التعليمية. 6

: هبب على اؼبدرس عند استخدامو الوسائل التعليمية أف يقـو بدكر ىاـ كبو اؼبتعلمُت ك ىذا الدكر يتلخص يف    
 ربقيق الراحة اعبسمية ك النفسية للمتعلمُت .
  استثارة دكافع اؼبتعلمُت للتعلم .
  مراعاة أف يكوف كل متعلم يف مكاف يسمح لو باستقباؿ الوسيلة التعليمية بطريقة جيدة، أم كضوح الوسيلة

. عبميع اؼبتعلمُت
 تشجيع اؼبتعلمُت على تقدصل االستفسارات حوؿ موضوع التعلم ك كذلك مناقشة أىم نتائج التعلم .
 ك كذلك هبب على اؼبدرس يف اختياره للوسيلة التعليمية مراعاة بعض االعتبارات :
 أف تكوف الوسيلة مناسبة الحتياجات اؼبوقف التعليمي .
 أف تعطي الوسيلة صورة صادقة ؼبا يراد تعليمو للمتعلمُت .
 أف تكوف مشوقة ك اقتصادية .
 أف تكوف مناسبة لقدرات اؼبتعلمُت .

                                                 
 .93/98 ،1998 ،1 ط، مركز الكتاب للنشر،طرؽ التدريس يف الًتبية الرياضية : رمزم فهيم،ناىد ؿبمود نيللي-  1
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  عدـ االقتصار على استخداـ كسيلة تعليمية كاحدة، بل هبب التنويع يف استخداـ الوسائل التعليمية ك دبا يتفق
 1.مع احتياجات اؼبوقف التعليمي

: كظائف المدرس أثناء النشاط . 7
يبكن للمدرس أف يؤدم عدة كظائف أثناء الوقت الذم ينشط فيو التالميذ يف عمل حركي، بعض ىذه      

الوظائف تسهم مباشرة يف أىداؼ الدرس ك البعض لو إسهاـ يف أىداؼ الدرس كيبكن تلخيص ىذه الوظائف يف 
: اآليت
  تغيَت ك تعديل األعماؿ لألفراد ك للمجموعات الصغَتة .
 إعطاء تغذية راجعة للمتعلمُت .
 مالحظة ك ربليل استجابة التلميذ .
 االحتفاظ ببيئة تعلم منتجة .
 توضيح ك تعزيز األعماؿ للمتعلم .
 ببيئة تعلم آمنةاالحتفاظ  .
 السماح للتالميذ باػبركج من الدرس لألعذار اؼبقبولة .
 االنشغاؿ يف احملادثة مع التالميذ الذين ال يرغبوف اؼبشاركة يف الدرس .
 االىتماـ بالطالب اؼبصابُت .
  كل من ىذه السلوكيات ؽبا درجات ـبتلفة من القوة للنهوض باألداء اغبركي للتالميذ ك إلقباز أىداؼ أخرل

. من الدرس
: سلوؾ المدرس أثناء النشاط. 8

: ك يصنف سلوؾ اؼبدرس التعليمي أثناء النشاط إذل
ك ىو السلوؾ الذم ليس لو قوة اإلسهاـ يف ؿبتول الدرس بأم قدر ك الذم يبعد :  سلوؾ غير مسهم.1.8

. استقباؿ الزائرين أثناء سَت الدرس:اؼبدرس عن الوظائف التعليمية كمن أمثلة ذلك
ك ىذا السلوؾ ك إف كاف يركز فيو االنتباه على التالميذ كعلى بيئة : سلوؾ غير مباشر في اإلسهاـ.2.8

. التعلم إال أنو ليس لو إسهاـ مباشر يف ؿبتول الدرس مثل مراعاة اؼبصابُت
إف سلوؾ اؼبدرس اؼبسهم مباشرة بالدرس ال قوة لو مؤثرة على :  السلوؾ المسهم مباشرة بالدرس.3.8

فعالية تعلم التلميذ للمحتول كىناؾ ست كظائف للمدرس تتداخل يف بعضها البعض ك تسرع من العملية 
 2.(مت ذكرىا ك التطرؽ إليها يف كظائف اؼبدرس أثناء النشاط)الًتبوية 

 
                                                 

. 164/166 ص،1990 ، مصر ، دار الفكر العريب ،أسس بناء الربامج الًتبوية الرياضية: ؿبمد ضبامي، أمُت خورل-  1
. 50/56 ص، مرجع سابق ،طرؽ التدريس كلية الًتبية الرياضية : عفاؼ عبد الكرصل- 2
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 :المدرس ك برنامج التربية الرياضية . 9
كيتمثل دكر مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية فيما يتصل بربنامج الًتبية البدنية يف اؼبدرسة من خالؿ أربعة  

: جوانب
 كذلك من خالؿ دركس الًتبية البدنية اؼبقررة يف اؼبنهج اؼبدرسي حسب كل : تدريس التربية البدنية.1.9

. صف دراسي 
 ك ىي األنشطة اؼبكملة للدرس ك ذات طابع تطبيقي ك تتم داخل أسوار : إدارة النشاط الداخلي.2.9

. اؼبدرسة
ك ىي أنشطة ذات طابع تنافسي حيث سبثل فرقة اؼبدرسة ك منتخباهتا يف :  إدارة النشاط الخارجي.3.9

. اؼبسابقات خارج أسوار اؼبدرسة
كىي أنشطة تتعهد حاالت اإلعاقة بأنواعها دبا يناسبها ك ؼبدرس الًتبية البدنية :  إدارة البرامج الخاصة3.9

: ك الرياضية عدة مسؤكليات تعليمية يبكن إقبازىا 
  التخطيط الواعي للتدريس بدءا من اؼبستول اليومي ك مركرا باؼبستول قصَت اؼبدل ك كصوال للمستول بعيد

. اؼبدل
 صياغة اإلغراض التعليمية اإلجرائية السلوكية اليت ربقق أىداؼ اؼبنهج .
  انتقاء احملتول من ألواف األنشطة البدنية ك اغبركية ك الرياضية اؼبختلفة ك اليت ربقق اإلغراض التعليمية ك تتيح

. اكتساب التالميذ غبصائلها السلوكية
  اختيار ك تنفيذ طرؽ ك إسًتاتيجيات مناسبة للتدريس ك كذلك الوسائل التعليمية اؼبالئمة لتحقيق األغراض

. التعليمية بكفاية عالية
  التقوصل اؼبستمر للتالميذ من ـبتلف اعبوانب السلوكية ك كذلك تقوصل جوانب الربنامج ك طرؽ التدريس يف ضوء

 1.األىداؼ اؼبوضوعة للربنامج 
: النقاط التي تؤثر علي عمل المدرس القيادم. 10

 :أىداؼ الحصة المدرسية 1.10
 إف إدارة اغبصة ك عملية التعليم اليت يقـو هبا اؼبدرس، تعتمد على األىداؼ الًتبوية العامة ك اليت وبددىا نظاـ 

. الدكلة االجتماعي لًتبية النشء
إف مضموف اغبصة ال يتوقف فقط على أىداؼ اغبصة ك إمبا أيضا يرتبط : العلم ك المادة الدراسية. 2.10

. دبستول مبو العلم، أم أف مستول اغبصة ك اؼبقرر الدراسي ال بد ك أف يتماشى مع اؼبنجزات اغبديثة للعلم

                                                 
 .149 ص، دار الفكر العريب ، 01 ط،أصوؿ الًتبية الرياضية : أمُت أنور اػبورل - 1
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على اؼبدرس أف يراعي اػبصائص السنية للتالميذ ألف كل مرحلة سنية :  المستول السني للتالميذ .3.10
. زبضع لقوانُت خاصة هبا

 قيادة اغبصة اؼبدرسية تعٍت أف وبقق اؼبدرس :
 ربديد أىداؼ الدرس بشكل كاضح كيف توافق مع األىداؼ الًتبوية العامة. 
  إجادة اؼبضموف العلمي للمادة ك طرؽ تدريسها. 
 قيادة عملية ربصيل اؼبعارؼ ك تنمية القدرات ك اؼبهارات للتالميذ. 
 ربقيق أىداؼ اغبصة الًتبوية. 
 معرفة اػبصائص اؼبرتبطة بسن التالميذ ك مراعاهتا يف اغبصة. 
 تنمية القدرات على التعلم ك التفكَت اؼبستقل اػبالؽ .
 اإلعداد اعبيد ك اؼبتأشل لتخطيط ك إعداد ك تنظيم حصة الًتبية الرياضية .
 1.حسن استغالؿ الوقت اؼبتاح للمدرس ك تطبيقو الطرؽ اغبديثة للتدريس 

: المسؤكليات العامة لمدرس التربية البدنية ك الرياضية. 11
 يتحتم على مدرس الًتبية البدنية الرياضية فهم أىداؼ مهنتو سواء : تفهم أىداؼ التربية الرياضية 1.11

كانت طويلة اؼبدل أك أغراض مباشرة، فإف معرفة اؼبدرس لألىداؼ اليت يسعى إذل ربقيقها ذبعلو قادرا على 
. النجاح يف عملو اليومي إذا ما  عرفت أغراض الرياضة جيدا أمكن عمل زبطيط سليم لرباؾبنا 

اؼبسؤكلية الثانية ؼبدرس الًتبية البدنية ك الرياضية، ىي :  تخطيط برنامج التربية البدنية ك الرياضية 2.11
. زبطيط برنامج الًتبية البدنية ك الرياضية ك إدارتو يف ضوء األغراض

إف توفَت القيادة الرشيدة يساعد على ربقيق أغراض الًتبية البدنية ك الرياضية، ك القيادة : توفير القيادة .3.11
. خاصية تتوفر يف اؼبدرس الكفء، ك ؽبا أثرىا على استجابة التالميذ لشخصية اؼبدرس ك توجيهاتو

 يستخدـ اؼبدرس أساليب القياس ك التقوصل حىت يبكنو تقرير ما إذا كانت :استخداـ القياس ك التقويم .4.11
. أغراض الًتبية البدنية ك الرياضية متماشية يف طريقها

القياس ك التقوصل أمور تساعد على ربديد اغبالة اعبسمية لفرد ك ظبات ك خصائص الناحية اعبسمية ك اغبركية 
 2.ك القلية ك االجتماعية

إف إعادة تقوصل الربنامج بصفة دكرية يف ضوء نتائج القياس ك : إعادة تقويم البرنامج بصفة دكرية .5.11
 .التقوصل ك ربليل النتائج يبكن تقدير ما إذا كاف الربنامج ك طرؽ التدريس مرضيُت

 
                                                 

 90/92، 1998، 1ط، مركز الكتاب للنشر، طرؽ التدريس يف الًتبية الرياضية : رمزم فهيم،ناىد ؿبمود نيللي-  1
 القاىرة ، دار الفكر العريب ،03ط،الًتبية الرياضية اؼبدرسية دليل معلم الفصل ك طالب الًتبية البدنية ك الرياضية: عدناف دركيش جلوؿ ك آخركف - 2
. 34ص،1994،
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: طرؽ تحسين أداء المدرس .  12
يتحدد أكذل األفراد على زيادة اؼبقدرة ك اغبافز ك نبا جزءاف ضركرياف متكامالف لضماف األداء الفعاؿ ك نبا 

: من أىم العوامل اليت تشجع الفرد على البقاء يف عملو ك رضائو عنو باإلضافة إذل
-رقابة جيدة-زمالة طيبة من األفراد-ظركؼ عمل جيدة-فرص الًتقي ك التقدـ-العمل الثابت-األجر ك ملحقاتو

. اؼبزايا العينية-ساعات عمل مقبولة-االعًتاؼ بأنبية الفرد
: الوسائل المعاكنة لمدرس التربية البدنية ك الرياضية. 13

:  كسائل عامة أك مطلقة .1.13
 أف يكوف مدرس الًتبية الرياضية قد تأىل ألداء كظيفتو التأىل اؼبناسب علميا ك عمليا كتدرب تدريبا كافيا .
  أف يكوف لدل اؼبدرس ميل طبيعي للًتبية الرياضية أكال ك قبولو ؼبهنة التعليم ثانيا ك رغبتو للهمل يف احمليط

. الًتبوم
 أف يكوف اؼبدرس قد أدل إؼباما كامال بسيكولوجية الطفل ال سيما يف اؼبرحلة السنية اليت سوؼ يتعامل معها .
  أف يكوف اؼبدرس على معرفة باأللعاب اعبماعية ك الفردية ك ألعاب القول من حيث اؼببادئ األساسية ك طرؽ

. تعليمها ك قوانينها اؼبنظمة ؽبا
  أف يتوسع اؼبدرس يف ثقافتو الرياضية باإلطالع على كل ما يستحدث من مؤلفات ميداف زبصصو، ك أف

. يداـك على قراءة اجملالت العلمية اؼبتخصصة، ك يتابع أخبار األحداث الرياضية الكربل احمللية ك العاؼبية
  أف يكوف لدم اؼبدرس معرفة باؼبنشاة ك اؼبؤسسات الرياضية العامة مثل اللجنة األكؼببية العليا ك اللجاف اؼبنبثقة

عنها ك اربادات األلعاب اؼبختلفة ك األندية الرياضية اؼبشهورة، ك األحداث الرياضية البارزة، كما إال ذلك من 
. معلومات عامة

:  كسائل شخصية 2.13
 حب اؼبدرس ؼبهنتو ك لتالميذه ك االستعداد للتضحية يف سبيلهم .
  ،ظهور اؼبدرس دبظهر مشرؼ أماـ تالميذه من حيث حسن اؽبنداـ ك اؼبلبس ك النظافة ك الًتتيب، دماثة اػبلق

. ك رقة اؼبعاملة ك ما إذل ذلك
  أف اؼبدرس القدكة اغبسنة لتالميذه يف إتباع النظاـ ك تنفيذ العليمات ك ارتداء اؼبالبس الرياضية ك غَت ذلك من

. أمور تكوف يف أداءىا إقناع كامل لتالميذه للقياـ هبا
 أف يتبع اؼبدرس العادات الصحية ك وبببها لتالميذه ك أف يبتنع عن التدخُت أمامهم حىت ك لو كاف مدخن. 

: كسائل علمية .3.13
  من أفضل الوسائل اليت تضمن قباح اؼبدرس يف عملو مع تالميذه حسن اختياره للمواد ك األلعاب اؼبناسبة ؽبم

. ك اليت تتفق مع ميوؽبم ك رغباهتم ك احتياجاهتم
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  ىبتار اؼبدرس طريقة التدريس اليت تالءـ كال من التالميذ ك الدرس من جانب، ك البيئة  ك اإلمكانات من جهة
. أخرل
 أف يقـو اؼبدرس باإلعداد اؼبسبق لألدكات ك األجهزة ك اؼبالعب ك كل ما وبتاج إليو الدرس الذم كضعو .
 أف يكوف قد تدرب على كيفية تنفيذ الدرس ك ال سيما النداءات .
 أف يفكر فيما قد وبدث من أخطاء أك معوقات ك كيفية التصرؼ فيها ك التغلب عليها .
 أف يقـو اؼبدرس بفحص األدكات ك اختيارىا ك التأكد من سالمتها قبل أف يسمح للتالميذ باستعماؽبا. 

: كسائل التنفيذ 4.13
  يعمل اؼبدرس على أف يعود تالميذه على تنظيم أنفسهم ك خلق قيادات من بينهم ك بذلك يتدربوف على حب

. النظاـ ك االعتماد على أنفسهم، ك تنمية شخصيتهم
  يستعُت بالقيادات الطالبية يف إدارة الدرس ك بذلك يستطيع أف ىبفف من أعباءه كيوسع نطاؽ إشرافو ك

. يعطي التالميذ فرص التدريب اؼبباشر على اإلشراؼ ك التحكيم ك التنفيذ القيادم
  على اؼبدرس أف يتدرج يف تعليم تالميذه اغبركات السيما حركات جديدة أك صعبة، حىت ال يبل التالميذ أك

. يعجزكا عن التنفيذ، كما عليو مراعاة أف يكوف اغبمل مناسب لقدراهتم
  يعمل اؼبدرس على توفَت كل أساليب األمن ك السالمة يف درسو، كما أف عليو االىتماـ بالسند يف حركات

. الوثب ك القفز
  ك حبذا لو استبدؽبا بأدكات  (الرمح–اعبلة )االحًتاز الشديد عند استعماؿ األدكات ذات اػبطورة احملتملة مثل

. بديلة مبسطة تالءـ صغار التالميذ
:  كسائل تربوية 5.13
  هبب أف يكوف ىدؼ مدرس الًتبية الرياضية دائما ىو خلق اؼبواطن الصاحل، ك لذلك فإف عليو أف يسلك

. الطرؽ الًتبوية السليمة يف معاملة تالميذه
 عليو أف يعمل على أ يتعلم تالميذه من خالؿ درسو اؼبهارات األساسية ك الرشاقة ك التدريب األكرل لأللعاب .
  يراعي اؼبدرس أف يكوف درس الًتبية الرياضية ىو الفرصة اليت يتعلم التالميذ فيها ؿبامد األخالؽ كالصدؽ ك

. التعاكف ك اإلخالص ك الوفاء ك ما إذل ذلك
 أف يتخذ اؼبعلم درسو كسيلة غَت مباشرة لبث الركح الوطنية ك القومية يف تالميذه .
  تعود التالميذ على الطاعة، ك غرس حب درس الًتبية البدنية ك الرياضية يف نفوسهم بعدة طرؽ بسيطة ذبعلهم

يرغبوف يف ىذا الدرس لذاتو كما سبكن اؼبدرس من مسك زماـ الفصل ك ضماف حسن انتظامو ك يلـز 
للحصوؿ على ىذه النتيجة أف يكوف اؼبدرس فاىم لطبيعة التالميذ ك ميوال هتم ك نذكر على سبيل اؼبثاؿ 

 .(حفظ أظباء التالميذ، التشجيع، التدريب على الطاعة)العوامل اليت تساعد على تعود الطاعة
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: كفاءة األداء التربوم حسب فعالية المدرس. 14
إف كضع اجملتمع من تقدـ ك تدىور ىو من صنع اؼبدرس دبا لو من تأثَت على تالميذه كقت أف كاف يقـو      

بالتدريس ؽبم فهو مؤثر فيهم معرفة ك ثقافة كسلوكا، ك من الطبيعي أف اؼبدرس الذم يقضي بُت تالميذه فًتة من 
الزمن سوؼ يؤثر فيهم ك يتأثركف بو، ك قد يكوف اؼبدرس عامل ىدـ للعقوؿ ك النفسيات ك قد يكوف عامل بناء 

" ميلر ك دكال رد"بناءا على البحوث اليت تقدـ هبا " Cogan-كوجاف"ك تنمية لقدرات التالميذ ك قد قرر 
"Mellere Doller ."

". أف اؼبدرس يبكن أف يكوف عامال من عوامل حب التلميذ للعلم ك التعليم بصفة عامة"
 فإنو تبعا لنوع األثر الذم وبدثو اؼبدرس يف التلميذ تبٌت األمم ك تتكوف ثقافتها على حد ما جاء :ك إجماال      

إذا أحببت أف تعرؼ ثقافة بلد من البالد فنظر إذل مدارسها ك ىذا ما دعا بعض " Cooper-كوبر"يف حبوث 
العلماء الًتبويُت إذل تأكيد اغبقيقة اليت تقوؿ بأف كفاءة اؼبدرس يف تدريسو تقاس ك ربدد باآلثار اليت يًتكها يف 

 1.تالميذه
: إنتاجية المدرس. 15

يهدؼ لالرتفاع دبستول التالميذ ،يفًتض يف اؼبدرس أف يقـو بواجباتو التعليمية بأفضل مستول مهٍت فبكن 
إذل أعلى حد تسمح بو قدراهتم، لكن يف كاقع األمر أف ىناؾ بعض اؼبدرسُت يقدموف القليل يف سبيل ربقيق ىذا 

. اؽبدؼ ك كثَتا ما نرىم يتقاعسوف عن أدائهم التعليمي كامال أك على كبو مرض
 قضية إنتاجية اؼبدرس فوجد أف اؼبدرسُت الذين يعملوف يف مدارس ذات مناخ 1971ك قد حبث بوندر 

. إدارم مغلق يتغيبوف بأعذار مرضية أكثر من أقراهنم الذين يعملوف يف مدارس ذات مناخ إدارم منفتح
 أكضحت النتائج أف اذباىات النظار ك الوكالء يف اؼبدارس اإلعدادية بنُت 1977كيف دراسة ؿبمد عبد الداصل     

. كبو الًتبية البدنية منخفضة بشكل عاـ
 أكضحت النتائج أف التوافق اؼبهٍت ؼبدرس الًتبية البدنية ال يتأثر باغبالة 1981ك يف دراسة عاطف األحبر 

. االجتماعية للمدرس، باؼبؤىل لدراسي، ك اؼبرحلة التعليمية اليت يعمل هبا
: تطبيع المدرس. 16
ك يعرب مصطلح تطبيع اؼبدرس أك تنشئتو اجتماعيا ك مهنيا عن العمليات غَت الرظبية إلعداد مدرس الًتبية      

 أف 1983"فيماف فيمسر" بأهنا عملية تستمر مدل اغبياة، ك كما ذكر 1983البدنية ك اليت كصفها الكسن 
اػبربات اؼببكرة للمدرس قادرة بشكل كاؼ ؼبقاكمة تأثرات اإلعداد اؼبهٍت األساسي، بل ردبا أشبر التطبيع اؼبنتظم 

، كتطبيع اؼبدرس يف الًتبية 1989إخفاقا على مستول التطبيع اؼبهٍت ك ىو ما أكده الكسوف  (ما قبل اػبدمة)

                                                 
. 104ص-2003- 1ط- اذباىات جديدة يف اؼبنهاج ك طرؽ التدريس: فايز مراد دندش- 1
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، الكسوف  اغبس ك :" يف 1990البدنية عملية معقدة يشًتؾ فيها العديد من العوامل اؼبختلفة ػبصها كرـك
 1.اإلعداد اؼبهٍت الرظبي-اػبربات اؼببكرة يف الًتبية البدنية-االشًتاؾ يف األنشطة البدنية- اؼببادرة
: ك الهدؼ (المدرس ك التلميذ)العالقة بين المعلم ك المتعلم . 17

 :  العالقة بين المعلم ك المتعلم 1.17
عندما نتكلم عن العالقة اليت تنشأ بُت اؼبعلم ك التلميذ من كجهة نظر أساليب التدريس فإننا نتحدث عن 
القرارات اليت تكوف بُت اؼبدرس ك التلميذ ك ؽبذا هبب أف تكوف ىذه العالقة قوة كي يتحقق اؽبدؼ ك يستطيع 

إف التدريس اعبيد يعتمد على مدل قوة العالقة بُت اؼبدرس ك " داربل سايد نتو"التلميذ اؼبشاركة يف العمل يقوؿ 
". التلميذ حيث أف ىذا األخَت يتمتع دبا يتعلم عندما تكوف العالقات جيدة بُت اؼبدرس ك التلميذ

، كىذا ال يعٍت عدـ الًتكيز على 2"يعترب احًتاـ اؼبتعلم من أىم شركط التعلم" "عمر بشَت الطوايب"يقوؿ 
. عالقة اؼبعلم باؽبدؼ

:  عالقة المعلم بالهدؼ 2.17
إف ربديد األىداؼ ك صياغتها صياغة جيدة تعترب من أىم األشياء اليت هبب على اؼبعلم أف يهتم هبا      

فتحديد األىداؼ بدقة يسمح باختيار الوسائل ك الطرؽ ك األساليب اليت يوظفها اؼبعلم للوصوؿ إليها حىت وبقق 
اؼببتغى، فاؽبدؼ عندما كبدده نكوف قد كضعنا النقطة الثانية اليت نعتربىا اؽبدؼ اليت يريد الوصوؿ إليو ك بالتارل 

عندما تكوف أىداؼ التعلم كاضحة ك :"فإننا نبتعد عن العشوائية يف العمل، يقوؿ جابر عبد الكرصل ك آخركف
ؿبددة بالنسبة للمعلم ك اؼبتعلم فإنو وبقق تعلم أفضل ك يصبح اؼبتعلم مقوما لنفسو بدرجة أفضل كما يتحقق 

 3".تقوصل أكثر دقة ك موضوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 162/164ص- دار الفكر العريب  -  01ط- أصوؿ الًتبية الرياضية :أمُت أنور اػبورل -  1
. 246ص - 1980-  جامعة فاتح ليبيا- 42العدد "- كلية الًتبية"اعبوانب الفنية ؼبعلم : عمر بشَت الطوايب - 2
 .18/19ص- 1994-  القاىرة- مهارات التدريب:جابر عبد اغبميد، فوزم زاىَت، سليماف اػبضركمي الشيخ-  3
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: خالصة
ال تقتصر كظيفة األستاذ على التعليم، أم توصيل العلم إذل اؼبتعلم، كإمبا تعدت ذلك إذل دائرة الًتبية، فاألستاذ 
مريب أكال كقبل كل شيء، كعليو تقع مسؤكلية تربية التالميذ من النواحي اعبسمية كالنفسية كاالجتماعية، كعلى 

.  فأستاذ الًتبية البدنية كالرياضية هبب أف يتصف جبملة من السمات كاػبصائص القيادية اليت ربتاجها مهنتوذلك
من خالؿ ىذه العناصر قبد أف اؼبنظومات الًتبوية غَت مطالبة باغبرص على كاجبات األساتذة فحسب، بل 
تتعدل ذلك بكثَت، حيث أهنا مطالبة أيضا باغبرص على توفَت كل حقوقهم ابتداءن من اغبرية اؼبهنية ك مركرا 
بالعالقات بُت األساتذة كبُت الطاقم  الًتبوم كامالن، ككذا مراعاة اعبانب االجتماعي لألستاذ، كىكذا فاف 

األستاذ ليس مؤىال فقط كما يظن البعض، بل انو ؿباطا من صبيع اعبوانب كال يُنتظّر منو إال الكفاءة اؼبهنية كأداء 
. رسالتو النبيلة
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: تمهيد
إّف أنبية أم دراسة كدقتها، تتحدل اعبانب النظرم اؼبنطلق منو، ك الذم يتطلب تدعيما ميدانيا من أجل      

التحقق من فرضيات اؼبوضوع، ىذا ما يتطلب من الباحث توخي الدقة يف اختيار اؼبنهج العلمي اؼبناسب عبمع 
اؼبعلومات اليت يعتمد عليها فيما بعد ك كذا حسن استخداـ الوسائل اإلحصائية، من أجل الوصوؿ إذل نتائج 

. ذات داللة كدقة، تساىم يف تسليط الضوء على اإلشكالية اؼبدركسة كيف تقدـ البحث العلمي بصفة عامة
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: الدراسة االستطالعية .1
تعد الدراسة االستطالعية اػبطوة األكذل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حوؿ جوانب الدراسة اؼبيدانية 

لبحثو، كهتدؼ الدراسة االستطالعية إذل التأكد من مالئمة دراسة البحث، ك التحقق من صالحية األدكات 
 :ػاؼبستعملة عبمع اؼبعلومات ك معرفة الزمن اؼبناسب إلجرائها كعلى ىذا األساس يف ىذه الدراسة قمنا ب

زيارة استطالعية ؼبديرية الًتبية لوالية الوادم كىذا قصد التعرؼ على عدد الثانويات ك أماكن توزيعها على : أكال
.  كعدد األساتذة اؼبوظفُت هباالدكائرمستول 

زيارة استطالعية لبعض الثانويات، كقد اخًتنا بعض أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لوالية الوادم كاؼبتمثلة : ثانيا
من أجل توزيع االستبياف بغية تشخيص األفكار حوؿ موضوع  (الرباح_البياضة_قمار_الوادم)يف الدكائر التالية 
. البحث ك أدكاتو

: المنهج المستعمل .2
إّف مناىج البحث زبتلف يف البحوث االجتماعية الختالؼ مشكلة البحث ك أىدافها، فاؼبنهج ىو ؾبموعة      

من العمليات ك اػبطوات اليت يتبعها الباحث بغية ربقيق البحث العلمي، يعتمد اؽبدؼ من البحث، أك بغية 
. اختبار ك التحقق من الفرضيات، ففي ؾباؿ اختيار اؼبنهج السليم ك الصحيح

 الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية  اثر"كنظرا لطبيعة موضوع حبثنا ىذا ك اؼبتمثل يف      
فإف اؼبنهج اؼبتبع ىو اؼبنهج الوصفي كونو يناسب دراسة حبثنا، الذم يعتمد على صبع البيانات ". البدنية ك الرياضية

كل استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر : " اؼبيدانية، ك يعرؼ ىذا اؼبنهج يف ؾباؿ الًتبية ك التعليم بأنو
التعليمية النفسية كما ىي قائمة يف اغباضر، قصد تشخيصها أك كشف جوانبها كربديد العالقة بُت عناصرىا أك 

. 1"بينها كبُت ظواىر تعليمية أك نفسية أك اجتماعية أخرل
اؼبنهج الوصفي ىو ذلك اؼبنهج الذم يصف :" كيعرفو خالد حامد يف كتابو منهج البحث العلمي كاآليت      

 2."الظواىر ك صفا موضوعيا من خالؿ البيانات اليت يتحصل عليها باستخداـ أدكات كتقنيات البحث العلمي
ىذا اؼبنهج ارتبطت نشأتو باؼبسوح االجتماعية ك الدراسات اؼببكرة يف اقبلًتا ك فرنسا ك الدراسات      

األنًتكبولوجية يف أمريكا خاصة، كيقـو ىذا اؼبنهج على دراسة ك ربليل الظاىرة من خالؿ ربديد خصائصها ك 
أعادىا كتوظيف العالقات بينها هبدؼ الوصوؿ إذل كصف علمي متكامل ؽبا، كال يقتصر اؼبنهج الوصفي على 

معادل الظاىرة كربديد أسباب كجودىا ك إمبا يشمل ربليل البيانات كقياسها كتفسَتىا ك التوصل إذل كصف دقيق 
. للظاىرة كنتائجها

اؼبنهج الوصفي يهتم بالتعرؼ على معادل  " كيعرفو الدكتور أضبد عبد اهلل كمصطفى ؿبمد أبو بكر يف كتاهبما     

                                                 
 ،2000 ، القاىرة،مركز الكتاب للنشر،1ط،طرؽ البحث العلمي ك اإلحصائي يف اجملاالت الًتبوية ك النفسية ك الرياضية: ػ إخالص ؿبمد عبد اغبفيظ1

. 85 ،ص
. 132 ص، ،2003 ، اعبزائر،دار حباثة،1 ط،منهج البحث العلمي: ػ خالد حامد2
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.  1"الظاىرة أك اؼبشكلة كربديد أسباب كجودىا ك تشخيصها لوصوؿ إذل كيفية تفسَتىا
 : هبدؼ تسهيل مهمتنا يف إجراء ىذا البحث باعتمادنا على األدكات التالية:  كسائل كتقنيات البحث .3

: المقياس .1.3
قاـ بتصميمو ؿبمد حسن عالكم للتعرؼ على األسباب أك العوامل اليت قد تؤدم إذل حدكث الضغوط على 

:  أسباب أك عوامل ىي06 عبارة موزعة على 36أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، ك تتضمن القائمة 
. أسباب مرتبطة بالعمل مع التالميذ باؼبدرسة- 
. أسباب مرتبطة باإلمكانات اؼبادية باؼبدرسة- 
. أسباب مرتبطة بالراتب الشهرم- 
. أسباب مرتبطة بالتوجيو الًتبوم الرياضي- 
. أسباب مرتبطة بالعالقة بُت اؼبعلم ك إدارة اؼبدرسة- 
 .أسباب مرتبطة بالعالقة مع اؼبعلمُت اآلخرين- 

               أرقاـ العبارات 
 األسباب أك العوامل  

في اتجاه ىدؼ القائمة  ليستفي اتجاه ىدؼ القائمة 

 1/25 8/13/19/31السبب أك العامل األكؿ 
 14/26 2/8/20/32 السبب أك العامل الثاشل
 9/21 3/15/27/33 السبب أك العامل الثالث
 22/28 4/10/16/34 السبب أك العامل الرابع

 5/35 11/17/23/29 السبب أك العامل اػبامس
 12/24 6/18/30/36 السبب أك العامل السادس

 .يبين تقسيم العبارات على العوامل الستة لمقياس الضغوط المهنية:(03)جدكؿ رقم
تنطبق ) كيقـو أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية باإلجابة على عبارات القائمة على ضوء مقياس طباسي التدريج

، ك قد (بدرجة كبَتة جدا، أك بدرجة كبَتة فقط، أك بدرجة متوسطة، أك بدرجة قليلة، أك بدرجة قليلة جدا
 2.صممت ىذه األداة لقياس الضغوط النفسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية

:  االستبياف.2.3
ىو عبارة عن مبوذج يضم ؾبموعة من األسئلة توجو إذل اؼببحوثُت من أجل اغبصوؿ على اؼبعلومات حوؿ 
 .موضوع أك مشكلة أك موقف مت ملئها مباشرة ك تسمى باالستبياف، يطلب من اؼببحوث اإلجابة عليها مباشرة

                                                 
 .52- ص- 1992- مصر- دار الفكر العريب- 1ط- البحث العلمي: ػ أضبد عبد اهلل ك مصطفى ؿبمد أبو بكر1

. 78، ص 1998، دار الكتاب ك النشر، القاىرة، 01سيكولوجية االحًتاؽ لالعب ك اؼبدرب الرياضي ، ط : ؿبمد حسن عالكم-  2
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كقد ترسل عن طريق الربيد تسمى االستبياف الربيدم، أما استمارة مقابلة يقصد هبا قائمة األسئلة اليت يقـو       
 .هبا الباحث باستناد بياناهتا من خالؿ مقابلة تتم ينو كبُت اؼببحوث

 : ثبات االستبياف.1.2.3
 التابعة ؼبديرية الًتبية لوالية الوادم ، قمنا بتصميم الثانوياتبعد الزيارات اؼبيدانية اليت قمنا هبا إذل بعض    

استبياف وبتوم على صبلة من األسئلة اؼبغلقة قصد الوقوؼ على انشغاالت ككذا اىتمامات أساتذة الًتبية البدنية ك 
. الرياضية ك ـبتلف اؼبشاكل ك العراقيل اليت يواجهوهنا يف مسارىم اؼبهٍت

أساتذة بطريقة عشوائية، كقد كانت تلك اإلجابات  (10)كقد كزع االستبياف على عينة من األساتذة قوامها   
ثرية كمفيدة، ك أعيد تطبيق االستبياف على نفس العينة بعد أسبوع كربت نفس الظركؼ، ك بعد استخالص 

النتائج أستخدـ معامل االرتباط الذم يعرؼ باسم ارتباط بَتسوف البسيط، ك بعد إهباد القيمة اعبدكلية ؼبعامل 
، استخلصنا النتائج اليت تتعلق بدرجة ثبات  (09)ك درجة اغبرية  (0.01)ارتباط بَتسوف عند مستول الداللة 

الذم يوضح ذلك حيث أف القيمة احملسوبة ؼبعامل الثبات تكوف اكرب من قيمتو اعبدكلية فبا  (04)اعبدكؿ رقم
. الستبياف يتميز بالثباتايدؿ على أف 

مستول الداللة درجة اغبرية حجم العينة 
اإلحصائية 

ثبات  معامل
االختيار 

القيمة اعبدكلية الصدؽ الذايت 
ؼبعامل االرتباط 

10 09 0.01 0.97 0.98 0.73 
. يبين ثبات االستبياف المستعمل: (04)جدكؿ رقم 

: صدؽ االستبياف 2.2.3
مت استخداـ معامل الصدؽ الذايت ك الذم يعرؼ بأنو صدؽ الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات اغبقيقية اليت 

. خلصت من شوائب أخطاء القياس، ك يقاس الصدؽ الذايت حبساب اعبذر الًتبيعي ؼبعامل الثبات
 

مستول الداللة درجة اغبرية حجم العينة 
اإلحصائية 

معامل ثبات 
االختيار 

القيمة اعبدكلية الصدؽ الذايت 
ؼبعامل االرتباط 

10 09 0.01 0.96 0.97 0.73 
. يبين صدؽ االستبياف المستعمل: (05)جدكؿ رقم 
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: الموضوعية 3.2.3
، ك ىذا بعد أف مت عرضها على األستاذ اؼبشرؼ ك بقية  مت تعديل بعض العبارات الغَت مفهومة يف ىذا االستبياف

:  اؼبختصُتاألساتذة
 بسكرة _ معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية _ نصَت فنوش .د .1
 بسكرة_ معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية _ د بعركرم جعفر  .2
 بسكرة_ معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية _ زمورم بلقاسم . د .3
 بسكرة_ معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية  (ربكيم اؼبقياس)بزيو عادؿ . د .4
 بسكرة_ معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية  _ رعثماشل عبد القاد. د .5

. ك بعد مناقشتها معهم ك دراستها مت كضعها حيز التطبيق اؼبيداشل
:  مجتمع ك عينة البحث.4

: مجتمع الدراسة.1.4
ىو صبيع األفراد أك األشياء الذين يشكلوف موضوع مشكلة :" ىناؾ عدة تعريفات جملتمع الدراسة نذكر منها     

 1"البحث
كقع اختيارنا ؾبتمع البحث على أساتذة الًتبية البدنية لوالية الوادم اليت ؽبا عالقة مباشرة ببحثنا حيث بلغ عدد 

. ثانوية (55)أستاذ، كبلغ عدد الثانويات (102)األساتذة
: عينة الدراسة.2.4

تعرؼ العينة بأهنا تلك اجملموعة اعبزئية اؼبأخوذة من ؾبتمع البحث، تكوف فبثلة لعناصره أفضل سبثيل، حبيث    
 2.يبكن تعميم نتائج تلك العينة على اجملتمع بأكملو ك عمل استدالالت حوؿ معادل اجملتمع

ككذلك حيث تكوف اؼبوضوعية يف ربليل النتائج اؼبتحصل عليها، فتتكوف ىذه العينة من الذين قبلوا اإلجابة      
على االستبياف كىذا من أجل التحقق من صدؽ كصحة الفرضيات اليت مت تسطَتىا للوصوؿ إذل األىداؼ اليت 

 :ك تتشكل عينة الدراسة من تالفرضياتصب إليها ىذه 
 ك ىي عينة قصدية، مت اختيارىم بطريقة كالرياضية للدكائر اؼبوضحة يف الشكل التارل أساتذة الًتبية البدنية     

 (.43)فبثلة للمجتمع األصلي ،ك قد بلغ عدد األساتذة 
 العلمية يف اختيار حجم العينة لتكوف فبثلة جملتمع البحث قمنا ةبالنظر إذل حجم ؾبتمع الدراسة كإذل القاعد

 فاف عينة حبثنا أستاذ 102 يقارب الػ ساتذةمن ىذا اجملتمع كحيث أف عدد األ% 42باختيار عينة قدرت بػ 
 . 43كانت 

                                                 
 ،2007، عماف األردف،دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع ،1 ط،مدخل إذل مناىج البحث يف الًتبية ك علم النفس: ؿبمد خليل عباس ك آخركف- 1
. 217ص
 .218ص،نفس اؼبرجع : ؿبمد خليل عباس ك آخركف-  2



 اإلجراءات المنهجية كالميدانية للدراسة ............. ......... :  .............الرابعؿ ػالفص
 

 

80 

  استبياننا كمقياسنا40كبعد التوزيع على كامل األساتذة مت اسًتجاع 
عدد األساتذة عدد الثانويات المتواجدة بها الدائرة 

 20 12دائرة الوادم 
 9 5دائرة قمار 

 6 3دائرة البياضة 
 8 4اح ػدائرة الرب
 43 24المجموع 

. على بعض ثانويات كالية الوادميمثل توزيع أساتذة التربية البدنية ك الرياضية :(06)الجدكؿ رقم 
: مجاالت البحث .5

 :المجاؿ المكانيـ 1ـ5
كالية  دبديرية الًتبية ؿ كالرياضية على أساتذة الًتبية البدنيةكاؼبقياس الدراسة اؼبيدانية فكاف اعتمادنا بتوزيع االستبياف 

.  (الوادم ػ قمار ػ البياضة ػ الرباح  )الوادم حسب الدكائر التالية 
: ػ المجاؿ الزماني-2ػ5
، فيما ىبص البحث يف اجملاؿ النظرم، أّما فيما ىبص 2015شهر جانفي كانت بداية حبثنا يف أكائل       

يف الفًتة بُت على أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية،  كاؼبقياس اعبانب التطبيقي فقد مت توزيع استمارة االستبياف 
 . ك مت صبع ىذه االستمارةشهر كأكاخر شهر افريل

:  الطريقة اإلحصائية المستعملة.6
إّف الطريقة الثالثية ىي األكثر شيوعا من أجل ربديد اؼبعطيات العديدة، كىذا الستخراج النسب اؼبئوية لكل      

: الذم استطعنا من خاللو ربديد األدكات التالية " SPSS"اعتمدنا على برنامج اغبـز اإلحصائية سؤاؿ 
: يةئو النسبة الم.1.6

= النسبة اؼبئوية
اجملموع التكرارم

𝟏𝟎𝟎𝒙العدد الفعاؿ التكرار 
: (اختبار فركؽ التكرارات) 2 كااختبار.2.6

     يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بُت النتائج احملصل من خالؿ االستبياف اؼبوجو لألساتذة، ك ذلك   
. ²كا:دبقارنة التكرارات اغبقيقية اؼبشاىدة ك التكرارات اؼبتوقعة، ك يرمز لو بالرمز

  ²(التكرارات المتوقعة-    التكرارات المشاىدة     )مج    = 2       كا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  

 التكرارات المتوقعة                                   
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  ؾبموع القيم لكل اػباليا= ∑
F0 = التكرارات اؼبشاىدة  
Fe = التكرارات اؼبتوقعة 

 0.05عند مستول الداللة 
: درجة الحرية.3.6

 .D F=N-1 :1  ىي ؾبموعة اغباالت يف اجملموعة ناقص كاحد ك يرمز ؽبا بالرمز
N=عدد الفئات. 

 : االنحراؼ المعيارم.4.6

 = & 
ؾبن 𝟏س−س 

 

:  المتوسط الحسابي .6.6

أعلى درجة  +  أدسل درجة
2

=  اؼبتوسط اغبسايب
:  تحديد متغيرات البحث.7

     تعترب اؼبتغَتات أساسية للفرضية، فهي اؼبفاىيم ك اؼبواضيع اليت يقـو هبا الباحث بدراستها كحبثها، ككلمة متغَت 
تتضمن التغَتات اليت قد ربدث يف قيمتها ك تأخذ اؼبتغَتات شكال معينا يف الفرضية حسب طبيعة العالقة اليت 

: تربطها ببعضها، كيبكن اإلشارة إذل أشكاؿ اؼبتغَتات فيما يلي
:   المتغير المستقل.1.7

     يعرؼ اؼبتغَت اؼبستقل باؼبتغَت التجرييب أك اؼبعاجل فهو العامل اؼبستقل الذم نريد من خاللو قياس النتائج، 
  .الضغوط اؼبهنية :فاؼبتغَت اؼبستقل اػباص هبذه الدراسة ىو

:  المتغير التابع.2.7
 .الرضا الوظيفي: ك يف ىذه الدراسة ىو2     ك ىو ما يتم قياسو لتقييم اؼبتغَت اؼبستقل فهو النتيجة 

 
 
 

                                                 
. 35ص- 2000- مركز الكتاب للنشر- طرؽ البحث العلمي ك التحليل اإلحصائي يف اجملاالت الًتبوية ك النفسية ك الرياضية: إخالص عبد اغبفيظ، مصطفى حسن- 1
 .242 ،، ص1987دار الفكر العريب،  البحث العلمي يف اجملاؿ الرياضي، : أسامة كامل راتب: ؿبمد حسن عالكم2

 





Fe

FeFo
2

2
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 : خالصة 
 التحاليل كاؼبناقشات إقبازيعترب ىذا الفصل دبثابة الفصل التمهيدم للمرحلة التطبيقية الذم يعدنا للشركع يف      

كاالستنتاجات كيهيئنا بواسطة اؼبعلومات كاؼبعطيات اؼبذكورة يف البداية للدخوؿ يف اؼبرحلة القاعدية كىذا دبعلومات 
مسبقة كالزمة، يف ىذا اجملاؿ أك اؼبيداف حيث كضعنا يف مستهل اؼبنهج اؼبتبع يف ىذا اؼبوضوع أدكات كتقنيات 

.  البحث ككيفية اختيار العينة كؾباالت البحث كالوسائل اإلحصائية
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 :تمهيد
 عرض أىم النتائج اليت أفرزهتا اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات اؼبتحصل عليها بعد سيتم  يف ىذا الفصل

تطبيق اؼبقياس ك االستبياف، كسنتطرؽ من خالؿ ىذا العرض إذل ربليل النتائج كتفسَتىا كمناقشتها على ضوء 
ركض اليت كضعت كالتأكد من مدل ربققها كتطابقها مع الواقع، لتخلص يف األخَت إذل ؼاإلشكالية اؼبطركحة كاؿ

. بعض التوصيات اليت نرل أهنا نافعة كمفيدة يف ىذا اجملاؿ
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: عرض ك تحليل النتائج-5
: عرض نتائج مقياس الضغوط المهنية لدل أساتذة التربية البدنية ك الرياضية -5-1

 العينة 
العامل 
األكؿ 

العامل 
الثاشل 

العامل 
الثالث 

العامل 
الرابع 

العامل 
اػبامس 

العامل 
السادس 

الضغوطات 
اؼبهنية 

أساتذة 
الًتبية 

البدنية ك 
الرياضية 

 40=ف

اؼبتوسط 
اغبسايب 

22.76 26.05 26.59 24.05 26.26 18.24 143.95 

االكبراؼ 
اؼبعيارم 

±2.85 ±4.42 ±4.21 ±3.44 ±4.35 ±1.95 ±10.05 

 144 18 25.5 23 25.5 25 23الوسيط 
 0.14- 0.36 0.52 0.91 0.77 0.71 0.25- االلتواء 

النسبة 
% اؼبئوية

40.11 68.55 69.97 67.34 69.10 48 60.51 

يبين المتوسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية لمقياس للضغوطات المهنية ألساتذة : (07)جدكؿ رقم
. التربية البدنية ك الرياضية

 
. يمثل المدرج التكرارم للنسب المئوية لعوامل المقياس: (06)شكل رقم
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة بعمل اؼبدرس مع التالميذ ك يشمل:العامل األكؿ -1
(. 31)، (19)، (13)، (7): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. التالميذ ليس ؽبم الدافع لإلشًتاؾ يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية- 
. مشكلة ضبط النظاـ مع التالميذ تأخذ مٍت كقتا طويال ك ذبعلٍت عصبيا- 
. مالبس التالميذ ال تساعد على األداء اغبركي يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية- 
. يضايقٍت كثرة تغيب التالميذ السنة النهائية عن حصص الًتبية البدنية ك الرياضية- 

(. 25)، (01): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. أشعر بأف التالميذ لديهم إىتماـ كاضح حبصة الًتبية البدنية ك الرياضية- 
. أعداد التالميذ يف القسم الواحد قليلة فبا يساعد على إستفادهتم من حصة الًتبية البدنية ك الرياضية- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ العامل األكؿ 
% 59.89% 40.11النسبة اؼبئوية 

 .يمثل العوامل المرتبطة بعمل المدرس مع التالميذ: (08)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة بعمل المدرس مع التالميذ: (07)الشكل رقم 

: 01عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج متمركزة حوؿ 2.85±، ك باكبراؼ معيارم 22.76بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

ك  (3+،3-) ك ىي قيمة ؿبصورة ما بُت 0.25-متوسطها اغبسايب ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ ذبانس يف عينة البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية 

. 23ك ىذه القيمة تنتمي إذل التقييم العارل باؼبقارنة مع الوسيط الذم بلغ % 59.89ؽبذا العامل فقد بلغت 
ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ال هبدكف صعوبة يف التعامل مع 

. التالميذ أثناء الدرس من خالؿ حصة الًتبية البدنية ك الرياضية
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة باإلمكانات اؼبادية ك يشمل:العامل الثاني -2
(. 32)، (20)، (08)، (02): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. اؼبالعب الضركرية للقياـ بعملي قليلة جدا أك تكاد تكوف غَت موجودة- 
. اإلعتمادات اؼبالية الالزمة للصرؼ منها على النشاؾ الرياضي غَت كافية- 
. حالة اؼبالعب باؼبؤسسة ال تشجع على التدريس- 
. أعداد التالميذ ال يتناسب مع اإلمكانات الرياضية باؼبؤسسة- 

(. 26)، (14): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. األدكات ك األجهزة الرياضية باؼبؤسسة مناسبة لكي أقـو بعملي على خَت كجو- 
. اإلمكانات الرياضية مناسبة ألعداد التالميذ- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ  الثاشلالعامل 
% 31.45% 68.55النسبة اؼبئوية 

 .يمثل العوامل المرتبطة باإلمكانات المادية: (09)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة باإلمكانات المادية: (08)الشكل رقم 

: 02عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج متشتتة نوعا ما 4.42±، ك باكبراؼ معيارم 26.05بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

 ك 0.71حوؿ متوسطها اغبسايب ك ذلك باؼبقارنة مع العامل األكؿ، ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ك ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ ذبانس يف  (3+،3-)ىي قيمة ؿبصورة ما بُت 

ك ىذه القيمة تنتمي إذل التقييم العارل % 68.55عينة البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية ؽبذا العامل فقد بلغت 
. 25باؼبقارنة مع الوسيط الذم بلغ 

ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لديهم نقص فيما ىبص األجهزة ك 
اإلمكانات داخل مؤسساهتم ك ىذا ما يؤثر سلبا على اإلخراج اعبيد للدرس ك فبا يؤدم باألستاذ إذل أف تكوف 

 . لديو ضغوط نفسية ك مهنية تؤثر عليو سلبا
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة بالراتب الشهرم للمدرس ك يشمل:العامل الثالث -3
(. 33)، (27)، (15)، (03): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. راتيب ال يتناسب مع مسؤكليايت ك كاجبايت- 
. مهنيت ال توفر رل األماف اؼبادم اؼبناسب- 
. أشعر بأنٍت أعمل براتب غَت مناسب- 
. الراتب الذم أحصل عليو ال يتناسب مع ما أقـو بو من جهد- 

(. 21)، (09): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. راتيب دبفرده يكفي حاجايت الضركرية- 
. أحصل على حوافز مادية ال بأس هبا باإلضافة إذل مرتيب- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ  الثالثالعامل 
% 30.03% 69.97النسبة اؼبئوية 

. يمثل العوامل المرتبطة بالراتب الشهرم للمدرس: (10)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة باإلمكانات المادية: (09)الشكل رقم 

: 03عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج غَت متمركزة حوؿ 4.21±، ك باكبراؼ معيارم 26.59بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

 ك ىي 0.77متوسطها اغبسايب ك ذلك باؼبقارنة مع العامل األكؿ، ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ك ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ ذبانس يف عينة  (3+،3-)قيمة ؿبصورة ما بُت 

ك ىذه القيمة تنتمي إذل التقييم العارل باؼبقارنة % 69.97البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية ؽبذا العامل فقد بلغت 
. 25.5مع الوسيط الذم بلغ 

ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية هبمعوف على أف الراتب الشهرم الذم 
يتقاضونو ال يكفيهم ؼبصاريف اغبياة اليومية ك ىذا ما يسبب ؼبدرسي الًتبية البدنية ك الرياضية ضغوط يف حيلتهم 

.  اليومية ك ضغوط يف حياهتم اؼبهنية فبا تنعكس سلبا على األداء اغبسن ؼبهمتهم الًتبوية
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة بعالقة اؼبدرس مع اؼبفتش ك يشمل:العامل الرابع -4
(. 34)، (16)، (10)، (04): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. الزبارات اؼبفاجئة للمفتش تسبب رل القلق- 
. يضايقٍت تركيز اؼبفتش على اعبوانب السلبية ك إنباؿ اعبوانب اإلهبابية يف عملي- 
. توجيو اؼبفتش رل ال يتأسس على أسس موضوعية- 
. إصرار اؼبفتش على ضركرة إلتباع اؼبنهج اؼبوضوع بصورة حرفية يسبب رل الضيق- 

(. 28)، (22): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. اؼبفتش يبنحٍت فرصة للمناقشة ك يسعى جاىدا ؼبساعديت- 
 .أسلوب التفتيش اغبارل يشجعٍت على بذؿ اؼبزيد من اعبهد يف عملي- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ  الرابعالعامل 
% 32.66% 67.34النسبة اؼبئوية 

 .يمثل العوامل المرتبطة بعالقة المدرس مع المفتش: (11)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة بعالقة المدرس مع المفتش: (10)الشكل رقم 

: 04عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج متمركزة حوؿ 3.44±، ك باكبراؼ معيارم 24.05بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

متوسطها اغبسايب ك لكن بدرجة أقل باؼبقارنة مع العامل األكؿ، ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ك ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ  (3+،3-) ك ىي قيمة ؿبصورة ما بُت 0.91

ك ىذه القيمة تنتمي إذل % 63.28ذبانس يف عينة البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية ؽبذا العامل فقد بلغت 
. 23التقييم العارل باؼبقارنة مع الوسيط الذم بلغ 

ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية هبمعوف على أف اؼبفتش يسبب 
ؼبدرسي الًتبية البدنية ك الرياضية ضغط مهٍت زائد على الضغوطات اليومية اليت يعانوف منها باإلضافة إذل أف 

معظم األساتذة ال يفضلوف طريقة اؼبفتش يف اإلشراؼ الًتبوم ألهنا تقيدىم ك تقتل اإلبداع لديهم فبا ينعكس 
.  سلبا على األداء اغبسن ؼبهمتهم الًتبوية
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة بعالقة اؼبدرس مع اإلدارة ك يشمل:العامل الخامس -5
(. 29)، (23)، (17)، (11): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. رأيي غي مهم ؼبدير الًتبية- 
. مدير الثانوية ال يقدر عملي التقدير الكايف- 
. أشعر من إدارة الثانوية بضعف التقدير للعمل اعبيد الذم أقـو بو - 
. إدارة الثانوية تضع معظم حصص الًتبية البدنية ك الرياضية يف هناية اليـو الدراسي- 

(. 35)، (05): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. أشعر بأف مدير الثانوية يقدر اعبهد الذم أقـو بو يف عملي- 
. مدير الثانوية يبنحٍت قدرا كبَتا من السلطة ك اغبرية للقياـ بعملي- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ  اػبامسالعامل 
% 30.90% 69.10النسبة اؼبئوية 

. يمثل العوامل المرتبطة بعالقة  المدرس مع اإلدارة: (12)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة بعالقة المدرس مع اإلدارة: (11)الشكل رقم 

: 05عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج غَت متمركزة حوؿ 4.35±، ك باكبراؼ معيارم 26.26بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

 ك ىي قيمة 0.52-متوسطها اغبسايب باؼبقارنة مع العامل األكؿ ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ك ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ ذبانس يف عينة  (3+،3-)ؿبصورة ما بُت 

ك ىذه القيمة تنتمي إذل التقييم العارل باؼبقارنة % 69.10البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية ؽبذا العامل فقد بلغت 
. 25.5مع الوسيط الذم بلغ 

ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية هبمعوف على أف اإلدارة ال تعطي 
اىتماـ ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ألف اإلداريوف ال يعطوف اىتماـ غبصة الًتبية البدنية ك الرياضية ك حىت 

اؼبيزانية اؼبخصصة ىي ضئيلة باؼبقارنة مع اؼبيزانيات األخرل ك ىذا ما يؤثر سلبا على أحاسيس اؼبدرسُت فبا 
. يشكل عائق ك عامل غَت ؿبفز على العطاء 
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: ىبص العوامل اؼبرتبطة بالعالقة مع اؼبدرسُت  اآلخرين ك يشمل:العامل السادس -6
(. 36)، (30)، (18)، (06): العبارات يف إذباه اؽبدؼ*- 
. مناخ العمل يف ثانوييت يتميز باػبالفات بُت اؼبدرسُت ك ىو األمر الذم يسبب رل اؼبزيد من الضيق- 
. يوجد نوع من التعصب ضد مدرسي الًتبية البدنية ك الرياضية يف  ثانوييت- 
. نضرة بعض اؼبدرسُت ؼبدرس الًتبية البدنية ك الرياضية نظرة غَت عادلة- 
. أشعر بوجود تباعد بيٍت ك بُت عدد كبَت من مدرسي اؼبواد األخرل بالثانوية- 

(. 24)، (12): العبارات يف غَت إذباه اؽبدؼ*- 
. أشعر بأف العالقات بيٍت ك بُت معظم اؼبدرسُت كثيقة جدا- 
. معظم اؼبدرسُت يقدركف قيمة عمل مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية- 

يف غَت إذباه اؽبدؼ يف إذباه اؽبدؼ  السادسالعامل 
% 52% 48النسبة اؼبئوية 

. يمثل العوامل المرتبطة بعالقة المدرس مع المدرسين اآلخرين: (13)الجدكؿ رقم 

 
 .يمثل المدرج التكرارم للعوامل المرتبطة بعالقة المدرس مع المدرسين اآلخرين: (12)الشكل رقم 

: 06عرض ك تحليل نتائج العامل 
، فبا يبُت أف النتائج متمركزة حوؿ 1.95±، ك باكبراؼ معيارم 18.24بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف ىذا العامل 

ك  (3+،3-) ك ىي قيمة ؿبصورة ما بُت 0.36متوسطها اغبسايب ك حبساب معامل االلتواء الذم بلغت قيمتو 
ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج ك أف ىناؾ ذبانس يف عينة البحث ك حبساب النسبة اؼبئوية 

. 18ك ىذه القيمة تنتمي إذل التقييم اؼبنخفض باؼبقارنة مع الوسيط الذم بلغ % 48ؽبذا العامل فقد بلغت 
ك فبا سبق يستطيع الباحث أف يستنتج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ال هبدكف صعوبة يف التعامل مع 

زمالئهم اآلخرين من اؼبدرسُت لبقية اؼبواد األخرل ك بالعكس تربطهم عالقات حسنة فبا تعطيهم الرغبة يف العمل 
. من خالؿ تقدصل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية يف أحسن صورة الستفادة التالميذ منها
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: االستنتاج العاـ*- 
من خالؿ مناقشة العوامل السابقة اؼبكونة ؼبقياس الضغوط اؼبهنية ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك بالرجوع إذل 

 ك باكبراؼ 143.95يتجلى للباحث أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب للضغوط اؼبهنية  (07)اعبدكؿ أعاله رقم 
 ك 0.014- فبا يبُت أف النتائج متمركزة حوؿ متوسطها اغبسايب، كما بلغت قيمة اإللتواء ، 10.05±معيارم 

ك ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع النتائج إذل جانب أف  (3+،3-)ىي منحصرة ما بُت ما بُت 
 ك ىذه القيمة ، %60.51العينة متجانسة فيما بينها من خالؿ النتائج اإلحصائية كقد بلغت النسبة اؼبئوية 

تنتمي إذل التقييم العارل فبا يبُت أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يعانوف من ضغوط مهنية عالية يف حياهتم 
 .اؼبهنية فبا تؤثر سلبا على حياهتم اليومية ك على شخصيتهم بصفة عامة
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: عرض نتائج االستبياف الموجو  ألساتذة التربية البدنية ك الرياضية -5-2
 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية؟لدى ىل توجد ضغوط مهنية : المحور األكؿ

؟ الربنامج األسبوعي مناسب لك ىل ترل أف  :01السؤاؿ
.  لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضيةمناسبة ما إذا كانت برؾبة جدكؿ التوقيت ة معرؼ:السؤاؿالغرض من 

التكرارات    
   اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %كم ئادل

 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا
مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

 15 6دائما 

2.9 
 

7.81 
 

غَت دالة  3 0.05
 20 8غالبا 
 32.50 13أحيانا 
 32.50 13أبدا 

 100 40اجملموع 

 
أساتذة التربية  االسبوعي لدل جالبرناـ مناسبةيبين مدل : (14)الجدكؿ رقم 

 .البدنية ك الرياضية 
 

 
: 01عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 برنامج االسبوعي من األساتذة أجابوا بأف %32.50من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 كانت إجابتهم %15 أجابوا بغالبا، ك نسبة %20أحيانا فقط، بينما نسبة  %32.50، ك تكوف معدكمة

. دائما
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات  ال كجدنا انو²كعند حساب قيمة كا     

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 تكوف معدكمة أك أحيانا فبا يسبب مناسبة الربنامج االسبوعي نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف :االستنتاج

 .ضغوطا يف العمل تؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية
  ىل تضمن لك مهنة التدريس راتبا شهريا ؿبًتما؟:02السؤاؿ
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يبين النسب المئوية لمدل مناسبة البرنامج االسبوعي (: 13)الشكل رقم 
.لدل أساتذة التربية البدنية ك الرياضية 
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. معرفة مدل ضماف مهنة التدريس لراتب شهرم ؿبًـت ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية :الغرض من السؤاؿ
التكرارات     

    اإلجابات
التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %اؼبئوم 

 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا
مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

 25 10دائما 

 
5.6 

 
7.81 

 

 
0.05 

 
3 

 
دالة غَت 

 40 16غالبا 
 20 08أحيانا 
 15 06أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل ضماف مهنة التدريس لراتب شهرم محتـر : (15)الجدكؿ رقم 

. ألستاذ التربية البدنية ك الرياضية
 

 
: 02عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة أجابوا بأف مهنة التدريس تضمن %40من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 من األساتذة  %20 بينما من األساتذة  أجابوا بدائما، ك نسبة %25ؽبم راتبا شهريا ؿبًتما يف الغالب، نسبة 

. %15كانت إجابتهم أحيانا، أما األساتذة الذين كانت إجابتهم بأبدا فكانت نسبتهم 
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات  ال كجدنا انو²كعند حساب قيمة كا     

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف مهنة التدريس تضمن لألساتذة راتبا شهريا ؿبًتما  بنسبة كبَتة :االستنتاج

حيث انو ال توجد ضغوط مهنية تتعلق بالراتب الشهرم فبا يؤثر إهبابا على مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة 
. الًتبية البدنية ك الرياضية
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يبين النسب المئوية لمدل ضماف مهنة التدريس (: 14)الشكل رقم 
.لراتب شهرم محتـر ألستاذ التربية البدنية ك الرياضية
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 ىل تنزعج لنقص فرص الًتقية يف مهنتك؟  :03السؤاؿ
.  معرفة ما إذا كاف نقص فرص الًتقية يف مهنة التدريس يقلق أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية: الغرض من السؤاؿ

التكرارات   
   اإلجابات

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 20 8دائما 

7.4 
 

7.81 
 

دالة غَت  3 0.05
 37.50 15غالبا 
 32.50 13أحيانا 
 10 04أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف نقص فرص الترقية في مهنة التدريس يقلق : (16(الجدكؿ 

 .أستاذ التربية البدنية ك الرياضية
 

 
: 03عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة يركف أف نقص فرص الًتقية يف %20     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 يركف %32.50 من األساتذة  أجابوا بغالبا، ك نسبة %37.50، بينما أف نسبة  دائمامهنة التدريس يقلقهم

.  مهنتهمنقص فرص الًتقية يف ال يقلقهم %10، بينما أف نقص فرص الًتقية يف مهنة التدريس يقلقهم أحيانا
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف نقص فرص الًتقية يف مهنة التدريس يقلق أستاذ الًتبية البدنية ك :االستنتاج

الرياضية فبا يسبب ضغوطا يف العمل تؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك 
. الرياضية

 
 

20%

37%

33%

10%

يبين النسب المئوية لما إذا كاف نقص فرص الترقية (: 15)الشكل رقم 
.في مهنة التدريس يقلق أستاذ التربية البدنية ك الرياضية

دائما

غالبا

أحيانا

أبدا
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 ىل يتعبك التنقل إذل مكاف عملك من مقر سكنك؟ -   :04السؤاؿ
 .معرفة ما إذا كاف التنقل إذل مكاف العمل يتعب أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية-   :الغرض من السؤاؿ

التكرارات    
   اإلجابات

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 25 10دائما 

10.4 
 

7.81 
 

دالة  3 0.05
 45 18غالبا 
 20 08أحيانا 
 10 04أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف التنقل إلى مكاف العمل يتعب أساتذة التربية : (17(الجدكؿ

 .البدنية ك الرياضية
 

 
: 04عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة غالبا ما يتعبهم التنقل إذل مكاف  %45     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت %20 عملهم، ك نسبة إذل أهنم دائما يتعبوف يف التنقل %25عملهم، بينما يرل بعض األساتذة  بنسبة 

.  بأبدا%10إجابتهم أحيانا، كأجابت نسبة 
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأكرب احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يتعبهم التنقل إذل مكاف  :االستنتاج

. عملهم  فبا يشكل ضغوطا مهنية لديهم كيؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 

 
 

25%

45%

20%

10%

يبين النسب المئوية لما إذا كاف التنقل إلى مكاف (: 16)الشكل رقم 
.العمل يتعب أساتذة التربية البدنية ك الرياضية

دائما

غالبا

أحيانا

أبدا
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  ىل ىناؾ تفاعل ك ارتباط يف العالقات مع الزمالء ؟  :05السؤاؿ
 .معرفة ما إذا كاف ىناؾ تفاعل ك ارتباط يف العالقات مع الزمالء :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 25 10دائما 

5.6 
 

7.81 
 

دالة غَت  3 0.05
 10 04غالبا 
 30 12أحيانا 
 35 14أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف ىناؾ تفاعل ك ارتباط في العالقات مع  : (18)الجدكؿ رقم 

 .الزمالء
 

 
: 05عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

تفاعل ك دائما  من األساتذة يركف أف ىناؾ% 25     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 أف ىناؾ تفاعل ك إرتباط يف %10إرتباط يف العالقات مع الزمالء يف العمل، بينما يرل بعض األساتذة  بنسبة 

 يركف أنو اليوجد إرتباط أك تفاعل  %35 كانت إجابتهم أحيانا، بينما نسبة %30 غالبا، العالقات بُت الزمالء
. يف العالقات بُت الزمالء 

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات  ال كجدنا انو²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ال يركف أف ىناؾ تفاعل ك :االستنتاج
. ارتباط يف العالقات بُت الزمالء فبا يسبب ضغوطا يف العمل تؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم

 
 

25%

10%
30%

35%

يبين النسب المئوية للتفاعل ك االرتباط في العالقات (: 17)الشكل رقم 
.مع الزمالء

دائما

غالبا

أحيانا

أبدا
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 يزيد نقص الوسائل البيداغوجية من توترؾ ؟ىل   -    :06السؤاؿ
. معرفة مدل توتر أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية بسبب نقص الوسائل البيداغوجية - :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 25 10دائما 

10.4 
 

7.81 
 

دالة  3 0.05
 45 18غالبا 
 20 8أحيانا 
 10 04أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل توتر أستاذ التربية البدنية ك الرياضية بسبب نقص : (19(الجدكؿ 

 .الوسائل البيداغوجية
 

 
: 06عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة أجابوا بأف نقص الوسائل %45     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
، ك نسبة بأحيانا أجابوا %20 بينما نسبة  كانت إجابتهم دائما،%25 ك ،غالباالبيداغوجية يزيد من توترىم 

. أبدا كانت إجابتهم 10%
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأكرب احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف نقص الوسائل البيداغوجية يزيد من توتر أساتذة الًتبية البدنية ك :االستنتاج

. الرياضية فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 
 

 

25%

45%

20%

10%

يبين النسب المئوية لمدل توتر أستاذ التربية البدنية ك (: 18)الشكل رقم 
.الرياضية بسبب نقص الوسائل البيداغوجية

دائما

غالبا

أحيانا

أبدا
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 ىل يبنحك مفتش اؼبادة الفرصة للمناقشة ك يسعى ؼبساعدتك ؟   - :07السؤاؿ
 .معرفة مدل اىتماـ اؼبشرؼ الًتبوم حباجات أساتذة مادة الًتبية البدنية ك الرياضية - :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 10 04دائما 
 
 
 

7.2 

 
 
 

7.81 
 

 
 
 

0.05 

 
 
 
3 

 
 
 

غَت دالة 

 25 10غالبا 
 25 10أحيانا 
 40 16أبدا 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل اىتماـ المشرؼ التربوم بحاجات أساتذة مادة : (20(الجدكؿ 

 التربية البدنية ك الرياضية
 

 
: 07عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

يهتم  من األساتذة أجابوا بأف اؼبشرؼ الًتبوم %10     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
، ك غالبا ك بنفس النسبة أحيانا كانت إجابتهم ىي %25 نسبة كبأساتذة مادة الًتبية البدنية ك الرياضية ، دائما 
. أبدا كانت إجابتهم %40نسبة 

 كجدنا انو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² احملسوبة أقل من كا² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف اىتماـ اؼبشرؼ الًتبوم حباجات أساتذة مادة الًتبية البدنية ك :االستنتاج
الرياضية ىو بدرجة قليلة جدا، فبا ىبلق ضغوطا مهنية تؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية 

. البدنية ك الرياضية
 
 

10%

25%

25%

40%

يبين النسب المئوية لمدل اىتماـ المشرؼ التربوم (:19)الشكل رقم 
.بحاجات أساتذة مادة التربية البدنية ك الرياضية

دائما

غالبا

أحيانا

أبدا
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.   ؟يتمتع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالرضا الوظيفي أثناء مزاكلة عملهمىل : المحور الثاني- 5-2
 ىل تالئمك برؾبة جدكؿ التوقيت ألداء أعباء اؼبهنة ؟    -:08السؤاؿ

 .معرفة مدل رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن برؾبة جدكؿ التوقيت  - :الغرض من السؤاؿ
التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

 ²كا %التكرار اؼبئوم 
احملسوبة 

 ²كا
اجملدكلة 

مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

 30 12بدرجة قليلة جدا 
 
 
 

0.8 

 
 
 

7.81 
 

 
 
 

0.05 

 
 
 
3 

 
 
 

غَت دالة 

 25 10بدرجة قليلة 
 25 10بدرجة متوسطة 
 20 08بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية عن : (21)ؿ الجدك

 .برمجة جدكؿ التوقيت 
 

 
: 08عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة أجابوا بأهنم راضوف عن برؾبة %30     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم بدرجة متوسطة، ك نفس النسبة بدرجة قليلة،  %25جدكؿ التوقيت بدرجة قليلة جدا، ك نسبة 

. بدرجة كبَتة%  20 ك نسبة
 كجدنا انو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² احملسوبة أقل من كا² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف عن برؾبة جدكؿ :االستنتاج

.  أثناء مزاكلة عملهم ، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم التوقيت
 

 

30%

25%
25%

20%

يبين النسب المئوية لمدل رضا أساتذة التربية البدنية (: 20)الشكل رقم 
.ك الرياضية عن برمجة جدكؿ التوقيت

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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 ىل  يتناسب راتبك الشهرم مع اعبهد اؼببذكؿ ؟-   :09السؤاؿ 
معرفة مدل رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن الراتب الشهرم مقارنة مع اعبهد  :الغرض من السؤاؿ

 .اؼببذكؿ
التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار اؼبئوم 
% 

 ²كا
احملسوبة 

 ²كا
اجملدكلة 

مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

 30 12بدرجة قليلة جدا 
 
 
 
8 

 
 
 

7.81 
 

 
 
 

0.05 

 
 
 
3 

 
 
 

دالة 

 40 16بدرجة قليلة 
 20 08بدرجة متوسطة 
 10 04بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية عن : (22)الجدكؿ 

 .الراتب الشهرم مقارنة مع الجهد المبذكؿ
 

 
: 09عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة أجابوا بأف الراتب الشهرم %20     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم ىي بدرجة قليل جدا، ك نسبة %30يتناسب مع اعبهد اؼببذكؿ بدرجة متوسطة ، بينما نسبة 

.  كانت إجابتهم بدرجة قليلة %40 كانت إجابتهم بدرجة كبَتة، بينما يرل 10%
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأكرب احملسوبة ²احملسوبة حيث قيمة كا
 الراتب الشهرم أف نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية  يركف :االستنتاج

 . أثناء مزاكلة عملهميتناسب مع اعبهد اؼببذكؿ بدرجة متوسطة ، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 
 

30%

40%

20%

10%

يبين النسب المئوية لمدل رضا أساتذة التربية البدنية (:21)الشكل رقم 
.ك الرياضية عن الراتب الشهرم مقارنة مع الجهد المبذكؿ

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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 ىل ترل أف فرص الًتقية يف مهنتك ضئيلة ؟ :10السؤاؿ 
 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن نقص فرص الًتقية يف مهنتهم  معرفة مدل رضا  :الغرض من السؤاؿ
التكرار التكرارات اإلجابات 

اؼبطلق 
التكرار اؼبئوم 

% 
 ²كا

احملسوبة 
 ²كا

اجملدكلة 
مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 35 14بدرجة قليلة جدا 

5.6 
 

7.81 
 

دالة  3 0.05
 30 12بدرجة قليلة 

 25 10بدرجة متوسطة 
 10 04بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية عن : (23)الجدكؿ 

 .نقص فرص الترقية في مهنتهم
 

 
: 10عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 من األساتذة أجابوا بأف نقص فرص الًتقية %25     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم %35 كانت إجابتهم ىي بدرجة قليل، ك نسبة %30دبهنتهم ىو بدرجة متوسطة ، بينما نسبة 

.   أهنا بدرجة كبَتة%10بدرجة قليل جدا، بينما يرل 
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأكرب احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج بأف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف لنقص فرص الًتقية :االستنتاج

.  أثناء مزاكلة عملهم دبهنتهم، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 
 
 

35%

30%

25%

10%

يبين النسب المئوية لمدل رضا أساتذة التربية البدنية (:22)الشكل رقم 
.ك الرياضية عن نقص فرص الترقية في مهنتهم

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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 ىل يضايقك التنقل إذل مكاف عملك من مقر سكنك ؟  -  :11السؤاؿ
 .معرفة مدل رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية جراء التنقل إذل مكاف عملهم  - :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار اؼبئوم 
% 

 ²كا
 اجملدكلة ²كااحملسوبة 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 20 08بدرجة قليلة جدا 

10.4 
 

7.81 
 

دالة  3 0.05
 45 18بدرجة قليلة 

 25 10بدرجة متوسطة 
 10 04بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية جراء  يبين: (24)الجدكؿ 

 .التنقل إلى مكاف عملهم
 

 
: 11عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

من األساتذة راضوف عن التنقل إذل مكاف % 45     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم بدرجة %25، ك نسبة  جدا كانت إجابتهم بدرجة قليلة%20، بينما نسبة قليلةعملهم بدرجة 

.   أهنا بدرجة كبَتة%10، بينما يرل متوسطة
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأكرب احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف عن التنقل إذل :االستنتاج

  .مكاف عملهم، فبا يشكل ضغطا مهنيا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 
 
 

20%

45%

25%

10%

يبين النسب المئوية لمدل رضا أساتذة التربية البدنية (: 23)الشكل رقم 
.ك الرياضية جراء التنقل إلى مكاف عملهم

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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 ىل ترل أف عالقتك مع الزمالء ليست على كفاؽ  ؟  -  :12السؤاؿ 
 .معرفة مدم رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن العالقة مع زمالئهم- :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
 %التكرار اؼبئوم التكرار اؼبطلق اإلجابات 

 ²كا
احملسوبة 

 ²كا
اجملدكلة 

مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الد
اللة 

 35 14بدرجة قليلة جدا 
 
 

5.6 

 
 

7.81 
 

 
 

0.05 

 
 
3 

 
 

غَت 
دالة 

 10 04بدرجة قليلة 
 25 10بدرجة متوسطة 
 30 12بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدم رضا أستاذ التربية البدنية ك الرياضية عن العالقة مع : (25)الجدكؿ 

 .زمالئهم
 

 
: 12عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

من األساتذة يركف أف العالقة مع زمالئهم % 30     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم بدرجة %25 بينما نسبة ،بدرجة قليلة جدا% 35ليست على كفاؽ بدرجة كبَتة، ك نسبة

.   كانت إجابتهم بدرجة قليلة%10متوسطة، ك نسبة 
 كجدنا انو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² احملسوبة أقل من كا² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف عن العالقة مع :االستنتاج

 . أثناء مزاكلة عملهم زمالئهم يف العمل، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 
 
 

35%

10%

25%

30%

يبين النسب المئوية لمدم رضا أستاذ التربية البدنية ك (: 24)الشكل رقم 
.الرياضية عن العالقة مع زمالئهم

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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 ىل يبنعك نقص الوسائل البيداغوجية من القياـ دبهمتك ؟ -    :13السؤاؿ 
 . معرفة مدل رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن نقص الوسائل البيداغوجية -  :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %اؼبئوم 

 ²كا
احملسوبة 

 ²كا
اجملدكلة 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 15 06بدرجة قليلة جدا 

4 
 

7.81 
 

0.05 3 

 
 
 

دالة 

 20 08بدرجة قليلة 
 30 12بدرجة متوسطة 
 35 14بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية عن : (26)الجدكؿ 

 .نقص الوسائل البيداغوجية
 

 
: 13عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

من األساتذة يركف أف نقص الوسائل % 35     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم بدرجة متوسطة، ك نسبة %30البيداغوجية يبنعهم من القياـ دبهامهم بدرجة كبَتة، بينما نسبة 

.  كانت إجابتهم بدرجة قليلة جدا%15 ك نسبة قليلة، كانت إجابتهم بدرجة 20%
 كجدنا انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² احملسوبة اكرب من كا² حيث قيمة كااؼبشاىدة
 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف عن نقص الوسائل :االستنتاج

 أثناء مزاكلة عملهم البيداغوجية الذم يعيقهم عن اداء مهامهم، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم
 .

 
 

15%

20%

30%

35%

يبين النسب المئوية لمدل رضا أساتذة التربية البدنية (:25)الشكل رقم 
. ك الرياضية عن نقص الوسائل البيداغوجية

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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  ىل يشجعك األسلوب الذم يتبعو اؼبشرؼ الًتبوم على بذؿ اؼبزيد من اعبهد؟:14السؤاؿ 
 . معرفة مدل رضا أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عن أسلوب اؼبشرؼ الًتبوم:الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
 اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار اؼبئوم 
% 

 ²كا
احملسوبة 

 ²كا
اجملدكلة 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 35 14بدرجة قليلة جدا 

5.6 
 

7.81 
 

غَت دالة  3 0.05
 25 10بدرجة قليلة 

 30 12بدرجة متوسطة 
 10 04بدرجة كبَتة 

 100 40اجملموع 

 
يبين  مدل رضا أساتذة التربية البدنية ك الرياضية عن : (27)الجدكؿ 

 .أسلوب المشرؼ التربوم
 

 
: 14عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

 اؼبشرؼ الًتبوم أسلوبمن األساتذة يركف أف % 25     من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة 
 كانت إجابتهم بدرجة متوسطة، ك نسبة %30ال يشجعهم على بذؿ اؼبزيد من اعبهد بدرجة قليلة، بينما نسبة 

.  كانت إجابتهم بدرجة قليلة جدا%35 كانت إجابتهم بدرجة كبَتة، ك نسبة 10%
 كجدنا انو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ²     كعند حساب قيمة كا

. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة
  :14نتائج السؤاؿ من تحليل االستنتاج 

نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية  غَت راضوف عن  أسلوب اؼبشرؼ الًتبوم 
 أثناء مزاكلة الذم ال يشجعهم على بذؿ اؼبزيد من اعبهد ، فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم

. عملهم 

35%

25%

30%

10%

يبين النسب المئوية   مدل رضا أساتذة التربية البدنية (: 26)الشكل رقم 
.ك الرياضية عن أسلوب المشرؼ التربوم

بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة
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ىل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت للضغوط اؼبهنية ك مستول الرضا الوظيفي : المحور الثالث- 5-3
 لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ؟

  العمل الذم تؤديو دكف ىدؼ بسبب الضغوط اؼبهنية  ؟أف ربس  ىل -  :15السؤاؿ 
 معرفة جدكل العمل الذم يؤديو أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف ظل ضغوط العمل  -:الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات  

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %اؼبئوم 

مستول  اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

  60 24نعم 
1.6 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   40 16ال 

 100 40اجملموع 
يبين جدكل العمل الذم يؤديو أساتذة التربية البدنية ك الرياضية في : (28)الجدكؿ رقم 

 .ظل ضغوط العمل 
 

 
: 15عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%60من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%40وبسوف اف العمل الذم يؤدكنو دكف ىدؼ، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف معظم أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية وبسوف أف العمل الذم :االستنتاج
.  أثناء مزاكلة عملهم يؤدكنو  دكف ىدؼ بسبب الضغوط اؼبهنية  فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم

 
 
 
 

60%

40%

يبين النسب المئوية لجدكل العمل الذم يؤديو (: 27)الشكل رقم 
.أساتذة التربية البدنية ك الرياضية في ظل ضغوط العمل 

نعم

ال
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 ىل تًتؾ عملك لو ذبد عمال أخر تراه أكثر مالئمة لك ؟  - :16السؤاؿ 
  .معرفة ما إذا كاف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية متمسكوف دبهنتهم يف ظل ضغوط العمل: الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 65 26نعم 
 

3.6 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   35 14ال 

 100 40اجملموع 

يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية متمسكوف بمهنتهم : (29)الجدكؿ رقم 
  .في ظل ضغوط العمل 

 
: 16عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%65من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%35غَت متمسكوف دبهنتهم، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف معظم أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت متمسكوف دبهنتهم :االستنتاج
 . أثناء مزاكلة عملهم بسبب الضغوط اؼبهنية  فبا يؤثر سلبا على مستول الرضا الوظيفي لديهم

 
 

 
 
 

 
 

65%

35%

يبين النسب المئوية ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية (: 28)الشكل رقم 
.ك الرياضية متمسكوف بمهنتهم في ظل ضغوط العمل 

نعم

ال



 عرض كتحليل كمناقشة النتائج..... .........................  .............الخامسؿ ػالفص
 

 

109 

    ىل تعاشل من بعض األمراض بسبب الضغوط اؼبهنية  ؟ :17السؤاؿ 
 معرفة ما إذا كاف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يعانوف من أمراض تعود إذل ضغوط :الغرض من السؤاؿ

 . العمل
التكرارات    

اإلجابات 
التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %اؼبئوم 

 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا
مستول 
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

 55 22نعم 
 

0.4 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت 

 45 18ال 
 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية يعانوف : (30)الجدكؿ رقم

 .من أمراض تعود إلى ضغوط العمل
 

 
: 17عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%55من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%45يعانوف من بعض األمراض بسبب الضغوط اؼبهنية، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية من بعض األمراض اؼبهنية  :االستنتاج
. بسبب الضغوط اؼبهنية  فبا يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي لديهم

 
 

 
 

 

55%

45%

يبين النسب المئوية لما إذا كاف أساتذة التربية البدنية (: 29)الشكل رقم 
.  ك الرياضية يعانوف من أمراض تعود إلى ضغوط العمل

نعم

ال
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 ىل تتغيب عن عملك بسبب ىذه األمراض ؟ :18السؤاؿ 
  .معرفة ما إذا كاف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يتغيبوف عن عملهم بسبب ضغوط العمل: الغرض من السؤاؿ

التكرارات    
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 40 16نعم 
 

1.6 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   60 24ال 

 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية يتغيبوف : (31)الجدكؿ رقم

  .عن عملهم بسبب األمراض المهنية 

 
: 18عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (ال) من األساتذة أجابوا ب%60من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%40ال يتغيبوف عن العمل بسبب األمراض اؼبهنية، بينما يرل 

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات  ال كجدنا انو²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يعانوف من بعض األمراض :االستنتاج
. اؼبهنية  بسبب الضغوط اؼبهنية  فبا يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي لديهم

 
 

 
 
 

 

40%

60%

يبين النسب المئوية لتغيب أساتذة التربية البدنية ك (: 30)الشكل رقم 
.الرياضية عن عملهم بسبب ضغوط العمل 

نعم

ال
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ىل ذبعلك ضغوط العمل تفكر يف العمل يف مهنة أخرل غَت التدريس؟ :19السؤاؿ 
 .معرفة ىل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يفكركف يف تغيَت مهنتهم يف ظل ضغوط العمل :الغرض من السؤاؿ

التكرارات    
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 60 24نعم 
 

1.6 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   40 16ال 

 100 40اجملموع 

 
يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية يفكركف : (32)الجدكؿ رقم

  .في تغيير مهنتهم في ظل ضغوط العمل 

 
: 19عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%60من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%40يفكركف يف تغيَت مهنتهم يف ظل ضغوط العمل ، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يفكركف يف تغيَت مهنتهم يف ظل :االستنتاج
. ضغوط العمل فبا يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي لديهم

 
 

 
 
 

 

60%

40%

يبين النسب المئوية لما إذا كاف أساتذة التربية البدنية (: 31)الشكل رقم 
.  ك الرياضية يفكركف في تغيير مهنتهم في ظل ضغوط العمل

نعم

ال
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 ىل تؤثر الضغوط اؼبهنية علي مردكدؾ يف التدريس؟ :20السؤاؿ 
. معرفة أثر ضغوط العمل على مردكد أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية  :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 55 22نعم 
 

0.4 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   45 18ال 

 100 40اجملموع 

 
يبين أثر ضغوط العمل على مردكد أساتذة التربية البدنية ك : (33)الجدكؿ رقم

 . الرياضية 

 
: 20عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف  ضغوط  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%55من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%45العمل لدل األساتذة تؤثر على مردكدىم اؼبهٍت، بينما يرل 

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات  ال كجدنا انو²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ضغوط العمل لدل األساتذة :االستنتاج
. تؤثر على مردكدىم اؼبهٍت فبا يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي لديهم

 
 
 

 
 
 

 

55%

45%

يبين النسب المئوية ألثر ضغوط العمل على مردكد (: 32)الشكل رقم 
.أساتذة التربية البدنية ك الرياضية 

نعم

ال
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 ىل تفكر يف التقاعد من عملك بسبب ضغوط العمل يف مؤسستك؟ :21السؤاؿ 
  . معرفة ما إذا كاف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يفكركف يف التقاعد يف ظل ضغوط العمل:الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات 

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا %اؼبئوم 

مستول 
الداللة 

درجة 
الداللة اغبرية 

 55 22نعم 
 

0.4 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   45 18ال 

 100 40اجملموع 

يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية يفكركف في التقاعد : (34)الجدكؿ رقم 
  في ظل ضغوط العمل

 
: 21عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (نعم) من األساتذة أجابوا ب%55من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%45يفكركف يف التقاعد يف ظل ضغوط العمل ، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يفكركف يف التقاعد يف ظل :االستنتاج
. ضغوط العمل فبا يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي لديهم

 
 
 
 
 

 

55%

45%

يبين النسب المئوية ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية (: 33)الشكل رقم 
.ك الرياضية يفكركف في التقاعد في ظل ضغوط العمل 

نعم

ال
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 ىل أنت راض عن كظيفتك يف ظل كجود العديد من الضغوط اؼبهنية ؟  - :22السؤاؿ 
  .معرفة ما إذا كاف أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية راضوف عن مهنتهم يف ظل ضغوط العمل :الغرض من السؤاؿ

التكرارات 
اإلجابات  

التكرار 
اؼبطلق 

التكرار 
 %اؼبئوم 

مستول  اجملدكلة ²كا احملسوبة ²كا
الداللة 

درجة 
اغبرية 

الداللة 

  35 14نعم 
3.6 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
دالة غَت   65 26ال 

 100 40اجملموع 
يبين ما إذا كاف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية راضوف عن مهنتهم : (35)الجدكؿ رقم 

 .في ظل ضغوط العمل
 

 
: 22عرض ك تحليل نتائج السؤاؿ 

دبعٌت أف األساتذة  (ال) من األساتذة أجابوا ب%65من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها يتضح لنا أف نسبة      
 . عكس ذلك%35غَت راضوف عن مهنتهم يف ظل ضغوط العمل، بينما يرل 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات اؼبتوقعة ك التكرارات ال  كجدنا انو ²     كعند حساب قيمة كا
. 0.05 اجملدكلة عند مستول الداللة ² من كاأقل احملسوبة ² حيث قيمة كااؼبشاىدة

 نستخلص من خالؿ ىذه النتائج أف معظم أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية غَت راضوف عن ظركؼ :االستنتاج
. العمل  دبؤسستهم بسبب الضغوط اليت يواجهوهنا

 
 
 

 
 

 
 

35%

65%

يبين النسب المئوية لرضا أساتذة التربية البدنية ك (: 34)الشكل رقم 
.  الرياضية عن عملهم في ظل ضغوط العمل

نعم

ال
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: مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -  5-2
   :مناقشة  النتائج على ضوء الفرضية الجزئية األكلى- 5-2-1

. أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية؟لدى ىل توجد ضغوط مهنية      - 
 األكؿ حيث أف معظم األساتذة كر     من خالؿ رؤية أفراد عينة البحث إزاء الضغوط اؼبهنية من خالؿ أسئلة اؼبح

، تكوف متعلقة باإلمكانات اؼبادية باؼبدرسة،  اؼبؤسسات اليت يعملوف هبايتعرضوف لضغوط مهنية على مستول
بالراتب الشهرم، بالعالقة بُت اؼبعلم ك إدارة اؼبدرسة من جهة ك بُت األستاذ ك الزمالء من جهة أخرل، ك 

، ك ىذا ما أكدت عليو دراسة العرباكم سحنوف أم أف ىذه العوامل تشكل مصادر إخل...باإلشراؼ الًتبوم
ضغوط العمل لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية مع االختالؼ يف بعض اؼبتغَتات اػباصة بالبيئة اؼبدرسية ك 

 .اؼبتغَتات الفردية
: مناقشة  النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الثانية- 5-2-2

 . ؟بالرضا الوظيفي أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية  يتمتع ىل-      
 كر     من خالؿ رؤية أفراد عينة البحث للرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية من خالؿ أسئلة اؼبح

ظل الضغوط اؼبهنية اليت يتعرضوف ؽبا  أثناء مزاكلة ال يتمتعوف بالرضا الوظيفي يف الثاشل حيث أف معظم األساتذة 
. مهامهم الًتبوية

: مناقشة  النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الثالثة- 5-2-3
ىل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت للضغوط اؼبهنية ك مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية      - 

 البدنية ك الرياضية ؟
الًتبية البدنية أساتذة  لدل     من خالؿ رؤية أفراد عينة البحث إزاء العالقة بُت الضغوط اؼبهنية ك الرضا الوظيفي 

 الثالث حيث أف معظم األساتذة يركف أف ىناؾ تأثَت للضغوط اؼبهنية على كرك الرياضية من خالؿ أسئلة اؼبح
الرضا الوظيفي حيث أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط اؼبهنية ك مستول الرضا الوظيفي لدل 

 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية
: مناقشة  النتائج على ضوء الفرضية العامة- 5-2-4

. أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية الرضا الوظيفي لدى على الضغوط المهنية   تؤثر -     
أساتذة  لدلالرضا الوظيفي تدشل مستول      من خالؿ رؤية أفراد عينة البحث إزاء مسانبة الضغوط اؼبهنية يف 

الًتبية البدنية ك الرياضية من خالؿ أسئلة االستبياف حيث أف معظم األساتذة يركف أف ىناؾ تأثَت للضغوط اؼبهنية 
على الرضا الوظيفي، ك بذلك يبقى على القيادة الرشيدة ك الناجحة فبثلة سواء يف اؼبدير أك اؼبشرؼ الًتبوم أف 
تراعي ظركؼ أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك حبث مشكالت العمل ك معاعبتها ك كضع اغبلوؿ الناجحة ؽبا 

كفبا سبق ذكره يستنتج الباحث أف ىناؾ عالقة إرتباطية عكسية ىذا يعٍت أنو كلما زاد  .بركح صباعية موحدة
 .مستول الضغوط اؼبهنية لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ينخفض مستول الرضا الوظيفي لديهم
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 :االستنتاج العاـ- 5-3
 :من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها ك يف حدكد عينة البحث ك يف إطار اؼبعاعبة اإلحصائية نستنتج ما يلي     

، تكوف متعلقة باإلمكانات  اؼبؤسسات اليت يعملوف هبامعظم األساتذة يتعرضوف لضغوط مهنية على مستول- 
اؼبادية باؼبدرسة، بالراتب الشهرم، بالعالقة بُت اؼبعلم ك إدارة اؼبدرسة من جهة ك بُت األستاذ ك الزمالء من جهة 

 اخل...أخرل، ك باإلشراؼ الًتبوم
 مزاكلة مهامهم ؽبا أثناءيف ظل الضغوط اؼبهنية اليت يتعرضوف ال يتمتعوف بالرضا الوظيفي معظم األساتذة - 

. الًتبوية
 معظم األساتذة يركف أف ىناؾ تأثَت للضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي، ك بذلك يبقى على القيادة الرشيدة ك -

الناجحة فبثلة سواء يف اؼبدير أك اؼبشرؼ الًتبوم أف تراعي ظركؼ أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك حبث 
. مشكالت العمل ك معاعبتها ك كضع اغبلوؿ الناجحة ؽبا بركح صباعية موحدة

ىناؾ عالقة إرتباطية عكسية ك ىذا يعٍت أنو كلما زاد مستول الضغوط اؼبهنية لدل أساتذة الًتبية البدنية ك - 
 .الرياضية ينخفض مستول الرضا الوظيفي لديهم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

: خاتمة
إف الفكرة الرئيسية ك اؽبامة اليت استوحيناىا من خالؿ حبثنا ىذا استنادا إذل اؼبادة النظرية اليت صبعناىا ك        

الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا، ك بعد ربليل النتائج الكلية اؼبتعلقة دبوضوع حبثنا بينت لنا عدة عوامل ك معوقات 
سبثل ضغوط مهنية كاف ؽبا األثر السليب على الرضا الوظيفي ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يف الطور الثانوم، ك 
من أىم ىذه العوامل ما كاف خارجيا مثل افتقار غالبية اؼبؤسسات الًتبوية للهياكل ك اؼبنشآت الرياضية، ك كذا 
انعداـ الوسائل ك األدكات الرياضية هبا ك اليت وبتاج إليها األستاذ ك التلميذ معا يف الوصوؿ إذل أحسن النتائج، 

ضف إذل ذلك أف اغبجم الساعي لربنامج األستاذ ك توزيعو عرب برنامج العمل األسبوعي لألستاذ يعترب غَت مرضي 
ك غَت مالئم لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة من  برنامج اؼبادة، زيادة على ذلك ضعف معامل اؼبادة الذم ال وبفز 

األستاذ ك ال اؼبرؤكسُت ك ال حىت التالميذ على االىتماـ هبا، ك كذلك نقص اؼبتابعة اإلدارية للمؤسسة فيما يتعلق 
بالنقائص، اؼبعاملة التسلطية ك التعسفية من طرؼ مدراء اؼبؤسسات ك غياب اغبافز اؼبادم ك اؼبعنوم، عشوائية 

. اخل..التقييم ك الًتقيات
ك إذا كاف مهما التصدم لظاىرة الضغوط النفسية للعمل عامة، فالتصدم لضغوط مهنة التدريس أىم 

بكثَت، ك ذلك من منطلق خطورة استمرار تلك الضغوط اؼبهنية اليت تؤدم يف هنايتها إذل مرحلة االحًتاؽ النفسي، 
ك اليت تتميز حباالت التشاـؤ ك الالمباالة، قلة الدافعية، فقداف القدرة على االبتكار يف العمل، كالقياـ بالواجبات 

بصورة آلية، أم أهنا تفتقد إذل االندماج الوجداشل الذم يعترب أحد الركائز األساسية ؼبؤشرات التكيف لدل 
. األفراد، فبا يؤدم إذل إهناؾ الفرد ك قلة كفاءتو، كيعمل على زيادة اآلثار السلبية يف حياتو

     ك يبكن القوؿ أف ؾباؿ العمل من أىم اجملاالت اليت ينبغي أف وبقق فيها العامل أكرب قدر فبكن من التوافق 
الرضا الوظيفي ما ىو إال ذبميع  ؼيف عملو ك الرضا فيو ك الطمأنينة ك العطاء اؼبهٍت الذم هبعلو غَت مهمل،

للظركؼ النفسية كالفسيولوجية كالبيئية اليت ربيط عالقة اؼبوظف بزمالئو كرؤسائو كتتوافق مع شخصيتو كاليت ذبعلو 
 ..يقوؿ بصدؽ أنػػػػا سػػػػػعيد بػػػعملي

ك يبكننا القوؿ أف النتائج اؼبتوصل إليها ال بد أف تكوف منار اؼبسؤكلُت ك اؼبختصُت القائمُت على الًتبية 
البدنية ك الرياضية يف اؼبؤسسات الًتبوية لتأخذ مأخذ اعبد ك اغبـز ك االىتماـ الكايف لشخص أستاذ الًتبية البدنية 

. ك الرياضية 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

: االقتراحات
ك يف األخَت ك من خالؿ نتائج الدراسة اليت قمنا هبا خرجنا دبجموعة من االقًتاحات ك الفرضيات 

: اؼبستقبلية ك اليت تتمثل فيما يلي
توعية ك ربسيس أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية كالقائمُت على الًتبية كالتعليم بضركرة االىتماـ بظاىرة -   

الضغط النفسي، خصوصا مع ارتفاع مستوياتو كتعدد مصادره كمسبباتو، كخاصة ككبن نعيش يف عصر القلق 
. كاألزمات النفسية

القياـ دبراجعة دكرية كتقييم مستمر للضغط النفسي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية عن طريق الكشف  - 
عن مستويات الضغط، كتشخيص أسباب ارتفاعو كالبفاضو عن اؼبستويات اؼبعتدلة كالبحث يف العوامل اؼبتسببة 

. يف إحداث الضغط النفسي
 على اؽبيئات الوصية االىتماـ بتوفَت الظركؼ اؼبالئمة ؼبمارسة نشاطات مادة الًتبية البدنية ك الرياضية، خاصة  -

 .  كاؼبؤسسات الًتبويةدبا يتعلق داخل الثانويات
 .رفع الراتب الشهرم ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية كىذا لتحسُت ظركفو اؼبعيشية- 
تسبب ظاىرة الغياب كالتسيب اؼبدرسي للتالميذ، خاصة يف مادة الًتبية البدنية كالرياضية البفاض التحصيل  - 

اؼبدرسي للتالميذ، كتشكل عامال ضاغطان على األساتذة؛ فبا يتطلب من القائمُت على الشأف الًتبوم معاعبتها 
 .كالتكفل هبا

. جية عديدةقلدراسة الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يستوجب اختيار عينة كبَتة ك طرؽ من- 
االىتماـ دبتابعة ك دراسة األسباب اليت تؤدم إذل ظاىرة عدـ الرضا عن العمل لدم أساتذة الًتبية البدنية ك - 

. الرياضية
تشجيع قنوات االتصاؿ ك العالقات االجتماعية بُت مديرم اؼبؤسسات التعليمية ك األساتذة ك بُت األساتذة  -

. أنفسهم
 . من البحوث اؼبشاهبة اليت زبص الضغوط اؼبهنية ك الرضا الوظيفياإلكثار- 
إجراء دراسات مقارنة بُت اؼبدارس العامة ك اؼبدارس اػباصة فيما ىبص موضوع الضغوط اؼبهنية ك الرضا  -

 .الوظيفي
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 : .....................الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمعهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية  
تخصص تربية حركية  

استمارة استطالع رأم األساتذة المحكمين  
الدكتور  /السيد األستاذ 

ربية كبعد  
االستمارة اؼبعركضة على سيادتكم بشأف استطالع رأم سيادتكم يف ربكيم عبارات مقياس الضغوط اؼبهنية 

  الًتبية البدينة ةألستاذ
زبصص      الباحث كاؼبشرؼ يشكركف مسبقا تفضلكم بالتعاكف العلمي يف بناء القائمة اؼبنشودة كإثراء البحث 

 .الًتبية اغبركية
 ".أثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية":ثالبػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنػواف 

 . درجةاؼباسًت:العلميػةالدرجػػة 
 ؾشتيويعبد الماؿ/  الدكتور:المشػػػػػػػػرؼ

من لنتمكنمصر ؿبمد حسن عالكم من صبهورية  / صممو الدكتور مقياس  ربكيم:الرأمالهدؼ من استطالع 
 .اعبزائريةاستخدامو يف البيئة 

 :كيأمل الباحث من سيادتكم التفضل باؼبساعدة يف استكماؿ خطوات كإجراءات بناء القائمة اؼبنشودة من حيث
 مدل مناسبة البنود اؼبقًتحة للمقياس. 
 إضافة بعض العبارات كالبنود اليت من شأهنا إثراء اؼبقياس. 
 حذؼ أك تعديل بعض العبارات كالبنود الغَت مناسبة .

 

 :ىيكتشمل القائمة اؼبقًتحة على ثالث ؿباكر 
  اسم المحور المقترح المحور

 توجد ضغوط مهنية لدل أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية المحور األكؿ
 .يتمتع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالرضا الوظيفي  المحور الثاني

المحور 
 الثالث

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط اؼبهنية كمستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة 
 كالرياضيةالًتبية البدنية 



 

 

 : بنود القائمة المقترحةمكفيما يل

رأم المحكمين  
غير موافق عبارة السؤاؿ رقم  

موافق 
رأم 
أخر 

   .  كالرياضيةاشعر باف التالميذ لديهم اىتماـ كاضح حبصة الًتبة البدنية  01
01     
   . اؼبالعب الضركرية لقيامي بعملي قليلة جدا أك تكاد غَت موجودة 02
02     
   . ككاجيبراتيب ال يتناسب مع مسؤكليايت  03
03     
   . الزيارات اؼبفاجئة للمفتش تسبب رل القلق 04
04     
   . اشعر باف مدير الثانوية يقدر اعبهد الذم أقـو بو يف عملي 05
05     
 الذم يسبب كىو األمرمناخ العمل يف ثانوييت يتميز باػبالفات بُت اؼبدرسُت  06

. رل اؼبزيد من الضيق
   

06     
   . كالرياضيةالتالميذ ليس ؽبم الدافع لالشًتاؾ يف حصة الًتبية البدنية  07
07     
   .  اؼبالية الالزمة للصرؼ منها على النشاط الرياضي غَت كافيةاالعتمادات 08
08     
   . راتيب دبفرده يكفي حاجايت الضركرية 09
09     
   . اعبوانب االهبابية يف عمليكإنباؿ يضايقٍت تركيز اؼبفتش على اعبوانب السلبية  10
10     
   . رأيي غَت مهم ؼبدير الثانوية 11
11     
   .  اؼبدرسُت كثيقة جداكبُت معظماشعر باف العالقات بيٍت  12



 

 

12     
   . كذبعلٍت عصبيامشكلة ضبط النظاـ مع التالميذ تأخذ مٍت كقتا طويال  13
13     
 بالثانوية غَت مناسبة لكي أقـو بعملي على خَت كاألجهزة الرياضيةاألدكات  14

. كجو
   

14     
   . مهنيت ال توفر رل األماف اؼبادم اؼبناسب 15
15     
   . توجيو اؼبفتش رل ال يتأسس على أسس موضوعية 16
16     
   . مدير الثانوية ال يقدر عملي التقدير الكايف 17
17     
   . يوجد نوع من التعصب ضد مدرسي الًتبية البدنية يف ثانوييت 18
18     
   . كالرياضيةمالبس التالميذ ال تساعد على األداء اغبركي يف حصة الًتبية البدنية  19
19     
   . حالة اؼبالعب بالثانوية ال تشجع على التدريس 20
20     
   . احصل على حوافز مادية ال باس هبا إضافة ؼبرتيب 21
21     
   .  ؼبساعديتكيسعى جاىدااؼبفتش يبنحٍت الفرصة للمناقشة  22
22     
   . اشعر من إدارة الثانوية بضعف التقدير للعمل اعبيد الذم أقـو بو 23
23     
   . كالرياضيةمعظم اؼبدرسُت بالثانوية يقدركف قيمة عمل مدرس الًتبية البدنية  24
24     
أعداد التالميذ يف القسم الواحد قليلة فبا يساعد على استفادهتم من حصة  25

. كالرياضيةالًتبية البدنية 
   

25     



 

 

   . اإلمكانات الرياضية بالثانوية مناسبة ألعداد التالميذ 26
26     
   . اشعر بأنٍت اعمل براتب غَت مناسب 27
27     
   . أسلوب اؼبفتش اغبارل يشجعٍت على بذؿ اؼبزيد من اعبهد يف عملي 28
28     
   . إدارة الثانوية تضع معظم حصص الًتبية البدنية يف هناية اليـو الدراسي 29
29     
   .  غَت عادلةكالرياضية نظرةنظرة بعض اؼبدرسُت ؼبدرسي الًتبية البدنية  30
30     
   . كالرياضيةيضايقٍت كثرة تغيب تالميذ السنة النهائية عن حصص الًتبية البدنية  31
31     
   . أعداد التالميذ ال تتناسب مع اإلمكانات الرياضية بالثانوية 32
32     
   . الراتب الذم احصل عليو ال يتناسب مع ما أقـو بو من جهد 33
33     
إصرار اؼبفتش على ضركرة تطبيق اؼبنهج اؼبوضوع بصورة حرفية يسبب رل  34

. الضيق
   

34     
   .  بعمليكاغبرية للقياـمدير الثانوية يبنحٍت قدرا كبَتا من السلطة  35
35     
   .  كبَت من مدرسي اؼبواد األخرل بالثانويةكبُت عدداشعر بوجود تباعد بيٍت  36
36     
 

 
 
 
 
 



 

 

 (02)ممحق 
 :....................الفاضلاألستاذ _                بسكرة _ جامعة محمد خيضر 

 : .....................الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمعهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية           
تخصص تربية حركية  

استمارة استطالع رأم األساتذة المحكمين  
الدكتور  /السيد األستاذ 

ربية كبعد  
 استبياف الرضا الوظيفياالستمارة اؼبعركضة على سيادتكم بشأف استطالع رأم سيادتكم يف ربكيم عبارات 

  الًتبية البدينة ةألستاذ
     الباحث كاؼبشرؼ يشكركف مسبقا تفضلكم بالتعاكف العلمي يف بناء القائمة اؼبنشودة كإثراء البحث 

 .زبصص الًتبية اغبركيةيف
 ".أثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية":ثالبػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنػواف 

 . درجةاؼباسًت:العلميػةالدرجػػة 
 ؾشتيويعبد الماؿ/  الدكتور:المشػػػػػػػػرؼ

  ربكيماستبياف الرضا الوظيفي موجو لألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية :الرأمالهدؼ من استطالع 
 :كيأمل الباحث من سيادتكم التفضل باؼبساعدة يف استكماؿ خطوات كإجراءات بناء القائمة اؼبنشودة من حيث

  العبارات اؼبقًتحةمدل مناسبة. 
  ستبيافاليت من شأهنا إثراء االتركهنا مناسبة إضافة بعض العبارات. 
 حذؼ أك تعديل بعض العبارات الغَت مناسبة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

بحيث تدرج خيارات المحور األكؿ بعبارات 

أبدا أحيانا غالبا دائما 
 

 توجد ضغوط مهنية لدل أستاذ التربية البدنية كالرياضية : المحور األكؿ

عبارة السؤاؿ الرقم 
    رأم المحكمين

غير موافق 
رأم آخر موافق 

   ىل ترل أف برؾبة جدكؿ التوقيت مالئمة ألعباء اؼبهنة؟  01

     

   ىل تضمن لك مهنة التدريس راتبا شهريا ؿبًتما؟  02

     

   ىل تنزعج لنقص فرص الًتقية يف مهنتك؟  03

     

   ىل يتعبك التنقل إذل مكاف عملك من مقر سكنك؟  04

     

    العالقات مع الزمالء؟ كارتباط يفىل ىناؾ تفاعل  05

     

    توترؾ؟ نقص الوسائل البيداغوجية من ىل يزيد 06

     

    ؟كيسعى ؼبساعدتكىل يبنحك مفتش اؼبادة الفرصة للمناقشة  07

     

 

 

 

 



 

 

 بعبارات ثانيبحيث تدرج خيارات المحور اؿ

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليل بدرجة قليل جدا

 

 يتمتع أساتذة التربية البدنية كالرياضية بالرضا الوظيفي : المحور الثاني

عبارة السؤاؿ  الرقم
رأم المحكمين 

غير موافق 
رأم آخر موافق 

   ىل تالئمك برؾبة جدكؿ التوقيت ألداء أعباء اؼبهنة؟  08

     

    اؼببذكؿ؟ىل يتناسب راتبك الشهرم مع اعبهد  09

     

   ىل ترل أف فرص الًتقية يف مهنتك ضئيلة؟  10

     

   ىل يضايقك التنقل إذل مكاف عملك من مقر سكنك؟  11

     

    كفاؽ؟ىل ترل أف عالقتك مع الزمالء ليست على  12

     

   ىل يبنعك نقص الوسائل البيداغوجية من القياـ دبهمتك؟  13

     

ىل يشجعك األسلوب الذم يتبعو اؼبشرؼ على بذؿ اؼبزيد  14
من اعبهد؟ 

   

     

 

 

 

 



 

 

 بعبارات ثالثبحيث تدرج خيارات المحور اؿ

 ال نعم
 

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بين الضغوط المهنية كمستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة : المحور الثالث
التربية البدنية كالرياضية 

عبارة السؤاؿ الرقم 
رأم المحكمين 

غير موافق 
رأم آخر موافق 

   ىلتحس اف العمل الذم تؤديو دكف ىدؼ بسبب الضغوط اؼبهنية؟  15
     
   ىل تًتؾ عملك لو ذبد عمال أخر تراه أكثر مالئمة لك؟  16
     
   ىل تعاشل من بعض األمراض بسبب الضغوط اؼبهنية؟  17
     
   ىل تتغيب عن عملك بسبب ىذه األمراض؟  18
     
   ىل ذبعلك ضغوط العمل تفكر يف العمل يف مهنة أخرل غَت التدريس؟  19
     
   ىل تؤثر الضغوط اؼبهنية على مردكدؾ يف التدريس؟  20
     
   ىل تفكر يف التقاعد من عملك بسبب ضغوط العمل يف مؤسستك؟  21
     
   ىل أنت راض عن كظيفتك يف ظل كجود العديد من الضغوط اؼبهنية؟  22
     

 

 
 
 



 

 

 (03)ملحق 
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
 تخصص تربية حركية

    
  في إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميداف علـو ك تقنيات النشاطات البدنية ك 

الضغوط المهنية على الرضا اثر " الرياضية فرع النشاط البدني الرياضي التربوم، تحت عنواف
 .2015/2016:الموسم الدراسي" الوظيفي لدل أساتذة التربية البدنية ك الرياضية 

نتقدـ إلى سيادتكم بملء ىذه االستمارة مقدمين بذلك يد العوف للبحث ك أعلمكم أف الهدؼ 
من ىذه االستمارة ىو إثراء ك توسيع مجاالت البحث العلمي،ك المعلومات التي تقدمونها 

ك أخيرا تقبلوا منا ،  منكم ملء االستمارة بموضوعية نرجوستحظى بكامل السرية ك العناية،لذا 
. فائق االحتراـ ك التقدير

. في المكاف الخانة المناسبة   ( x )ضع عالمة :مالحظة
: معلومات شخصية

 السن :….............. 
 الجنس: ................. 

    أنثى ذكػػػر   
 المستول التعليمي : 

     تعليم ثانوم   في الرياضة    تقني سامي
       دراسات عليا  جامعي     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقياس الضغوط المهنية
درجة  عبارة السؤاؿ رقم 

قليلة 
 جدا

درجة 
 قليلة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 كبيرة

درجة 
كبيرة 

 جدا
اشعر باف التالميذ لديهم اىتماـ كاضح بحصة التربة البدنية ك  01

 . الرياضية
     

المالعب الضركرية لقيامي بعملي قليلة جدا أك تكاد غير  02
 .موجودة

     

      .راتبي ال يتناسب مع مسؤكلياتي ك كاجبي 03
      .الزيارات المفاجئة للمفتش تسبب لي القلق 04
      .اشعر باف مدير الثانوية يقدر الجهد الذم أقـو بو في عملي 05
مناخ العمل في ثانويتي يتميز بالخالفات بين المدرسين ك ىو  06

 .األمر الذم يسبب لي المزيد من الضيق
     

التالميذ ليس لهم الدافع لالشتراؾ في حصة التربية البدنية ك  07
 .الرياضية

     

 م للصرؼ منها على النشاط الرياضةاإلعتمادات المالية الالـز 08
 .غير كافية

     

      .راتبي بمفرده يكفي حاجاتي الضركرية 09
يضايقني تركيز المفتش على الجوانب السلبية ك إىماؿ  10

 .الجوانب االيجابية في عملي
     

      .رأيي غير مهم لمدير الثانوية 11
      .اشعر باف العالقات بيني ك بين معظم المدرسين كثيقة جدا 12
مشكلة ضبط النظاـ مع التالميذ تأخذ مني كقتا طويال ك  13

 .تجعلني عصبيا
     

األدكات ك األجهزة الرياضية بالثانوية غير مناسبة لكي أقـو  14
 .بعملي على خير كجو

     

      .مهنتي ال توفر لي األماف المادم المناسب 15
      .توجيو المفتش لي ال يتأسس على أسس موضوعية 16
      .مدير الثانوية ال يقدر عملي التقدير الكافي 17
      .يوجد نوع من التعصب ضد مدرسي التربية البدنية في ثانويتي 18
مالبس التالميذ ال تساعد على األداء الحركي في حصة التربية  19

 .البدنية ك الرياضية
     

      .حالة المالعب بالثانوية ال تشجع على التدريس 20



 

 

      .احصل على حوافز مادية ال باس بها إضافة لمرتبي 21
      .المفتش يمنحني الفرصة للمناقشة ك يسعى جاىدا لمساعدتي 22
اشعر من إدارة الثانوية بضعف التقدير للعمل الجيد الذم أقـو  23

 .بو
     

معظم المدرسين بالثانوية يقدركف قيمة عمل مدرس التربية  24
 .البدنية ك الرياضية

     

 في القسم الواحد قليلة مما يساعد على ذأعداد التالمي 25
 .استفادتهم من حصة التربية البدنية ك الرياضية

     

      .اإلمكانات الرياضية بالثانوية مناسبة ألعداد التالميذ 26
      .اشعر بأنني اعمل براتب غير مناسب 27
أسلوب المفتش الحالي يشجعني على بذؿ المزيد من الجهد  28

 .في عملي
     

إدارة الثانوية تضع معظم حصص التربية البدنية في نهاية اليـو  29
 .الدراسي

     

نظرة بعض المدرسين لمدرسي التربية البدنية ك الرياضية نظرة  30
 .غير عادلة

     

يضايقني كثرة تغيب تالميذ السنة النهائية عن حصص التربية  31
 .البدنية ك الرياضية

     

      .أعداد التالميذ ال تتناسب مع اإلمكانات الرياضية بالثانوية 32
      .الراتب الذم احصل عليو ال يتناسب مع ما أقـو بو من جهد 33
إصرار المفتش على ضركرة تطبيق المنهج الموضوع بصورة  34

 .حرفية يسبب لي الضيق
     

مدير الثانوية يمنحني قدرا كبيرا من السلطة ك الحرية للقياـ  35
 .بعملي

     

اشعر بوجود تباعد بيني ك بين عدد كبير من مدرسي المواد  36
 .األخرل بالثانوية

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (03)ملحق 
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
 تخصص تربية حركية

 
  في إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميداف علـو ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية فرع 

الضغوط المهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة التربية اثر " النشاط البدني الرياضي التربوم، تحت عنواف
 .2015/2016:الموسم الدراسي" البدنية ك الرياضية 

نتقدـ إلى سيادتكم بملء ىذه االستمارة مقدمين بذلك يد العوف للبحث ك أعلمكم أف الهدؼ من ىذه 
االستمارة ىو إثراء ك توسيع مجاالت البحث العلمي،ك المعلومات التي تقدمونها ستحظى بكامل السرية ك 

. ك أخيرا تقبلوا منا فائق االحتراـ ك التقدير،  منكم ملء االستمارة بموضوعية نرجوالعناية،لذا 
. في المكاف الخانة المناسبة   ( x )ضع عالمة :مالحظة

: معلومات شخصية
 السن :….............. 
 الجنس :

   أنثى ذكػػػر  
 المستول التعليمي : 

    تعليم ثانوم  تقني سامي في الرياضة 
  دراسات عليا جامعي    
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  بعون اهللتمت



 

 

 ملخص الدراسة 
 

" أثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية " :عنواف الدراسة 
 ؟ىل تؤثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  : إشكالية الدراسة

؟ تؤثر الضغوط اؼبهنية على الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  : الفرضية العامة
: الفرضيات الجزئية

 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضيةلدى توجد ضغوط مهنية - 
 . مزاكلة عملهمأثناءيتمتع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالرضاء الوظيفي - 
 .ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت للضغوط اؼبهنية ك مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية -

: أىداؼ الدراسة 
 .أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضيةالكشف عن الضغوط اؼبهنية لدل   -
. معرفة مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف ظل ىذه الضغوط اؼبهنية -
 .ربديد نوع العالقة بُت الرضا الوظيفي لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الضغوط اؼبهنية  -
 : أىمية الدراسة  -

 ػ إلقاء الضوء على العالقة بُت كل من الضغوط اؼبهنية كالرضا الوظيفي عند أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية 
 ػ مدل جدية الضغوط اؼبهنية كأين تكمن أسباهبا 

 توظيف ؾباؿ الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية الف معظم األحباث أجريت على اؼبنشات الرياضية .
 ػ إعطاء نظرة كاسعة عن أىم مصادر كمسببات ضغوط العمل 

.  ثانوية 23 أستاذ موزعة عرب 43كاشتملت عينة الدراسة على  :العينة 
.  ثانوية بوالية الوادم23 على مستول 2016 سبت الدراسة اؼبيدانية مابُت شهر مارس إذل أكاخر شهر افريل :المجاؿ الزماني كالمكاني 

. اؼبنهج الوصفي كونو يناسب دراسة حبثنااعتمدنا يف ىذا البحث على  :منهج الدراسة 
.  استبياف الرضا الوظيفي كمقياس الضغوط اؼبهنية :األدكات المستعملة 

 حبيث توصلنا إذل كجود ضغوط مهنية لدل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية كأهنم ال يتمتعوف بالرضا الوظيفي أثناء :النتائج المتوصل إليها
مزاكلة عملهم أم أهنم غَت راضوف كظيفيا مع كجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت الضغوط اؼبهنية كالرضا الوظيفي  

:  االقتراحات كالتوصيات 
  توعية ك ربسيس أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية كالقائمُت على الًتبية كالتعليم بضركرة االىتماـ بظاىرة الضغط النفسي، خصوصا مع

. ارتفاع مستوياتو كتعدد مصادره كمسبباتو، كخاصة ككبن نعيش يف عصر القلق كاألزمات النفسية
  على اؽبيئات الوصية االىتماـ بتوفَت الظركؼ اؼبالئمة ؼبمارسة نشاطات مادة الًتبية البدنية ك الرياضية، خاصة دبا يتعلق داخل

   كاؼبؤسسات الًتبويةالثانويات

 االىتماـ دبتابعة ك دراسة األسباب اليت تؤدم إذل ظاىرة عدـ الرضا عن العمل لدم أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية.  


