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 شكر وعرفان
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  ةملخــص الدراسـ

 الخاصة،االحتیاجات  ذوي تأثیر ضغوط العمل على أداء مربي ف الدراسة الحالیة إلى معرفةتھد

  :التاليعلى النحو  الدراسة أتت تساؤالتوقد   والبصریة،في كل من مدرستي اإلعاقة السمعیة 

 السؤال الرئیسي: 

 ؟ أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة یمكن لضغوط العمل أن تؤثر على ھل  

 :التساؤالت الجزئیة التالیة  وقد تفرع من ھذا السؤال

                     ؟ الخاصة االحتیاجاتالعمل على أداء مربي ذوي  ھل یؤثر عبئ 

  ؟أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  ھل یؤثر صراع الدور على 

 ؟ھل تؤثر وسائل العمل على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة   

  : صیغت الفرضیة العامة التالیة السؤال الرئیسي جابة علىلإل  

 حتیاجات الخاصةأداء مربي ذوي اال یمكن لضغوط العمل أن تؤثر على. 

   :للجواب على التساؤالت السابقة  اآلتیة تفرعت منھا الفرضیات الجزئیةكما 

  أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصةالعمل أن یؤثر على  لعبئیمكن. 

  یمكن لصراع الدور أن یؤثر على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة. 

  أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصةیمكن لوسائل العمل أن تؤثر على. 

كل من  في ،سمعیا وبصریامعاقین  مربیا لتالمیذ  32من الدراسة على عینة مكونة  اشتملت

   .یة والبصریة بوالیة برج بوعریریجمدرستي اإلعاقة السمع

و االستمارة التي  المالحظة نا في جمع البیانات على أداةعتمدمن اجل تحقیق أھداف الدراسة ا 

   :محاور وھي كاآلتي 04تكونت من 

 الشخصیةتضمن البیانات     :المحور األول.  

  األولى المتمثلة في عبئ العملت الفرضیة تضمن بیانا : الثاني المحور. 

  الثانیة المتمثلة في صراع الدورتضمن بیانات الفرضیة   : الثالثالمحور. 

 الثالثة المتمثلة في وسائل العملتضمن بیانات الفرضیة  : الرابع رالمحو. 

 

  .مربي ذوي االحتیاجات الخاصةضغوط العمل ، األداء ،   :الكلمات المفتاحیة

 



Résumé 

L'objectif de présente étude est de connaitre l'effet du stress au travail sur la 

performance et le rendement des éducateurs des gens ayant des besoins spéciaux, dans 

chacune des écoles  audiovisuelles, les questions de l'étude sont les suivantes: 

 La question principale: 

Est-ce que le stresse  au travail peut 'il influencer sur la performance   des éducateurs 

des gens ayant des besoins spéciaux? 

A partir de cette question principale on peut poser les questions secondaires suivantes: 

 Est-ce que la charge de travail peut 'elle influencer sur  la performance   des 

éducateurs des gens ayant des besoins spéciaux ? 

 Les conflits de rôles affectent-ils les performances des éducateurs des gens 

ayant des besoins spéciaux? 

 Est-ce que les instruments du travail peut 'ils influencer sur la performance des 

éducateurs des gens ayant des besoins spéciaux ?  

Pour répondre à la question principale, l'hypothèse générale suivante a été élaborée: 

 le stress  au travail influe sur la performance   des éducateurs des gens ayant 

des besoins spéciaux. 

Les hypothèses partielles suivantes découlent également de la réponse aux questions 

précédentes: 

 la charge de travail influe sur  la performance   des éducateurs des gens ayant 

des besoins spéciaux. 

 Les conflits de rôles affectent les performances des éducateurs des gens ayant 

des besoins spéciaux. 

 les instruments du travail influencent la performance des éducateurs des gens 

ayant des besoins spéciaux. 

L'étude a inclus un échantillon de 32 éducateurs pour les élèves handicapé audio-

visuellement  dans les deux écoles de déficience audio et visuelle de la wilaya de 

Bordj Bou Arreridj. 

Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, nous avons basé sur la collecte des donnés sur 

l'outil d'observation et la forme, qui comprenait 04 axes, est la suivante: 

Première   axe : Données personnelles incluses. 

Deuxième axe: Les données incluent la première hypothèse de la charge de travail. 

Troisième axe: Les données incluent la deuxième hypothèse de conflit de rôles. 

Quatrième axe: Les données incluent la troisième hypothèse des instruments  de 

travail 

 

Mots clés: Stress au travail, Performance, Educateurs des gens ayant des besoins 

spéciaux.  
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  :ة ـــــدمـــــقـــــــــــــم

 ضغوطات مختلفة أصبحت جزءا من حیاتھ الیومیة وانعكستیواجھ الفرد في حیاتھ   

لھ حالة من عدم االتزان الجسمي والنفسي، ت ولدعلى كل من صحتھ الجسمیة والنفسیة حیث 

ن جنبا ارون أن الضغوط والحیاة أصبحا یسیالضغوط عادة من البیئة المحیطة بھ، لك وتنشأ ھذه

نتیجة لتعرضھ لدرجات متفوقة من الضغوط، فغالبا ما یتعرض الفرد لمواقف،  إلى جنب وذلك

، ما ینتج عنھا ردود فعل غیر متوقعة تؤثر سلبا على  فوق طاقتھ متطلباتھا وظروف تكون

  .كالمنظمة التي یعمل بھاالمستوى الشخصي للفرد ، وعلى محیطھ 

إن نجاح أي منظمة مرتبط ارتباطا أساسیا بالمورد البشري ، كونھ الحجر األساسي لنجاحھا     

ألھدافھا تقاس بمجموعة من المتغیرات ، وتعتبر ولمعرفة مدى تحقیقھا  وتحقیقھا ألھدافھا ،

جزءا مھما من ھذه المتغیرات ، فھذه األخیرة تعد أھم الموضوعات األساسیة التي  ضغوط العمل

یركز الباحثون في مجال اإلدارة على دراستھا من حیث مسبباتھا وآثارھا ، باعتبار أن ضغط 

معاصرة في تحقیقھا ألھدافھا ، مع ازدیاد حدة العمل ھو أحد التحدیات التي تواجھ المنظمات ال

المنافسة التي تواجھھا ، حیث أن وجود مستویات مرتفعة من الضغط  الوظیفي قد تؤثر سلبا على 

  .األداء الفردي ، وبالتالي على أداء المنظمة ككل 

واستقرار جمیع  ونظرا إلى اآلثار السلبیة الناجمة عنھا أصبحت ھذه الظاھرة شبحا یھدد أمن

المنظمات باختالف مجاالتھا ، مما جعلھا من المواضیع التي استقطبت فكرة العدید من المجاالت 

، فالبیئة المدرسیة  تحمل الكثیر من الضغوط ، وتختلف من بیئة من بینھا المجال التربوي 

لمدرسیة للتالمیذ ألخرى فالبیئة المدرسیة لتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة ، تختلف عن البیئة ا

یعتبر مربي ذوي االحتیاجات  إذ ، رض العاملین فیھا الضغط تكون اكبرالعادیین ، ونسبة تع

سیما للتالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة والبصریة  ضغوطا عدیدة والھو أكثر من یواجھ الخاصة 

میذ  یكون في سن طر المراحل التعلیمیة ألن التلأخ منللطورین االبتدائي والمتوسط ،  إذ تعتبر 

 یحتاج فیھ الرعایة الخاصة والمكثفة ، وبالتالي تتمیز ھذه المرحلة بالنسبة للمربین بكثرة 

ولیات كبیرة قد ال نجدھا في عباء وكثرة الواجبات واألدوار، وما لھا من مسؤواأل ، المشاكل

تدعي التوافق المھني للحیاة، وھذه المسؤولیة ال تس األخرى، وھي مسؤولیة إعداد التلمیذ  المھن

للضغوط على أكمل وجھ، وال شك أن معایشتھ  قصد تأدیة واجباتھ  يللمرب والراحة النفسیة

  . المقومات األساسیة لفشل المدرسة في تأدیة مھامھا المھنیة یعتبر من

انطالقا مما سبق ذكره ارتأینا أن نقوم بدراسة حول تأثیر ضغوط العمل على أداء مربي ذوي 

االحتیاجات الخاصة ، بكل من مدرستي اإلعاقة السمعیة والبصریة ،  وحتى نتناول موضوع 

   : الدراسة اعتمدنا في تقسیمھا إلى أربعة فصول

 :التالیةویتمثل في اإلطار المنھجي للدراسة والذي یتضمن العناصر  : الفصل األول 

التعریف باإلشكالیة ، التطرق للفرضیات ، التعرف على أھمیة الدراسة وأسباب اختیار  

الموضوع وأھداف البحث مع تحدید المفاھیم الخاصة بالبحث ، وكذا األطر النظریة للدراسة ، 

  .والدراسات السابقة 

تتبعناه بذكر  وتطرقنا فیھ إلى ضغوط العمل وماھیتھ مستھلین الفصل بتمھید ثم : الفصل الثاني

راحل التي تمر بھا ضغوط خصائص ضغوط العمل وأسبابھ وعناصره وأنواعھ ، كما تناولنا الم
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الك اآلثار اإلیجابیة والسلبیة لھده الضغوط ، واختتمنا ذلك مصادر ھده الضغوط ، وكذالعمل وك

  .الفصل بخالصة 

الك العوامل وكذ وأھمیتھ،اصر األداء وأنواعھ األداء الوظیفي ویتضمن تمھید وعن :الثالثالفصل 

  .بخالصةواختتمنا الفصل  قیاسھ،المؤثرة في األداء ومظاھر ضعفھ وطرق 

عنوان دوي االحتیاجات الخاصة ، بدءناه بتمھید للفصل متتبعین بذكر جاء تحت : الفصل الرابع 

ومشكالت ھده الفئة ، كما وي االحتیاجات الخاصة ثم برامج ھده الفئة ، وقضایا تصنیفات فئة ذ

وي االحتیاجات الخاصة وأھداف تدریسھم ، والطرق العامة لتدریس ذتناولنا اإلستراتیجیات 

  .مختتمین الفصل بخالصة 

المنھج ، التقنیات المستخدمة : یتناول اإلجراءات المنھجیة للبحث المتمثلة في : الفصل الخامس 

  .ةالبحث ، والتعریف بمیدان الدراس ومجتمع

  

  

  

  



 

  

 

 

 

                            

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار  المنھجي

 للدراسة



  الفصل األول                                    اإلطـــــــــــار المنھجي للـــــــدراســـــــة 
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 شكالیة اإل .1
إذ بدونھ ال  ألھدافھا،یعتبر المورد البشري أھم الدعامات األساسیة لنجاح المنظمات وتحقیقھا 

وھذا ما جعل جل المقاربات النظریة الحدیثة في شتى العلوم  تعمل،خرى أن یمكن للعناصر األ

  .المنظمةالمھتمة بالمنظمة تركز إسھاماتھا نحو دراسة حیاة الفرد العامل داخل وخارج 

سریة واالجتماعیة ، األمر عیشة قد زاد من حركیة األحداث األإن التطور والتقدم السریع في الم

باالستقرار والسكینة لدى األفراد والمجتمعات ،ھذه الحركیة لم تترك میدانا الذي أضاع الشعور 

من میادین الحیاة إال وضعت علیھ بصمتھا ، من بینھا المؤسسة التربویة نتیجة تعرضھا لظروف 

  .إنتاجیتھا بشكل مباشر وغیر مباشرغیر مناسبة تؤثر في 

وط لما تنطوي علیھا من أعباء ومسؤولیات وتعتبر مھنة التعلیم من المھن التي تكثر فیھا الضغ

ومطالب بشكل مستمر ، األمر الذي یتطلب قدرا عالیا من الكفاءة والمھارة الشخصیة من قبل 

ثر المھن المعلم بقصد تلبیتھا ، كما ویعتبر العمل مع تالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة من أك

   ،الحتیاجات الخاصةاتق مربي ذوي ا، حیث تقع أعباء إضافیة على عالتعلیمیة مصدرا للضغوط

وبدرجات ما یولد لھ ضغوط داخل البیئة المدرسیة وذالك راجع لتعرضھ لمصادر ضغط متعددة 

  .متفاوتة دائما ما تكون راجعة إلى البیئة المحیطة بھ  

مجموعة المثیرات التي تتواجد في بیئة عمل األفراد والتي ینتج " وعلیھ فضغوط العمل ھي   

عنھا مجموعة من ردود األفعال التي تظھر في سلوك العمال في العمل ، أو في حالتھم النفسیة أو 

نتیجة تفاعل األفراد مع بیئة عملھم التي تحتوي على الضغوط الجسمیة ، أو في ادائھم ألعمالھم 

 إلى  بھ ستوى الضغوطات لدى الفرد وعدم قدرتھ على مواجھتھا یؤديحیث أن ارتفاع م،   1"

داء في أتؤثرسلبیة ثار، ما ینتج عنھ آ العمل بشكل آلي ال یصاحبھ االندماج الذاتي في مكان العمل

  .ومواقفھم اتجاه أعمالھم ومؤسساتھم األفراد والجماعات 

ونتیجة لما سبق فقد وجب االھتمام بدراسة ضغوط العمل بمھنة التعلیم ، لما تتطلبھ من أعمال 

ومسؤولیات بشكل مستمر ، فعمل المربي مع تالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة یعرضھ إلى بعض 

الضغوط والمشاكل التي تؤثر فیھ بشكل سلبي ، ومن ثم تؤثر على العملیة التعلیمیة ككل ، ومن 

الیة وجاءت إشك ،وأثرھاالمنطلق تشكلت لدینا رغبة في البحث والتحلیل عن ھذه الضغوط  ھذا

  :بحثنا على الشاكلة التالیة 

  ؟ ھل یمكن لضغوط العمل أن تؤثر على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  

  :ساؤل التساؤالت الجزئیة التالیة وقد تفرع من ھذا الت

  ؟ العمل على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة بء ھل یؤثر ع 

 ؟ھل یؤثر صراع الدور على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  

 ؟ھل تؤثر وسائل العمل على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  

  

  

  

                                                           
1
 . 309، ص 2000، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر، 1، طالسلوك الفعال في المنظماتصالح الدین محمد الباقي،  - 
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 :الفرضیات .2

رضیة ومما الشك فیھ أن أي بحث علمي ال یخلو من فرضیات تحدد مساره حیث جاءت الف

  :التاليالرئیسیة على النحو 

  یمكن لضغوط العمل أن تؤثر على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة.  

  :فھيأما عن الفرضیات الجزئیة 

 .یؤثر عبء العمل على أداء ذوي االحتیاجات الخاصة  

 .یؤثر صراع الدور على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  

  .ذوي االحتیاجات الخاصة  تؤثر وسائل العمل على أداء مربي 

 : أھمیة الدراسة .3

  :ه الدراسة أھمیتھا وذلك من خالل تكتسب ھذ

 ضغوط العمل والتي تعتبر من أھم القضایا التي ال یخلو منھا أي تنظیم في قضیة  تناول

 .الحاليالوقت 

  المؤسسات التربویة خاصة لفئة ذوي بروز العدید من المشاكل والضغوطات في

 .من الدراسة والتحلیل في الجزائراالحتیاجات الخاصة والتي لم تنل القدر الكافي 

  تساعد في معرفة المربین أنفسھم بطبیعة مصادر ضغوط العمل التي تواجھھم وتقلل من

أدائھم الوظیفي ، مما قد یساعدھم في تجنب مصادر ھذه الضغوط  ما یؤدي إلى زیادة 

  .إنتاجیاتھم وتحسین أدائھم 

 : سباب اختیار الموضوعأ .4

:األسباب الذاتیة  - 4-1  

 بار موضوع ضغوط العمل مطروح بشدةإمكانیة إجراء الدراسة باعت. 

  رصیدنا المعرفي عن ھذا الموضوع الرغبة في إثراء. 

  یصب في مجال تخصصنا كون الموضوع.  

:األسباب الموضوعیة  - 4-2  

 ن أسالیب والبحث ع، لدى مربي ذوي االحتیاجات الخاصة معرفة واقع ضغوط العمل

 .التحكم أو التقلیل منھا

   بة لمربي في الجزائر حول موضوع ضغوط العمل بالنس السوسیولوجیةقلة الدراسات

 .ذوي االحتیاجات الخاصة

   التزاید المستمر لحدة ضغوط العمل في المؤسسات التربویة وخاصة عند فئة ذوي

  .االحتیاجات الخاصة 

 : أھداف الدراسة .5

  منھا مربي ذوي االحتیاجات الخاصةالتعرف على ضغوط العمل التي یعاني. 
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  مل واألداء ودرجة التأثیر بینھمامعرفة العالقة الموجودة بین ضغوط الع. 

  عض التوصیات واالقتراحات التي من شأنھا أن تساعد المربین و التوصل إلى ب

  .ة ضغوط العملحتیاجات الخاصة في التصدي لمشكلالمسؤولین والعاملین مع ذوي اال

 :المفاھیمتحدید   .6

:الضغوط - 6-1  

مشتقة من الفعل ضغط ، ضغطا، ضغطھ أي عصره ، وضیق علیھ  ، والكتاب المحدثون  :لغة -ا

1. ھفیقولون ضغط علی" على" ـــیقیدونھ ب  

:اصطالحا –ب   

ت نسان الناشئة ، كرد فعل لتأثیراعلى نطاق واسع من حاالت اإلمصطلح یدل ویستخدم للداللة 

مختلفة بالغة القوة ، وتحدث الضغوط نتیجة العوامل الخارجیة ، مثل كثرة المعلومات التي تؤدي 

التھدید والخطر ، وتؤدي إلى تغیرات في العملیات إلى إجھاد انفعالي ، وتظھر الضغوط نتیجة 

  2.العقلیة وتحوالت انفعالیة  وبنیة دافعیة متحولة إلى نشاط وشلوك لفضي وحركي قاصر 

أو نفسي أو معنوي یأخذ أشكال تؤثر على سلوك كل تأثیر مادي "  :وتعرف كذالك على أنھا 

متخذ القرار ، ویعیق توازنھ النفسي والعاطفي  ویؤدي إحداث توتر عصبي أو قلق یجعلھ غیر 

داریة والتنفیذیة التي تجاه المواقف اإلقادر على اتخاذ القرار بشكل جید أو القیام بالسلوك الرشید 

  .تواجھ متخذ القرار في المشكلة 

  :اإلجرائيتعریف لا -ت 

الضغوط ھي مجموعة الظروف واألحداث التي یتعرض لھا الفرد وتؤثر علیھ جسمیا ونفسیا 

.وسلوكیا ، ویختلف ھذا التأثیر باختالف الفروق الفردیة لألفراد   

:العملضغوط  - 6-2  

:لغة  -أ  

 وشدة، ومنھ أخذ الفعل االنجلیزيیعني ضیق  الالتیني الذيمشتق من الفعل  :الضغط

"stringer "  3.القلق الذي یسببختناق یا إلى االبمعنى طوق ذراعیھ وجسمھ مؤد 

:اصطالحا  –ب   

ھي عبارة عن اختالل وظیفي في المنظمة أو المؤسسة التي بھا الفرد ، ویؤدي ھذا االختالل إلى 

  4.انخفاض مستوى الرضا الوظیفي وضعف األداء وانخفاض مستوى الفعالیة 

                                                           

  .481، ص 1996، بیروت ، لبنان ،  1، دار الشرق ، ط المنجد في اللغة العربیة و اإلعالم -1  
  .18، ص 2000، ، القاھرة 1فكر العربي ، ط، دار ال القلق وإدارة الضغوط النفسیة:فاروق السید عثمان  - 2

، 2003، الدار المصریة اللبنانیة ، لبنان ،  معجم المصطلحات النفسیة والتربویة :زینب النجار، شحاتة حسن -  3
 . 208ص 

دار المسیرة للنشر  ،التعلیمیةالسلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات : السیدفاروق عبده فلیھ وعبد المجید  - 4
 .305، ص 2005عمان،  والتوزیع،
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ثر سلبا على الضغوط المھنیة أنھا عبارة عن مجموعة العوامل البیئیة التي تؤ" كوبر" ویعتبر 

أداء الفرد في العمل، ومنھا غموض الدور ن صراع الدور، ظروف الدور البیئیة، عبء العمل، 

  1.اإلجھاد الفیزیولوجي للفرد، ھذه العناصر تسبب العالقات الشخصیة في العمل

ضغط العمل یشیر إلى المواقف الذي یؤثر فیھ  :ى أنھ ل علضغط العم" زھیر الصباغ " ویعرف 

لنفسیة والبدنیة ، والتي التفاعل ما بین ظروف العمل  وشخصیة العامل التي تؤثر على حالتھ ا

  2.نمط سلوكھ االعتیادي ى تغییر تدفعھ إل

الفرد فرصة ا أما الدكتورة ماجد العطیة  فترى أن ضغوط العمل تعتبر حالة دینامیكیة یواجھ فیھ 

المرتبطة تدرك على أنھا غیر مؤكدة و متطلبات مرتبطة بما یرغب بھ ، لكن النتائج ومحددات أ

  3.ومھمة 

مجموعة المثیرات التي تتواجد  في بیئة عمل األفراد ، والتي ینتج عنھا " :كما تعرف على أنھا 

تھم النفسیة أو في حالھر في سلوك العمال في العمل ، أو ألفعال التي تظمجموعة من ردود ا

  ئة عملھم التي تحتوي علىفاعل األفراد في بیعمالھم نتیجة تأل الجسمیة ، أو في أدائھم 

  4.الضغوط 

:التعریف اإلجرائي   -ت   

مجموعة المثیرات التي توجد في البیئة المدرسیة لتالمیذ ذوي ضغوط العمل نعني بھا  

االحتیاجات الخاصة ، والتي ینتج عنھا ردود فعل تظھر في سلوك المربین ، فتحدث خلال إما أن 

بنفسیتھم وعضویتھم ، وذالك نتیجة تفاعل عدة عوامل مرتبطة ببیئة یكون وظیفیا او یكون متعلق 

وغیرھا من العوامل التي تؤثر ...راع األدوار ، ظروف العمل العمل منھا ؛ عبء العمل ، ص

  .بدورھا على أدائھ في العمل 

:األداء - 6-3  

:لغة  –أ   

ي والصالة  قام بھا ف ،  قام بھ ،والدین قضاء :ویعني أدى الشيء " أدا" ن الفعل لفظ مشتق م

أداءه و استعد لھ ،  لألمر ؛ أخذ أوصلھ إلیھ ، و تأدى: وإلیھ الشيء بھا ،  وقتھا ، والشھادة أدلى 

   5.قضى ، وإلى فالن توصل  :تأدى األمر 

  

  

                                                           
 الحدیث،المكتب الجامعي  ،والتطبیقأسس السلوك اإلنساني بین النظریة  :السیاسيشعبان علي الحسن  - 1

 .356، ص 2002 مصر،
 .29، ص 1981، 05، مجلد 01المجلة العربیة لإلدارة ، العدد،  ضغط العملزھیر الصباغ ،  2- 

، ص 2003 العراق، والتوزیع،دار الشروق للنشر  ،والجماعةمة سلوك الفرد ظسلوك المن: ماجدالعطیة  -  3
371. 

االسكندریة ،مصر للنشر،دار الجامعة الجدیدة ، 1ط  ،المنظماتالسلوك الفعال في  :الباقيصالح الدین محمد  - 4
  .309، ص 2000 ،

5
  .153، ص1995، دار المعرفة الجامعیة ،  قاموس دار االجتماعمحمد عاطف  ،  - 
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  :اصطالحا  –ب 

، وھذا لتي یقوم بھا الفرد في موقف معینمجموعة االستجابات ا :أنھینظر البعض لألداء على  

  1.ما تالحظھ مباشرة  األداء ھو

ھو ما یصدر عن الفرد من سلوك لفظیا ومھاریا ویستند إلى معرفة وجدانیة  :ویعرف كذالك 

  2.معینة ، ھذا األداء عادة مستوى معین یظھر منھ قدرة الفرد ، او قدرتھ على أداء عمل ما 

المخرجات أو األھداف التي یسعى النظام لتحقیقھا وھو مفھوم یعكس كال من " ویعني كذالك بأنھ 

ھداف التي ، أي أنھ مفھوم مرتبط بین أوجھ النشاط وبین األالالزمة لتحقیقھا ھداف والوسائلاأل

  3.تسعى المنظمة لتحقیقھ

  :اإلجرائيالتعریف  -ت

األداء ھو عبارة عن مجموعة األفعال و السلوكات  التي یقوم بھا مربي ذوي االحتیاجات  

الخاصة الناتجة عن امتزاج عدة عوامل كالجھد المبذول وإدراك الدور ومتطلباتھ ، من أجل 

  .جیدتحقیق مھامھ والقیام بالعملیة التربویة مع تالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة بشكل 

:المربي -4 -6  

:لغة –أ   

ربى تربیة . ي نشأت أ" ربیت وربیت رباء وربینا " : الولد ؛ نشأ ، ویقال أیضا ربا ربوا وربو 

  4.، ھذبھ غذاه وجعلھ یربو  :وتربى الولد 

  .والمربي اسم فاعل من الفعل ربى، أي من یقوم بالتربیة

  :اصطالحا  -ب

مؤھالت وقدرات تسھل عملیة ھو الشخص الذي یضطلع بمھمة التربیة داخل المركز ولھ 

تدخالتھ نتیجة لدوره االجتماعي واستعداداتھ الذاتیة ومؤھالتھ التربویة والبیداغوجیة ، فھو ذالك 

  5.الشخص الذي یھتم باألطفال ، ویشغل وقتھم وینشطھم 

  :التعریف اإلجرائي 

مكلف بعدة مھام تربویة ، تقنیة  یعمل بمدارس التربیة الخاصة ، ھو موظف تابع لوزارة التربیة ،

، محاوال من  ذوي اإلعاقة السمعیة والبصریة وتنشیطیة ، لتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة

  .وتنمیة قدراتھم وتطویر مھاراتھم  خالل قیامھ بمختلف ھذه العملیات إلى تعلیمھم و

  

  

                                                           
1
 .10، القاھرة، مصر، ص 2، دار المعارف، طالمعجم الوسیط - 

 -
2
 .60، ص1974،  2، دار الكتب العصریة ، ط معجم المصطلحات للعلوم اإلداریة أحمد زغبي بدوي ، 

-
 .35، ص1989، دار الفكر العربي ،  التخطیط اإلستراتیجيعایدة خطاب ،  3
 .247، ص2008، بیروت ، لبنان ، 43، دار المشرق ، ط المنجد في اللغة واإلعالم - 4
، مشروع مؤسسة حمایة ، قسم الطفولةالكتابة العامة لمدیریة الشباب والطفولة :وزارة الشباب والریاضة - 5

  .5، ص2005الطفولة  ، 
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:الخاصة ذوي االحتیاجات -5 -6  

أو الحسیة  الجسدیة،أولئك األطفال الذین ینحرفون في إحدى قدراتھم العقلیة أو "  :بھمویقصد  

وبالتالي فھم یحتاجون لخدمات تربویة  عادیا،عما یعتبر  األكادیمیة،أو  التواصلیة،أو االنفعالیة أو 

  1."متخصصة 

األفراد الذین یحتاجون لخدمات التربیة الخاصة والتأھیل ، والخدمات  : كما یعرفون على أنھم

   2.الداعمة لھا لیتسنى لھم تحقیق أقصى ما یمكنھم من قابلیات إنسانیة 

كل الفئات التي تحتاج إلى نوع خاص من الرعایة ، سواء كانت نفسیة أو "  :كما تعرف أیضا 

ا ومشكالت وطرق رعایة  كل فئة من ھذه الفئات جسمیة أو اجتماعیة أو تربویة ، وتختلف قضای

  3".باختالف احتیاجاتھا من حیث كونھم معاقین أو مسننین أو متفوقین 

   :اإلجرائيالتعریف 

مما یتطلب ضرورة توفیر رعایة  بصریة،ھم األطفال الذین یعانون من إعاقة سمعیة أو إعاقة 

خاصة تساعدھم على تنمیة قدراتھم وتطویر مھاراتھم من خالل تعلیمھم بمدارس خاصة 

  .أدائھمتساعدھم على تحسین مستوى 

  :الدورصراع  -6 -6

ھو موقف یجد فیھ الفرد أن أدائھ لدور معین على أكمل وجھ ، یؤدي إلى تعطیل "  :ویقصد بھ   

  4".بدور آخر ، األمر الذي یؤدي بإحساسھ بالذنب والقلق والتوتر  التوقعات الخاصة

  :وھناك تعریف آخر 

یحدث صراع الدور عندما یتعرض في العمل لمجموعة متعارضة من توقعات الدور بین "  

متطلبات عملھ مع مجموعة توقعات أخرى من المسؤولین  حول نفس العمل أو الدور ، وقد یكون 

  5 ." خارج العمل   متطلباتھ  وبین  دور الفرد في العمل  متطلبات  الصراع بین

  

  

  

  

                                                           

 العادیین االحتراق النفسي لدى عینة من معلمي الطالبمصطفى الخطیب ،  أمین القریوتي وفرید إبراھیم  1-
 .2006، 30صاإلمارات العربة المتحدة ،  ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة وذوي الحاجات الخاصة باألردن

، )األردن(، عمان1، دار الفكر، طخل إلى التربیة الخاصةدم :جمال محمد الخطیب ، منى صبحي الحدیدي - 2
 .  13، ص2009

 ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرةلذوي االحتیاجات الخاصةالرعایة التربویة  :عبد الغفار ، أحالم رجب - 3
  .2003،  30ص ،)مصر(
  

، ص 1997، 1، ط، دار المعرفة الجامعیة طرق البحث االجتماعي، محمد الجوھري وعبد هللا الخریجي - - 4
111. 
، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، مصر  السلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیقمحمد إسماعیل بالل ،  - 5-

 .59ص،  2008، 
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  :وفي تعریف آخر 

صراع الدور ینشأ عندما یطلب منھ العدید من األعمال المتناقضة ، أو عندما تتعارض توقعات " 

 الدور مع بعض قیم الفرد ومبادئھ ، أو عندما یفرض علیھ القیام بأعمال یعتقد أنھا خارج نطاق 

  1".عملھ 

  :اإلجرائيالتعریف 

ھو شعور مربي ذوي االحتیاجات الخاصة بتعدد مصادر األوامر وتضارب التعلیمات الصادرة 

.لتطبیق إجراءات سیر العمل ، وكذالك تعرض متطلباتھ في العمل مع متطلباتھ خارج العمل   

 :النظریةالمقاربة   .7

سوسیولوجي إلى إدراج بحثھ ضمن یسعى  أي باحث أثناء تناولھ أي موضوع بحث        

مقاربة نظریة تتیح لھ فرصة معالجتھ بدقة وموضوعیة ، فكما أن النظریة بحاجة إلى البحث 

العلمي في سبیل تطویرھا أو حتى رفضھا ، فإن البحث العلمي كذالك  بحاجة إلى النظریة التي 

ھ إلى الوصول إلى نتیجة صادقة توفر لھ النسق ألمفاھیمي الالزم  واالنسجام الفكري الذي یؤدي ب

 .دون خروج عن الموضوع 

ذالك بفھم حقیقة إن تجسید المقاربة النظریة كفیل بجعلنا نفھم الدراسة في إطارھا النظري      

ضغوط العمل وتحلیلھا وتفسیرھا ومعرفة  أھم األسالیب واإلجراءات التي یتم توظیفھا من أجل 

  . ط الحد من أو التخفیف من ھذه الضغو

التي تھتم بموضوع دراستنا والمتمثلة أو المداخل  ن ھذا یمكن أن نقدم أھم النظریاتانطالقا م    

  :في

:) 1932( نظریة ولیام كانوت  -1  

عالم الفیسولوجیة من األوائل الذین استخدموا عبارة الضغط ، حیث قدم " كانوت " یعتبر     

تفسیرا مادیا للضغط ، ورجحت ھذه النظریة تأثیر العوامل البیئیة على العوامل الذاتیة ، من حیث 

أن التعرض لظروف عمل توصف بالقسوة تؤدي في تمادیھا إلى اختالل النظام البیولوجي للفرد  

حیث وصفت الشخصیة ھذه النظریة مع الفرد العامل على أنھ كائن بیولوجي العامل ، وتتعامل 

وتجاھلت ھذه النظریة المقومات العقلیة والنفسیة والروحیة باإلنسان والتي تجعل بالمحدث ، 

    2. االستجابة للمؤثرات البیئیة تختلف من فرد آلخر 

  :نظریة ھانز سیلي  -2

  قدمت ھذه النظریة مفھوما آخر لضغط العمل حیث أكدت أن ردود الفعل للفرد العامل   

نمط التكیف العام لألعراض "  " سیلي " تتبع نمطا منسقا أطلق علیھ ) األحداث الضاغطة (  

لضغوط العمل تمر بثالث مراحل ، ووفقا لتطورات النظریة فإن استجابات اإلنسان " المتزامنة 

                                                           

 2003، الدار الجامعیة للنشر ، اإلسكندریة ، مصر ،   السلوك لتنظیمي مدخل بناء المھاراتماھر أحمد ،  - 1- 
 .385ص، 

، تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة ،  مساھمة القیادة اإلداریة في الحد من ضغوط العملبراقدیة أمینة ،   - 2-
 . 59، ص  2014جامعة آكلي محند أولحاج ،البویرة ، الجزائر ، 
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ة اإلنذار حیث الجاھزیة للتعاطي مع الضغوط یلیھا المقاومة حیث القدرة القصوى مرحل :ھي 

    1. أو اإلنھاك في حالة التمادي للتعرض للضغط على التكیف ، والتي تنتھي بالتوازن 

:روس انظریة الز -3  

والتي أشارت إلى أن یعتمد التعرض " التقدیر المعرفي " تسمى ھذه النظریة بنظریة      

للضغوط على تقدیر الشخص للموقف وإحساسھ بإشارات مؤلمة واعتماده الذاتي بقدرتھ على 

مواجھة الموقف ، ومع أن ھذه النظریة تركز تأثیر العوامل الوسیطة التي تؤسس على فرضیة 

  2.تھم تغیرت معھا عملیة تحملھم وانفعاالأنھ كلما تغیرت تقدیرات األفراد 

أن الضغط ینشأ من " الضغوط البیئیة " في دراسة لھما بعنوان كوھین و الزاروس كما یشیر    

تفاعل الشخص والبیئة بسبب وجود عالقة مضطربة بین ھذین النسقین ، ولذلك فإننا بحاجة إلى 

ي دراسة المتغیرات الوسیطة التي تسھم في حدوث العالقة المضطربة بین الشخص والبیئة الت

  3.یعیش  فیھا 

  :الدراسات السابقة  .8

على الرغم من عدم وجود دراسات تخص بالضبط موضوع ضغوط العمل وتأثیرھا على أداء 

مربي ذوي االحتیاجات الخاصة إال أن ھناك بعض الدراسات التي تقترب من موضوع دراستنا 

  :ة أو غربیة وسنذكر منھا ما یلي سواء كانت وطنی

  :المحلیةالدراسات  -1 -8

  : )2015(دراسة عاللي دالل  -

الضغوط المھنیة وعالقتھا بالتوافق المھني لدى مدراء الطور االبتدائي "بعنوان  جاءت الدراسة

  .، دراسة میدانیة بمدارس عین ملیلة "

، وھدفت للكشف بین ھذین المھنیة وربطتھا بالتوافق المھنيتناولت الدراسة موضوع الضغوط 

 المؤھل، الخبرة المھنیة، السن (خالل االعتماد على مجموعة من المتغیرات المتغیرین من 

  ...)العلمي 

  :سة على النحو التالي  وجاءت أسئلة الدرا

o  وما نوع ھذه ھل یعاني مدراء التعلیم االبتدائي من ضغوطات ذات عالقة بمھنتھم

 ؟الضغوط 

o   ھل ھناك عالقة بین الضغوط والتوافق المھني لمدیر المدرسة الجزائریة باعتبار

 ؟ )الخبرة المھنیة و المؤھل العلمي (العوامل التالیة 

ھناك عالقة ارتباطیة بین الضغوط المھنیة . أما الفرضیة العامة فجاءت على الشاكلة التالیة 

  وھي جزئیة  أربعةة وتفرعت من ھذه الفرضیوالتوافق المھني لدى مدراء الطور االبتدائي ، 

                                                           

 .59المرجع نفسھ ، ص  - 1 - 
 .60، ص  المرجع السابقیة أمینة ، براقد  - 2-

، شعبة دراسة منشورة في مركز الخدمة لإلستشارات البحثیة إیھاب عبد العزیز عبد الباقي الببالوي ،  - 3- 
  .10، ص  2002،  11 الدراسات النفسیة واالجتماعیة ، كلیة اآلداب ، جامعة المتوقیة ، العدد



  الفصل األول                                    اإلطـــــــــــار المنھجي للـــــــدراســـــــة 
 

  
     12 

 
  

  .الضغوط المھنیة لدى المدراء باختالف المؤھل العلمي یختلف مستوى  -    

  .یختلف مستوى الضغوط المھنیة لدى المدراء باختالف الخبرة المھنیة  -    

  .توافق المھني تبعا للمؤھل العلميتختلف الفروق في مستوى ال -    

  .وافق المھني تبعا للخبرة المھنیةتختلف الفروق في مستوى الت -  

من خاللھ وصف الظاھرة موضوع  تعلى المنھج الوصفي التحلیلي والذي حاول ةالباحث تاعتمد

  .الدراسة وتحلیل بیاناتھا وتبیین العالقة بین متغیراتھا 

الضغوط المھنیة والثاني حول  ین األول حولستبیانلمادة العلمیة فقد اعتمدت على اأما لجمع ا

مدیر لمدارس االبتدائیة بعین  40فقد كانت مكونة من ، وبالنسبة لعینة الدراسة  التوافق المھني

.ملیلة ، وقد تم اختیارھا بطریقة قصدیة   

  :یليي توصلت إلیھا الدراسة فیما یمكن إجمال النتائج الت

  لعلمي على مستوى التوافق المھني ھل احصائیة تعزى لمتغیر المؤوجود فروق ذات داللة إ -

  : )2011(دراسة شارفة خوجة ملیكة  -

دراسة میدانیة  بوالیة  ،"الضغوط المھنیة لدى المدرسین الجزائریین "بعنوان جاءت الدراسة  

  .)يابتدائي ، متوسط ، ثانو( الثالث دراسة مقارنة في المراحل التعلیمیة  تیزي وزو ، 

المھنیة لدى المدرسین الجزائریین وقارنتھا بالمراحل التعلیمیة  موضوع الضغوطتناولت الدراسة 

  :التاليدراسة على النحو وجاءت أسئلة ال الثالثة،

 السؤال الرئیسي :  

  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مدرسي التعلیم االبتدائي ومدرسي التعلیم

  ؟في مصادر الضغوط المھنیة  الثانوي،المتوسط ومدرسي التعلیم 

  :سي إلى األسئلة الفرعیة التالیة ویتفرع السؤال الرئی

 ومدرسي التعلیم  االبتدائي،فروق ذات داللة إحصائیة بین مدرسي التعلیم  ھل توجد

 ؟المتوسط ومدرسي التعلیم الثانوي في مصادر ضغوط العمل 

  االبتدائي ومدرسي التعلیم ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مدرسي التعلیم

 ؟المتوسط والتعلیم الثانوي في مصدر الضغوط المادیة والفیزیقیة 

   ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مدرسي التعلیم االبتدائي ومدرسي التعلیم

المتوسط والتعلیم الثانوي في مصادر الضغوط المھنیة والتي تعود إلى متغیر الخبرة 

  ؟المھنیة 

  .لباحثة على المنھج الوصفي المقارن ، وعلى االستبیان كأداة لجمع المادة العلمیة اعتمدت ا

مدرسا من الجنسین ، في بلدیات من والیة تیزي وزو  210أما عینة الدراسة فقد كانت مكونة من 

  .اختیارھا بطریقة عشوائیة حصصیة  وقد تم، 

  :یليي توصلت إلیھا الدراسة فیما یمكن إجمال النتائج الت 



  الفصل األول                                    اإلطـــــــــــار المنھجي للـــــــدراســـــــة 
 

  
     13 

 
  

مع وجود فروق ذات  المھنیة،مدرسو المراحل التعلیمیة الثالث یعانون من مصادر الضغوط  -

التعلیم المتوسط الذي تبین أنھم األكثر شعورا بالضغوط  لصالح لمدرسيداللة إحصائیة تعود 

  .المھنیة

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر طبیعة العمل  -

المھنیة  مصادر الضغوطذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة المھنیة في  وجود فروقعدم  -

 .العملباستثناء المصدر الخاص بضغوط طبیعة  ككل،

  :العربیةالدراسات  - 2 -8 

  1997رشید الكخن دراسة -

 في الضفة الغربیة" التربیة الخاصة التي تواجھ معلمي  ةالضغوط المھنی" بعنوان جاءت الدراسة 

  .باألردن 

 إشكالیةحیث جاءت التربة الخاصة ، تناولت الدراسة موضوع الضغوط المھنیة لدى معلمي  

  بحثھ على النحو التالي 

  التي تواجھ معلمي مؤسسات التربیة الخاصة ؟ماھي مصادر الضغوط المھنیة -

الكشف عن مصادر الضغوط المھنیة لدیھم ، من خالل معرفة تأثیر بعض  وھدفت إلى محاولة

المتغیرات المستقلة كالجنس ، العمر ، الخبرة التعلیمیة ، المستوى التعلیمي ، نوع اإلعاقة التي 

  .یعتني بھا المعلم ، الجھة المشرفة على المؤسسة 

 181ستبیان فشملت عینة البحث على أما فیما یتعلق أدوات البحث العلمي فقد استخدم الباحث اال

تم اختیارھم بطریقة عشوائیة ، وقد عبر مراكز ذوي االحتیاجات الخاصةمعلما ومعلمة موزعین 

  .منتظمة

 :صلت إلیھا ھذه الدراسة فیما یليیمكن إجمال النتائج التي تو 

مع األھالي ، الدخل ھو المصدر األول للضغوط ، یلیھ السیمات الشخصیة للمعلم ، والعالقات  -

فالعالقات مع اإلدارة ، ثم المناھج فالنمو المھني والمكانة االجتماعیة ، یلیھا ظروف العمل مع 

  .المعاقین ، ثم عبء العمل ، فالعالقات مع الزمالء 

وجود اختالف في مستوى مصادر الضغط الكلي لألبعاد ، تعزى لمتغیر لجنس لصالح الذكور  -

سنوات ، 10سنوات إلى 5من ، ولمتغیر الخبرة لمن عملوا  50ـ  41، ومتغیر  السن من عمر 

ولمتغیر اإلعاقة فقد كان لصالح  معلمي اإلعاقة السمعیة ولمعلمي اإلعاقة العقلیة ، أما متغیر 

   .المشرفة فقد  كان لصالح معلمي المؤسسات الخیریة  الجھة

  : )1990( فایزة عبد الكریم  دراسة الفاعوري -

دراسة میدانیة  "الضغوط المھنیة التي تواجھ معلمات التربیة الخاصة "بعنوان جاءت الدراسة 

 .لمملكة األردنیة الھامشیةفي ا

التربیة الخاصة ، وھدفت إلى الكشف  تناولت الدراسة موضوع الضغوط المھنیة لدى معلمات 

  .)، الحركیة ، البصریة ، العقلیة السمعیة(عن مصادر ھذه الضغوط  بإختالف أنواع اإلعاقة 
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معلمة 300الباحث على االستبیان فشملت عینة البحث  فقد اعتمدأما فیما یتعلق بأدوات البحث 

اختیارھم بطریقة عشوائیة  وقد تم الخاصة،موزعین عبر مراكز ومدارس تعلیم ذوي االحتیاجات 

  .منتظمة

  :ي توصلت إلیھا الدراسة فیما یلي یمكن إجمال النتائج الت

، یرات تمثلت في العالقات مع األھلتختلف الضغوطات لدى المعلمات بالعودة إلى متغ -

 .خصائص الطلبة ، ظروف العمل ، المناھج ، األدوات ، الوسائل المستعملة 

  .الضغط باختالف نوع اإلعاقة  تختلف مستویات -

  .تزید مستویات الضغط لدى معلمات التربیة الخاصة في فئة اإلعاقة الذھنیة  -

  : )2009(دراسة أبو مصطفى والزین  -

دراسة میدانیة " مصادر ضغوط العمل لدى معلمي التربیة الخاصة "بعنوان جاءت الدراسة 

  .محافظات غزة ب

ضغوط العمل بالنسبة لمعلمي التربیة الخاصة وھدفت إلى تناولت الدراسة موضوع مصادر 

  .ة ھذه المصادر حسب أنواع اإلعاقةمعرف

صادر ضغوط العمل أما فیما یتعلق بأدوات البحث العلمي فقد اعتمد الباحث على مقاییس لقیاس م

معلما ومعلمة ، موزعین عبر مراكز ومدارس  183، فشملت عینة البحث على وعلى  االستبیان

  .اختیارھم بطریقة عشوائیة منتظمة وي االحتیاجات الخاصة ، وقد تمذ

  :یليي توصلت إلیھا الدراسة فیما یمكن إجمال النتائج الت 

  .ا كان مع األطفال المعاقین حركیاأن أكثر مصادر ضغوط العمل شیوع -

فروق ، ووجود تعزى لمتغیر لجنس، والمؤھل العلميعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  -

  .، ونوع إعاقة الطالب)للمعلمین المتزوجین( جتماعیة تعزى لمتغیر الحالة اال

  :الدراسات األجنبیة -3 -8

  :)2002(دراسة لوري  - 

، "أثر ضغوط العمل على الرضا الوظیفي لدى معلمي التربیة الخاصة "بعنوان جاءت الدراسة 

  .األمریكیة في الوالیات المتحدة دیترویت دراسة میدانیة بمدینة 

، وھدفت إلى معرفة الضغوط التي موضوع ضغوط العمل والرضا الوظیفيتناولت الدراسة 

  .ل الكشف عن تأثیر بعض المتغیراتیعانون منھا ودرجة الرضا لدیھم وذالك من خال

لى ، فشملت عینة البحث ععتمد الباحث على االستبیانیتعلق بأدوات البحث العلمي فقد ا أما فیما

  .ختیارھم بطریقة عشوائیة منتظمةمعلما تم ا 95

  :یليیمكن إجمال النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة فیما  

ر الضغوط أن استنزاف طاقات المعلمین والیأس واإلحباط وقلة الحماس كانت من أھم مظاھ -

  .التي ظھرت على المعلمین
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  .رضاھم الوظیفي اتجاه وظائفھم ىستوأن المعلمین بحاجة إلى تحسین م -

 : )bush )2010بوش  دراسة - 

والیة دراسة میداینیة ب "ي التربیة الخاصةالضغوط التي تواجھ معلم"بعنوان جاءت الدراسة 

  .واشنطن

تناولت الدراسة موضوع الضغوط التي تواجھ معلمي التربیة الخاصة ، وھدفت الدراسة إلى  

  .محاولة معرفة التحدیات والضغوطات التي یواجھونھا 

شملت عینة ، ود الباحث على المقابالت المفتوحةأما فیما یتعلق بأدوات البحث العلمي فقد اعتم

.المدینة والریف مدرسة في 13بطریقة عشوائیة من وقد تم اختیارھم  ،معلما ومعلمة 19البحث   

  :یليویمكن إجمال النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة فیما  

التعب واإلرھاق ھو من أبرز التحدیات التي تواجھ معلمي التربیة الخاصة ، باإلضافة إلى  -

  .تضارب القیم والدافعیة لدى ھؤالء المعلمین 

صف قبل الخاصة بالعمل في مھنة التربیة ھي مدة ست سنوات ون معدل التحاق معلمي التربیة -

  .أن یقرروا ترك ھذه المھنة

  :التعقیب والتعلیق على الدراسات السابقة 

علیق على من خالل العرض السابق للدراسات السابقة یمكن وضع مجموعة من النقاط كتعقیب وت

  :بینھاھذه الدراسات من 

 ربط بین تأثیر المتغیرات التي تتعلق بالشخصیة وعالقتھاركزت الدراسات معظمھا على ال -

، إال أن القلیل من تلك الدراسات الخ...، الخبرة بمستوى ضغوط العمل من حیث العمر، الجنس

إیجاد ضغوط سلطت الضوء على ظروف العمل البیئیة في مكان العمل ودورھا في المساھمة في 

  .العمل أو مضاعفتھا

وأیضا من االستعراض السابق للدراسات التي أجریت حول الموضوع یتضح لنا انھ ال توجد 

، االحتیاجات الخاصةھناك دراسة سابقة محلیة تتعلق بموضوع بحثنا خاصة بالنسبة لمربي ذوي 

، متطلبات محتوى العمل، ظروف العمل(صادرھما ومسبباتھما من منطلق اشتراكھما في اغلب م

كما اتجھت إلیھ ھذه الدراسة التي تنطلق من فكرة أن أداء مربي ذوي االحتیاجات ، ...)الدور 

ك العوامل ، فماذا لو أصبحت تلبتوفر تلك العناصر كعوامل لحصولھالخاصة ككل یرتبط 

 .كمصادر ضغط مؤثرة علیھ

، من خالل الكشف عن مصادر الضغوط الدراسة الراھنة وقیمتھا العلمیةھذا ما یظھر أھمیة 

ومن ثم االستفادة منھا للحد من مسببات الضغوط تأثیرھا على األداء لدى مجتمع الدراسة ن و

  .لیم ذوي االحتیاجات الخاصةوالرفع من مستوى أداء المربین في مدارس تع

أما ما تتمیز بھ الدراسة الراھنة عن غیرھا من الدراسات ھو اشتمالھا على متغیرات وأبعاد لم 

تتناولھا تلك الدراسات ، فأغلب الدراسات في ھذا المجال وجھت اھتمامھا إلى ضغوط العمل 

المنطق یحتم التداخل لتشخیص بصفة عامة غیر مركزین على تأثیرھا على األداء ، والواقع أن 

  .ط العمل والكشف عن مشكالتھ وعالجھا للرفع من مستویات األداء ضغو
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في صیاغة كما استفدنا من الدراسات السابقة في العدید من النقاط لعل من أبرزھا أنھا ساعدتنا 

كانت بمثابة ، أي ا في تحدید وضبط متغیرات الدراسة، كما ساعدتنمشكلة الدراسة وفروضھا

  .االستفادة منھانب نظري تمكنا من ج
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:دـــــــیــــــمھـــــــت          

 یبقى اضطراب بیئة العمل من المصادر الرئیسیة لضغوط العمل للعامل، لذلك نالحظ تحول

 اھتمام الباحثین والعلماء من دراسة ضغوط العمل  بصفة عامة إلى دراسة ضغوط العمل  بصفة

خاصة، وتعد ضغوط بیئة العمل قاصرة على وظیفة أو مھنة دون غیرھا، بل شملت وظائف 

قد تختلف ضغوط العمل  من مھنة إلى أخرى وقد یعود ذلك أساسا إلى اختالف المناخ  عدیدة لكن

العمل واختالف الظروف السیاسیة، االجتماعیة واالقتصادیة إضافة إلى مختلف  التنظیمي وبیئة

   .المرتبطة بالوظیفة كشروط العمل ونوعیة المھنةالمتغیرات 

 

وتعد مھنة التدریس واحدة من المھن الضاغطة لما تنطوي علیھ من مسؤولیات وواجبات 

على المربي  والتي تسبب لھ العبء والثقل والتوتر الناتج عن سوء ظروف العمل، لذلك  تفرضھا

  .مل واھم العناصر المكونة لھاط العھذا الفصل التعرض إلى ماھیة ضغو سوف نحاول في
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  :خصائص ضغوط العمل .1

 :العمل  بعدد من الحقائق الھامة حولھا فیما یلي تمتاز ضغوط

  منتشرة دائما وتوجد في مكان العمل بشكل أو بأخر فازدحام المكاتب، إن ضغوط العمل 

الواجبات وتعاظم زیادة طلبات الجمھور، تغییر مواعید دوریات العمل، تكاثر 

الضوضاء كل ذلك یشكل ضغطا على التفكیر الفرد أو أعصابھ وحالتھ  المستویات، زیادة

 . المزاجیة

  من حیث طبیعتھا و درجة تأثیرھا على األفراد، فقد تخدم الضغوط تفاوت ضغوط العمل 

للتحسین شكل فرصا تجادة العمل والمنافسة والتفوق وقد أغراضا مفیدة فقد تكون دافعا إل

تكون مصدر االبتكار وتطبیق األفكار اإلبداعیة، ولكنھا من جھة أخرى قد  والتطویر وقد

المستوى الشخصي والتنظیمي لذلك فإن ھناك قدرا مقبوال أو  تسبب أضرار أخرى على

قلت الضغوط أو زادت عن القدر أصبحت  صحیا للضغوط ینتج عنھ آثار إیجابیة، فإذا

 . ضارة وخطیرة

  الناس في استجابتھم وردود أفعالھم تجاه الضغوط، وذلك ناتج عن إدراكھم لھذه یختلف

والمعاني التي یعطونھا لھا فكثرة العمل یعني قلقا وتوترا عند البعض بینما  الضغوط،

وابتكارات الذات، وقلة العمل عن القدر المطلوب یعتبرھا  یعتبره آخرون فرصة للتحدي

یریدونھا، بینما ینظر اآلخرون على أنھا  رص النجاح التيسوء تقدیر لمھاراتھم وغیاب ف

التي تسبب آثار ضارة  فرصة للراحة، وعدم مواجھة المشكالت لذلك نجد أن الضغوط

 1.عند البعض قد تصبح ھي نفسھا مصدر للطاقة والنشاط عند اآلخرین

 :ضغوط العمل أسباب  .2

   2:يالتالھناك أسباب عدیدة لضغوط العمل نورد بعضھا على النحو 

   األعمالكثرة  - 2-1

و مبادرة آلخرین أبسبب ا ذا زادت أعباء العململ المتوقع یعتبر مسببا للضغط، وإن حجم العإ

عدة أعمال ن ینجزوا صعب، إذ علیھم أ ت واضحة صار العاملین في موقففردیة دون مبررا

استھالك طاقتھم، ومما یزید جھاد وما یتبع ذلك من واإل لى اإلرھاقفي وقت واحد مما یؤدي إ

عن باقي الموظفین الذین یقومون بأعمال  األكبرالموظفین الحمل  الطین بلة ،وتحمل بعض

 األعمال بقیام رئیس العمل بتوزیع إالفال یكون ھناك حل  األعباءیساھمون في تحمل  محدودة وال

ما یؤدي  أخرىدون  العمل على فئة  حتى ال یرتفع ضغط  العمل من الموظفین  بعدل على قوى

  .المدى الطویل لجمیع العاملین على اإلنتاجیةھبوط المعنویات ونقص  إلى

  

 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل التوافق المھني وعالقتھ بضغوط العمل لدى موظفي المؤسسات العقابیةمكناسي محمد،  1 

 77ص.2007.جامعة منتوري قسنطینة، ،الجزائر الماجستیر،  شھادة
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  الخوف من الفشل- 2-2

فة مھمة دون معر أوبأداء عمل  مجموعة من الموظفین أوعندما یكلف رئیس العمل موظفا  

یضعھم في حالة ضغط عمل غایة في فانھ  تھم الوظیفیةاتھم وقدرارمھا أو إمكانیتھم أوطبیعتھم 

القیام بالعمل مشاعر مثیرة للقلق  أثناءالفشل ویدور بذھنھ  الشدة حیث یراود الموظف مخاوف

في : ضغوط العمل، والحل  وأمراضما یتبع ذلك من أخطاء العمل  وتوقع الفشل والسقوط مع

   .المھمة المناسبة أوالعمل للرجل المناسب في العمل  اختیار رئیس

   عدم توفر الدعم الكاف- 2-3

كانت المیزانیة  إذاالدعم ألداء الوظیفة،  األسباب شیوعا لضغط العمل ھو نقص وسائل أكثرمن 

مالئمة والتعاون ضعیف بین الزمالء فإن التوتر  قلیلة ،واألدوات غیر واإلمداداتغیر كافیة 

ال عمل ناجح دون الدعم المناسب وقبول : الموظفین، والحل  یسود موقع العمل ویستنزف طاقات

ویخفض معنویات العاملین ویقلل من " ضغط عمل " الدعم یخلق حالة  بدون ھذا األعمال

  .، ویھدد صحتھمإنتاجیتھم مستوى

  اضطراب العالقة بین الموظف وزمیلھ-2-4

ضحایا ضغوط العمل ترددا على  وأكثر، اإلطالق أسباب ضغوط العمل انتشارا على أكثرمن 

لحیاة العاملة یخلق كان التعامل مع شخص غیر متفاھم في ا فإذا عیادة الطب النفسي من ھذه الفئة،

كان ھذا الشخص یمتلك  إذافان المشكلة تكون مھددة في مجال العمل خاصة  ،حالة من الضغط

 بحكم كونھ رئیس العمل، ویعاني بعض الموظفین من" قوة السلطة " من  أكثر قوة

 المساندة من قبل رئیسھم، أوالتقدیر  أوضغوط نفسیة شدیدة لعدم شعورھم بالتفھم 

 فنیا فانھ غالبا ما یلقي أوكان الرئیس غیر كفء إداریا  إذاویزید من سوء الموقف 

 ل المناقشة حتى ال یواجھ عیوبھ ،وھذاحدث خطأ ما وال یقب إذا اآلخریناللوم على 
 یخلق حالة من الالئمان وعدم الثقة بین الرئیس والمرؤوس، ویحاول كل منھما حمایة

 باختیار الرئیس الكفء القادر على تفھم موظفیھ إالنفسھ بأي طریقة متاحة وال حل 

 لتحسین اوتقدیر جھودھم وتقدیر الدعم الكافي لھم، الرئیس الجید ھو الذي یسعى دوم

 قدراتھ الفنیة واإلداریة ،وھذا ال یعفي الموظف من مسؤولیة اضطراب العالقة مع

 وال یستطیع القیام بمھام العمل ویحتاج لتنمیة اآلخرینرئیسھ فقد یكون غیر كفء مع 

  . مسؤولیة العالقة بین الرئیس و المرؤوس مشتركة إذنمھاراتھ، 
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 العملعدم معرفة الموظف لدوره في - 2-5

وواجباتھ، وكیفیة أداء وظیفتھ حسب أولویاتھا  عندما ال یعرف الموظف حقیقة مسؤولیاتھ  

األخرى ،فانھ یعیش حالة من ضغط العمل مصحوبة بخوف  والحدود المنظمة لعالقتھا بالوظائف

للبحث عن دفاعات داخلیة وخارجیة لحمایة نفسھ، وغالبا ما یسود التوتر جو  غامض غیر محدود

 وتشعل الصراعات بین الموظفین نتیجة الرتباك الدور واختالط األولویات، كما تحدث عملال

ومسؤولیات الوظیفة  المشاكل بینھم وبین رئیس العمل الختالف تصور كل طرف لطبیعة الدور

للعمل وھبوط معنویات العاملین  اھتزاز البناء التنظیمي إلى، مما یؤدي في النھایة واألولویات

  .والحقوق والواجبات واألولویات بتحدید دور فریق العمل ووضوح إالوال حل 

 بناء التنظیم الداخلي للعمل بتحدید إلىوھكذا فإن مواجھة أسباب ضغوط العمل یتجھ 

 المھنة وتوزیع أوافي ألداء العمل وتوفیر الدعم الك واألولویاتالمسؤولیات  وإیضاحاألدوار 

  وإداریاطریقة عادلة، واختیار القیادات المالئمة فنیا أعباء العمل على القوى العاملة ب

  وقدراتھ ومھاراتھ لتكلیفھ بالعمل وإمكانیاتھفریق العمل نوفھم طبیعة الموظف  لإلشراف على

فریق  المناسب، حتى یستطیع تحقیق الحد األقصى من األھداف المتوقعة مع الحفاظ على بناء

  1.زدھارواالعمل لالستمرار 

  :ضغوط العملعناصر  .3

  :تتكون ضغوط العمل من ثالث عناصر رئیسیة وھي

  عنصر المثیر -1

ھو عبارة عن مختلف العوامل المرتبطة بالبیئة الخارجیة والداخلیة للمؤسسة وكذالك العوامل 

  .المرتبطة بالمورد البشري والتي تولد شعورا بالضغط

  عنصر االستجابة -2

یبدیھا المورد البشري أثناء  كیة التيوالسلو والفسیولوجیةلك ردود األفعال النفسیة ت ھو عبارة عن

   .المثیرات تعرضھ لمجموعة من

  عنصر التفاعل - 3 

أن الضغط الذم یواجھھ  اعل الذي یحدث بین المثیرات واالستجابات، أيالتف لكذ ھو عبارة عن

الخارجیة والداخلیة للمؤسسة وكذا  المرتبطة بالبیئة عل المركب مابین العواملالتفا الفرد ناتج عن

 2.العوامل المرتبطة بالمورد البشري

   

  

  

                                                           
، االسكندریة 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ط،"العالقات االنسانیة"السلوك االداري محمد الصیرفي ، 1

  .329،332،ص ص 2006،مصر، 
. معھد االدارة العامة . احمد  ترجمة جعفر ابو القاسم.السلوك التنظیمي وتقییم االداء . واالس .اندرودي سیسالقي ومااك جي  2 

  .180ص.دون سنة .الریاض 
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  :یمثل عناصر ضغوط العمل وتداخلها 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

ذكرة مكملة لنیل شھادة م.عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظیفي . منیرة تماسینى. المصدر

الجزائر .جامعة الوادي . واإلنسانیةكلیة العلوم االجتماعیة .في علم االجتماع .الماستر 

   .23ص.2015.

  وفیما یلي شرح لھذه العناصر 

  

 ارجیة والداخلیة للمؤسسةلخرتبطة بالبیئة الموامل االع مختلفعبارة عن ھو :  المثيرعنصر 1-

  .بالضغطورد البشري ، والتي تولد شعورا لمرتبطة باالموكذلك العوامل 

 

النفسیة و الفسیولوجیة عبارة عن تلك ردود األفعال ھو : عنصر االستجابة 2-

  .اتالمثیر لمجموعة من ضھأثناء تعر ورد البشريلمیبدیھا ا والسلوكیة التي

 

ت ثیرالما یندث بیح عبارة عن ذلك التفاعل الذي ھو: عنصر التفاعل 3-

العوامل  ینركب ما بلمالفرد ناتج عن التفاعل ا ھھالضغط الذي یواج أي أن واالستجابات

  .البشريورد لمرتبطة بالمداخلیة للمؤسسة و كذا العوامل اوال ارجیةلخرتبطة بالبیئة الما

الفروق  وط العمل ھما عنصر اإلدراك و عنصروھناك من یصنف عنصرین آخرین لضغ

   .1الفردیة

  :یلي كماویمكن توضیحھا 

  

                                                           
, دارسة ٌمیدانیة بمؤسسة إنتاج الكھرباء ,أثر ضغوط العمل على الرضا الوظٌیفي للموارد البشٌرة بالمؤسسة الصناٌعة: شفٌق شاطر 1 

 .79ص.2010.بومرداس, رسالة ماجستٌر ـ جامعة أمحمد بوقرة سونلغازـ

 تفاعل

 المثیر واالستجابة 
 

 االستجابة            

 فسیولوجیة            

 نفسیة               

 سلوكیة               

 المثیر

 البیئة

 التنظیم

 الفرد
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  عنصر اإلدراك-1 

ل عملیة اإلدراك یستطیع خال فمن سلوك محدد إلى تفسیرھافي استقبال المثیرات و اإلدراكیتمثل 

  1.الفرد أن یحدد وضعیتھ اتجاه ضغوط العمل

 عنصر الفروق الفردیة- 2 

، الجنس، كالسن: لوك األفرادفي س المتغیرات الشخصیة التي تؤثر ثل الفروق الفردیة في تلكتتم

  .الخ.....الخبرة،

لفرد استجابات ا لفردیة تأثیر كبیر في درجة اختالفا وقفرلل بعض الدراسات أن أثبتتلقد 

 2.لضغوط العمل وفي التعامل معھا والسیطرة علیھا

 أنواع ضغوط العمل  .4

 :وفق عدة معاییر منھا ما یلي ھناك أنواع متعددة لضغوط العمل، إذ یمكن تقسیمھا أو تصنیفھا

  أنواع الضغوط وفقا لآلثار المترتبة عنھا -4-1

  :و ھنا تقسم إلى نوعین ھما

  :ةالضغوط اإلیجابی) أ

اإلنتاج و إنجاز المھام  علىوھي الضغوط المفیدة التي لھا إیجابیات حیث یشعر الفرد بقدرتھ  

 بسرعة و حسم، كما تولد لدیھ شعور بالسعادة و السرور مما ینعكس

الملل  على إنتاجیة عملھ، كما تكون بمثابة الوسیلة الفعالة في رفع حیویة و أداء الفرد، وكذا كسر

  .و الكسل الناتج عن الروتین في العمل

 :الضغوط السلبیة )ب

 ذات االنعكاسات السلبیة على صحة و نفسیةو ھي الضغوط المؤذیة  

للفرد، أما  اإلنسان و من ثم تنعكس على أدائھ و إنتاجیتھ في العمل، و تدفعھ لإلحباط، ھذا بالنسبة

 ،، حوادث العملانخفاض الرضا الوظیفي" ناتجة عن باھظةبالنسبة للمنظمة تحملھا تكالیف 

  3.الخ...التسرب الوظیفي 

  :ة بین الضغوط السلبیة و اإلیجابیةالتالي یمكننا عقد مقارنو من خالل الجدول 

 

 

 

                                                           
   309،ص،2005،مصر،1المكتبة االكادیمیة االسماعیلیة ،طالسلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیق،محسن علي الكتبي ، 1 
 
،دار المسیرة للنشر والتوزیع  السلوك التنظیمي في ادارة المؤسسات التعلیمیةفاروق عبده فلیھ و محمود عبد المجید السید ،  -  2

  30، ص2005،االردن ،1،ط
،رسالة ماجستیر في العلوم االداریة  ضغوط العمل وأثرھا على اتخاذ القراراتالنوشان ،علي بن حمد سلیمان   3

  .115-114،ص ص 2004،جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة ،السعودیة ،
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یوضح المقارنة بین الضغوط اإلیجابیة و السلبیة01الجدول رقم   :1 

  الــــــــــــرقم الضغوط السلبیة الضغوط اإلیجابیة
  1 تسبب انخفاض في الروح المعنویة تمنح دافع للعمل

  2 تولد إحباط تساعد في التركیز
  3 تدعو للتفكیر في المجھود المبذول تحافظ في التركیز على النتائج

  4 تجعل الفرد یشعر بتراكم العمل علیھ تجعل الفرد ینظر إلى العمل بتحدي
 تشعر الفرد بأن كل شيء ممكن أن تحافظ في التركیز على العمل

 یقضیھ بمشقة عالیة
5  

  6 الشعور باألرق النوم الجید
 التعبیر عن االنفعاالت والقدرة على 

 المشاعر
 ظھور انفعاالت و عدم القدرة عن التعبیر

 عنھا و عن المشاعر
7  

  8 اإلحساس بالقلق تمنح اإلحساس بالمتعة
  9 تؤدي إلى الشعور بالفشل تمنح الشعور باإلنجاز
  10 تسبب للفرد الضعف تمد الفرد بالقوة و الثقة

  11 المستقبلالتشاؤم من  التفاؤل بالمستقبل
 القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة

 الطبیعیة عند المرور بتجربة غیر
  سارة

 عدم القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة
 الطبیعیة عند المرور بتجربة غیر سارة

12  

 

.115علي بن حمد سلیمان النوشان ، مرجع نفسھ ، ص : المصدر  

 :الشمولأنواع ضغوط العمل من حیث  - 4-2

  :ھمافقد قسمت إلى نوعین 

  :ضغط كلي شامل) أ 

كافة العوامل في المنظمة  مسیطر علىھو الضغط السائد على كل شيء من اھتمامات العامل، و  

  .التي یعمل بھا
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   :ضغط جزئي فرعي) ب

یعمل بھ متخذ القرار، حیث  یرتبط بمصلحة فئة من الفئات التي یضمھا الھیكل اإلداري الذي

 علیھ، فكلما كانت ھذه الفئة مؤثرة تصدم مصالحھ مع أھداف ھذا الھیكل، نتیجة لممارسة الضغط

 1.كلما أجبرت متخذ القرار على االنصیاع لمطالبھا

  :أنواع ضغوط العمل حسب المصدر- 4-3

  :تقسم وفق ھذا المعیار إلى

  :الضغوط الناتجة عن البیئة المادیة) أ 

للضغوط بالنسبة للفرد، و یؤول دون قیام  سوء التھویة مصدراتشكل الحرارة و الضوضاء و  

  .مھامھ و مسؤولیاتھ بالشكل المطلوبالفرد ب

  :الضغوط الناتجة عن البیئة االجتماعیة) ب

الصراع داخل المؤسسة، اختالف : العمل مثل تظھر نتیجة تفاعل الفرد مع الزمالء فيو 

  .المھارات بین األفراد

 :عن النظام الشخصي للفردالضغوط الناتجة ) ج

و ھي تختلف من شخص آلخر، حسب طباعھ و نمط  و ترجع إلى الخصائص الشخصیة للفرد

الغضب و یكون أكثر عرضة للضغوط من الشخص  ھناك شخص سریع " شخصیتھ، مثال

2".الھادئ
  

  :نواع ضغوط العمل حسب الفترة التي تستغرقھاأ- 4-4

الزمنیة التي تستغرقھا و شدتھا و مدى التأثیر على صحة  تقسم ضغوط العمل من حیث الفترة

   :ثالثة أنواع كالتالي اإلنسان النفسیة و البدنیة إلى

    :الضغوط البسیطة) أ

مضایقات صادرة من ناتجة عن  و ھي التي تستمر من ثوان معدودة إلى ساعات طویلة، و تكون

  .أشخاص تافھین أو أحداث قلیلة األھمیة في الحیاة

  :الضغوط المتوسطة) ب

لفترات إضافیة، أو زیارة شخص  تستمر من ساعات إلى أیام و ھي نتیجة بعض األمور كالدوام 

  .مسؤول أو غیر مرغوب فیھ

أحداث  ھي التي تستمر ألسابیع أو أشھر و سنوات و تكون ناتجة عن: الضغوط المضاعفة) ت

و الشكل التالي یوضح  شخص عزیز كبیرة مثل النقل من العمل، أو اإلیقاف عن العمل أو موت

  .لنا أنواع ضغوط العمل حسب المعاییر السابقة

                                                           
العاملین في مراكز  لألفرادضغوط العمل وعالقتھا بالرضا الوظیفي مبارك بن فالح مبارك الدوسري ،  1

 .21،ص 2010،السعودیة ، األمنیة،جامعة نایف العربیة  للعلوم   اإلداریة،رسالة ماجستیر في العلوم الحدود
،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،األردن ،  إدارة الوقت مفاھیم وعملیات وتطبیقاتقاسم علوان ،نجوى أحمید، 2 

 .139-138، ص ص2009



  الفصل الثاني                                            ضـــــــــــــــغوط العـــــــــــمــــــل
 

  
  26 

 
  

  

  :العملضغوط  یوضح أنواع 02 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

مبارك بن فالح مبارك الدوسري ،ضغوط العمل وعالقتھا بالرضا الوظیفي لألفراد  :المصدر

العاملین في مراكز الحدود ، رسالة ماجستیر في العلوم اإلداریة ، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  .20،ص  2010األمنیة ، السعودیة ، 

 ضغوط العمل

 من حیث اآلثار من حیث الشدة من حیث المصدر

ضغوط 

ناتجة عن 

النظام 

 الشخصي

 ضغوط

ناتجة عن 

البیئة 

 االجتماعیة

ضغوط 

ناتجة 

عن 

البیئة 

 المادیة

 إیجابیة     سلبیة     بسیطة متوسطة مضاعفة
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 مراحل ضغوط العمل  .5

  :مرحلة التعرض للضغوط -1
 

ة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود الخطر، وتبدأ ھذه یطلق علیھا البعض مرحل

بتعرض الفرد لمثیر معین سواء كان داخلیا أو خارجیا، ویمكن القول بأن ھذا  المرحلة

ضغوط معینة عندما تفرز الغدد الصماء ھرمونات معینة یترتب  المثیر یؤدي إلى حدوث

ض الفرد لھذه الضغوط، ومن أھم منھا على تعر علیھا بعض المظاھر، یمكن أن تستدل

 :ھذه العناصر

 .األرق -

 .زیادة ضربات القلب -

 .توتر األعصاب -

 .الضحك الھستیري -

 .سوء استغالل الوقت -

 .االستھداف للحوادث -

 .الحساسیة للنقد -
 :)التعامل مع الضغوط( مرحلة رد الفعل -2

إثارة العملیات حیث تؤدي إلى  تبدأ ھذه المرحلة فور حدوث التغیرات السیاسیة السابقة 

الفعل أخذ االتجاھین، إما  الدفاعیة في الجسم في مرحلة التعامل مع التغیرات، ویأخذ رد

وبذلك  بالمواجھة أو الھروب، وذلك في محاولة للتغلب علیھا والتخلص منھا بسرعة،

حیث یكون  ي ذلك یتنقل إلى المرحلة التالیةیعود الفرد إلى حالة التوازن، وإذا لم ینجح ف

  .تعرض بالفعل للضغوط قد

 :مرحلة المقاومة ومحاوالت التكیف  -3

عند التنبیھ یستجیب الجسم بإفراز الھرمونات من أجل رفع نسبة الكلسترول في الدم،  

الطاقة التي یحتاجھا الجسم من أجل االستجابة، حیث یحاول الفرد في ھذه  لتوفیر

تدھور أو تطورات إضافیة، حدثت بالفعل ومقاومة أي  المرحلة عالج اآلثار التي

فإذا نجح في ذلك قد یستقر األمر عند  باإلضافة إلى محاولة التكییف مع ما یحدث فعال،

ینتقل الفرد إلى المرحلة  ھذا الحد، وتزداد فرص العودة إلى التوازن، أما في حالة الفشل

  .1التالیة

 :مرحلة التعب واإلنھاك -4

رض لمصادر الضغوط باستمرار، ولفترة زمنیة ینتقل الفرد إلى ھذه المرحلة عندما یتع

االستدالل المقاومة ومحاوالت التكیف، ویمكن حیث یصاب باإلجھاد نتیجة لتكرار  طویلة،

  :2 المرحلة من خالل بعض المظاھر واآلثار من أھمھا على الوصول إلى ھذه

 .االستیاء من جو العمل -

  .انخفاض معدالت اإلنجاز -
                                                           

 .44،ص2005،جامعة األزارطة ،مصر ،1،ط النظریة والتطبیقالسلوك التنظیمي بین محمد اسماعیل بالل ، 1
  .44محمد إسماعیل بالل ، المرجع السابق ص  2
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 .الوظیفةالتفكیر في ترك  -

 .اإلصابة بأمراض نفسیة مثل النسیان المتكرر السلبیة الالمباالة، االكتئاب -

  . اإلصابة باألمراض العضویة مثل فرحة المدد، السكر وضغط الدم -

 ,ثالث مراحل یمر بھا الفرد حین یتعرض لضغط ماHans Selye " " ھانز سیلي" كما اقترح 

  :وھي

  :اإلنذار -أ

 فعل مثیر خارجي، ینشط نظام الضغطحینما یواجھ الفرد ضغطا بفي ھذه المرحلة 

استشارة وسائل الدفاع لدى الفرد، مثل زیادة ضربات القلب وارتفاع معدل  الداخلي یتم

  .التنفس وارتفاع ضغط الدم

  :المقاومة -ب

 .إذا استمر الضغط یستدعي الجسم العضو أو النظام الحاسم لمواجھة الضغط للتكیف

  :االستنزاف -ج

مع استمرار الضغط وعدم تمكن الفرد من التكیف والتغلب علیھا، یستنزف الفرد طاقاتھ 

  .1وتنھار نظم ووسائل التكیف وقدراتھ

أن ضغط العمل لیس مجرد قلق ولیس بالضرورة أن یكون " ھاتر سیلي" وقد أشار 

   .2 یكون لھ نتائج إیجابیة، وأن غیاب كلیا یعني الموت صار وإنما قد

  :مصادر ضغوط العمل .6

مستقل أو  ن مصادر مختلفة تعمل كل منھا بشكیتعرض الفرد في حیاتھ إلى ضغوط تأتي م

 :3تتفاعل معا في تأثیرھا على الفرد منھا

  البیئة الخارجیة للفرد قد تكون مصدرا  للضغط بما قد یحدث فیھا من إن :البیئة 

 .اجتماعیة وسیاسیة وقانونیة واقتصادیة,تغیرات
 لبعض الضغوط بسبب توقعاتھا من الفرد، وتعارض ارقد تكون األسرة مصد:  األسرة 

 متطلباتھا مع متطلبات العمل، وما یحدث في الحیاة األسریة من تغیرات جوھریة

 . الخ...كحاالت الوفاة واألمراض 

  یتعرض الفرد من حین آلخر إلى أحداث في حیاتھ الشخصیة قدرا :الشخصیةاألحداث 

 .لاإلثارة والضغط النفسي، وھذه األحداث بما تسببھ من توتر ینتقل تأثیرھا إلى العممن 

  

  

                                                           
  . 75ص نفسھ المرجع   1

دار حامد للنشر  إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل،معن محمد عیاصرة، ومروان محمد بن أحمد،  2 
  1. ص2008عمان، األردن، ، ،1، طوالتوزیع

، 1986سكندریة ،مصر ،مكتب العربي الحیث ،اإل،ال السلوك التنظیمي مدخل بناء المھاراتأحمد ماھر،   3
   .424ص
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 وجدت بعض األبحاث أن ھناك شخصیات حیویة وحادة في: تأثیر شخصیة الفرد 

 وعادة یتحمل ھؤالء العمل الدؤوب والتسابق مع الزمن طباعھا تتمیز بالرغبة في

  .1.والضغط النفسياألشخاص درجات عالیة من التوتر 

 تمیل المنظمات كبیرة الحجم:  عدم توافق شخصیة الفرد مع متطلبات التنظیم الرسمي 

فیتعارض ذلك عادة مع المتقید بلوائح وإجراءات رسمیة،  األخذ بالشكل البیروقراطي,

األفراد العاملین في االستقاللیة والتصرف بحریة، وذلك بإجبارھم على االلتزام  رغبة

، ویلقي واإلبداعواإلجراءات والقواعد الرسمیة التي تحد من المبادأة أو االبتكار  باألنظمة

 2.نالتعارض ضغوطا نفسیة على العاملی ذلك

 تتمیز المنظمات بوجود ھیكل متدرج من السلطة الرسمیة:  مشاكل الخضوع للسلطة 

وھذا یؤدي إلى الشعور بالتوتر . ویختلف المرؤوسون في قبولھم لنفوذ سلطة الرؤساء

 . البعض لدى

  تؤدي العالقات الشخصیة بین الفرد وزمالئھ في العمل:  اختالل العالقات الشخصیة 

 قات قد تتیح لھ اشباع الحاجات النفسیةدورا ھاما في الحیاة العملیة، فھذه العال

 واالجتماعیة كالتقدیر واالحترام والصداقة وغیرھا، أما إذا أسيء استغالل ھذه العالقات

 فإنھا بال شك ستتصف بسمات العداء والكراھیة، وقد تتعمق ھذه السمات إلى الحد الذي

 3.یؤدي إلى انفصال الفرد أو ما یشبھ حالة اغتراب

 طبیعة العمل الذي یقوم بھ الفرد من حیث مدى تنوع الواجبات إن: طبیعة العمل 

 المطلوبة، ومدى أھمیة العمل وكمیتھ ونوعیة المعلومات المرتدة من تقییم األداء، كلھا

  . أساسیا لإلحساس بالضغوط ارل التي من المحتمل أن تكون مصدمن العوام

 أما  وترجع صعوبة العمل. التزانتسبب صعوبة العمل شعور الفرد بعدم ا: صعوبة العمل

نطاق  لعدم المعرفة بجوانبھ أو لعدم فھم الفرد لھذه الجوانب، أو أن كمیة العمل أكبر من

 . الوقت الخاص باألداء أو أكبر من القدرات المتاحة للفرد

 المتوقع  یعني غموض الدور النقص في المعلومات الالزمة لتأدیة الدور: غموض الدور

واالختصاصات  لك یحدث غموض الدور عندما تكون األھداف والمھامكذ. من الفرد

م سیطرتھ على ومتطلبات العمل غامضة وغیر واضحة مما یؤدي إلى شعور الفرد بعد

 4.عملھ 

 التي  یلعب الفرد عدة أدوار، أي أنھ یقوم بمحاولة مقابلة التوقعات المختلفة: صراع الدور

 .متعارضة -التوقعات–وأحیانا تكون ھذه األدوار . تریدھا األطراف المختلفة منھ

 ھذا یعني أنھ قد یحدث تعارض في مطالب العمل من حیث األولویة وتعارض في

 حاجات األفراد مع متطلبات المنظمة وتعارض مطالب الزمالء مع تعلیمات المنظمة

  5.وتكون الضغوط نتیجة لعدم مقدرة الفرد على تحقیق التوقعات المختلفة

                                                           

 
1
،رسالة ماجستیر  أثر ضغوط العمل على االداء الوظیفي في البنوك االسالمیةأحمد محمود خالد الحلبي ،  

  . 19-18،ص 2011منشورة ،جامعة الشرق االوسط االردن ،
2
،  مصادر ضغوط العمل التي یتعرض لھا العاملون في القطاع الحكوميمشتت داوي وسعد عبد عابر ،جاسم   

 .69، ص2009، 27المجلة العراقیة للعلوم االردنیة ،العدد 
 
3
  . 259، الریاض ،السعودیة ،ص ادارة السلوك في المنظمات ،دار المریخجیرالد جرینبرج وروبرت بارون ،  

 
4
 .56بالل ، مرجع سابق ، صمحمد اسماعیل   

  .59محمد اسماعیل بالل ، مرجع سابق ، ص  5 
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 ینظر دائما إلى الموارد على أنھا نادرة وتتنافس األقسام:  التنافس على الموارد 

 واإلدارات واألفراد في الحصول على ھذه الموارد، ویتطلب ذلك اللجوء إلى المساومة

 1.يوالمناورة وھي أمور قد تؤدي إلى الشعور بالضغط النفس

 إضاءة،  ،المادیة من تھویة، رطوبةف العمل إن اختالل ظرو:  اختالل بیئة العمل المادیة

تؤدي  درجة حرارة عالیة، ضوضاء، أو التعامل مع مواد كیمیائیة كالغازات یمكن أن

وصحة  إلى الشعور بعدم مناسبة العمل وظروفھ، ونظرا لالرتباط الوثیق بین ھذه األمور

 2.أساسیا من مصادر ضغوط العمل  بدنیة فإنھا یمكن أن تكون مصدراوسالمة الفرد ال

 ضغوط العمل ثارآ .7

أن انعدام الضغوط كلیا یؤدي باألفراد إلى  ضغوط العمل عادة لھا أثار سلبیة و ایجابیة، و ذلك

تقسیم أثار ضغوط العمل إلى أثار سلبیة و  شعورھم بالملل، و فقدان الدافعیة للعمل، لذا یمكن

 :أخرى إیجابیة
 :اآلثار اإلیجابیة1-7 

 :اآلثار اإلیجابیة لضغوط العمل على مستوى الفرد1-1-7 

 رفع مستوى الشعور بالرضا و الثقة و الروح المعنویة لدى األفراد، مما یؤدي إلى 

 .االستقرار في العمل و رفع مستوى األداء

النوم جیدا نتیجة شعور المورد البشري باإلنجاز و القدرة على التحكم في المواقف  

 3.وجسدیةوھو ما یمنحھ راحة نفسیة  العملیة

 تكیف جسم المورد البشري مع المواقف الضاغطة حیث یستطیع بسھولة العودة إلى  

 .الحالة الطبیعیة

 تساعد ضغوط العمل على تدعیم العالقات االجتماعیة ما بین العاملین عن طریق  

.مساعدة بعضھم البعض على مواجھة الضغوطات و المشكالت
4 

 :اآلثار اإلیجابیة لضغوط العمل على مستوى المنظمة2-1-7 

 .تنمیة االتصال الرسمي و غیر الرسمي بین مختلف الموارد البشریة في المؤسسة  

و  حل المشكالت التي تحول دون قیام الموارد البشریة بأداء مھامھا بفعالیة و فاعلیة  

 من تأدیة المؤسسةبالتالي تصبح ضغوط العمل كدافع مھم لحل المشاكل التي تحد 

 .ألنشطتھا الیومیة بفعالیة و فاعلیة

                                                           

،دراسة میدانیة على ضباط  مستویات العمل وسبل مواجھتھا في االجھزة االمنیةنایف بن فھد التویم ،  1 
، الریاض العربیة للعلوم االمنیة، جوازات ومرور مدینة الریاض ، رسالة ماجستیر منشورة ،جامعة نایف

 .40،ص2005السعودیة ،
القاھرة ، مصر  ،9،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، ط علم النفس الصناعي والتنظیميفرج عبد القادر،  2 

 .253، ص 2001،
،رسالة  أثر ضغوط العمل على الرضا الوظیفي للموارد البشریة بالمؤسسة الصناعیةشاطر شفیق ،  3 

 .129،ص 2010ماجستیرغیر منشورة ،الجزائر ، 

،رسالة ماجستیر في إدارة األعمال ،جامعة أثر ضغوط العمل على أداء العاملین عیسى إبراھیم المعشر ، 4 
  .43،ص2009الشرق االوسط للدراسات العلیا ،األردن ،
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 اكتشاف الكفاءات المتمیزة داخل المؤسسة، و التي تظھر أثناء التعامل مع ضغوط  

.العمل
1 

 :اآلثار السلبیة 2-7-

  :اآلثار السلبیة لضغوط العمل على مستوى الفرد1-2-7 

 آثار جسدیة أو فسیولوجیة: 

الصداع، : الناحیة الجسدیة للفرد ما یلي التي تتركھا ضغوط العمل علىمن أھم النتائج و اآلثار 

 .الـخ...المعدة أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، قرحة

 اآلثار النفسیة: 

ضغوط العمل و من ھذه  إن الحالة النفسیة لألفراد من أھم المؤشرات التي تدل على تحدید نتائج  

.الـخ...عب المتكررالقلق، االكتئاب،اإلحباط، الت: اآلثار  

 اآلثار السلوكیة: 

متكرر إلى حدوث تغیرات  ویات مرتفعة من ضغوط العمل و بشكیترتب على تعرض الفرد لمست

اإلدمان على الكحول، العنف،  التدخین،: سلبیة في سلوكیاتھ، و من بین ھذه التغیرات نجد

2. الـخ...اضطرابات النوم
 

 :على مستوى المؤسسةاآلثار السلبیة لضغوط العمل 2-2-7 

تعرض الموارد البشریة لمستویات مرتفعة من ضغوط العمل من شأنھ  یتفق الباحثین على أن " 

تحملھا لتكالیف باھضة سواء : عكس مباشرة على مؤسستھا من خاللآثارا سلبیة تن أن یترك علیھا

  ."3. الـخ...العملالتغیب و التأخر أو دوران العمل أو اإلضراب و التوقف عن  تكالیف

 

 

 

 

 

 

                                                           

   44،المرجع السابق ، صشاطر شفیق1 
 .127ص ، المرجع نفسھ 2

 .129نفسھ ،ص  عالمرج3 
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ة ـــــــــــالصـــــــخ  

 المظاھر السلبیة التي تنعكس على األفراد، وعلى مؤسساتھم التي العمل من طضغو تعتبر

لیست جمیع نتائجھا بالضرورة سلبیة، وتعرضنا في ھذا ن بھا مع التأكید أن ضغوط العمل یعملو

  . العمل و أثارھاإلى توضیح ماھیة ضغوط العمل، وضغوط  الفصل
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دھیـــــــــتم  

 یعتبر أداء المربي الجید من أھم العوامل التي تساعد على تحقیق أھدافھ، والقیام بعملھ بكفاءة

لتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة                                وفعالیة، والمربي باعتباره حجز الزاویة في العملیة التربویة 

تساعده على القیام بعملھ على أحسن وجھ، باإلضافة  یجب أن تتوفر فیھ جملة من العوامل التي

تزید من فعالیة أدائھ، وتمكنھ من اإلیجاز  إلى توفر الظروف المادیة والمعنویة المالئمة التي

التربوي الجید مطلب أساسي لكل  والفعلیة الكامنة فیھ، ولھذا فاألداء الفعلي للقدرات العقلیة

، تقف أمام قیامھ بأدائھ ، وھذا لكي یبلغ رسالتھ على أحسن وجھ دون معوقات أو حواجزربيم

  .وفي ھذا الفصل سنقوم بعرض ماھیة األداء
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 عناصر األداء  .1
نجد أنھ یتكون من عدة عناصر ھامة تكون في مجموعھا ما  األداءعناصر  إلىأما إذا نظرنا 

  .یعرف باألداء 

 وتشمل المھارة المھنیة والمعرفة الفنیة والخلفیة العامة عن  :المعرفة بمتطلبات الوظیفة -أ

 .الوظیفة والمجاالت المرتبطة بھا

لى تنفیذ وتنظیم والبراعة والتمكن الفني ع واإلتقانوتشمل الدقة والنظام   :نوعیة العمل -ب

 .األخطاءوالتحرر من العمل 

 .العادیة وسرعة االنجاز  الظروفوتشمل حجم العمل المنجز في   :كمیة العمل  -ج

ویدخل فیھا التفاني والجدیة في العمل والقدرة على تحمل المسؤولیة    :المثابرة والوثوق-د

 1.في مواعیدھا ومدى الحاجة لإلشراف والتوجیھ  األعمالوانجاز 

 .واھتمامات وقیم واتجاھات ودوافع وما یمتلكھ من معرفة ومھارات  :الموظف -ه

وھو ما تتصف بھ البیئة التنظیمیة حیث تؤدى الوظیفة والتي تتضمن مناخ العمل    :الموقف  -و

 2.اإلداریة والھیكل التنظیمي  واألنظمةووفرة الموارد  واإلشراف

 أنواع األداء  .2
إن نوع األداء یكون حسب معیار التقسیم ومن ثم یمكن تقسیم األداء إلى أنواع حسب معیار 

 .، إضافة إلى معیار الشمولیةالمصدر

  حسب معیار المصدر 

 .وفقا لھذا المعیار یمكن تقسیم األداء إلى نوعین األداء الذاتي أو األداء الداخلي

 نوع من األداء أداء الوحدة أي انھ ینتج ما تمتلكھذا الو یطلق على ھ :األداء الداخلي-أ

   3:یليأساسا مما  وارد فھو ینتجالمؤسسة من الم

 سسة الذي یمكن اعتبارھم موردا استًراتیجیا قادر مؤالو أداء أفراد و ھ :األداء البشري

 . خالل تسییر مھاراتھمألفضلیة التنافسیة من  قیقعلى صنع القیمة وتح

 ى استعمال استثماراتھا بشكل فعالسسة علالمؤویتمثل في قدرة  :األداء التقني. 

 المتاحةالیة تھیئة و استخدام الوسائل المالیة ویكمن في فع :المالي األداء. 

  

  

  

  
                                                           

1
 .72،ص1994، الریاض ،السعودیة ، 1،ط بكفاءة أداء العاملین اإلداري اإلشرافعالقة  الحسیني أحمد،   

،دراسة مسحیة على عینة من ضباط الدفاع  خصائص الوظیفة وأثرھا على أداء العاملینالزھرانى حسین ،    2
المدني بالمملكة العربیة السعودیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 

 .22،ص1999،
 .175، بیروت ، لبنان ، ص 1، دار المنل اللبناني ، ط إدارة الموارد البشریة ،اتجاھات وممارساتبربر كامل ، - 3
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 .رجيالمحیط الخادث في ھو األداء الناتج عن المتغیَرات التي تح :لخارجياألداء ا- ب     

وع بصفة عامة لمؤسسة ال تتسبب في إحداثھ و لكن المحیط الخارجي ھو الذي یولده فھذا النفا

التغیرات تنعكس على األداء سواء  وكل ھذه سسةلمؤتتحصل علیھا ا الجیدة التي النتائج یظھر في

 1.تحلیل نتائجھا سسة لمؤذا النوع یفرض على اأو بالسلب،و ھ بباإلیجا

  حسب معیار الشمولیة 

  .األداء الكلي واألداء الجزئي  :ھمانوعین  إلى األداءوحسب ھذا المعیار یمكن تقسیم 

ع العناصر و الوظائف و وھو الذي یتجسد في االنجازات التي ساھمت فیھا جمی :األداء الكلي-أ

للمؤسسة لتحقیقھا،و ال یمكن نسب انجازھا إلى أي عنصر من دون مساھمة  األنظمة الفرعیة

دافھا المؤسسة أھدیث عن مدى و كیفیات بلوغ بمكن الح ذا النوع من األداءالعناصر ،في ھباقي 

نتیجة تفاعل أداء  للمؤسسة في الحقیقة ھو ،الربح و النمو،كما أن األداءملة كاالستمراریة الشا

   أنظمتھا الفرعیة

ینقسم بدوره إلى  و الذي یتحقق على مستوى األنظمة الفرعیة للمؤسسة وو ھ :األداء الجزئي-ب

سم حسب أن یقكن لمعیار المعتمد لتقسیم عناصر المؤسسة حیث یما باختالفتختلف عدة أنواع 

 2.الوظیفي لمعیارا

 أھمیة األداء   .3

یكتسي األداء أھمیة كبیرة لكل من األفراد العاملین وللمؤسسة، ویمتد حتى لألطراف الخارجیة 

 :فيأھمیة األداء  ذات العالقة مع المؤسسة، وتتجلى

  یساھم األداء في تحدید قدرة المؤسسة على استثمار القدرات الكامنة وتوظیف الطموحات

ألن األداء ھو مقیاس لقدرة ودافعیة الفرد اتجاه  والمھارات والمعارف لدى العاملین،

  .عملھ

  في األداءیؤدي األداء الفعال إلى خلق میزة تنافسیة للمؤسسة من خالل االبتكار واإلبداع 

 . وترشید النفقات) تكالیف العمل(یؤدي األداء الفعال إلى تخفیض التكالیف

   یساھم األداء في تحدید مدى نجاح إدارة الموارد البشریة في المؤسسة، ومدى سالمة

 .بالمؤسسة تستخدمھابرامجھا التي تعدھا و 

  العملیة اإلنتاجیة  خالت ومخرجاتایساعد األداء المتمیز في رفع مستوى الجودة في مد

 .في منظمات األعمال

 للدى قوة العمل في منظمات األعما یساھم األداء في تحدید نقاط القوة والضعف.  

  3.یساعد األداء المتمیز في تحقیق أھداف المؤسسة ومدى إشباع حاجات الفرد وأھدافھ 

 

                                                           
  .175 ص ،المرجع السابقبربر كامل،        1
 . 56الكبیسي موقف ، مرجع سابق ، ص    2
 جودة الحیاة الوظیفیة وأثرھا على مستوى األداء الوظیفي للعاملینخلیل إسماعیل إبراھیم ماضي ،    3

 .77،ص2014،أطروحة دكتورة في إدارة األعمال ،جامعة قناة السویس ،اإلسماعیلیة ،مصر ،
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  العوامل المؤثرة في األداء  .4

 :الوظیفي ما یليمن العوامل التي تؤثر على األداء 

 إن المنظمات التي تعمل دون أن یكون لدیھا خطط واضحة  :تحدید أھداف المنظمة

فإنھا ال تستطیع أن تقیس مدى ما تحقق من إنجازات، وھذا  ومعدالت إنتاج محددة،

 .بدوره ینعكس على أداء الموظفین فیھا

   الشك بأن ضعف : القراراتمشاركة المستویات اإلداریة المختلفة في التخطیط وصنع

اإلداریة المختلفة في التخطیط وصنع القرارات، ساھم في إیجاد  مشاركة المستویات

 .ینعكس بدوره على أداء المنظمة ككل فجوة بین اإلدارة العلیا والموظفین، والذي

  إن انخفاض الرضا یعتبر من العوامل األساسیة في تدني معدالت : الوظیفي الرضا

 .األداء

  یعتبر التسیب اإلداري من الظواھر اإلداریة التي لھا تأثیر كبیر في  :لتسیب اإلداريا

 .أداء الموظفین انخفاض معدالت

  إن المشكالت الناتجة عنھ لھا أثر واضح في انخفاض معدالت أداء : التطور التنظیمي

 .الموظفین

  ة للعاملین، یترك آثارایة مناسبإن عجز المنظمة عن توفیر بیئة عمل ماد: البیئة المادیة 

 .العاملین، مما یؤدي إلى ضعف مستوى أدائھم الوظیفي سیئة في نفوس

  یلعب نطاق اإلشراف دوراً ھاماً في التأثیر على األداء الوظیفي، حیث : نطاق اإلشراف

وجود اإلشراف الجید انخفاض الروح المعنویة للموظفین، وخلق جو  یترتب على عدم

 .أداء الموظفین وبالتالي یترك أثراً علىمن عدم الثقة، 

  إن نظام الحوافز على اختالف أنواعھا یسھم في تحفیز العاملین، ویساھم : نظام الحوافز

  1.رفع كفاءة أدائھم ویزید من درجة رضاھم عن العمل  في حثھم على

 اھر ضعف األداء ظم  .5

 :منھا ما یليتوجد مظاھر متعددة لضعف األداء الوظیفي، یمكن أن نعدد 

 اإلنتاجیة الضعیفة وغیر الجیدة في مواصفاتھا، وعدم إنھاء األعمال في الوقت المحدد. 

 الصدام المستمر بین اإلدارة والموظفین وخاصة الجدد.  

  عدم االنسجام مع ثقافة المؤسسة السائدة، وفقدان الحافزیة، وازدیاد حالة الالمباالة لدى

  . العاملین

  والمھارات، وفقدان روح المخاطرة، والتأخر في اتخاذ القراراتضعف المعرفة . 

 2. عدم وجود الرغبة في النمو والتطور الوظیفي 

 

                                                           

، رسالة ماجستیر  أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظیفي للمدراء العاملین في مكتب غزةبضاضو عزمي ،   1 
 .49، ص2010،الجامعة اإلسالمیة ، غزة ،فلسطین ،

،دراسة تطبیقیة على وزارة التربة  أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطویر األداءفدوى ، ،رمضان   2
 . 97، ص2009والتعلیم ، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال ،كلیة التجارة ،الجامعة اإلسالمیة ، غزة ،فلسطین ،
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 طرق قیاس األداء .6
 اختبار فرد وتعینھ في عمل معین، نفترض أن لتحقیق أداء فعال لألفراد، فقرار كل مؤسسة تسعى

الذي لم یقع علیھم االختبار، وقرار فرد في  یكون المختار أداء الفرد لھذا العمل أكثر فعالیة من

  . یفترض أن أداءه سیكون أكثر فعالیة عما سبق التدریب،

    :لذا تثبت البحوث والدراسات بأنھ توجد فئتان من المقاییس یعتمد علیھا في قیاس األداء وھي 

  المقاییس غیر المحكمة -  1

 تجمعیھا أو استنتاجھا من قبل الشخص الذي یقومھذه الفئة من المقاییس ال تتطلب تجریدھا أو 

بجمع القیاسات، وتتألف ھذه البیانات من أشیاء یمكن عدھا أو مشاھدتھا أو مقارنتھا مباشرة من 

ألخر، كما تشتمل المقاییس غیر الحكیمة على مؤشرات اإلنتاج، وھناك مقاییس ال تمثل  موظف

  . اويمباشر، كالغیاب، الحوادث، الشك األداء بشكل

  المقاییس الحكیمة - 2 

 من الوسائل األكثر استخداما في قیاس األداء، وإن عدم إمكانیة قیاس مساھمة الفرد المباشرة في

عملھ قیاسا موضوعیا یدفعنا إلى قیاس ھذه المساھمة من خالل تقدیرات وأحكام اآلخرین وعلى 

یبدو أن جمیع األشخاص المعنیین من االستخدام الواسع لمقاییس األداء الحكیمة، فإنھ  الرغم من

وإداریین، والذین یتم تقییم أدائھم یكونون غیر راضین عنھا بصفة عامة، وذلك  باحثین وأساتذة

الحكیمة معرضة للتحیز المقصود والغیر المقصود، فاألساتذة رغم ما  ألنھم یرو أن المقاییس

ة تبذل طوال العام، إال أنھم دائما الدراسي، ومن مجھودات كبیر یقدمونھم من أداء داخل الصف

 1. المفتشین التربویین من خالل النقطة الممنوحة لھم غیر راضین على تقییم أدائھم من طرف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مركز الكتاب  مدخل في التربیة البدنیة المقاربة النظریةمحمد محمد الحمامي ،عفة مختار عبد السالم ،  

 .92-91،ص1997، القاھرة ، مصر،2،ط
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 :الصةــــــــــــخ

األداء   ھو مجموعة من السلوكیات اإلداریة التي قد ینتج  إنمن خالل ھذا الفصل یتضح لنا 

تكون مرغوبة للعامل و للمؤسسة حیث یتوقف  علیھا آثار سلبیة وأخرى ایجابیة، ھذه األخیرة قد

تكرارھا، ومن أجل  ذلك على مستویات الضغوط التي یتعرض لھا الفرد وكذا طول مدتھا ومدى

تنعكس آثارھا على األداء كان لزاما على المؤسسة تفادي بعض المشاكل التنظیمیة والتي 

نظام لتقییم أداء العاملین من دون استثناء من المشرف إلى المرؤوس وذلك  االستفادة من وجود

  .بطریقة منتظمة وفي أزمنة محددة

 

 

 



  

 

 

 

  

 
    

 

        

 

 

 

ذوي االحتیاجات 

 الخاصة
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مھید ــــــــــــــت  

 األمور، من تختلف فئة ذوي االحتیاجات الخاصة عن الفئة العادیة في كثیر من

التّربویة  بینھا الفارق التّعلیمي في قدرة االستیعاب المعلوماتي لھم، لذلك كان لزاما على المنظومة

نقائصھم  استحداث استراتیجیات تعلیمیة و تقنیة حدیثة تتماشى وقدرات ھذه الفئة، من أجل تكملة

ي ھذا الفصل إلى  فئة ذوي وتغطیة احتیاجاتھم وتنمیة مھاراتھم بصفة عامة، ومن ھنا سنتطرق ف

 االحتیاجات الخاصة ، أقسامھا ، برامجھا ، والقضایا والمشكالت التي تواجھھا مركزین على

  . السمعیة والبصریة عاقةاإلنوعین من اإلعاقة  
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  صةتصنیفات فئة ذوي االحتیاجات الخا  .1

 :كاآلتيتتعدد فئات ذوي االحتیاجات الخاصة حسب نوع اإلعاقة 

o ة یاإلعاقة العقل)Handicap mental.( 

o  اإلعاقة الحركیة ).(Handicap physique  

o  المكفوفین، الصم البكم، ضعاف البصر(  اإلعاقة الحسیة(,  )Le handicap des 

maladie chronique ). 

o اإلعاقة بأمراض مزمنة. 

o ةاإلعاقة االجتماعی ).(Le handicap social  

o اضطرابات التّعلم ( Les troubles d' apprentissage) . 

o اضطرابات المھارات الحركیة  )  Les troubles des force motrice.( 

o 1.التخلف العقلي 

  :بالتركیز على اإلعاقة الحسیة وباألخص اإلعاقة السمعیة والبصریة و في بحثنا ھذا قمنا 

:السمعیةاإلعاقة  -1 -1  

  مفھوم اإلعاقة السمعیة 

 السمعیة من اإلعاقات التّي تندرج ضمن فئة ذوي االحتیاجات الخاصةاإلعاقة 

 2". مدى تأثیر الفقدان السمعي على إدراك وفھم اللّغة المنطوقة"  :ویمكن تعریفھا كاآلتي

 نعني باإلعاقة السمعیة اختالل في السمع یعیق القدرة على التّواصل السمعي

  .واللّفظي

 المعاق سمعیا ھو ذلك الّشخص" :وجھة نظر تربویةكما تعرف اإلعاقة السمعیة من 

 الّذي ال یستطیع االعتماد على حاسة السمع لتعلّم اللّغة أو االستفادة من برامج التّعلیم

  3". المختلفة المقدمة للسامعین

 ھو ذلك الفرد الّذي أصیب جھازه" :تعرف اإلعاقة السمعیة من وجھة نظر طبیة 

منعھ من استخدام النّطق في الحیاة العامة، بشكل طبي كسائر السمعي بتلف أو خلل عضوي 

  4".األفراد العادیین 

 

 

 

                                                           

 ،اإلسكندریة ،1ط  دار مراد علي، االتجاھات الحدیثة في مجال التربیة الخاصة،، ولید السید أحمد خلیفة 1 
 .32-31، ص2006مصر، 

، ص  2013، عمان ،  1، دار المسیرة ، ط اإلعاقة السمعیة، اروق مصطفى ،السید كمال الشربینيأسامة ف 2  
47.  

اإلعاقة السمعیة دلیل عملي  لآلباء والمربین مقدمة في اإلعاقة عصام نمر یوسف ،أحمد سعید درباسي ،  - 3 
 . 26، ص 2007، عمان ،  1لمسیرة ، ط، دار االسمعیة واضطرابات التواصل 

 .26صام نمر یوسف ، مرجع سابق ، ص ع - 4 
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   :تصنیف اإلعاقة السمعیة 
  :تصنف اإلعاقة السمعیة إلى عدة أنواع اعتمادا على معاییر مختلفة نذكر منھا ما یلي

  .یصنّف تبعا لطبیعة الخلل الّذي یصیب الجھاز السمعي :معیار التّشخیص الطبي  - أ

 صمم توصیلي                         (Sourd communication)                 

أو إصابة األجزاء الموصلة للسمع باألذن  عن تعوق قناة أو طبلة األذن الخارجیة عبارة ھو

  . الوسطى كالمطرقة، السندان أو الركاب

 صمم حسي عصبي                          )(Sourd sensoriels  

السمعي الموصل إلى المخ مما یستحیل معھ وصول " عبارة عن حدوث تلف في العصبھو 

  1". الداخلیة مھما بلغت شدتھا الموجات الصوتیة إلى األذن

 صمم مركزي                           ( Sourd central )                  

یتمّكن معھ من تمییز المؤثّرات خلل مما ال  ذلك إلى إصابة المركز السمعي في المخ في یرجع

  ".یصعب عالجھا  السمعیة أو تفسیرھا وھو من األنواع التي

 صمم مختلط أو مرّكب (Sourd mélange ou complexe )                     

 يي العصبأعراض كل من الصمم التّوصیلي والصمم الحس عبارة عن خلیط منھو 

  .حیث یصعب عالجھ 

 صمم ھستیري hystérique)                                         (sourd  

نستنتج أن تصنیف   .صادمة وغیر طبیعیة  یرجع ھذا النّوع للتّعرض إلى ضغوط انفعالیة شدیدة

  .الّذي یصیب الجھاز السمعي أنواع الصمم یكون تَبعا للتّلف

      المعیار التّربوي  - ب

                                    :یصنف الصمم كما یلي 

 الصم                                                          (sourd)                        

تعجز عن  فأكثرھم ھم فئة  دسبل ، 70 ھم أوالئك الذین یعانون من عجز سمعي 

 وأسالیب تعلیمیةالتّعامل بفاعلیة في مواقف الحیاة ویحتاج تعلیمھم إلى تقنیات 

 . ثقیلو السمع (A audition faible)                   

حاسة السمع یتراوح ما بین  وھم أولئك الّذین یعانون من صعوبات أو قصور في 

 .دسبل 70وأقل من  30

                                                                  المعیار الفیزیولوجي  - ج

   .خصائص األطفال المعاقین سمعیا یساعد في اختیار البدائل التّربویة وتحدید ھذا التّصنیف

   (Pert de l'audition  simple )                            الفقدان السمعي البسیط

  . العادیة مع مراعاة البیئة التعلیمیة و الخدمات المقدمة ھذه الفئة في برامج التربیةتوضع 

 

                                                           
  . 15أسامة فاروق مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 1
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                                (Pert de l'audition moyenne ) السمعي المتوسطالفقدان 

  1. كالموالتّدریس السمعي وتدریب ال  فیھ المضّخمات الصوتیة  تستخدم

 )(Pert de l'audition fort الفقدان السمعي الّشدید

خاصة لألطفال ووضعھم في برامج تعلیمیة خاصة، وصفوف   إلى مضّخمات صوتیةیحتاجون 

  .الصم

                                      (Pert accrue de l'audition) االفقدان السمعي الّشدید جد

   2.جدا لھم برامج تربویة مكثّفةتقدم 

                 (Faiblesse d audition technique)                 ضعف السمع النّفسي 

  3. تحویلیة أو حاالت ھیستیریة مع وجود جھاز سمعي سلیمنفسیة  ھي إصابة باضطرابات

معیار تربوي،  ،معیار التّشخیص الطّبي: اإلعاقة السمعیة یتم تصنیفھا اعتمادا على المعایر التّالیة

واألضرار التي لحقت  معیار حسب موقع اإلصابة، حیث یتم من خاللھا معرفة درجة الصمم

  .باألذن 

 :أسباب اإلعاقة السمعیة  

معروفة في عدد  تعددت وتنوعت أسباب اإلعاقة السمعیة نتیجة لعدة عوامل إال أنھا ال تزال غیر

   كبیر من الحاالت نذكر منھا

 (Les facteurs héréditaires)                العوامل الوراثیة 

أو یكون األب  كأن من حاالت الصمم تعزى ألسباب وراثیة 50تشیر الدراسات إلى أن حوالي 

 .األم مصابین أو یحملون جنات متنحیة، تجتمع معا بسبب زواج األقارب

            (La pariade allemande)                                           : الحصبة األلمانیة

أكثر األسباب غیر الوراثیة المسؤولة عن الصمم لدى  إصابة األم بالحصبة األلمانیة منتعتبر 

  . األطفال

                      (Cas de prématurité)                           : حاالت الوالدة قبل األوان

  . األطفال المصابین بالصم- أربعة أضعاف األطفال الصم غیر مكتملي النّمونجد 

  )                                     ( Manque d' oxygène:نقص األكسجین 

  .اإلصابة بالصمم ىعل تأثیر الدماغ لھیسبب تلف في 

 

 

                                                           

 
1
  .73، ص  2009، اإلسكندریة ،  1، ط، دار الوفاء  الصم وتجھیز المعلوماترحاب أحمد راغب ،  - 

 .73حمد راغب ، المرجع السابق ، ص رحاب أ - 2 
 .29عصام نمر یوسف ، المرجع السابق ، ص  - 3 
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                              (Complication du facteur)              :مضاعفات العامل

والجنین موجب العامل، فتتكون مواد مضادة لألجسام الغریبة لألم  تكون األم سالب العامل  ماعند

وتؤدي إلى یرقان حاد یؤدي إلى  مجرى الدم متلفة الكریات الحمراء  وتدخل المشیمة ثم إلى

    1.الموت 

  ) (méningite  التھاب السحائي

    .عدة أنواع من الفیروسات ھو التھاب لألغشیة الواقیة للمخ والنّخاع الّشوكي وھناك

                          (l'inflammation du cerveau )                           التھاب المخ 

   مثل التھاب الغدة النكفیة وقد تسبب الصمم

      (Facteurs indéterminés) محددةعوامل غیر 

  2. األصوات العالیة والصفعات على األذن وغیرھا مثل دخول أجسام غریبة لألذن وثقب طبلة

تعود إلى عوامل   50 حصرھا،نستنتج أن اإلعاقة السمعیة لھا أسباب متعددة ومتنوعة یصعب 

، التھاب المخ ، أو مضاعفات  وراثیة والباقي ناجم عن أسباب أخرى منھا االلتھاب السحائي أو

 .ترجع الصمم إلى عوامل وراثیة  أجریتوغیر ذالك من العوامل ألن أغلب الدراسات التي   

  :احتیاجات المعاقین سمعیا
  :ھذا النّقص ومن بینھا ما یلي شانھا أن تكملیحتاج المعاقین سمعیا إلى وسائل من 

                         (Les pompes)                                                       المضّخمات  

   .السماعات الطبیة أو زراعة القوقعة أو األدوات الحسیةمثل  

                (Modulations de la communication)                  تعدیالت التّواصل

  .)حركات األیدي على الوجھ( وإشارات قراءة الكالم  سھولة رؤیة الوجھ و الشفاه

(  Modulations de l'environnement matériel)    ةتعدیالت البیئة المادی         

.خصوصیات تصمیم الغرفةتتمثل في    

( Modulations de' apprentissage et des outils)      ت  ة و األدواتعدیالت تعلیمی

. التّعلیمیة في مستویات قرائیة مناسبةالوسائل    

                    (Les services de soutien)                                   الخدمات المساندة

   .السمعواستخدامھا، تطویر مھارات  و اللّغة تعلیم وتطویر مھارات الكالم،

   (Les services familias et personnels)   والشخصیة ةالخدمات األسری

  .الخدمات الطبیة والمساعدات المالیةتتمثل في  

  

  
                                                           

 .43عصام النمر یوسف ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .66حمد راغب ، المرجع السابق ، ص رحاب أ - 2 
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 :  وضمن ھذه االحتیاجات یمكن توضیح البرامج التّعلیمیة المطلوبة اآلتیة

  فقدان  كلّما اقتربعرض الحالة على إدارة المدرسة بإمكان المتعلّم االستفادة من السماعة

 .دسبل 40السمع من 

   تكونالعنایة بالمفردات والجلوس في الصفوف األمامیة داخل الفصل العادي وأن 

  .كافیة اإلضاءة

 یحتم أن یحتاج الطّفل إلى تعلّم قراءة الّشفاه إلى تدریبات فردیة على الكالم وعالج 

 1.عیوبھ

:اإلعاقة البصریة 1-2  

  مفھوم اإلعاقة البصریة 

    اإلعاقة البصریة من المنظور اللّغوي

  :تستخدم ألفاظ كثیرة في اللّغة العربیّة للتعریف بالشخص الذي فقد بصره و ھي

 ألعمىا                                                                                 

  .ةالعماء، و العماء ھو الضالل كلمة األعمى أصل مادتھا

  األكمھ 

 .، و الكمھ ھو العمى قبل المیالدمأخوذة من الكمھ

 الكفیف  

 2.أو عمي ، و الكفیف ما كف بصرهه الكلمة من الكف و معناھا المنعأصل ھذ

      اإلعاقة البصریة من المنظور االصطالحي -ب 

یؤثّر البصر بفعالیة ، مّما فیھا القدرة على استخدام حاسة إن اإلعاقة البصریة حالة یفقد الفرد "

  .و تشمل ھذه اإلعاقة ضعفا أو عجزا في الوظائف البصریة  3."سلبا في أدائھ و نموه

  اإلعاقة البصریة من المنظور الطبي -ج 

المخصص  ذلك الفرد الذي یفقد الرؤیة بالجھاز یعرف فاقد البصر من وجھة النّظر الطبّیة أنّھ 

أصابھ خلل،ّ  و ھو إما خلل  ھذا الجھاز یعجز عن أداء وظیفتھ إذالھذا الغرض ، و ھو العین ، و 

 4.طارئ كاإلصابة في الحوادث أو خلل خلقي یولد مع الشخص 

يعاقة البصریة من المنظور التربواإل-د   

 المعاق بصریا من وجھة النّظر التربویة ھو الذي یتعارض ضعف بصره مع تعلّمھ ، و إنجازه

أو  تتم تعدیالت في طرق تقدیم خبرات التعلّم ، و طبیعة المواد المستخدمةبشكل مثالي ، ما لم 

ریف التربوي یشیر إلى ّ أن ّ الشخص الكفیف ھو الذي تحول إعاقتھ دون تعلّمھ بیئة التعلم ، فالتع

                                                           

 .19أسامة فاروق مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 1 
 .08، ص 2001، عمان ،  1، مكتبة زھراء الشرق ، ط قلق الكفیف تشخیصھ وعالجھإیھاب الببالوي ،  - 2 
،  1، دار الصفاء والتوزیع، ط تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة  مخل إلى التربة الخاصةماجدة السید عبید ،  - 3 

 .142، ص2000عمان ، 
 .12إیھاب الببالوي ، المرجع السابق ، ص   -4
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أسالیب  بالوسائل العادیة ، ّ لذلك فھو في حاجة إلى تعدیالت خاصة في المواد التّعلّمیة و في

  1. التّدریس ، و في البیئة المدرسیة بصفة عامة 

البصریة تصنیفات اإلعاقة    

  : إن ّ مظاھر اإلعاقة البصریة متعددة منھا

                                                                       قصر النظر أ 

ألن صور األشیاء تقع  ال القریبة ،تتمثل ھذه الحالة في صعوبة رؤیة الشخص لألشیاء البعیدة 

الطبیعي ، و تستخدم النّظارات  أمام الشبكیة ، ّ و مرد ّ ذلك إلى أن طول العین أطول من طولھا

لكي یسقط ضوء األشیاء على الشبكیة  الطبیة ذات العدسات المقّعرة لتصحیح مجال الرؤیة لدیھ،

  2. نفسھا

   طول النظر  -ب   

األجسام ألن صور  ،ة األشیاء القریبة و لیس البعیدةفي صعوبة رؤی تبدو مظاھر ھذه الحالة

، و یحتاج ھذا الطبیعي ، ّ و ذلك ألن كرة العین تكون أقصر من طولھاالمرئیة تقع خلف الشبكیة

 .ى عدسات محدبة لتصحیح مجال رؤیتھالشخص إل

    حالة صعوبة تركیز النظر -ج  

 ، و یعود السبب إلىلفرد على رؤیة األجسام بشكل مركزو تتمثّل ھذه الحالة في عدم قدرة ا

 ، و یحتاج صاحب ھذه الحالة إلى عدسات أسطوانیةالوضع غیر الطبیعي لقرنیة العین

 3.لتجمیع األشعة الساقطة و تجمیعھا على الشبكیة

:البصریةأسباب اإلعاقة    

 ىإن أسباب اإلعاقة البصریة عدیدة منھا ما یعود إل

  و تشمل عیوب الطبقات و األجزاء المكونة لھا تھاتتعلّق بكرة العین ذاأسباب خارجیة  

   ّ أسباب داخلیة و تتعلق بتلف العصب البصري و بالمراكز العصبیة في المخ

 4.اإلحساسات البصریة  المخصصة لتلقي

   أسباب جینیة وراثیة أو غیر جینیة كتلك التي تسبّبھا سوء التغذیة ، و تعرض األم

لألشعـــة السینیــة ، و العقاقیــر و األدویة ، و األمراض المعدیـــة ، والحصبــة الحامل 

 5.الخ ........ األلمانیــة ،واألمراض الزھریة 

                                                           

 
1
  .142ماجدة السید عبید ، المرجع نفسھ ، ص  - 

 
2
، ص  2008، عمان،  2،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ط ارشاد دوي االحتیاجات الخاصةسعید عبد العزیز، - 

353 . 
 
3
 .354سعید عبد العزیز ، المرجع نفسھ ، ص  - 

4
 .15إیھاب الببالوي ، المرجع السابق ، ص   - 

 
5
  . 153، ص  2008، عمان ،  2، دار وائل ، طمدخل إلى التربیة الخاصةأحمد قحطان طاھر  ،   - 
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 أسباب بیئیة عندما یصاب الفرد ببعض األمراض المزمنة كالتراخوما و الرمد المخاطي 

و ، أمراض الشبكیة و ،  الصدیدي و عمى النّھر ،و المیاه البیضاء ، و مرض السكري

 1...العدسة و ، النھایات العین و ، الحول أمراض

و  ت التي یتعرض لھا الفرد ،البصریة بسبب الحوادث و الصدماو أخیرا قد تحدث اإلعاقة 

   .خاصة بالمناطق المسؤولة عن اإلبصار

:خصائص المعاقین بصریا  

اإلعاقة و  ، تعتمد على طبیعة ھذهالمختلفةكثیرة على مظاھر النّمو لإلعاقة البصریة تأثیرات 

و كذلك مقدار  ،ھا و نوعیة اإلعاقة المرافقة لھا، و نوعاتھ، ّ و درجة اإلعاقة و شدعمر المصاب

   2. الفرص المتاحة للتّدریب و التّعلّم

  :  و بشكل عام یتمیز المعاقون بصریا بالخصائص التالیة

   الخصائص العقلیة  

"  على تشیر الدراسات أنّھ ال توجد فروق كبیرة بین ذكاء المعاقین بصریا و األفراد العادیین 

ستانفورد بنیھ  الجانب اللّفظي من مقیاس وكسلر لذكاء األطفال ، و كذلك الحال على المقیاس

عام نتائجھا أن ّ المعدل ال   للذكاء ، و دعم تلك الدراسة التي قام بھا سامویل ھیز و أشارت

 3". الطبیعي للفرد العادي لذكاء ھؤالء األطفال المعاقین بصریا ، ّ ھو ضمن المعدل

  الخصائص اللّغویة 

یواجھ  ال تؤثّر اإلعاقة البصریة بشكل كبیر على اكتساب اللّغة لدى المعاق بصریا ،و لكن

تعابیر  رؤیةالمعاقون بصریا مشكالت في اكتساب اللّغة غیر اللّفظیة ، فھم ال یستطیعون 

یستخدمھا  و غیرھا من أشكال اللّغة غیر اللّفظیة التي الوجھ و اإلیماءات و اإلشارات 

  4.المبصرون في مواضع كثیرة من محادثاتھم 

المنطوقة  و بالرغم من أنّھ ال توجد فروق بین المعاقین بصریا و العادیین في طریقة اكتساب اللغة

طریقة برایل  ریقة كتابة اللّغة ، حیث یستخدم المعاقون بصریا، ّ إال أنّھ ال یوجد اختالف في ط

للموضوعات  في الكتابة ، كما یواجھون مشكالت في تكوین المفاھیم و مھارات التّصنیف

   5. المجردة خاصة فیما یتعلّق بمفاھیم الحیّز و المكان و المسافة و األلوان

  

  

  

  

                                                           
 .155، ص السابقلمرجع سعید عبد العزیز،ا  - 1

 .353، ص نفسھالمرجع  - 2 
 .360المرجع نفسھ ، ص   - 3

 .19، ص  الببالوي ، المرجع السابقإیھاب  - 4 
، دار المسیرة للنشر والتوزیع ن مقدمة في التربیة الخاصة  تیسیر مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزیز ، - 5 

 .89، ص  2010، عمان ،  4ط
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  الخصائص الحركیة 

أو  ،عاق بصریا كلما اتّسع نطاق بیئتھالقصور الحركي لدى المتزداد المشاكل الحركیة و 

قد  سیفرض علیھ ّ مكونات و عناصر متداخلةمع ھذا التّفاعل "كلّما ازدادت تعقیدا ألن 

  1".یصعب علیھ إدراكھا في غیاب حاسة البصر

 تحریك الیدین أو الدوران حول المكان: ویظھر المعاقون بصریا مظاھر جسیمة نمطیة مثل 

  .د فیھ الفرد المعاق ، ّ أو شد الشعر أو غیرھا من السلوكات النمطیة لموجوا

، ّ حركي لدیھمومع أن األطفال المعاقین بصریا ال یختلفون عن العادیین فیما یتعلق بتطور النّمو ال

م على الوصول إلى األشیاء، ّ ألنھم ال یعرفون تھالمشكالت في اإلبصار تحد من قدر إال ّ أن

  2.بوجودھا

 األكادیمیة الخصائص  

 یعتمد تأثیر اإلعاقة البصریة على التّحصیل األكادیمي للفرد المعاق على شدة و العمر عند

 اإلصابة ، ّ حیث أن األطفال الذین لدیھم إعاقة بصریة جزئیة یحتاجون إلى مواد تعلیمیة ذات

 یحتاجون إلى استخدام طریقة برایلحروف مكبرة و واضحة ، ّ أما األطفال المكفوفین ، فھم 

 ، و تواجھ ھذه الفئة مشكالت جّمة كمشكالت أشكال معالجةللحصول على المعرفة

  3. المعلومات و الصعوبة المتعلّقة بالكتابة في مجال التعلّم المعرفي

 االنفعالیة الخصائص االجتماعیة و  

 دورا كبیرا في بناء ثقتھ بنفسھ تؤدي ّ اتجاھات األشخاص القریبین من الطفل المعاق بصریا

 أو تكیّفھ مع إعاقتھ ، فاالتجاھات االجتماعیة اإلیجابیة نحو المعاق بصریا  و التي یرافقھا

 تقدیم الخدمات ، و البرامج التدریسیة لنشاطات الحیاة الیومیة ، و خصوصا في ما یتعلّق

معاق بصریا بنفسھ ، و تقلیل بمھارة التعرف و التنقل في البیئة ، تعمل على تعزیز ثقة ال

اعتماده على اآلخرین، ّ أما إذا كانت االتجاھات االجتماعیة نحو األطفال المعاقین  درجة

بالرفض و عدم القبول، ّ و عدم تقدیم الخدمات لھم فإن ذلك سیؤدي إلى شعور  بصریا تمتاز

 4.اإلحباط، و ذلك سبب إعاقتھاالعتمادیة، و قلّة الحیلة و إحساسھ بالفشل و بالسلبیة و المعاق 

و  ،و اتصاال بین الخصائص االجتماعیة، ّ أن ھناك ترابطا ھكذا یتبین من خالل ما سبق و

  ، ّ التي یخلفھا كف البصر على ذوي اإلعاقة البصریةو االنفعالیة ،اللّغویة، و الحركیة

 عي ، و حركي ،فلیست ھناك حدود فاصلة بین ما ھو لغوي ، و ما ھو انفعالي ، و اجتما

  5. فكل ّ منھم یصب في وعاء واحد أال و ھو شخصیة المعاق بصریا

 

 

                                                           

  .16الببالوي ، المرجع السابق ، ص إیھاب  - 1 
 .90، ص السابقعبد العزیز ، المرجع تیسیر مفلح كوافحة وعمر فواز   - 2

 .362عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص سعید  - 3 
  .90، ص نفسھفواز عبد العزیز ، المرجع تیسیر مفلح كوافحة وعمر  - 4 
 .28، ص نفسھإیھاب الببالوي ، المرجع  - 5 
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  :االحتیاجات الخاصة يبرامج فئات ذو  .2
 تنوعت برامج ھذه الفئة وتعددت حسب طبیعة اإلعاقة كاآلتي

  (Les programmes de prévention)   البرامج الوقائیة

  .فاعلیة البرامج كلما بدأت مبّكراتعمل على منع المشكالت المحتملة وتزداد 

  (Les programmes thérapeutiques) البرامج العالجیة 

  .ھي التغلب على جانب العجز لدى المتعلّم من خالل التّعلیم أو التّدریب

  (Les Programmes de qualification professionnelle) برامج التّأھیل المھني 

تتناسب  لتطویر عادات العمل المناسبة لدیھ وتدریبھ على مھارةوھي التّي تتضمن إعداد المتعلّم 

 1.مع قدراتھم

  (Les programmes de compensation)  البرامج الّتعویضیة

تعلّم  تھدف إلى تعویض الفئة الخاصة التّي تملك عجز في جانب ما من خالل مساعدتھم في

 2.مھارات بدیلة

المشاكل التّي  من سعت إلى تقدیم برامج بدیلة للحد برامج التّربیة الخاصة مما سبق نلخص أن

على عالج االضطرابات  یواجھھا ذوي االحتیاجات الخاصة، في مراحلھم المبّكرة، وتعمل جاھدة

تجعلھم یستطیعون التّعایش مع  المتنوعة الموجودة فیھم، ثم تقوم بتعویضھم بمھارات وقدرات

  . تناسب قدراتھم ومھاراتھم م أعماال مھنیةالحیاة االجتماعیة، وفي النّھایة توفر لھ

  :ا ومشكالت ذوي االحتیاجات الخاصةقضای  .3

  :تختلف قضایا ومشكالت ھذه الفئة حسب نوع اإلعاقة ویمكن إجمالھا في ما یلي

 قضیة الدمج األكادیمي واالجتماعي  

  قضیة الحقوق والتشریعات  

  قضیة القیاس والتّشخیص 

  التّعلیمیةقضیة البرامج والمواد 

 قضیة اإلحالة 

  3قضیة الوقایة والتّدخل 

بھذه الفئة  ومع تطور مجال التّربیة الخاصة تثار دائما قضایا ومشكالت تزید من االھتمام 

  :وتطورھا من جمیع النّواحي وتتمثّل ھذه القضایا في

 . قضیة الّتدریس الفعال والمعلّم الفعال في الّتربیة الخاصة  

                                                           

 
1
، اإلسكندریة ،  1، دار الوفاء ، ط التقییم والتشخیص لذوي االحتیاجات الخاصةسعید كمال عبد الحمید ،  - 

 .36،ص  2009مصر ، 
، عمان ،  1لمسیرة ط، دار ا قضایا وتوجھات حدیتة في التربیة الخاصةمصطفى القمش ، ناجي السعایدة ،  - 2 

 .30، ص   2008
 .24 -21، ص 2009، عمان ،  2كر ، ط، دار الف قضایا ومشكالت التربیة الخاصةفاروق الروسان ،   - 3
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 " االحتیاجات  قضیة الّتأھیل المجتمعي وتوجیھات حدیثة في تشغیل لذوي

 . " الخاصة

 " قضیة استخدام الّتكنولوجیا والوسائل الّتعلیمیة الحدیثة في تدریس ذوي

 1." الخاصة  االحتیاجات

 االعتمادیة والدافعیة: وتّتضح مشكالت ذوي االحتیاجات الخاصة في الّنقاط الّتالیة

 اإلحباط، والغضب، االّتصال، الّنظرة السائدة بین الّناس نحوھم، االستغاللالخجل، 

2.الجنسي، السلوك الّنمطي
 

 تعدد قضایا ومشكالت فئة ذوي االحتیاجات الخاصة راجع أساسا إلى نوع وشدة

  .اإلعاقة

 :االحتیاجات الخاصة يمة لتدریس ذواإلستراتیجیات والطرق العا  .4

   )( stratégie d'analyse de mission  المھاراتإستراتیجیة تحلیل 

صحیح باالعتماد  المھمة ھي مجموعة من المھارات الحركیة التّي یقوم الفرد بتأدیتھا بشكلإن 

وتحدید األھداف الخاصة بكل  تتبع أخطاء الطفل ومراقبتھ: على مجموعة من األسالیب نذكر منھا

  .فرعیة كاملة إلى وحداتخطأ وتجزئة المھمة التّعلیمیة من وحدة 

   ) تدریب العملیات النّفسیة(إستراتیجیة تنمیة القدرات  

Stratégie de développement des capacités (entrainement. Processus. 

Psychologique)   

من األسالیب  تنمیة القدرات إستراتیجیة أساسیة وفعالة في العملّیة العالجیة، كما أنھا أسلوب دتع

   .التّي تحدد العجز النّھائي وتضع برامج معینة للعالج

  (stratégie de saisie motrice ) ةاإلستراتیجیة الحركیة اإلدراكی

عند تطور  الحركة المعیار األساس األول، الّذي تقوم علیھ المھارات اإلدراكیة والمعرفیةتعد  

محصول معرفي عن  حولھ، ویكون لھالنّمو الحركي للمتعلّم یستطیع أن یستكشف البیئة من 

 . طریق إدراك مثیرات البیئة

    (stratégie psycholinguistique)ة النفس اللغویة إستراتیجی

التّعلّم اللّغویة  یرى أصحاب ھذه اإلستراتیجیة أنھ بإمكان عالج صعوبات التّعلّم ألن صعوبات

 3.مرتبطة باألداء الوظیفي في األداء اللّغوي

                                                           

 .41مصطفى القمش ، المرجع السابق ، ص  - 1 
 -126، ص 2008، عمان ،  2، دار الفكر ، طإرشاد األسر ذوي االحتیاجات الخاصة خولة أحمد یحي،   - 2

127 . 
  .176،ص  2007، عمان ،  1ازوري ، ط، دار الی صعوبات التعلمعصام جدوع ،  - 3
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 stratégie de traitement et correctif)(  التّربیة العالجیة والتّصحیحیة إستراتیجیة

على  تھدف إلى مساعدة ذوي االحتیاجات الخاصة، الكتساب المھارات الّالزمة للتّغلّب
   1.الصعوبات 

  (stratégie compensation) إستراتیجیة التّربیة التّعویضیة

البرامج العالجیة  األھداف التّي یتعّذر تحقیقھا عن طریقتتضمن أدوات ووسائل مكیفة لتحقیق  

  2.ویشتمل التّدریس الفعال في التّربیة الخاصة

  stratégie de matières d'enseignement )( إستراتیجیة المواد التّدریبیة 

متسلسلة ومتكاملة،  یجب على المعلّم أن یكون قادرا على تقسیم البرامج أو المنھاج إلى أجزاء

ینبغي على المعلّم اكتشاف  وعلیھ مراعاة كل العناصر التي یشملھا محتوى المنھاج الدراسي كما

  .نقاط الضعف لدى المتعلّمین

  stratégie d'enseignement des sens)( الحواس المتعددة)تدریب  (إستراتیجیة تدریس

على المھارات  كي یتدربھذه اإلستراتیجیة تحتاج إلى تركیز المعلّم على جمیع حواس المتعلّم 

أو البصریة، ویترّكز  ستیعان بالوسائل التّعلیمیة المرتكزة على الحواس السمعیةمع وجوب اإل

   على استخدام المتعلّم أكثر من حاسة

  stratégie analyse de comportement)التّطبیقي يحلیل السلوكإستراتیجیة الت 

appliqué)  

الزائد وتشتّت  لمعالجة المشاكل السلوكیة، مثل مشاكل النّشاطیقصد بھا استعمال أسالیب تسعى 

 3.االنتباه

 یتضح مما سبق أن المختصون ابتكروا عدة طرق واستراتیجیات في مجال التّربیة

تصب  الخاصة،والغایة منھا ھي مكافحة ومعالجة المشاكل التّي تتعرض لھا ھذه الفئة، فھي كلّھا

.اللّغوي وغیرھا والمعالجة في المجال السلوكي أو النّفسي في مصب واحد، أال وھو التّعدیل  

 داف تدریس ذوي االحتیاجات الخاصةأھ .5

  :تدریس ھذه فئة یرمي إلى تحقیق عدة أھداف تربویة ومن بینھا نذكر ما یلي نجد أن

  4.نسبة اإلعاقة من اإلعاقة وذلك بتبني برنامج وقائي یعمل على تقلیلالحد 

   فئة االحتیاجات الخاصة، وإعداد البرامج التّعلیمیة الخاصة لكل يذوالتّمییز بین فئات. 

 5 استعمال أدوات القیاس والتّشخیص لكل فئة للتّعرف علیھم 

 العمل على تقلیل إمكانیة حدوث اإلعاقة عن طریق إعداد البرامج الوقائیة. 

 إعداد طرق التّدریس المناسبة لكل فئة 

                                                           
 .26الحدیدي ، المرجع السابق ، ص  جمال محمد الخطیب ، منى صبحي - 1
  .27جمال محمد الخطیب ، المرجع نفسھ ، ص  - 2
 .178ام جدوع ، المرجع السابق ، ص عص - 3
 .18فاروق الروسان ، المرجع السابق ، ص - 4
 
5
  .21ماجدة السید عبید ، المرجع السابق ، ص  - 
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  واالجتماعیة توفیر الرعایة الصحیة والنّفسیة 

 مراعاة الفروق الفردیة 

  العمل على نشر الوعي الثّقافي، وخاصة ثقافة ذوي االحتیاجات الخاصة بین أفراد 

 1.المجتمع حتى یكونوا على درایة وعلم بمجال التّربیة الخاصة

 تقدیم جمیع الخدمات التي تساعد المتعلّم المعاق 

 ،بكل فئة من فئات ذوي االحتیاجات إعداد الوسائل التّعلیمیة التّقنّیة الخاصة 

 2.الخاصة

في أن تقدم لھ  تدریس فئة ذوي االحتیاجات الخاصة یھدف إلى تأمین حق المتعلّم غیر العاديإن  

  .المجتمع كافة الخدمات التي تمكنھم من تجاوز، وتدارك نقصھم، والتّعایش مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 43 -33لحمید ،المرجع السابق ، ص سعید كمال عبد ا - 1 
 .22، ص مصطفى القمش، المرجع السابق  - 2
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ة ــــــــــــــالصــــــــــخ  

الفصل إلـى ماھیة ذوي االحتیاجـات الخاصـة باعتباره مفھـوم مركب من  ھذا فيتعـرضنا 

الحاجــة والخصوصــیة للداللــة علــى القصــور فــي أداء بعــض الوظــائف الجســمیة  كلمتـي

والمعرفیــة، وبالتـالي فھـو یحمـل معنـى إنسـانیا وایجابیـاً لھـذه الفئـة خاصـة مـنھم المعـاقین 

الخفیفــة والمتوســطة الــذین لــدیھم قابلیــة للــتعلم والتــدریب  مـن الفئـة كونھم عیا وبصریاسم

   .والتدریب الجید من طرف المربین إذا مــا تــوفرت لھمــا فــرص الــتعلم
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 منھجیة البحث   .1
  تعریف المنھج 1 -1

مجموعة القواعد  واإلجراءات واألسالیب التي تجعل العقل یصل إلى معرفة حقة ، بجمیع ھو    

  1.األشیاء التي یستطیع الوصول إلیھا بدون أن یبذل مجھودات غیر نافعة 

، من لصحیح لسلسلة من األفكار العدیدةھو عبارة عن فن التنظیم ا"  :ویعرفھ إحسان محمد حسن

، وإما من أجل البرھنة علیھا لآلخرین عندما عندما نكون بھا جاھلینن الحقیقة أجل الكشف ع

  2". نكون  بھا عارفین 

وتختلف المناھج باختالف المواضیع، ولكل منھج وظیفتھ وخصائصھ، وبالتالي فطبیعة الظاھرة 

، وفي دراستنا ارتئینا أن ختیار المنھج المناسب ھي التي تفرض على الباحث اموضوع الدراسة 

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي والمنظم لوصف ظاھرة " ھوالتحلیلي یكون المنھج الوصفي 

   3".أو مشكلة للدراسة الدقیقة 

اعتباطیا وال عفویا وإنما جاء بعد جھد وتفكیر وتحمیص ألنھ األمثل واختیارنا لھذا المنھج لم  

ضغوط " ستنا الحالیة والمتعلقة بمحاولة دراسة ومقاربة مسألة  واألنسب في نظرنا إلنجاز درا

 حاولنا بالتحدید وصف ظاھرتي ضغوط، إذ " العمل وأداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة 

  .ل مدى التأثیرات الموجودة بینھماالعمل من جھة و كذا األداء الوظیفي من جھة أخرى ، وتحلی

  مصادر جمع المادة العلمیة  .2

یستخدم الباحث أكثر من طریقة أو أداة لجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة أو لإلجابة عن   

أسئلتھا أو لفحص فرضیاتھا إذ یجب على الباحث أن یقرر مسبقا الطریقة المناسبة لبحثھ أو 

وأن یكون ملما باألدوات واألسالیب المختلفة لجمع المعلومات ألغراض البحث  العلمي دراستھ ، 

ة علیھ فقد اجتھدنا في محاولة تحدید وانتقاء األدوات المنھجیة العلمیة التي سنعتمدھا في مقارب، و

  :موضوع دراستنا ونذكر من بینھا 

  المالحظة 1 -2

األداة التي تھیأ للباحث " التي تعتبر من األدوات الھامة في جمع المعلومات والحقائق وھي    

في صورتھ الطبیعیة ، وفي مواقف معینة ، وھذه  فرصة مالحظة السلوك الفعلي للجماعة

    4".المالحظة ال تكون عابرة وعادیة ، بل تكون مالحظة عقالنیة وفق مخطط منھجي 

   

                                                           
، عمان  1، ط ، مؤسسة الوراق الرسائل الجامعیة أسس البحث العلمي إلعدادمروان عبد المجید إبراھیم ،  - 1

 .06، ص2000األردن ، 
 ، الدار العلمیة للطباعة والنشر ،  األسس العلمیة لمنھج البحث في العلوم االجتماعیةإحسان محمد حسن ،  - 2
 .65، ص1976، بیروت ، لبنان ،  2ط

رة ، اإلدامناھج البحث في العلوم االجتماعیة األساسیات والتقنیات واألسالیب ، علي معمر عبد المومن - 3
 .287، ص  1العامة للمكتبات ، ط

، مصر ،  2معارف ، ط، دار ال -البحث  دراسة في طرائق –علم االجتماع والنھج العلمي طالل الفوال ،  - 4
 .171، ص  1986
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   االستمارة 2 -2

جل الحصول على نموذج یضم مجموعة أسئلة توجھ إلى األفراد من أ" والتي تعرف بأنھا  

تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة  ، أو مشكلة أو موقف ویتممعلومات حول موضوع

  1".الشخصیة أو أن یرسل إلى المبحوثین عن طریق البرید 

كنا سنوزعھا  على عینة من والتي " االستمارة "في ھذه الدراسة على أداة  ماد عتأردنا اال ولقد

مجال  –یة مربیا بكل من مدرستي اإلعاقة السمعیة واإلعاقة البصر32المربیین والذي بلغ عددھم 

تأثیر " للطور االبتدائي والمتوسط ، باعتبارھا أداة أساسیة  في دراسة موضوعنا      –الدراسة 

، حیث تضمنت االستمارة مجموعة " ضغوط العمل على أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة 

حسب  من األسئلة الموجھة للمربین ، بمختلف فئاتھم وأعمارھم وتم تقسیمھا إلى أربعة محاور

  :فرضیات البحث وھي 

  .أسئلة 07ى یتضمن البیانات الشخصیة والذي یحتوي عل :المحور األول 

العمل على  أداء  تأثیر  عبئ" ولى والتي تتمثل في یتضمن بیانات الفرضیة األ :المحور الثاني

  .أسئلة  06، والتي احتوت على " مربي ذوي االحتیاجات الخاصة 

تأثیر صراع الدور على أداء " بیانات الفرضیة الثانیة والتي تتمثل في ویتضمن  :المحور الثالث

  .أسئل 06تي احتوت ھي األخرى على وال" المربین 

تأثیر وسائل العمل على أداء " ویتضمن بیانات الفرضیة الثالثة والتي تتمثل في  :المحور الرابع

  .أسئلة 06والتي احتوت كذالك على " المربین 

  .سؤاال 25مجوع أسئلة استمارتنا ن وبالتالي یكو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،  1999، القاھرة ، مصر ،  1، دار المعرفة الجامعیة ، ط علم االجتماع والمنھج العلميمحمد علي محمد ، - 1 
 . 339ص 
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 :المقابلة 3 -2

تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف مواجھة یحاول فیھ الشخص القائم بالمقابلة أن یستثیر 

حصول على بعض البیانات ، أو أشخاص آخرین للومات أو آراء أو معتقدات شخص آخرمعل

  1. الموضوعیة

   : والمقابلة نوعان 

   :المقننةالمقابلة  -أ

  .موعة من الضوابط التي تخدم البحثوھي التي یبنیھا الباحث على مج   

   :المقابلة الغیر مقننة –ب 

وھي التي یقوم الباحث فیھا بفتح المجال أمام المبحوث للتحدث بكل تلقائیة عن الخطوط  

  2.العریضة للموضوع دون أیة ضوابط 

   :الدراسة االستطالعیة 4 -2

االستطالعیة من أھم الخطوات التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة إستشرافیة من تعد الدراسة  

أجل اإللمام بجوانب دراستھ المیدانیة ، وقد قمنا بإجراء دراستنا االستطالعیة بدایة بزیارة 

مدرستي اإلعاقة السمعیة والبصریة ومقابلة بعض المربین في كلتا المدرستین ، والتي أعطتنا 

وع الدراسة وساعدتنا على التحدید الدقیق لإلشكالیة والتوصل إلى صیاغة فكرة حول موض

  .فرضیات البحث 

  :العینة 2-5

" أداء مربي ذوي االحتیاجات الخاصة  تأثیر ضغوط العمل على" نتیجة لتناولنا موضوع    

بمدرستي اإلعاقة السمعیة والبصریة ، التي تحتوي على العدید من األطراف التي قد تتعرض 

سواء كانوا معلمین أو مربین أو موظفین ، أو حتى مدیر المدرسة ، فھذه األطراف للضغوط 

وعة جزئیة من مجتمع الدراسة عبارة عن مج" تحكمت تلقائیا في نوع العینة والتي تعرف بأنھا 

األصلي یتم اختیارھا بطریقة معینة وإجراء الدراسة علیھا ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمیمھا 

  ".على كامل مجتمع الدراسة األصلي 

ونظرا لتناولنا موضوع ضغوط العمل داخل مدرستي اإلعاقة السمعیة والبصریة ، فإن ھذا   

طبیعة العینة التي قمنا بتحدیدھا ، ألن ضغوط العمل تختلف من  الموضوع ھو الذي فرض علینا

فئة ألخرى ، من فئة المعلمین وفئة المربین والموظفین وحتى المدیر ، وعلى ھذا النحو فإن 

والتي تعني أن ) القصدیة ( العینة التي اخترناھا في دراستنا ھي العینة الغیر العشوائیة العمدیة 

  .ھ على فئة معینة الباحث یعتمد في دراست

  

                                                           

والنشر  ،زعیاش للطباعة تدریبات على منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، زرواتيرشید  - 1 
 .199، ص  2012،الجزائر ، 

، 1999، القاھرة ، مصر ،  1، طدار الطلیعةاألسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعي، ، إحسان محمد حسن 2 
 .105 -104ص 
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، وتحلیل المحتوى بعد ت االستمارة والمقابلة العلمیتین، المالحظةویكون ھذا التعمد العتبارا 

   1.الحصول على بیانات بأداة أو أكثر

مبحوث بالنسبة لمربي ذوي االحتیاجات الخاصة في كل  32وعلیھ فقد اخترنا عینة تتكون من   

  .والبصریةمدرستي اإلعاقة السمعیة من 

  التعریف بمیدان الدراسة  .3

  المجال المكاني عن میدان الدراسة 1 -3   

واإلعاقة البصریة ،  یتمثل المجال المكاني لھذه الدراسة في  كل من مدرستي  اإلعاقة السمعیة  

بوالیة برج بوعریریج اللتین تقعان بمركز المدینة ، ونشیر ھنا أننا لم نتحصل على المعطیات 

المطلوبة التي تخص المجال المكاني ، وذالك راجع إلى الوضعیة الوبائیة التي مست البالد تبعا 

، وما نتج عنھ من إغالق لكافة المؤسسات والقطاعات وعلیھ تعذر  19النتشار فیروس كوفید 

  .علینا الحصول على المعلومات الالزمة 

  المجال البشري  2 -3

المعطیات التي تخص المجال البشري ، نظرا لنفس السبب تعذر علینا الحصول على كافة  

  .السالف ذكره 

  المجال الزماني  3 -3

، 2020مارس  10إلى  2020شھر فیفري من أوائل بدایة  ،منا بإجراء دراستنا االستطالعیةق

  .تنا نظرا لنفس السبب السالف ذكرهوتعذر علینا إكمال دراس

                                                           

مؤسسة وارث  أخالقیات البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة والتربویة واالجتماعیة ،سعید جاسم األسدي ،  - 1 
 .99، ص  2007،  2صرة ، العراق ، طالثقافیة ، الب
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  تــمةاــــــخ                                                

مما الشك فیھ أن أي بحث علمي إال ولھ نھایة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة تمھد            

بتأثیر ضغوط العمل على أداء مربي ذوي " ألفكار ومناقشات أخرى ، وفي بحثنا ھذا المتعلق 

، وانطالقا من أن ضغوط العمل ظاھرة غیر عادیة وغیر مرغوب فیھا ، " االحتیاجات الخاصة 

وذالك لما تخلفھ من وخاصة في القطاع التربوي وبالتحدید عند فئة ذوي االحتیاجات الخاصة ، 

 بشكل خاص ،  بشكل عام وعلى أداء المربي آثار سلبیة على أداء وفاعلیة المدرسة والتالمیذ

اور العملیة التعلیمیة والتربویة ، فھو الوسیط بین التلمیذ وبین ما كون ھذا األخیر یعد أحد مح

یجب أن یقدم لھ من معلومات ومعارف ومھارات لذالك فإن صحتھ النفسیة والبدنیة ، ینبغي 

  .النظر إلیھا بعین االعتبار من أجل تحقیق نظام تربوي فعال 

األقل الحد منھا أصبح ضروریا ،   الظاھرة أو علىوبالتالي ضرورة القضاء على ھذه          

مدارس التربیة الخاصة ھي أھم القطاعات لما تقوم بھ من  القطاع التربوي و خاصة كون 

معالجة جوانب التربیة والقیم واألخالق والمعرفة لتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة ، فھي تھدف 

  .ى االندماج داخل المجتمع إلى إكساب ھذه الفئة القیم والمعرفة التي تؤھلھم وتساعدھم عل

المھارات واألسالیب المناسبة للحد من الضغوطات التي  ومن أجل ذالك یجب توظیف         

یتعرض لھا المربین ، وذلك من خالل تحسین البیئة التعلیمیة وتقدیر اإلدارة الحتیاجات المربین 

المساندة ، ن نفسیین واجتماعیین وعاملین في الخدمات وتوفیر مرشدی المادیة والمعنویة ، 

بین أطراف العملیة ، والعمل على توفیر عدة خدمات للحد من ھذه دوار وتعزیز مبدأ تكامل األ

  .الضغوطات 

ضغوط العمل تنبع من مصادر مختلفة، فإنھ من وتأسیسا على ما سبق یمكن القول أن      

صفة مالزمة لجمیع  انھائیاً داخل المؤسسة التربویة ، ألنھ اھوالقـضاء علیـ االصعوبة استبعادھ

تقلیص آثارھا السلبیة باالعتماد على مجموعة ، ولكن باإلمكان فراد المؤسسة ولیس المربین فقط أ

العمل على تخفیض مستوى ضغط  ، كما أن لیس من الـضروريمن االستراتیجیات المساعدة 

قسط منھ لما یرتبط بھ من فوائد ما دام  المھم اإلبقـاء علـى العمل في جمیع األحوال، بل أنھ من

  . في نطاق تحمل الفرد
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 .م2006، اإلسكندریة، مصر، 1الطباعة والنشر، ط

 ، 1محمد علي محمد، علم االجتماع والمنھج العلمي، دار المعرفة الجامعیة، ط -42

 .م1999القاھرة، مصر، 

 تربیة البدنیة المقاربة محمد محمد الحمامي، عفة مختار عبد السالم، مدخل في ال -43

 .م1997، القاھرة، مصر،2النظریة، مركز الكتاب، ط

 مروان عبد المجید إبراھیم، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة،  -44

 .م2000، عمان األردن، 1مؤسسة الوراق، ط

 ة في التربیة الخاصة، ثحدیمصطفى القمش، ناجي السعایدة، قضایا وتوجھات  -45

 .م2008، عمان، 1ط دار المسیرة

دار مواجھتھا،  استراتیجیات الضغوط النفسیة والمدرسیة و :مصطفى منصوري -46

 .م2017،عمان ، األردن ،  1أسامة للنشر والتوزیع ، ط

 

 معن محمد عیاصرة، ومروان محمد بن أحمد، إدارة الصراع واألزمات  -47

 .م 2008عمان، األردن،،1، طوضغوط العمل، دار حامد للنشر والتوزیع

 الكتابة العامة لمدیریة الشباب والطفولة، قسم  : وزارة الشباب والریاضة -48

 . م2005،الطفولة، مشروع مؤسسة حمایة الطفولة 

 ولید السید أحمد خلیفة، االتجاھات الحدیثة في مجال التربیة الخاصة، دار مراد  -49

  .م2006، اإلسكندریة، مصر، 1علي، ط

 

  : المعاجم والموسوعات والقوامیس: 1-2

  

، 2أحمد زغبي بدوي، معجم المصطلحات للعلوم اإلداریة، دار الكتب العصریة، ط -1

 .م1974

معجم المصطلحات النفسیة والتربویة، الدار المصریة : شحاتة حسن، زینب النجار -2

 .م2003اللبنانیة، لبنان، 

 .م1995الجامعیة، قاموس دار االجتماع، دار المعرفة : محمد عاطف -3

 .م1972،، القاھرة، مصر2المعجم الوسیط، دار المعارف، ط: مجموعة من المؤلفین -4
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، بیروت، 1المنجد في اللغة العربیة واإلعالم، دار الشرق، ط: مجموعة من المؤلفین -5

  .م1996لبنان، 

، بیروت، لبنان، 43المنجد في اللغة واإلعالم، دار المشرق، ط: مجموعة من المؤلفین -6

 .م2008

  :المــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت: 1-3

  

إبراھیم أمین القریوتي وفرید مصطفى الخطیب، االحتراق النفسي لدى عینة من معلمي  -1

الطالب العادیین وذوي الحاجات الخاصة باألردن، مجلة كلیة التربیة، جامعة اإلمارات 

  .م2006 ، 230العددالعربة المتحدة،

إیھاب عبد العزیز عبد الباقي الببالوي، دراسة منشورة في مركز الخدمة لإلستشارات  -2

، 11البحثیة، شعبة الدراسات النفسیة واالجتماعیة، كلیة اآلداب، جامعة المتوقیة، العدد 

  .م2002

جاسم مشتت داوي وسعد عبد عابر، مصادر ضغوط العمل التي یتعرض لھا العاملون  -3

 .م2009، 27لحكومي، المجلة العراقیة للعلوم األردنیة، العدد في القطاع ا

 .م1981، 05، مجلد 01زھیر الصباغ، ضغط العمل، المجلة العربیة لإلدارة، العدد -4

 

  :الرسائــــــــــــــــــل الجـــــــامعیة والمذكـــــــــرات: 1-4

في البنوك االسالمیة،  أحمد محمود خالد الحلبي، أثر ضغوط العمل على االداء الوظیفي -1

 م2011رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الشرق االوسط االردن ،

حسین الزھرانى، خصائص الوظیفة وأثرھا على أداء العاملین، دراسة مسحیة على عینة  -2

من ضباط الدفاع المدني بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 .م1999منیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األ

أثر ضغوط العمل على الرضا الوظٌیفي للموارد البشٌرة بالمؤسسة الصناٌعة، : شفٌق شاطر -3

سونلغازـرسالة ماجستیر ـ جامعة أمحمد بوقرة،  ،ٌمیدانیة بمؤسسة إنتاج الكھرباء دارسة

 .م2010.بومرداس

في مكتب  عزمي بضاضو، أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظیفي للمدراء العاملین -4

 .م2010غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 
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علي بن حمد سلیمان النوشان، ضغوط العمل وأثرھا على اتخاذ القرارات، رسالة  -5

 .م2004ماجستیر في العلوم االداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة، السعودیة، 

لى أداء العاملین، رسالة ماجستیر في إدارة عیسى إبراھیم المعشر، أثر ضغوط العمل ع -6

 .م2009األعمال، جامعة الشرق االوسط للدراسات العلیا، األردن ،

فدوى رمضان، أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطویر األداء، دراسة تطبیقیة  -7

ة على وزارة التربة والتعلیم، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال، كلیة التجارة، الجامع

 .م2009اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 

مبارك بن فالح مبارك الدوسري، ضغوط العمل وعالقتھا بالرضا الوظیفي لألفراد  -8

العاملین في مراكز الحدود، رسالة ماجستیر في العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة 

 .م2010للعلوم األمنیة، السعودیة، 

وط العمل لدى موظفي المؤسسات العقابیة، مكناسي محمد، التوافق المھني وعالقتھ بضغ -9

 .م2007، مذكرة مقدمة لنیل شھادةالماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر

نایف بن فھد التویم، مستویات العمل وسبل مواجھتھا في االجھزة االمنیة،  -10
دراسة میدانیة على ضباط جوازات ومرور مدینة الریاض، رسالة ماجستیر منشورة، 

 .م2000ایف العربیة للعلوم االمنیة، الریاض، السعودیة ،جامعة ن
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

–برج بوعریریج  –محمد البشیر االبراھیمي   

 كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

 

 قسم علم االجتماع          

 تخصص  علم االجتماع تنظیم وعمل 

 مستوى  السنة الثانیة ماستر 

 

تأثیر ضغوط العمل على أداء مربي                                 

ذوي االحتیاجات الخاصة                                      

 

الرجاء اإلجابة على ھذه األسئلة التي تدخل في إطار إعداد مذكرة ماستر في علم 

یار أمام الخ(  بة بدقة وتركیز بوضع عالمة االجتماع تنظیم وعمل ، أرجو اإلجا

المناسب لكل سؤال من أسئلة االستمارة مع ضرورة اإلجابة على جمیع األسئلة 

.وذالك لضمان دقة وموضوعیة النتائج   

 

 من إعداد الطالبة                                                    إشراف األستاذ

 مھدي كوثر                                                            محمودي سلیم 

 

  

          

2020 – 2019الجامعیة السنة   



 

 

  01ملحق رقم 

 االستمارة 

المحور األول البیانات الشخصیة     

الجنس          ذكر                  أنثى   -1  

        40 -35،         35 -30سنة        ،  30 - 25سنة           ،  25السن     أقل من  -2

.سنة فما فوق          35  

.المستوى التعلیمي   بكالوریا          ، لیسانس         ، ماستر          -3  

.االجتماعیة   أعزب          ، متزوج          ، مطلق          الحالة  -4  

.غیر مترسم         الوضعیة المھنیة   مترسم            ،  -5  

سنة         15 – 10سنوات         ،  10 -5سنوات        ، 05سنة إلى   الخبرة المھنیة    -6

.سنة فما فوق         15     

.اإلعاقة المتكفل بھا   سمعیة        ، بصریة          نوع  -7  

 

العمل  المحور الثاني   عبئ  

ھل تشعر بالتعب واإلرھاق لكثرة العمل المطلوب منك   -8   

ال                               نعم                             

ھل األعمال المكلف بھا بالنسبة لك  -9  

.واضحة            ،  نوعا ما          ،  غیر واضحة                    

ھل العمل الموكل إلیك ھو في حدود طاقتك  -10  

نعم                     ال                    

عل یؤدي ھذا إلى ) ال ( إذا كانت اإلجابة ب   

عدم إتقان المھمة الموكلة إلیك           -أ  

أخطاء نتیجة التوتر           ارتكاب -ب  

تأخر في أداء المھمة                  -ج  

 



 

 

ھل ھناك وقت للراحة أثناء الدوام  -11  

نعم               ال                     

ھل یسبب لك ھذا ) ال (في حالة اإلجابة ب   

إرھاق وعدم القدرة على العمل            - أ   

یؤدي بك إلى اقتطاع وقت من الراحة من الدوام الرسمي          -ب  

ھل الحجم الساعي ال یتناسب مع عملك  -12  

نعم                   ال                    

ھل تؤثر إعاقة التلمیذ على طبیعة عملك  -13  

نعم                  ال             أحیانا                    

 

 المحور الثالث  صراع الدور 

ھل تكلف بأعمال ال تناسب تخصصك  -14  

نعم             ال                     

ھل یطلب منك القیام بأعمال تتناقض مع القیم والمبادئ العامة للوظیفة  -15  

نعم                 ال             أحیانا                       

ھل یتدخل اآلخرین في مجال عملك  -16  

نعم                ال                     

ھل یسبب لك ھذا ) نعم ( في حالة اإلجابة ب   

عدم قدرتك على إنجاز عملك بأسلوب سلیم            -أ    

ھل یطلب منك تنفیذ أعمال متعددة ومتناقضة من عدة رؤساء  -17  

ال           أحیانا          نعم                      

أداء عملك ھل یتدخل المسؤولین في  -18  

نعم             ال             أحیانا                    

 



 

 

ھل األعمال المكلف بھا بعیدة عن مھاراتك وخبراتك  -19  

ال                 نعم                   

 المحور الرابع  وسائل العمل 

ھل تعاني المدرسة من ندرة الوسائل التعلیمیة المناسبة لھذه الفئة  -20  

نعم             ال                    

ھل یسبب لك ذالك ) نعم ( إذا كانت إجابتك ب   

مشاكل أثناء أدائك لوظیفتك              -أ    

صعوبات أثناء تعاملك مع التالمیذ           -ب   

ھل تلقیت تدریبا على استخدام األجھزة والوسائل التعلیمیة المناسبة  -21  

نعم                 ال                    

ھل تنوع في استخدام الوسائل التعلیمیة  -22  

نعم                ال                أحیانا                    

دي بك للضغط والتوتر ھل عدم إتقانك للوسیلة التعلیمیة یؤ  -23  

نعم               ال                    

كیف ذالك ) نعم ( إذا كان   

ھل تتوفر وسائل تعلیمیة تناسب وتلبي احتیاجات التالمیذ  -24  

ال                   نعم                     

ھل تجد صعوبة في تطبیق التكنولوجیا الحدیثة مع تالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة  -25  

ال             أحیانا                         نعم           
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