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 مقدمة

حيز ىاـ مف دراسات الباحثيف االجتماعييف ،لما ليا مف  استحوذ موضوع ضغوط العمؿ عمى

تكاد تخمو أي مينة مف الضغوط  انعكاسات عمى األفراد واتجاىاتيـ وأدائيـ في العمؿ ،حيث ال

نة التعميـ مف أكثر الميف التي يتعرض فييا األفراد مف ضغوط لما تنطوي عميو ميإف  المينية ،

مف أعباء ومتطمبات ومسؤوليات كثيرة فيي تتطمب توفير معايير خاصة لممعمـ إذ يواجو ىذا 

بتدائي طبيعة العمؿ في قطاع التعميـ اال األخير في مختمؼ المراحؿ التعميمية ضغوط عديدة،بحكـ

وخاصة في ظؿ وجود أعباء مينية رض باستمرار لمواقؼ ضاغطة تؤثر عمى أدائو فإف المعمـ يتع

مستمرة في البرنامج التعميمي في ظؿ تبني تقنيات وأساليب جديدة في العممية وتغيرات 

التعامؿ معيا بشكؿ إيجابي بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التعميمية،فيي تستدعي بدورىا مف المعمـ 

براز األىمية الكبيرة لممعمـ في العممية التعميمية والتعرؼ عمى أىـ وإل ،التربوية المطموبة منو 

ضغوط العمؿ التي تواجيو في البيئة التعميمية وكيؼ تؤثر عمى أدائو الميني حاولنا في ىذه 

فصوؿ 4الدراسة تحميؿ ذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى الموضوع في شقيف :شؽ نظري احتوى عمى 

 :فصوؿ 6ي أف دراستنا تضمنت وشؽ ميداني احتوى عمى فصميف أ

ية قتراب المنيجي حيث تضمف أسباب اختيار الموضوع ،أىمبعنواف اال :الفصؿ األوؿ

اإلشكالية والفرضيات وتحديد المفاىيـ لنطرح بعدىا بعض الدراسات الدراسة،أىداؼ الدراسة ،

 لمدراسة. نظريةأخيرا المقاربة الو السابقة التي تطرقت إلى مثؿ ىذا الموضوع 

 طرقنا فيو إلى عناصر ضغوط العمؿ،حيث تتمثؿ في ماىية ضغوط العمؿ  الثاني:الفصؿ 

 واآلثار الناجمة عنو. النظريات التي تناولت ضغوط العمؿ أنواعو وأىـ مصادره،
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 األداء، تمثؿ في ماىية األداء حيث جاءت عناصره كاآلتي العوامؿ المؤثرة عمى الفصؿ الثالث:

 األداء وأىـ النظريات التي فسرت األداء.محددات األداء،أنواع 

لى صفات معمـ إ فيو حيث تطرقنا ،المسؤوليات واألدوار معمـ االبتدائيتمثؿ في  الفصؿ الرابع:

 أىـ أدواره وأخيرا أىـ الصعوبات والعراقيؿ التي تواجيو. مسؤولياتو، االبتدائي،

فيو إلى مجاالت الدراسة )المجاؿ الفصؿ الخامس:الخاص باإلجراءات المنيجية لمدراسة تطرقنا 

والمنيج المستخدـ في الدراسة وأدوات الدراسة)المبلحظة،المقابمة،االستمارة(  المكاني،البشري،الزمني(

 ومجتمع الدراسة والعينة.

خصائص عينة الدراسة،عرض الفصؿ السادس:تطرقنا فيو إلى عرض وتحميؿ البيانات الميدانية )

ولى،عرض وتحميؿ بيانات الفرضية الثانية( كما تطرقنا أيضا إلى وتحميؿ بيانات الفرضية األ

في ظؿ الدراسات السابقة(.في ظؿ األىداؼ ،مناقشة النتائج)في ظؿ الفرضيات،
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  تيار الموضوعخأسباب ا-1

 اتيةأسباب ذ1.1

 الشخصية في دراسة مثؿ ىده المواضيع.الرغبة -

ط يتعامػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػا معممػػػػػػػػػو االبتػػػػػػػػدائي مػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػغو الطمػػػػػػػػوح الشخصػػػػػػػػػي لمعرفػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػي -

 العمؿ التي تواجييـ.

 ب موضوعيةأسبا1.2

 عتبار موضوعي مف المواضيع الجديدة في الوقت الحالي.ا-

 بتدائي.لعمؿ،وتأثيرىا عمى أداء معممي االىتماـ بموضوع ضغوط اقمة اال-

اإلغفػػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػاـ لممشػػػػػػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػببيا ضػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػؿ وكيػػػػػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػػػػػأثر عمػػػػػػػػػػػػى أداء -

 المعمميف.

 بتدائي.االمعممي قتراف ضغوط العمؿ مع اإلضرابات التي يقـو بيا ا-

حداثػػػػػػػػػػػػة الموضػػػػػػػػػػػػوع بالنسػػػػػػػػػػػػبة إلصػػػػػػػػػػػػبلحات التعميـ،وانعكػػػػػػػػػػػػاس دلػػػػػػػػػػػػؾ اإلصػػػػػػػػػػػػبلح عمػػػػػػػػػػػػى أداء -

 المعمميف.

 .أىمية الدراسة2

  من الناحية العممية 1.2

تكمػػػػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػدىا العممي،أنيػػػػػػػػػػػػا تتنػػػػػػػػػػػػاوؿ موضػػػػػػػػػػػػوع متصػػػػػػػػػػػػؿ بسػػػػػػػػػػػػيرورة 

 تحممػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػف متغيػػػػػػػػػػػػػػػرات شخصػػػػػػػػػػػػػػػية بتػػػػػػػػػػػػػػػدائي بكػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػاالحيػػػػػػػػػػػػػػػاة المينيػػػػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػػػػـ اال
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،تنظيميػػػػػػػػػػة،حيث يعتبػػػػػػػػػػر موضػػػػػػػػػػوع ضػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف المواضػػػػػػػػػػيع الميمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػب 

 :البحث فييا،وعميو تكمف األىمية العممية فيما يمي

عمػػػػػػػػػػػى أداء نعكاسػػػػػػػػػػػيا لناجمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػؿ المختمفة،واإبػػػػػػػػػػػراز اآلثػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػمبية ا-

 المعمـ وتسميط الضوء عمييا.

نيػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة فػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد ضػػػػػػػػغوط تقعمػػػػػػػػى عتمػػػػػػػػاد تعػػػػػػػػد الدراسػػػػػػػػة بمثابػػػػػػػػة طػػػػػػػػرح عممػػػػػػػػي لبل-

 العمؿ الموجودة في مينة التعميـ.

 من الناحية العممية 2.2

 بتدائي.ممي االتشخيص ضغوط العمؿ لدى مع-

فػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس إلػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػرورة التػػػػػػػػػدخؿ باسػػػػػػػػػتمرار، كػػػػػػػػػوف  توجيػػػػػػػػػو انتبػػػػػػػػػاه المسػػػػػػػػػؤوليف-

 المعمميف يختبروف يوميا وضعيات مينية ضاغطة.

 أىداف الدراسة.3

تصػػػػػػػػػػور أي دراسػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػدوف وجػػػػػػػػػػود أىػػػػػػػػػػداؼ وغايػػػػػػػػػػات يريػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػث أف يحققيػػػػػػػػػػا  يمكػػػػػػػػػػف ال

 :ده الدراسة إلى ويصؿ مف خبلليا إلى نتائج عممية،تيدؼ ى

  .بتدائيالعمؿ التي يعاني منيا معممي اال التعرؼ عمى أىـ ضغوط-

 ر البرامج المستحدثة.أثمحاولة الكشؼ عف -

 معمموف.الكشؼ عف الوظائؼ المتعددة التي يؤدييا ال-

محاولػػػػػػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػػػى توصػػػػػػػػػػػػػيات تعػػػػػػػػػػػػػالج ضػػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػػؿ وانعكاسػػػػػػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػػػػػػى أداء -

 المعمميف.
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 اإلشكالية-4

حثيف فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػدة ىتمامػػػػػػػػػا متزايػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػاضػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػؿ اموضػػػػػػػػػوع لقػػػػػػػػػي 

عمػػػػػػػػػػػػى األفػػػػػػػػػػػػراد نعكاسػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػػػػػػػة ،لمػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف امجػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػي خاصػػػػػػػػػػػػة 

عىحيػػػػػػػػػػػث  تجاىػػػػػػػػػػػاتيـ فػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػؿ،وا س ديثػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى المحافظػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى سسػػػػػػػػػػػات الحالمؤ  ت

يكفػػػػػػػػػػػػي  بلفػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػتمراريتيا خاصػػػػػػػػػػػػة ونحػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػػػر المنافسػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػديدة، مكانتيػػػػػػػػػػػػا و إ

لػػػػػػػػػػؾ بتػػػػػػػػػػوفير نوعيػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػوارد ؾ المتطمبػػػػػػػػػػات ،و ذاألداء العػػػػػػػػػػادي لمواجيػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػ

تعتبػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػورد األكثػػػػػػػػػػػػػر لمسػػػػػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػػػػيف األداء ،ألف ىػػػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػرية ا

الدراسػػػػػػػػػػػات بعػػػػػػػػػػػض تسػػػػػػػػػػػمى ارأس المػػػػػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػػػػػريا فقػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػارت أىميػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػث أصػػػػػػػػػػػبحت 

تختمػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػدتيا مػػػػػػػػف مينػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى ولكػػػػػػػػف إلػػػػػػػػى صػػػػػػػػعوبة وجػػػػػػػػود مينػػػػػػػػة خاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػغوط 

تنشػػػػػػػئ الضػػػػػػػػغوط نتيجػػػػػػػة تفاعػػػػػػػؿ الفػػػػػػػرد مػػػػػػػع البيئػػػػػػػة التػػػػػػػػي  أخػػػػػػػرى ومػػػػػػػف شػػػػػػػخص إلػػػػػػػى آخػػػػػػػر،

ا التفاعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف مطالػػػػػػػػػب وتحػػػػػػػػػديات تفػػػػػػػػػوؽ قػػػػػػػػػدرات ومػػػػػػػػػا يترتػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذ يتعػػػػػػػػػايش معيػػػػػػػػػا

،تشػػػػػػػػػير الدراسػػػػػػػػػات أف العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي مينػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس ىػػػػػػػػػـ األكثػػػػػػػػػر  مواجيػػػػػػػػػةالفػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػى ال

الميػػػػػػػف الضػػػػػػػاغطة نظػػػػػػػرا لمػػػػػػػا مػػػػػػػف  فيػػػػػػػي مػػػػػػػف لمضػػػػػػػغوط التػػػػػػػي تػػػػػػػأثر عمػػػػػػػى أدائيػػػػػػػـ، تعرضػػػػػػػا

طمػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػتويات عاليػػػػػػػػػػة ي يتاألمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذ ؤوليات بشػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػتمر،أعبػػػػػػػػػػاء ومطالػػػػػػػػػػب ومسػػػػػػػػػػ

أحػػػػػػػػد محػػػػػػػػاور ي يعػػػػػػػػد ،الػػػػػػػػذ فنيػػػػػػػػة والشخصػػػػػػػػية مػػػػػػػػف جانػػػػػػػػب المعمػػػػػػػػـمػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػاءة والميػػػػػػػػارات ال

،فتعػػػػػػػػػػرض فئػػػػػػػػػػة المعممػػػػػػػػػػيف لمضػػػػػػػػػػغوط يعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػباب الرئيسػػػػػػػػػػية  العمميػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػة

ىػػػػػػػػػذا أثنػػػػػػػػػاء بتدائيػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػفة خاصػػػػػػػػػة، ـ التربػػػػػػػػػوي بصػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػة والمدرسػػػػػػػػػة االلفشػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػا

شػػػػػػػػػػػري)المعمـ(الركيزة األساسػػػػػػػػػػػية فميمػػػػػػػػػػػا طورنػػػػػػػػػػػا وغيرنػػػػػػػػػػػا يبقػػػػػػػػػػػى العامػػػػػػػػػػػؿ البميػػػػػػػػػػػاـ  الالقيػػػػػػػػػػػاـ ب
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عػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػدى  دراسػػػػػػػػػػتنا لمكشػػػػػػػػػػؼلؾ جػػػػػػػػػػاءت لػػػػػػػػػػذ ،لػػػػػػػػػػؾ التطػػػػػػػػػػويرفػػػػػػػػػػي ذ

 بتدائي وتأثيرىا عمى أدائيـ الوظيفي.معممي اال

 :ومف ىنا يمكف صياغة إشكالية دراستنا في التساؤؿ التالي

 بتدائي؟ثر ضغوط العمل عمى أداء معممي االىل تؤ 

 :ويتفرع التساؤؿ الرئيسي إلى التساؤالت الفرعية التالية 

  التساؤؿ الفرعي األوؿ*

 بتدائي؟عباء الزائدة عمى أداء معممي االىل تؤثر األ

 التساؤؿ الفرعي الثاني *

 بتدائي؟ أثر عمى أداء معممي االىل لكثافة البرامج التعميمية 

  الفرضيات-5

 فرضية العامة *ال

 بتدائي.ثر ضغوط العمل عمى أداء معممي االتؤ 

  :وتندرج تحت الفرضية العامة الفرضيات الفرعية اآلتية

 لفرضية الفرعية األولى ا*

 بتدائي عباء الزائدة عمى أداء معممي االؤثر األت

 فرضية الفرعية الثانية لا*
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 بتدائي التعميمية أثر عمى أداء معممي االة البرامج لكثاف

عمميػػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػػد المفػػػػػػػػػاىيـ األساسػػػػػػػػػية لمدراسػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػرورية ألنيػػػػػػػػػا إف :تحديـــــــــد المفـــــــــاىيم-6

وعو ومعرفػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػدوده ،وليػػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػػنحاوؿ تسػػػػػػػػػػػاعد الباحػػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػػػر جوانػػػػػػػػػػػب موضػػػػػػػػػػػ

 فيما يمي تحديد مفاىيـ دراستنا والتي تتمثؿ في العناصر التالية:

 ضغوط العمل1.6

ــــــــــفا1.1.6 نػػػػػػػػػػو مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المتغيػػػػػػػػػػرات سػػػػػػػػػػمير عسػػػػػػػػػػكر بأ يعرفػػػػػػػػػػو صــــــــــط حياال لتعري

النفسػػػػػػػػية التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدث لمفػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػي ردود فعمػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػاء مواجيتػػػػػػػػو لمواقػػػػػػػػؼ المحػػػػػػػػػيط الجسػػػػػػػػمية و 

  1.يديدا لوالتي تمثؿ ت

  2.تعرؼ أيضا أنيا خصائص موجودة في بيئة العمؿ التي تخمؽ تيديدا لو

تعػػػػػػػػػػػػرؼ ضػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػدى المعممػػػػػػػػػػػػيف بأنيػػػػػػػػػػػػا إدراؾ المعمػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػأف متطمبػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػؿ 

مكانياتو،نتيجػػػػػػػػػػػة األعبػػػػػػػػػػػاء الزائػػػػػػػػػػػدة لممعمػػػػػػػػػػػـ وغيػػػػػػػػػػػا ب المعمومػػػػػػػػػػػات الواضػػػػػػػػػػػحة تفػػػػػػػػػػػوؽ قدراتػػػػػػػػػػػو وا 

  3.ي يجب أف يقـو بوعف الدور الذ

 اإلجرائي تعريفال2.1.6

جتماعيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػة المعمػػػػػػػػػػـ الجسػػػػػػػػػػمية والنفسػػػػػػػػػػية واالالمػػػػػػػػػػؤثرات التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػى حىػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػؾ 

 والتي تقيد أدائو وتؤثر عمى مردود المعمـ والمعمميف. 

 األداء  2.6

                                                           
1
  .31،ص4112،ػّاْ،األردْ،1،دار اٌخ١ٍح،طظغٕغ انعًم ٔأحشْب عهٗ األداء ػ١ٍّاخ خاٌذ ػ١ادج: 

 
2

  .144،ص4112،ػّاْ ،األردْ،4دار ٚائً ٌٍٕشز،طانغهٕن انتُظًٛٙ فٙ يُظًبد األعًبل ،،اٌؼ١ّاْ ِسّٛد طٍّاْ :
3

 .414،ص4114،ػّاْ ،األردْ،1دار اٌفىز ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ،طفغٛخ،إعتشاتٛزٛبد إداسح انعغٕغ انتشثٕٚخ ٔانُطٗ ػثذ اٌؼظ١ُ زظ١ٓ :
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 المغوي  تعريفال1.2.6

مػػػػػػػػػر أخػػػػػػػػػذ أدائػػػػػػػػػو واسػػػػػػػػػتعد لػػػػػػػػػو و ويعنػػػػػػػػػي أدى الشػػػػػػػػػيء قػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػو وتػػػػػػػػػأدى لؤل،مػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػؿ أدى

  1.اهتأدى األمر قض

  صط حياالالتعريف 2.2.6

  2األداء عمى أنو القياـ باألنشطة والمياـ المختمفة التي يتكوف منيا عممو.يعرؼ 

تمػػػػػػػاـ الميػػػػػػػاـ المكونػػػػػػػة لوظيفػػػػػػػة الفػػػػػػػرد وىػػػػػػػو  يعػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػا بأنػػػػػػػو يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى درجػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ وا 

  3.يعكس الكيفية التي يحقؽ بيا الفرد متطمبات الوظيفة

  التعريف اإلجرائي3.2.6

ىػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ينجػػػػػػػػزه المعمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف ميػػػػػػػػاـ وأنشػػػػػػػػطة متعػػػػػػػػددة الػػػػػػػػذي يتكػػػػػػػػوف منػػػػػػػػو عممػػػػػػػػو وفقػػػػػػػػا 

 .لممعدؿ المطموب أدائو لتحقيؽ أىداؼ المدرسة 

 بتدائياالمعمم 3.6

  التعريف المغوي1.3.6

وىػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف كانػػػػػػػػػػػػت مينتػػػػػػػػػػػػو التعمػػػػػػػػػػػػيـ والمعمػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػو أعمميػػػػػػػػػػػػـ لمصػػػػػػػػػػػػواب  ،معمػػػػػػػػػػػػـيعمـ،مػػػػػػػػػػػػـع

  4والخير.

  صط حيالتعريف اال2.3.6

                                                           
1
  .131،ص1773اٌّؼزفح اٌداِؼ١ح دط،،دارلبيٕط داس االرتًبعِسّذ ػاطف: 
2

 .31،ص1761دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشز،دط،اإلطىٕذر٠ح،ِظز،إداسح انمٕٖ انعبيهخ،أزّذ طمز ػاشٛر:
3
 .413،ص4111،اٌذار اٌداِؼ١ح،دط،اإلطىٕذر٠ح،ِظز،ششٚخإداسح انًٕاسد انجرٚا٠ح ِسّذ زظٓ:  
4

  .1115،دب،ص5،1771اٌّؤطظح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب،طانمبيٕط انزذٚذ نهطالة،،تٓ ٘اد٠ح ػٍٟ ٚآخزْٚ :
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ي يقػػػػػػػػػوـ بعمميػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػيـ ونقػػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػػرات واألفكػػػػػػػػػار والمعػػػػػػػػػارؼ وغيرىػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػذالىػػػػػػػػػو 

  1يب سموكيـ.إلى المتعمميف وىو يقـو بتيذ

ي يمتمػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػدرات والكفػػػػػػػػػػاءات كػػػػػػػػػػوثر حسػػػػػػػػػػيف كوجػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػػذتعرفػػػػػػػػػػو 

يقـو بإعطػػػػػػػػػػػاء جتماعيػػػػػػػػػػػة،الػػػػػػػػػػػدور الفعػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػة المدرسػػػػػػػػػػػة االوالميػػػػػػػػػػػارات وىػػػػػػػػػػػو يمعػػػػػػػػػػػب 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب تعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة،يحث رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات لممتعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بالتعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واإلا

  2بتكاري .التبلميذ عمى التعمـ والتفكير اإل

ية مػػػػػػػػواد الدراسػػػػػػػػي يقػػػػػػػػـو بتػػػػػػػػدريس كػػػػػػػػؿ أو معظػػػػػػػػـ اليعرفػػػػػػػػو حسػػػػػػػػف شػػػػػػػػحاتة بأنػػػػػػػػو المربػػػػػػػػي الػػػػػػػػذ

بتدائيػػػػػػػػػػػة،يرتكز دوره فػػػػػػػػػػػي تييئػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػروؼ التعميميػػػػػػػػػػػة لؤلطػػػػػػػػػػػوار األولػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػف المراحػػػػػػػػػػػؿ اال

مػػػػػػػػػػػػػػػالي ،الحسػػػػػػػػػػػػػػػي ،الػػػػػػػػػػػػػػػديني، الخمقػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػو العقمػػػػػػػػػػػػػػػي ،البػػػػػػػػػػػػػػػدني ،الجبيػػػػػػػػػػػػػػػدؼ مطابقػػػػػػػػػػػػػػػة الن

 3جتماعي.واال

ـــــــــي 3.3.6 ـــــــــف اإلجرائ لتربيػػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي المدرسػػػػػػػػػة ي يقػػػػػػػػػـو باشػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػذال ىػػػػػػػػػوالتعري

سػػػػػػػػػػػػػػػنوات فػػػػػػػػػػػػػػػي 3بتدائيػػػػػػػػػػػػػػػة ،يػػػػػػػػػػػػػػػدرس مػػػػػػػػػػػػػػػف التحضػػػػػػػػػػػػػػػيري إلػػػػػػػػػػػػػػػى الخامسػػػػػػػػػػػػػػػة،ويتـ تكوينػػػػػػػػػػػػػػػو اال

  .أو يوظؼ عف طريؽ المسابقات المدارس العميا

 لزائدةأعباء العمل ا 4.6

                                                           
 .424،ص1،4114دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،طالتربية،مدخل إلى :الطٌطً محمد وآخرون1

2
 .117،ص4111،اٌما٘زج،ِظز،4ػاٌُ اٌىرة ٌٍٕشز ٚاٌطثاػح،طانًُبْذ ٔغشق انتذسٚظ، تزبْبد حذٚخخ فٙوٛثز زظ١ٓ وٛخه:ا 

.461،ص4111،ِظز،1دار اٌّظز٠ح اٌٍثٕا١ٔح،طانًصطهحبد انتشثٕٚخ ٔانُفغٛخ،زظٓ شساذح،س٠ٕة ٔدار:
3
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ــــــــف اال1.4.6 والتػػػػػػػػي تتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي زيػػػػػػػػادة  زيػػػػػػػػادة كميػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػو:صــــــــط حيالتعري

الميػػػػػػػػاـ المطمػػػػػػػػوب إنجازىػػػػػػػػا ،أو تعػػػػػػػػػدد الميػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي وقػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػيؽ أو عػػػػػػػػدـ تناسػػػػػػػػب قػػػػػػػػػدرات 

 1الفرد العامؿ مع العمؿ مف حيث قمة خبرتو.

ت ىػػػػػػػو وجػػػػػػػود عمػػػػػػػؿ أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف الػػػػػػػبلـز لمقيػػػػػػػاـ بػػػػػػػو وأكبػػػػػػػر مػػػػػػػف طاقػػػػػػػة الفػػػػػػػرد مػػػػػػػع ضػػػػػػػيؽ الوقػػػػػػػ

 إلنجاز المسؤوليات المطموبة.

يعػػػػػػػػػػرؼ بأنػػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػػود عمػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػعب أكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػدرات وميػػػػػػػػػػارات الفػػػػػػػػػػرد لمقيػػػػػػػػػػاـ بالميػػػػػػػػػػاـ 

 2المطموبة منو.

الميػػػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػػػػية )كحراسػػػػػػػػػػػة و  :ىػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػدد الميػػػػػػػػػػاـ الثانويػػػػػػػػػػػةجرائـــــــــــيالتعريــــــــــف اإل2.4.6

نجػػػػػػػػػػػاز المػػػػػػػػػػػذ التػػػػػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػػػػػوب القيػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػا كرات ( التبلميػػػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػػػي المطعػػػػػػػػػػػـ والتصػػػػػػػػػػػػحيح وا 

 المحدد إلنجازىا.ضيؽ الوقت مع  قدرات المعمـ  تفوؽ

 البرامج التعميمية  كثافة 5.6

 صط حي االتعريف اال 1.5.6

 كثرة المواضيع المقترحة في البرنامج التعميميكثافة:

عبػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػف قائمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػارؼ والمواضػػػػػػػػػػيع المػػػػػػػػػػراد نيػػػػػػػػػػا بأ البػػػػػػػػػػرامج التعميميػػػػػػػػػػةتعػػػػػػػػػػرؼ 

دراسػػػػػػػػػية معينػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػرات  و مػػػػػػػػػادةتعميميػػػػػػػػػا وفػػػػػػػػػؽ منطػػػػػػػػػؽ خػػػػػػػػػاص بمجػػػػػػػػػاؿ أ

                                                           
1

إشزاف أغجبء انمطبع انعبو،انعاللخ ثٍٛ يصبدس انعغػ انًُٓٙ ٔانٕالء انتُظًٛٙ عهٗ ظٕء يغتٕٖ انشظب انٕظٛفٙ نذٖ طؼذٞ ػز٠ثح:

-4114، 4ِازٟ إتزا١ُ٘،أطزٚزح ٌٍسظٛي ػٍٝ شٙادج دورٛراٖ ،ػٍُ إٌفض اٌؼًّ ٚاألرغ١ِٛٔٛا ،و١ٍح اٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح،خاِؼح ٚ٘زاْ 

16ص4115   
.24ص4114،اٌما٘زج ،ِظز،1،ِىرثح س٘زاء اٌشزق،طظغٕغ انحٛبح ٔأعبنٛت يٕارٓتٓبزظٓ ِظطفٝ ػثذ اٌّؼطٟ:

2
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وىػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػػػػر عناصػػػػػػػػػػػػر المنيػػػػػػػػػػػػاج التعميمػػػػػػػػػػػػي ارتباطػػػػػػػػػػػػا باألىػػػػػػػػػػػػداؼ التربويػػػػػػػػػػػػة  التعمػػػػػػػػػػػػيـ

  1العامة.

والتػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػػا المعػػػػػػػػػػارؼ والمعمومػػػػػػػػػػات المنظمػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػيف 

تتضػػػػػػػػػػمنيا خبػػػػػػػػػػرات ونشػػػػػػػػػػاطات المنيػػػػػػػػػػاج بمػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػا الكتػػػػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػػػػي لتحقيػػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػػداؼ 

 2مرجوة.التربوية ال

تعػػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػػا بأنػػػػػػػػو أحػػػػػػػػد عناصػػػػػػػػر المنيػػػػػػػػاج وأوليػػػػػػػػا تػػػػػػػػأثرا باألىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػي يرمػػػػػػػػي المنيػػػػػػػػاج 

ختيػػػػػػػػػار ،والتػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتـ تنظيميػػػػػػػػػا نوعيػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػارؼ التػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػع عمييػػػػػػػػػا االإلػػػػػػػػػى تحقيقيػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػو 

 3عمى نحو معيف ،سواء أكانت ىده المعارؼ مفاىيـ أو أفكار أساسية.

 التعريف اإلجرائي  2.5.6

المعػػػػػػػػػػػارؼ التػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػدـ لفئػػػػػػػػػػػة المتعممػػػػػػػػػػػيف بواسػػػػػػػػػػػطة المعمػػػػػػػػػػػـ والتػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػي كثػػػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػػػدروس و 

التربيػػػػػػػػة كػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػمية فػػػػػػػػي وزارة تتطمػػػػػػػػب انجازىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي فتػػػػػػػػرة زمنيػػػػػػػػة محػػػػػػػػددة ،ت

 . والتعميـ

لمدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة أىميػػػػػػػػػػػة بالغػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ الدراسػػػػػػػػػػػات : الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة7

الباحػػػػػػػػػػث ،ومػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف  والبحػػػػػػػػػػوث العمميػػػػػػػػػػة ،فيػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػػدة األساسػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػي ينطمػػػػػػػػػػؽ منيػػػػػػػػػػا

الدراسػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػة والدراسػػػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػمة بموضػػػػػػػػػػوع دراسػػػػػػػػػػػتنا 

 يمي: نذكر منيا ما

                                                           
.44ص4114ار اٌٙذٜ ٌٍطثاػح ٚإٌشز ،دط،ػ١ٓ ١ٍِح،اٌدشائز،دانذنٛم انجٛذاغٕرٙ نًشحهخ انتعهٛى االثتذائٙ،سّذ اٌظاٌر:ززثٛتٟ ِ

1
  

4
.64،ص4113،دار اٌشزٚق ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ،دط،ػّاْ،األردْ،انًُٓبد انتعهًٛٙ ٔانتذسٚظ انفعبلواظُ ط١ٍٙح : ِسظٓاٌفرالٚٞ   

1
.14،ص4114،دار اٌفزلاْ ٌٍٕشز،دط،ػّاْ،ثتذائٛخأعبنٛت تذسٚغٓب فٙ انًشحهخ االو ٔيُٓبد انعهٕاٌىز٠ُ:تٛ طً ِسّذ أ  
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 الدراسات العربية1.7

ــــــــى  ــــــــد   تحػػػػػػػػت عنػػػػػػػػواف 1الدراســــــــة األول ــــــــوظيفي ل ــــــــاألداء ال ــــــــو ب ضــــــــغط العمــــــــل وع قت

ـــــــــة، ـــــــــدارس البريطاني ـــــــــة األســـــــــاس بالم ـــــــــي مرحم لمطالبػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػيير عمػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػو معمم

 :زيد،انطمقت الطالبة في دراستيا مف التساؤالت التالية

مسػػػػػػػػتوى ضػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة األسػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػػيـ البريطانيػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػا-

 بمحمية الخرطوـ؟

لػػػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػػػػػد عبلقػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػػػؿ واألداء الػػػػػػػػػػػػػوظيفي-

 األساس بمدارس التعميـ البريطانية ؟

تبعػػػػػػػػػػػا إحصػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػؿ واألداء المينػػػػػػػػػػػي  ات داللػػػػػػػػػػػةىػػػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذ-

 لممتغيرات التالية)النوع،العمر،سنوات الخبرة،المؤىؿ األكاديمي(؟ 

 فرضيات الدراسة

س بمػػػػػػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػػػػػػيـ البريطانيػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػااأل ضػػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػة يتسػػػػػػػػػػػػـ-

 رتفاع.باال

ينػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػدى )سػػػػػػػػػػػػالبة(بيف ضػػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػػؿ واألداء المرتباطيػػػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػػػد عبلقػػػػػػػػػػػػة عكسػػػػػػػػػػػػية إ-

 معممي مرحمة األساس بمدارس التعميـ البريطانية.

ت داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػاس توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذا-

 .(لصالح اإلناث)بمدارس التعميـ البريطانية تبعا لمتغير النوع 

                                                           
1

،إشزاف طٍٜٛ ػثذ ظغػ انعًم ٔعاللتّ ثبألداء انًُٓٙ نذٖ يعهًٙ يذاسط انتعهٛى انجشٚطبَٛخ ثًحهٛخ انخشغٕوط١ٙز ػّز زّذ أتٛ س٠ذ:

ٌرزتٛٞ،و١ٍح اٌذراطاخ اٌؼ١ٍا ٚو١ٍح اٌرزت١ح،خاِؼح اٌؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛخ١ا، هللا اٌساج،تسث ذى١ٍّٟ ١ًٌٕ درخح اٌّاخظر١ز فٟ اإلرشاد إٌفظٟ ٚا

4116-1217اٌظٛداْ ،   
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ات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػدي معممػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػاس توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذ-

 .سنة فأكثر(46ـ البريطانية تبعا لمتغير العمر)لصالح يبمدارس التعم

ات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػاس توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذ-

بمػػػػػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػػػػػػيـ البريطانيػػػػػػػػػػػة تبعػػػػػػػػػػػػا لمتغيػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػنوات الخبػػػػػػػػػػػرة )لصػػػػػػػػػػػػالح سػػػػػػػػػػػنوات الخبػػػػػػػػػػػػرة 

 .الطويمة(

األسػػػػػػػػػاس ات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذ-

 كاديمي.بمدارس التعميـ البريطانية تبعا لمتغير المؤىؿ األ

 استخدمت الطالبة المنيج الوصفي *

إنػػػػػػػػػػػػػػاث( 85كػػػػػػػػػػػػػػور وذ35معمػػػػػػػػػػػػػػـ ومعممػػػػػػػػػػػػػػة )120العينػػػػػػػػػػػػػػة  عينػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػػػػـ*

 بمدارس التعميـ البريطانية بمحمية الخرطوـ. 

 استخدمت االستبياف كأداة لجمع البيانات.*

 نتائج الدراسة 

س بمػػػػػػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػػػػػػيـ البريطانيػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػػاي-

 نخفاض.باال

رتباطيػػػػػػػػػػػة عكسػػػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػػػالبة بػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػؿ واألداء الػػػػػػػػػػػوظيفي لػػػػػػػػػػػدى وجػػػػػػػػػػػود عبلقػػػػػػػػػػػة إ-

 .ميـ البريطانيةمعممي مدارس التع

لػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػػػػدارس  ات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية وجػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذ عػػػػػػػػػػػدـ-

  .تبعا لمتغير النوعالتعميـ البريطانية 

ى معممػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػػػػدارس ات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػدعػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذ-

 التعميـ البريطانية تبعا لمتغير العمر.



 اٌفظً األٚي.............................................................االلرزاب إٌّٙدٟ
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ات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػػػػدارس عػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذ-

 التعميـ البريطانية تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

صػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػػػػدارس ات داللػػػػػػػػػػػة إحعػػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذ-

 التعميـ البريطانية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.

راســـــــــة الجـــــــــامعي د األســـــــــتاذ عمـــــــــى ضـــــــــغوط العمـــــــــل تحػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػواف1الدراســـــــــة الثانيـــــــــة

ـــــــة مـــــــن أســـــــاتذ ـــــــى عين ـــــــة عم لمباحثػػػػػػػة حفصػػػػػػػة عطػػػػػػػا ا   الجامعـــــــات فـــــــي بغـــــــدادة تطبيقي

 :حسيف انطمقت مشكمة البحث مف التساؤالت التالية

 الجامعي؟ وط المينية والجامعية عمى األستاذالضغمدى تأثير  ما-

الجػػػػػػػػػامعي ومػػػػػػػػػدى رضػػػػػػػػػاه  مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػدى ارتبػػػػػػػػػاط النشػػػػػػػػػاط العممػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػتاذ-

 الوظيفي؟

مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي أىػػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػى دوراف العمػػػػػػػػػؿ التدريسػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػارج نطػػػػػػػػػاؽ -

 القطاع الجامعي؟

 الجامعي؟ لوظيفي لؤلستاذترح لتحسيف الرضا اما التصور المق-

مػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػب التفػػػػػػػػػاوت بػػػػػػػػػيف الجامعػػػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػػػة واألىميػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػؽ بضػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػؿ -

 ؟

                                                           
1

،اٌّؼٙذ اٌطثٟ اٌرمٕٟ،ِدٍح خاِؼح األٔثار ٌٍؼٍَٛ االلرظاد٠ح انزبيعٙ ظغٕغ انعًم عهٗ األعتبرزفظح ػطا هللا زظ١ٓ:

4112خاِؼح تغذاد، اٌؼزاق ،11،اٌؼذد4ٚاإلدار٠ح،اٌّدٍذ   
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ه الدراسػػػػػػػػػة لمتعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى ماىيػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػؿ ومصػػػػػػػػػادرىا وآثارىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذتيـــــــــدف 

,وقياس مػػػػػػػػػػدى خػػػػػػػػػػبلؿ اسػػػػػػػػػػتعراض األدبيػػػػػػػػػػات النظريػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػده الظػػػػػػػػػػاىرة اليامػػػػػػػػػػة

  .جامعات العراقية لضغط العمؿالجامعي في التعرض األستاذ 

بي ت باالعتمػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػى الوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػاا*اسػػػػػػػػػػػتخدمت االسػػػػػػػػػػػتبياف وقػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػـ تحميػػػػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػػػػ

 واالنحراؼ المعياري وشدة اإلجابة.

 *استخدمت منيج المقارف 

مػػػػػػػػػػػف 40اسػػػػػػػػػػتاد مػػػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػػة اإلدارة واالقتصػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد و40*عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة 

 .الرافديف والمأموفاإلدارة واالقتصاد في جامعة  كمية 

 االستنتاجات 

 يػػػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػتاذالطمبػػػػػػػػػػػة أي كثػػػػػػػػػػػرة الغعػػػػػػػػػػػدـ انتظػػػػػػػػػػػاـ -

 .لؾ في الكميات األىمية الكميات الحكومية،بينما لـ تكف كذالجامعي في 

ضػػػػػػػػػػعؼ الجانػػػػػػػػػػب اإلداري فيمػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػص إصػػػػػػػػػػدار أوامػػػػػػػػػػر الفصػػػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػػػبب ضػػػػػػػػػػغطا عمػػػػػػػػػػى -

 ة عكس الكميات األىمية.أدائو التدريسي في الكميات الحكومي

 ة مما يولد ضغوط لدييـ.ساتذوجد عدالة في التعامؿ بيف األال ت-

ضػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػو   إف كثػػػػػػػػرة عػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػية ىػػػػػػػػي أحػػػػػػػػد-

 الجامعي .األستاذ 

 الجامعي. مف ضغوط العمؿ التي تواجو األستاذإف زخـ العمؿ ىو -
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ة لمطػػػػػػػػػػػػػػػبلب ىػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػي األداء إف المرونػػػػػػػػػػػػػػػة الزائػػػػػػػػػػػػػػػدة المعطػػػػػػػػػػػػػػػا-

 الجامعي.

ضػػػػػػػػػػمف القسػػػػػػػػػػـ الواحػػػػػػػػػػد،وبينيـ وبػػػػػػػػػػيف رئػػػػػػػػػػيس القسػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػػد  المشػػػػػػػػػػاكؿ بػػػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػػػاتذة-

 الجامعي. يؿ ضغوط العمؿ التي تواجو األستاذاألسباب الميمة في  تشك

ـــــــد  معممـــــــي تحػػػػػػػت عنػػػػػػػواف  1الدراســـــــة الثالثـــــــة ـــــــة االبتدائيـــــــة الضـــــــغوط المينيـــــــة ل المرحم

ـــــــة ـــــــرات  بمدين ـــــــي ضـــــــوء بعـــــــض المتغي ـــــــة الســـــــعودية ف ـــــــوك بالمممكـــــــة العربي  لمباحػػػػػػػث تب

 ده الدراسة مف التساؤالت التالية :ى نطمقتا محمد بف عبد ا  عسيري

االبتدائيػػػػػػػػػػػة بالمممكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة  المرحمػػػػػػػػػػػة معممػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػدى الضػػػػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتوى مػػػػػػػػػػػا -

 السعودية؟ 

المينيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي ات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػتوى الضػػػػػػػػػغوط ىػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذ-

المرحمػػػػػػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػعودية وفقػػػػػػػػػػػػػا لمتغيػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػوع المدرسػػػػػػػػػػػػػة 

 ؟)حكومية،مستأجرة(

ت داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػتوى الضػػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذا-

 ؟المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية وفقا لمتغير التخصص العممي

 .ىده الدراسة المنيج الوصفي بأسموب الدراسات المسحيةاستخدمت *

                                                           
1

انعغٕغ انًُٓٛخ نذٖ يعهًٙ انًشحهخ االثتذائٛخ ثًذُٚخ تجٕن ثبنًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ فٙ ظٕء ثعط ِسّذ تٓ ػثذ هللا : ػظ١زٞ 

.4114،خاِؼح ذثٛن,اٌٍّّىح اٌؼزت١ح اٌظؼٛد٠ح ،1،ِدٍح خاِؼح اٌٍّه طؼٛد،اٌؼٍَٛ اٌرزت٠ٛح ٚاٌذراطاخ اإلطال١ِح،اٌؼذدانًتغٛشاد  
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ي يضػػػػػػػػػػـ ـ ومعممػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذمعمػػػػػػػػػػ 109عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة تكونػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف *

معممػػػػػػػػػػػػػي االبتدائيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػواد العموـ،الرياضػػػػػػػػػػػػػيات،التربية البدنية،المغػػػػػػػػػػػػػة العربية،التربيػػػػػػػػػػػػػة 

 .تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية الفنية

 ستبياف أداة الدراسة اال*

 نتائج الدراسة

توجػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػغوط مينيػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػػػػراوح شػػػػػػػػػػػػدتيا بػػػػػػػػػػػػيف -

 متوسطة ومرتفعة.

حجػػػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػة  وجػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائيا فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػغوط-

بتدائيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف المعممػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػديف يعممػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػػػػة والمعممػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػديف اال

 تأجرة.يعمموف في المدارس المس

وجػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائيا فػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػػػة لمعممػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػة اإلبتدائيػػػػػػػػػػة  -

 وفقا لمتغير التخصص.

  الدراسات المحمية الجزائرية2.7

بتــــــــدائي بــــــــين متطمبــــــــات الميــــــــام معمــــــــم الطــــــــور اال تحػػػػػػػػت عنػػػػػػػػواف 1الدراســــــــة األولــــــــى

مػػػػػػػػػؽ تنط بوسػػػػػػػػػماحة عبمػػػػػػػػػة ة لػػػػػػػػػدكتور لعػػػػػػػػػريط بشػػػػػػػػػير واألسػػػػػػػػػتاذومصـــــــــادر ضـــــــــغوط العمـــــــــل 

 ه الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي التالي:ىذ

                                                           
1 

،ِدٍح اٌداِغ فٟ اٌذراطاخ إٌفظ١ح  ثتذائٙ ثٍٛ يتطهجبد انًٓبو ٔيصبدس ظغٕغ انعًمانطٕس اال :يعهىٍح ٌؼز٠ظ  تش١ز ، تٛطّازح ػث

.4116،خاِؼح تاخٟ ِخرار، ػٕاتح ،اٌدشائز ،ِارص 6ٚاٌؼٍَٛ اٌرزت٠ٛح،اٌؼذد   
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بتػػػػػػػػدائي ومػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مصػػػػػػػػادر ميػػػػػػػػاـ معمػػػػػػػػـ الطػػػػػػػػور اال قتضػػػػػػػػيياىػػػػػػػػي المتطمبػػػػػػػػات التػػػػػػػػي ت مػػػػػػػػا-

ضػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػؿ لديػػػػػػػػػػػػو؟في حػػػػػػػػػػػػيف ينبثػػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػػػػاؤؿ الرئيسػػػػػػػػػػػػي التسػػػػػػػػػػػػاؤالت الفرعيػػػػػػػػػػػػة 

 التالية:

 بتدائي ؟التي تقتضييا مياـ معمـ الطور االما ىي المتطمبات -

 بتدائي؟ضغوط العمؿ لدى معمـ الطور اال درما ىي مصا-

اعتمػػػػػػػػػاد  المػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػفي لمكشػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػادر ضػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػؿ إضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى تقنيػػػػػػػػػة *

 تحميؿ مناصب العمؿ.

الباحثػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أدوات جمػػػػػػػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػػػػػػػات المبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػة والمقابمػػػػػػػػػػػػػػػػة وتحميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ *اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 المحتوى.

 عنابة  بدائرة البوني فيإناث 6كور وذ6معمـ 12*تكونت عينة الدراسة مف 

  نتائج الدراسة

سػػػػػػػػػػمحت شػػػػػػػػػػبكة المبلحظػػػػػػػػػة بتحديػػػػػػػػػػد المتطمبػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػة اإلجابــــــــــة عــــــــــن التســــــــــاؤل األول:

 ألداء معمـ الطور االبتدائي وخمصت إلى ما يمي:

 بالمنظر:يجب عمى المعمـ أف ييتـ بمنظره جيدا.ىتماـ اال-

بيػػػػػػػػػػػا بالييبػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يتمتػػػػػػػػػػػع إيجػػػػػػػػػػػابي فػػػػػػػػػػػي إحسػػػػػػػػػػػاس التبلميػػػػػػػػػػػذ الينػػػػػػػػػػػداـ الجيػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػو دور -

 المعمـ.
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التميػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػبلؿ البسػػػػػػػػػػػػػاطة:أداء ميػػػػػػػػػػػػػاـ المعمػػػػػػػػػػػػػـ تتطمػػػػػػػػػػػػػب خاصػػػػػػػػػػػػػية التميػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػع -

 البساطة.

انطبلقػػػػػػػا مػػػػػػػف تحميػػػػػػػؿ بيانػػػػػػػات اسػػػػػػػتمارة تحميػػػػػػػؿ العمػػػػػػػؿ تػػػػػػػـ  اإلجابـــــــة عـــــــن التســـــــاؤل الثـــــــاني:

 التوصؿ إلى ما يمي:

 كتقديـ المساعدة والوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة.الضغوط اليائمة -

 وعدـ الحصوؿ عمى الكثير مف التقدير والتعزيز. العطاء بشكؿ كبير-

 .العمؿ مع فئات مختمفة مف التبلميذ-

 نقص التفاعؿ اإليجابي بيف المعمميف.-

 .عدـ كفاية الراتب-

 السمبية والشعور بالعزلة في المدرسة. المنافسة-

 بأولياء التبلميذ.عدـ توفر فضاء مناسب لبلتصاؿ -

ـــــــة االبتدائيـــــــةاتحػػػػػػػت عنػػػػػػػواف 1 الدراســـــــة الثانيـــــــة ـــــــد  معممـــــــي المرحم  لضـــــــغوط المينيـــــــة ل

انطمقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػدكتور األحسػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػزة لات ليـــــــــم وانعكاســـــــــاتيا عمـــــــــى مســـــــــتو  تقـــــــــدير الـــــــــذ

 الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي التالي:

 لدى معممي المرحمة االبتدائية؟ما مستوى الضغوط المينية -

                                                           
 

1
،ِدٍح اٌؼٍَٛ إٌفظ١ح نٓى ادٔاَعكبعبتٓب عهٗ يغتٕٖ تمذٚش انز انعغٕغ انًُٓٛخ نذٖ يعهًٙ انًشحهخ االثتذائٛخاألزظٓ زّشج:

.4113،خاِؼح ٌِٛٛد ِؼّزٞ ،ذ١شٞ ٚسٚ ،اٌدشائز،طثرّثز1ٚاٌرزت٠ٛح،اٌؼذد   
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 وقد اندرج تحتو التساؤالت الفرعية التالية:

 المينية لدى معممي المرحمة االبتدائية؟ ما مستوى الضغوط-

 ما المصادر المسببة لمضغوط المينية لدى معممي المرحمة االبتدائية؟-

 ات لدى معممي المرحمة االبتدائية؟ما مستوى تقدير الذ-

 ات والضغوط المينية لدى معممي االبتدائي؟ما العبلقة بيف تقدير الذ-

 *استخدـ الدكتور المنيج الوصفي .

معمػػػػػػػػػػػػػػـ ومعممػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػػػػػػارىـ بطريقػػػػػػػػػػػػػػة 115نػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة مكونػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف *كا

 عشوائية.

 *استخدـ االستبياف كأداة لجمع البيانات.

 نتائج الدراسة

لػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػي االبتػػػػػػػػػدائي مسػػػػػػػػػتوى مرتفػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػػة :1ؤال الفرعـــــــــي الســـــــــ-

 في كؿ مف والية تيبازة والبميدة.

ؼ ي لضػػػػػػػػػػػغوط مينيػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػبب ظػػػػػػػػػػػرو بتػػػػػػػػػػػدائتعػػػػػػػػػػػرض معممػػػػػػػػػػػي اال:2الســـــــــــؤال الفرعـــــــــــي -

 وأوليائيـ واألجر والحوافز. وأعباء المينة ،التبلميذالعمؿ 

 ات منخفض.ع معممو االبتدائي بمستوى تقدير ذ:يتمت3السؤال الفرعي-
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حصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػؿ إات داللػػػػػػػػػة :وجػػػػػػػػػود عبلقػػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػػة عكسػػػػػػػػػية ذ4الســـــــــؤال الفرعـــــــــي -

 مف مصادر الضغوط المينية ومستوى التقدير لدييـ.

ــــــــــة ــــــــــى أداء األســــــــــاتذضــــــــــغو  تحػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػواف 1الدراســــــــــة الثالث ــــــــــا عم ــــــــــل و ثارى ة ط العم

برينة انطمقػػػػػػػػت الطالبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي بجثيػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػاؤؿ الرئيسػػػػػػػػػي سػػػػػػػػمػػػػػػػػػانع لمطالبػػػػػػػػة  الجــــــــامعيين

 التالي:

 ة الجامعييف؟عمؿ عمى أداء األساتذمدى تأثير ضغوط ال ما-

 وانبثؽ مف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 التسيير بجامعة باتنة؟الجامعييف بكمية االقتصاد و  مستوى أداء األساتذة ما-

 ة كمية االقتصاد والتسيير بجامعة باتنة؟ما مستوى ضغوط العمؿ عمى أساتذ-

ة كميػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػاتذىػػػػػػػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػػػػػػػتوى ضػػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػتوى األداء لػػػػػػػػػػػػػدى -

 االقتصاد  التسيير بجامعة باتنة؟

 الجامعي؟ قميؿ أثر الضغوط عمى أداء األستاذما اإلجراءات المقترحة لت-

 ىؿ لضغوط العمؿ دائما آثار سمبية عمى األداء؟-

 فرضيات الدراسة

                                                           
1

،إشزاف ػمارٞ ِظطفٝ،ِذوزج ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج اٌّاخظر١ز فٟ ػٍَٛ ح انزبيعٍٛٛغ انعًم ٔآحبسْب عهٗ أداء األعبتزظغِٕأغ طثز٠ٕح:  

.4116-4115ٍَٛ االلرظاد٠ح ٚػٍَٛ اٌرظ١١ز،خاِؼح اٌساج ٌخضز،تاذٕح،اٌدشائز،اٌرظ١١ز،ذخظض ذٕظ١ُ اٌّٛارد اٌثشز٠ح،و١ٍح اٌؼ   
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يعتبػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػبء العمؿ،صػػػػػػػػػػػػػراع الػػػػػػػػػػػػػدور،غموض الدور،قمػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػدـ والنمػػػػػػػػػػػػػو -

ف أىػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػادر ضػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػدى الوظيفي،طبيعػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ والتػػػػػػػػوتر فػػػػػػػػي العبلقػػػػػػػػات مػػػػػػػػ

 التسيير بجامعة الحاج لخضر باتنة.ة كمية االقتصاد  و أساتذ

امعي مػػػػػػػػػػػػػف وظيفػػػػػػػػػػػػػة أكاديميػػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػػػػػي يؤدييػػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػػتاذإف تعػػػػػػػػػػػػػدد األدوار والميػػػػػػػػػػػػػاـ -

 داء التدريسي والبحثي ووظيفة إدارية يؤثر سمبا عمى مستوى أدائو.تحتوي األ

جػػػػػػػػػػػامعي تػػػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػتوى ال ى ضػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػي يعيشػػػػػػػػػػػيا األسػػػػػػػػػػػتاذإف لمسػػػػػػػػػػتو -

 قو.ي يحقاألداء الذ

 *استخدمت المنيج الوصفي التحميمي والمسحي.

 *استخدمت االستبياف كأداة لجمع البيانات.

 .92أستاد جامعي مف مجموع 65*العينة تكونت مف 

 نتائج الدراسة

الجػػػػػػػػامعي يتعػػػػػػػػرض لجممػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػغوط التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػؼ  األسػػػػػػػػتاذنتــــــــائج الفرضــــــــية األولــــــــى:

ممػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػمى انخفػػػػػػػػػػاض عػػػػػػػػػػبء  حػػػػػػػػػػائبل بينػػػػػػػػػػو وبػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػتواه المطمػػػػػػػػػػوب أي أنيػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػانوف

 العمؿ.

ـــــــــة: ـــــــــائج الفرضـــــــــية الثاني الجػػػػػػػػػامعي يػػػػػػػػػؤدي وظيفػػػػػػػػػة ثبلثيػػػػػػػػػة األداء التدريسػػػػػػػػػي و  سػػػػػػػػػتاذاألنت

األداء البحثػػػػػػػػػػػػػػي واألداء اإلداري وىػػػػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػػػػػػد أف تعػػػػػػػػػػػػػػدد األدوار يػػػػػػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػػػػػػػمبا عمػػػػػػػػػػػػػػى 

 مستوى أدائو.
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ــــــــة: ــــــــائج الفرضــــــــية الثالث  اذلضػػػػػػػػغط مرتفػػػػػػػػع كممػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف أداء األسػػػػػػػػتكممػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػتوى انت

 ود عبلقػػػػػػػػة عكسػػػػػػػػيةميػػػػػػػػو ىػػػػػػػػدا مػػػػػػػػا يثبػػػػػػػػت يحقػػػػػػػػؽ الفرضػػػػػػػػية بوجػػػػػػػػالجػػػػػػػػامعي متوسػػػػػػػػط نسػػػػػػػػبيا وع

 داء. بيف مستوى ضغوط العمؿ ومستوى األ

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.7

ــــــــــاط التشــــــــــابو: 1.3.7 تتشػػػػػػػػػػابو  الدراسػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػابقة  العربيػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػى لمباحثػػػػػػػػػػة حفصػػػػػػػػػػة نق

عبلقتػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػاألداء الػػػػػػػػػػػوظيفي لػػػػػػػػػػػدى عطػػػػػػػػػػػا ا  حسػػػػػػػػػػػيف الموسػػػػػػػػػػػومة بعنػػػػػػػػػػػواف ضػػػػػػػػػػػغط العمػػػػػػػػػػػؿ و 

معممػػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػػػاس بمػػػػػػػػػػػػػدارس التعمػػػػػػػػػػػػػيـ البريطانيػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػالخرطـو والدراسػػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػػة 

تحػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػواف ضػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى أداء األسػػػػػػػػػتاذ الجػػػػػػػػػامعي  فػػػػػػػػػي المتغيػػػػػػػػػريف الرئيسػػػػػػػػػييف 

لموضػػػػػػػػػػػػػوع دراسػػػػػػػػػػػػػتنا الحاليػػػػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػػػػؿ واألداء المينػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػا تتشػػػػػػػػػػػػػابو فػػػػػػػػػػػػػي أداة 

ج بالنسػػػػػػػػػػػػبة لمدراسػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػة الموسػػػػػػػػػػػػومة جمػػػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػػػات والمػػػػػػػػػػػػني

بعنػػػػػػػػػػواف الضػػػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى معممػػػػػػػػػػي االبتػػػػػػػػػػدائي بمدينػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػوؾ فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػوء بعػػػػػػػػػػض 

المتغيػػػػػػػػرات فتتشػػػػػػػػابو فػػػػػػػػي متغيػػػػػػػػر واحػػػػػػػػد وىػػػػػػػػو الضػػػػػػػػغوط المينيػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػا تتشػػػػػػػػابو فػػػػػػػػي العينػػػػػػػػة 

مػػػػػػػػػػػنيج كمػػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػػـ معممػػػػػػػػػػػي االبتػػػػػػػػػػػدائي والمؤسسػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػدارس االبتدائيػػػػػػػػػػػة وال

تتشػػػػػػػػػػابو دراسػػػػػػػػػػتنا مػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي متغيػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػػػؿ واألداء 

ومعمػػػػػػػػػػػػـ االبتػػػػػػػػػػػػدائي كمػػػػػػػػػػػػا تتشػػػػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػػى والدراسػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي العينػػػػػػػػػػػػة 

 والمؤسسة محؿ الدراسة وأداة جمع البيانات والمنيج المستخدـ.

لدراسػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػػي  تختمػػػػػػػػػؼ دراسػػػػػػػػػتنا الحاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػعنقـــــــــاط االخـــــــــت ف: 2.3.7

خطػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث والفرضػػػػػػػػػػيات أمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الجانػػػػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػػػػي فكػػػػػػػػػػاف االخػػػػػػػػػػتبلؼ فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػنيج 

فػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة  وفػػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػػػي العينػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػات 
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 المحميػػػػػػػػػػػة تختمؼ دراسػػػػػػػػػػػتنا مػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػاتى وكػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػي اإلطػػػػػػػػػػػار الزمنػػػػػػػػػػػي لمدراسػػػػػػػػػػػة،األولػػػػػػػػػػػ

رضػػػػػػػػػػيات وتختمػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػؿ األولػػػػػػػػػػى والثانيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الف

 .لمدراسة المجاؿ الزمني والدراسة و العينة 

 السابقة  دراساتالتقييم العام لم 4.7

جزائرية حيث محمية ثبلث دراسات و ثبلث دراسات عربية دراسات السابقة  6لقد اعتمدنا عمى 

ر ضغوط العمؿ عمى األداء الميني مع موضوع بال  األىمية وىو كيؼ تؤثعالجت ىده الدراسات 

أي أف ة  الجامعييف ؿ معممي االبتدائي وبعضيا األساتذاالختبلؼ في مجتمع البحث فبعضيا تناو 

 وخاصة مف الدراسات الجزائرية ىده الدراسات ستفدنا مفابيئة دراستنا يختمؼ عف باقي الدراسات ،

 بيدؼ التعرؼ  ،فقد جاءت دراستناستمارة ووضع أسئمة االفي وضع خطة أولية لدراستنا الحالية 

)كثافة البرامج واألعباء الزائدة (وكيؼ التي يعاني منيا معممي االبتدائي ضغوط العمؿ أىـ عف 

  .والبحث عف أىـ اإلجراءات لمحد منو  ئيـ وعمى مردودىـتؤثر عمى أدا

 لمدراسة  لنظرية.المقاربة ا8

ألنو البد في أي دراسة أف تنطمؽ مف نظرية ىي بمثابة  كؿ دراسة سوسيولوجية بحاجة إلى مقاربة

ضيات البحث،ونظرا لكوف الموضوع الراىف والمتعمؽ بتأثير ضغوط اإلطار الموجو ليا لتفسير فر 

العمؿ عمى أداء معممي االبتدائي يندرج ضمف المواضيع التي تبحث في الظاىرة التربوية كونيا 

عية ونظرا لكوف تفعيؿ األداء الوظيفي  يمثؿ أحد أىـ األىداؼ أحد فروع العموـ اإلنسانية واالجتما

يث عممنا عمى دراسة المدرسة كمؤسسة عمى النظرية الوظيفية ح التربوية بالنسبة لممعمـ فقد اعتمدنا

فالبنائية الوظيفية ترى أف البناء االجتماعي مكوف مف أجزاء  ،في البناء االجتماعي اجتماعية 
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ء تقوـ بدورىا لممحافظة عمى استقرار الكؿ أو النسؽ العاـ مف خبلؿ الوظائؼ بحيث أف ىذه األجزا

 1التي يقـو بيا كؿ جزء.

 عند ميرتونالخمل الوظيفي   

يرى ميرتوف بأف العناصػر ال يمكػف أف تػؤدي دائمػا وظػائؼ إيجابيػة ،فقػد تعجػز فػي بعػض األحيػاف 

ؼ ينبغػي أف تػدرس الوظػائ نائية الوظيفيػة الواف البعف أداء وظيفتيا وىو ما أسماه بالخمؿ الوظيفي 

نمػػا أيضػػا أف تيػػتـ باآلثػػار السػػمبية االخػػتبلؿ الػػوظيفي  البنائيػػة يشػػير الخمػػؿ مػػف الناحيػػة ،اإليجابيػػة وا 

الحالػػة التػػي يفقػػد فييػػا بعػػض أجػػزاء النسػػؽ التنظيمػػي توازنيػػا البنػػائي فيػػو حالػػة ناتجػػة عػػف كػػؿ مػػا 

، 2عية مف نتػائج تػؤدي إلػى  اإلقػبلؿ مػف تحقيػؽ الوظػائؼيترتب عمى وجود بعض البناءات االجتما

إف النظاـ التربوي مكوف مف أنساؽ تختمؼ فيما بينيا تػؤدي كػؿ واحػد منيػا وظػائؼ معينػة ،وأف أي 

تعتبػػػر مرحمػػػة التعمػػػيـ والمدرسػػػة خمػػػؿ فػػػي ىػػػذه الوظػػػائؼ يػػػؤثر عمػػػى النظػػػاـ التربػػػوي ككػػػؿ ،حيػػػث  

فالبنائيػػػػة الوظيفيػػػػة تعتبػػػػر المعمػػػػـ محػػػػرؾ ىػػػػذه   ،تماعيػػػػةبتدائيػػػػة مػػػػف أىػػػػـ مؤسسػػػػات التنشػػػػئة االجاال

المؤسسػػات ومػػػف أسػػس نجاحيػػػا فػػي البنػػػاء االجتمػػػاعي فمػػذلؾ أولػػػت أىميػػة كبيػػػرة لممعمػػـ مػػػف حيػػػث 

المكانػػة االجتماعيػػة ومػػف ناحيػػة تكوينػػو تكوينػػا يمبػػي دور وصػػعوبة وظيفػػة تعمػػيـ األجيػػاؿ الصػػاعدة  

، بما أف الوظيفيػة تػتكمـ عمػى الخمػؿ الػوظيفي فػإف ضػغط سمبا وأي خمؿ في وظائفو يؤثر عمى أدائو

 العمؿ يؤثر عمى مردودية  أدائو وبالتالي يحدث خمؿ في البناء أي في أدوار المعمـ وفي مخرجاتو 

بسبب ضغوط العمؿ المتمثمة في األعباء الزائدة وكثافة البرنامج.   

  

                                                           
11،ص4112،اٌما٘زج ،ِظز،4، ػاٌُ اٌىرة،طنجحج انعهًٙ فٙ انذساعبد اإلعاليٛخِسّذ ػثذ اٌس١ّذ:ا 
1
  

4
دج اٌذورٛراٖ فٟ ٔظز٠ح ،أطزٚزح ِمذِح ١ًٌٕ شٙالتشاس خطخ إعاليٛخ نهصحبفخ انشٚبظٛخ إلداسح األصيبد انشٚبظٛخخٛادٞ طفاء:ا

ِٕٚٙد١ح اٌرزت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌز٠اض١ح ،إشزاف اٌذورٛر أزّذ تٛطىزج، ذخظض إػالَ ٚاذظاي  ر٠اضٟ، خاِؼح ِسّذ تٛض١اف ،اٌّظ١ٍح 

5ص 4117-4116،اٌدشائز،   
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 تمييد

أننا نعيش في بيئة تسودىا المثيرات والمنبيات المتنوعة،بغض النظر عف مصادرىا  مما الشؾ فيو

 يعيش حالة مف الضغوط التي تجعمومادية أو معنوية أو سيكولوجية أو اجتماعية، سواء كانت

الضغوط المرتبطة بالمينة ليا تأثيراتيا سواء كانت إيجابية خاصة في المجاؿ الميني،حيث أف ىذه 

أو سمبية في بيئة العمؿ،إلى أنيا تختمؼ في قوتيا عمى حسب تحمؿ الفرد ليا،تظير باستمرار 

،وتحقيؽ أىداؼ المرجوة رة خاصة عند المعمميف مف شأنيا أف تؤثر عمى أدائو لميامووبصفة متكر 

  .منو
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 .عناصر ضغوط العمل1

 يكوف بتحديد ثبلث عناصر رئيسية لو تتفاعؿ مع بعضيا البعضإف الحديث عف ضغوط العمؿ 

 والتي نوجزىا فيما يمي: 

ية الناتجة عف مشاعر الضغوط،قد يحتوي ىذا العنصر عمى المثيرات األولعنصر المثير:1.1.

 يكوف مصدر ىذا العنصر)البيئة،المنظمة،الفرد(.

يتمثؿ في ردود الفعؿ الفسيولوجية والسموكية التي يبدييا الفرد عنصر االستجابة:2.1

  1مثؿ:القمؽ،اإلحباط والتوتر وغيرىا.

يحدث بيف مثيرات وىو التفاعؿ بيف العوامؿ المثيرة والعوامؿ المستجيبة،و :عنصر التفاعل3.1

بلقات شخصية ومشاعر إنسانية وبيف ما يحدث و عأ الضغوط سواء كانت عوامؿ تنظيمية أو بيئية

 2.مف استجابات

عنصر (وبيذا يكوف ضغط العمؿ متكوف مف ثبلثة عناصر حيث يشعر الفرد بالمثيرات األولية 

ليحصؿ  )عنصر االستجابة(ية ،ثـ ينتج عف ىذه المثيرات ردود أفعاؿ فيسيولوجية  وسموك )المثير

 .)عنصر التفاعؿ(بذلؾ تفاعؿ بيف العوامؿ المثيرة والعوامؿ المستجيبة 

والظروؼ التي يمكف أف تكوف مصدرا ضغط عمى المعمـ  إف العوامؿ: .مصادر ضغوط العمل2

ي عديدة ومتنوعة فمنيا ما ىو ناتج عف بيئة العمؿ  أو جماعة العمؿ التي ينتمي إلييا وفيما يم

 سنذكر أىـ مصادر ضغوط العمؿ لدى المعمـ:

                                                           
 

1
  .115،ص4112اٌذار اٌداِؼ١ح،دط،اإلطىٕذر٠ح،ِظز،غهٕن انفعبل فٙ انًُظًبد،ناػثذ اٌثالٟ طالذ اٌذ٠ٓ:

4
دار زاِذ ٌٍٕشز   إداسح انصشاع ٔاألصيبد ٔظغٕغ انعًم ٔانتغٛٛش،ِؼٓ ِسّذ ػ١اطزج، ِزٚاْ ِسّذ تٕٟ أزّذ: 

  114،ص4116،األردْ،1ٚاٌرٛس٠غ،ط
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ترتبط ارتباطا وثيقا سواء تتوفر المدرسة عمى عدة عوامؿ العمل:ضغوط خاصة ببيئة مصادر1.2

بالمعمميف أو باألىداؼ التعميمية،وىده العوامؿ مف شأنيا أف تتسبب في ظيور ضغوط يختمؼ 

مصادر الضغوط المينية المرتبطة  مقدارىا مف مدرسة إلى أخرى،وفيما يمي سنتطرؽ إلى بعض

 بالبيئة المدرسية: 

تعتبر الوظيفة في حد ذاتيا مصدرا مف مصادر الرضا والضغط في طبيعة الوظيفة:  1.1.2

العمؿ لدى الفرد،وذلؾ لما تتصؼ بو ىذه الوظائؼ مف صفات تميزىا عف غيرىا مف الوظائؼ 

فييا ىذه الوظيفة أو المكانة التي تتيحيا األخرى،سواء كاف ذلؾ فيما يتعمؽ بالفئة التي تصنؼ 

 1لشاغميا.

يقصد بيا العوامؿ التي تكوف ليا تأثيرات مباشرة عمى العامميف ومستوى بيئة العمل المادية: 2.1.2

أدائيـ وحبيـ لعمميـ أو النفور منو،وعمى الرغـ مف اختبلؼ درجة تعرض األفراد العامميف ليده 

 2لضغط في بيئة العمؿ.المصادر فإنيا تمثؿ نوعا مف ا

يحتاج المعمـ دوف شؾ إلى أدوات ووسائؿ عممية ليكوف فعاال في :إنعدام الوسائل التعميمية3.1.2

لمعمـ إلى بدؿ جيد عممو،فنقص الكتب أثناء تغيير البرنامج الدراسي،نقص الوسائؿ التعميمية يدفع ا

إضافية تؤثر عمى حالتو  لؾ النقص عمى حساب راحتو،مما يخمؽ لديو ضغوطإضافي لتعويض ذ

ا فإف ذ. إف الوسائؿ التعميمية ضرورية لموصوؿ إلى المعرفة وتبسيطيا وتعميميا،لالنفسية والجسمية

                                                           
1

  .442طٗ ػثذ اٌؼظ١ُ زظ١ٓ:ِزخغ طاتك ص
4

  .443ٔفظٗ ص ّزخغاٌ
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ضعفيا أو غيابيا يؤثر عمى المردودية المدرسية وعمى فاعمية المعمـ التعميمية فتضعؼ بدلؾ بروحو 

 1العممية والمعنوية.

العمؿ الذي يؤديو الفرد يمكف أف تصبح ضاغطة،وعادة  :إف مقدار وصعوبةأعباء العمل4.1.2

 يوصؼ عبء بمصطمحات كمية ونوعية:

.   *عبء الدور الزائد كميا:ىو وجود عمؿ أكثر مف البلـز

 2عبء العمؿ الزائد نوعيا: ىو وجود عمؿ صعب جدا أكبر مف قدرات الفرد.*

بالتوقعات المختمفة،ويحدث :يمعب الفرد أدوار متعددة ويجب عميو الوفاء صراع الدور5.1.2

الصراع في األدوار،عندما تكوف المتطمبات مف األطراؼ غير منسقة لقياـ الفرد بالوفاء بيا جميعا 

 3في نفس الوقت فإذا نجح في جزء ال يمكنو الوفاء باآلخر.

العديد مف المتغيرات التي تسبب لممعمـ  ىناؾ:مصادر ضغوط الع قات التربوية2.2

 وبالتالي تؤثر عمى أدائو. ضغوط في مينتو

  . مصادر الضغط النابعة من قبل إدارة المدرسة1.2.2

عدـ وجود التواصؿ اإليجابي داخؿ المدرسة سواء بيف المعمـ وزمبلئو أو بيف المعمـ ومدير -

 المدرسة أو بيف المعمـ والمشرؼ التربوي. 

                                                           
1

،ِذوزج ِىٍّح ١ًٌٕ  إشزاف ِؼزٚف ٌّٕٛر، خ انخبصخانعغػ انُفغٙ انًُٓٙ ٔعاللتّ ثبعتزبثخ انمهك نذٖ يعهًٙ انتشثٛ، ػمْٛ آط١ا

خاِؼح فززاخ      ،و١ٍح اٌؼٍَٛ اإلٔظا١ٔح ٚاالخرّاػ١ح، ذخظض اٌضغظ إٌفظٟ شٙادج اٌّاخظر١ز فٟ ػٍُ إٌفض اٌؼ١ادٞ،

111،ص 4114-4111ػثاص،طط١ف،اٌدشائز،  
2 

24ص زظٓ ِظطفٝ ػثذ اٌّؼطٟ: ِزخغ طاتك
  

3 
 .27اٌّزخغ ٔفظٗ ص 
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 ير التربية.عدـ االىتماـ بحؿ مشكبلت المعمـ مف قبؿ مدير المدرسة أو مد-

عدـ توفير المصادر المادية والتقنية التي تسيؿ عمى المدير التدريس واألجيزة التي يحتاجيا تنفيذ -

 1النشاطات في الدرس.

ناتجة عف سوء التواصؿ ،وجيات  .مصادر الضغط النابعة من قبل الزم ء في العمل2.2.2

ثبات  النظر المتعارضة ،حدوث أنواع مختمفة مف الصراعات مف أجؿ إظيار األفضؿ واألحسف وا 

 2الذات عمى حساب اآلخريف مف الزمبلء.

 ابعة من سوء الع قات مع الت ميذ مصادر الضغط الن3.2.2

يعد التمميذ محور العمؿ المدرسي ،إف سوء العبلقة مع التبلميذ يشكؿ ال محالة أحد مصادر 

سدية عمى سموكو وأدائو،تأتي في الضغط الميني األكثر تأثيرا عمى صحة المعمـ النفسية والج

معظميا مف خبلؿ المسؤولية التربوية ،واألخبلقية  اتجاه التبلميذ، سموكات التبلميذ واتجاىاتيـ نحو 

 3المعمـ.

 أنواع ضغوط العمل-3

 إف ضغوط العمؿ ووفقا لآلثار المترتبة عمييا نجدىا تنقسـ إلى قسميف: 

المفيدة التي ليا انعكاسات إيجابية،حيث يشعر الفرد  يقصد بيا الضغوط: الضغوط اإليجابية 1.3 

بالقدرة عمى انجاز المياـ بسرعة،كما أف ليا آثار نفسية إيجابية تتمثؿ في توليد شعور لديو 

بالسعادة والسرور،حيث ينعكس في مجممو عمى إنتاجية العمؿ ،فالمياـ التي تنفد بتفوؽ ىي المياـ 

                                                           
 1

  42،ص2013،عماف،األردف،1دار المناىج لمنشر والتوزيع،طالضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة،فاطّح ػثذ اٌزز١ُ: ٠ظحٌٕٛاا
4

  .17اٌّزخغ ٔفظٗ ص

 
1

  .115ػمْٛ آط١ا:ِزخغ طاتك ص
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بدلؾ تعطي لمفرد اإلحساس بالرغبة والقدرة عمى العمؿ ودافعية  المحددة بإطار زمني لتنفيذىا،فيي

 كبيرة لبلرتقاء والرفع مف مستوى األداء.

ىي الضغوط التي تكوف ليا انعكاسات سمبية عمى صحة ونفسية الفرد : الضغوط السمبية2.3

عدـ العامؿ ومف ثـ تنعكس عمى أدائو في العمؿ مثؿ تمؾ الضغوط التي تدفعنا إلى اإلحباط و 

 1الرضا عف العمؿ ،باإلضافة إلى النظرة السمبية تجاه قضايا العمؿ.

العمؿ  التي فسرت ضغوط ىـ النظرياتمف أالنظريات والنماذج المفسرة لضغوط العمل:-4
 نذكر منيا ما يمي:

يعتبر الباحث ىانز سيمي مف أشير الباحثيف الديف ارتبطت أسمائيـ نظرية ىانز سيمي:1.4

،تعتبر نظريتو نمف أقدـ النظريات التي حاولت تفسير ضغوط العمؿ ،تنطمؽ مف بموضوع الضغوط 

مسممة أف الضغط متغير غير مستقر وىو استجابة لعامؿ ضاغط يميز الشخص عمى أساس 

 استجابتو لمبيئة الضاغطة،حيث أف ىناؾ استجابة وأنماط معينة مف االستجابات .

 ؽ عمييا أعراض التكيؼ العامة ىي:حدد سيمي ثبلث مراحؿ لمدفاع عف الضغط أطم

فيو يظير الجسـ تغيرات واستجابات تتميز بدرجة التعرض المبدئي لمضاغط ،ونتيجة ليذه :الفزع-

 التغيرات تقؿ مقاومة الجسـ.

ا يحاوؿ الفرد مقاومة مصدر التيديد بكؿ ما يممؾ مف طاقة نفسية وجسمية ليعود :فييالمقاومة-

 الجسـ إلى االتزاف. 

 

                                                           
 

1
  .76،ص4116،ِظز،دار اٌفىز اٌؼزتٟ ٌٍطثاػح ٚ إٌشز ،دط، اٌما٘زج ،فغٛخنعغٕغ انُنمهك ٔإداسح افارٚق اٌظ١ذ ػثّاْ:ا
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  1قة الفرد ويصبح عرضة لئلصابة باألمراض.وفييا تستنزؼ طا:جياداإل-

تعد نظرية النسؽ النظري مف بيف النظريات التي :1972نظرية النسق النظري لسبيمبرجر 2.4  

تفسر ظاىرة ضغوط العمؿ، إذ أقاـ سبيمبرجر نظريتو عمى أساس التمييز بيف القمؽ كسمة والقمؽ 

و استعداد طبيعي أو اتجاه سموكي يعتمد عمى الخبرة الماضية أما كحالة، يقوؿ أف القمؽ كسمة ى

القمؽ كحالة ىو قمؽ موضوعي يعتمد عمى الظروؼ الضاغطة ، ربط بيف الضغط والقمؽ واعتبر 

 الضغط الناتج عف ضاغط معيف يسبب حالة قمؽ،اىتـ سبيمبرجر بتحديد طبيعة الظروؼ البيئية 

ف حاالت القمؽ الناجمة عنيا بيف ميكانيزمات الدفاع والتي تكوف ضاغطة وميز بي المحيطة

  2لتجنبيا.

:سمي نسبة إلى جامعة ميتشجاف ،وسمي أيضا بالنموذج 1989نمودج ميتشجان3.4  

االجتماعي البيئي،يمثمو كؿ مف الباحثيف كارتر وكاف المذاف يؤكداف أف وجود عوامؿ تؤثر عمى 

 ا تتضمف العوامؿ نوعيف:درجة الفرد لمضغط واالستجابة التي يقـو بي

تحتويو مف عوامؿ متعمقة ببيئة العمؿ المادية مثؿ :المكتب،اإلضاءة ىي ما البيئة الموضوعية:-

 ،التيوية،السبلمة في المؤسسة.

: يقصد بيا تعرض أو عدـ تعرض الفرد لبلضطرابات النفسية مثؿ القمؽ،االكتئاب البيئة النفسية-

ى سوء التسيير و اتخاذ القرار عمى مستوى الفرد والمؤسسة وغيرىا،التي تؤدي في النياية إل

لتي ا،السكانية(، وأخيرا العبلقات  ،الشخصية ككؿ،إضافة إلى الخصائص الثابتة لدى الفرد )الوراثية

                                                           
1

١ٌٚذ اٌظ١ذ خ١ٍفح، ِزاد ػٍٟ ػ١ظٝ :اٌضغٛط إٌفظ١ح ٚاٌرخٍف اٌؼمٍٟ فٟ ضٛء ػٍُ إٌفض اٌّؼزفٟ  اٌّفا١ُ٘ ،إٌظز٠اخ ،اٌثزاِح ، دار 

،  131،ص4116، االطىٕذر٠ح ،ِظز ،4اٌٛفاء ٌذ١ٔا اٌطثاػح ٚإٌشز ،ط   
4

.134ٔفظٗ:ص اٌّزخغ  
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يعيشيا األفراد في محيط العمؿ حيث أف تغير ىده العوامؿ يؤثر عمى استجابات األفراد نحو 

 1اخؿ بيئة العمؿ.المثيرات التي يتعرضوف ليا د

ىده النظرية عمى التفاعؿ بيف العوامؿ البيولوجية والعوامؿ تفسيرات تستند :نمودج ىنري موراي4.4

االجتماعية ،بالنسبة لنظرية الحاجات لموراي يوجد تفاعؿ بيف الضغط والحاجة مف خبلؿ الموضوع 

ناء التفاعؿ ترتبط بعض فيي وحدة سموكية تفاعمية تتضمف الموقؼ الحاضر الضاغط والحاجة وأث

 الحاجات مف خبلؿ إشباعيا لبعض المواقؼ أو األشخاص. 

يرى موراي أف الحاجات تؤثر في نمط السموؾ وأنو ال يمكف الفصؿ بيف الحاجات والقيـ وأنيما 

يمتقياف في وحدة ديناميكية يمتقي فييا ما ىو نفسي بما ىو اجتماعي الذي يمثؿ الضغط ،ميز 

 مف الضغوط ىما: موراي بيف نمطيف

 :وىي خصائص الموضوعات البيئية كما توجد في الواقع.ط ألفاو ضغ-

 وعات البيئية كما يدركيا الفرد.ىي دالالت الموض:ضغوط بيتا-

عندما يكوف لمفرد حاجة مثارة والتي يرتبط إشباعيا ببعض األشخاص أو  حسبو تنشأ الضغوط

 2األوضاع االجتماعية 

يندرج في إطار التيار التفاعمي في تفسير الضغط المني،فبالنسبة إليو  :1979كارازاكنمودج 5.4

 ينشأ ىدا األخير نتيجة التفاعؿ بيف بعديف ىما:

 متطمبات العمؿ: كعبء العمؿ مثبل-
                                                           

1
أطزٚزح ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج  ،إشزاف إتزا١ّٟ٘ اٌطا٘ز، ٔعاللتٓب ثبنتٕافك انضٔارٙ نذٖ انًشأح انعبيهخانعغٕغ انًُٓٛخ  إتزا١ّٟ٘ أطّاء:

،خاِؼح ِسّذ  ذخظض ػٍُ إٌفض اٌّزضٟ االخرّاػٟ ،و١ٍح اٌؼٍَٛ اإلٔظا١ٔح ٚاالخرّاػ١ح اٌذورٛراٖ فٟ ػٍُ إٌفض،

111ص4113-4112خ١ضز،تظىزج،اٌدشائز،   
.131ك ،ص١ٌٚذ اٌظ١ذ خ١ٍفح: ِزخغ طات

2
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 التحكـ: أي االستقبللية في اتخاذ القرار -

 ميني:حاالت يواجييا الفرد في عممو يمكف أف تجعمو عرضة لمضغط ال4حسب كارازاؾ ىناؾ 

 1*الحالة األولى:عمؿ رتيب وممؿ يكوف فييا عبء العمؿ منخفض ودرجة تحكـ الفرد في عممو 

 *الحالة الثانية:عمؿ شاؽ يكوف فيو عبء العمؿ مرتفع مع درجة تحكـ في العمؿ منخفضة.

*الحالة الثالثة:عمؿ سيؿ يكوف فيو عبء العمؿ منخفض مع درجة تحكـ في العمؿ مرتفعة أي 

 ستقبللية كبير في اتخاذ القرارات .لعامؿ اال

*الحالة الرابعة:عمؿ متعب وفيو حركية في ىده الحالة العمؿ توجد فيو حركية مع عبء عمؿ 

 مرتفع ودرجة التحكـ في العمؿ مرتفعة.

فعبء العمؿ في ىدا النموذج سواء أكاف مرتفع أو منخفض فيو مصدر لشعور العامؿ بالضغط 

 2الميني.

عمى أداء المعمـ نوجزىا تؤثر : لضغوط العمؿ آثار سمبية وآثار ايجابية عمل ثار ضغوط ال-5

 فيما يمي:

ف الضغوط المختمفة لمينة التدريس التي يواجييا المعمـ أثناء أدائو لعممو في :إاآلثار السمبية 1.5

جتماعية عميو البيئة المدرسية ليا انعكاساتيا السمبية عمى النواحي النفسية واالنفعالية والجسمية واال

 ويمكف تمخيص ىده اآلثار في النقاط التالية:

 عدـ الرضا الميني والوظيفي مف قبؿ المعمميف عف مينة التدريس.-
                                                           

46طؼذٞ ػزت١ح :ِزخغ طاتك ص
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 ضعؼ الدافع لمعمؿ والنجاح في المينة.-

 شعور المعمـ باإلنياؾ واالحتراؽ النفسي مما يؤثر عمى كفاءتو .-

 بتكار داخؿ الغرفة الصفية.ضعؼ مستوى أداء المعمـ وعجز المعمميف عف اال-

 1زيادة معدؿ المشكبلت واالضطرابات االنفعالية لممعمميف كالقمؽ واالكتئاب.-

 اآلثار اإليجابية2.5

 تدعيـ وتقوية العبلقات االجتماعية بيف األفراد.-

 إثارة الدافعية لدى األفراد لمقياـ بمياميـ بأنسب الطرؽ مف أجؿ تحقيؽ الذات.-

 افس في العمؿ.إثارة روح التن-

 زيادة قنوات االتصاؿ مف أجؿ مواجية الضغوط.-

  2كتشاؼ القدرات والكفاءات واستغبلليا بشكؿ أفضؿ.إالتمكف مف 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .21إٌٛاط١ح فاطّح ػثذ اٌزز١ُ:ِزخغ طاتك،ص

4
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  خ صة

مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلى توضيح ماىية ضغوط العمؿ وذلؾ مف خبلؿ عرض عناصر 

واء كانت خاصة ببيئة العمؿ أو مصادر ضغوط العمؿ ثـ أىـ المصادر المسببة لضغوط العمؿ س

ضغوط العبلقات التربوية، كما تطرقنا أيضا إلى أنواع ضغوط العمؿ اإليجابية والسمبية وأىـ 

النظريات والنماذج المفسرة لو وأخيرا قمنا بعرض أىـ اآلثار السمبية واإليجابية المترتبة عف ضغوط 

 العمؿ.
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 تمييد 

 والمنظمات، مفيوـ األداء مف المفاىيـ التي نالت نصيبا وافرا مف االىتماـ في دراسة األفراد يعتبر

الفرد ويحتؿ مكانة خاصة داخؿ أي منظمة،ومع تداخؿ المؤثرات التي تؤثر عمى  فيو يرتبط بسموؾ

مما يفرض عمييا ،األداء وتنوعيا نجد أنفسنا أماـ دراسة أداء الفرد داخؿ المؤسسة التعميمية 

 االىتماـ بالمورد البشري بصفتو رأس الماؿ الفكري ومحاولة تحفيزه لموصوؿ إلى مستويات عالية.
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ىناؾ عوامؿ كثيرة تتدخؿ في أداء المعمـ فتؤثر عميو ومف بيف األداء:.العوامل المؤثرة عمى 1

 ىذه العوامؿ نذكر ما يمي:

إف نقص األدوات والوسائؿ التعميمية مف أىـ معيقات المعمـ في تنفيذ :اإلمكانيات المادية1.1

التعميمية المناسبة لمتدريس،األمر ميامو التعميمية،وتتسـ الدوؿ النامية بوجو عاـ بنقص الوسائؿ 

الذي يحتـ عمى المعمـ التوضيح الشفوي والشرح والمناقشة،فينا يقؼ المعمـ عاجزا أماـ المشكبلت 

ألف االعتماد عمى ىده األساليب ال يكفي لمقياـ بعممية التدريس بفاعمية يجب أف تتوفر األجيزة 

 السمعية والبصرية لزيادة الفعالية .

يجب أف يكوف التعاوف بيف المعمميف مع بعض مف جية وبيف المعمميف :مدرسي العامالجو ال2.1

واإلدارة المدرسية مف جية أخرى ،فالتعاوف فيما بينيـ أمر بال  األىمية حيث أف بعض المعمميف 

يمتمكوف قدرات معينة تساعد زمبلئيـ عمى تطوير بعض األدوات التعميمية البلزمة،فالمعمـ عميو أف 

د مف خبرات زمبلئو مف المعمميف بحيث يكمؿ كؿ واحد منيـ اآلخر وغياب ىدا التعاوف في يستفي

 كثير مف الحاالت يعيؽ عممية التعميـ الفعاؿ . 

يتصؼ المعمـ في الدوؿ النامية بكثرة األعباء باإلضافة إلى المياـ الروتينية مف :أعباء المعمم3.1

عة الحضور والغياب ومتابعة مشكبلت التبلميذ العادية إشراؼ عمى التبلميذ وتسجيؿ أسمائيـ ومتاب

 1والغير عادية.

نجد أف الصفوؼ الدراسية مكتظة جدا،بحيث ال تتسع غرفة الصؼ لمتبلميذ :إكتظاظ الصفوف4.1

وغالبا ما تكوف حركتيـ مقيدة،فاألعداد الكبيرة تقمؿ مف فرص استخداـ أساليب التعميـ الفردي. 

                                                           
1

انزذٚذ فٙ تعهٛى انعهٕوزظ١ٓ ٔشٛاْ ٠ؼمٛب: 
،

  .111،ص1774،ػّاْ،األردْ،4دار اٌفزلاْ ٌٍطثاػح ٚإٌشزٚاٌرٛس٠غ،ط
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أنفسيـ في الوصوؿ إلى المعرفة العممية،باستخداـ أساليب اإلكتشاؼ العممي  واعتماد  التبلميذ عمى

 1فيدا االكتظاظ يقمؿ مف فاعمية المعمـ 

 نذكر منيا أىـ المحددات الرئيسية::.محددات األداء2

 ال بد مف توافر الدافع نحو العمؿ لدى الفرد.:الدافعية1.2

سب يؤدي إلى إشباع حاجات الفرد التي تعكس تييئة مناخ العمؿ المنا:مناخ أو بيئة العمل2.2

 الدافعية.

مف توافر قدرة الفرد عمى أداء العمؿ المحدد لو وعميو البد  :البدقدرة الفرد عمى أداء العمل 3.2

ا ما لقدرة عمى أداء العمؿ المطموب ،ىذمف توافر المقاييس المناسبة لقياس الدافعية ومناخ العمؿ وا

ألداء ومف تدعيـ نقاط القوة أو إجراء التصحيح لنقاط الضعؼ،مع العمـ يساعد في تحديد مستوى ا

 أنو البد مف مراعاة ما يمي:

 محددات أداء فئة مف العامميف ليست بالضرورة ىي محددات فئة أخرى.-

 2العوامؿ البيئية الخارجية ليا تأثير في تحديد محددات األداء.-
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4

،دار اٌّظ١زج ٌٍطثاػح ٚإٌشز      انغهٕن انتُظًٛٙ فٙ إداسح انًؤعغبد انتعهًٛٛخف١ٍٗ فارٚق ػثذٖ: 
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 .أنواع األداء3

 ما يمي: تشمؿ :حسب معيار الشمولية1.3

ىو الذي يتجسد باإلنجازات التي ساىمت جميع العناصر والوظائؼ أو :األداء الكمي 1.1.3

األنظمة الفرعية لممؤسسة في تحقيقيا،حيث ال يمكف نسب إنجازىا إلى عنصر دوف اعتبار مساىمة 

أىدافيا  باقي العناصر،في ىدا النوع مف األداء يمكف الحديث عـ مدى و كيفيات بموغ المؤسسة

 الشاممة كما أف أىداؼ المؤسسة في الحقيقة ىو نتيجة تفاعؿ أداء أنظمتيا الفرعية .

ىو الذي يتحقؽ عمى مستوى األنظمة الفرعية لممؤسسة وينقسـ بدوره إلى :األداء الجزئي2.1.3

عدة أنواع تختمؼ باختبلؼ المعيار المعتمد لتقييـ عناصر المؤسسة حيث يمكف أف ينقسـ حسب 

معيار الوظيفي إلى:أداء وظيفة مالية،أداء وظيفة األفراد،أداء وظيفة التمويف،أداء وظيفة ال

 1اإلنتاج،أداء وظيفة التسويؽ.

 يتضمف نوعاف حسب معيار المصدر:2.3 

سمى أيضا أداء الوحدة وىو ينتج مما يمي: األداء البشري ، األداء التقني ياألداء الداخمي:1.2.3

 بشكؿ فعاؿ(،األػداء المالي )تييئة واستخداـ الوسائؿ المتاحة(.)استعماؿ االستثمار 

 ألداء الناتج عف المتغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي وال تسبب ا :ىواألداء الخارجي2.2.3

 2المؤسسة فيو،يظير في النتائج الجيدة التي تتحصؿ عمييا المؤسسة.

                                                           
1

،ِذوزج ذخزج ١ًٌٕ شٙادج ِاخظر١ز،إشزاف رٚاق زّٛدٞ،ذخظض تصبل انتُظًٛٙ ٔعاللتّ ثبألداء انٕظٛفٙاال:تٛػط١ظ خالي اٌذ٠ٓ

-4116ٌرٕظ١ّٟ ٚذظ١١ز اٌّٛارد اٌثشز٠ح،و١ٍح اٌؼٍَٛ اإلٔظا١ٔح ٚاٌؼٍَٛ االخرّاػ١ح،خاِؼح ِٕرٛرٞ ِسّٛد،لظٕط١ٕح،اٌدشائز،اٌظٍٛن ا

 55ص4117
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 ي تفسر األداء نذكر ما يمي::مف أىـ النظريات الت .النظريات المفسرة لألداء4

:يعتبر فريديريؾ تايمور مف أبرز ممثمي ىده النظرية ،حيث ركزت عمى نظرية اإلدارة العممية1.4

رفع وسائؿ اإلنتاج  وتـ دلؾ عف طريؽ تحديد معيار عممي لمعدؿ إنتاج العامؿ ،يكوف مبني عمى 

ختيار العممي لمعامميف وضرورة أساس دراسة الوقت والحركة ،كما أوصت ىده النظرية بضرورة اال

تدريبيـ عمى أنسب طريقة ألداء العمؿ،فيي تعتبر أف العنصر البشري مثمو مثؿ أي مورد متاح في 

المؤسسة مف أمواؿ ،آالت ،مواد خاـ، كما أكدت عمى ضرورة التحكـ في العنصر البشري مف أجؿ 

  1رفع اإلنتاجية.

ا ىنري فايوؿ ركز عمى إبراز الييكؿ التنظيمي والمقسـ :مف أبرز روادىنظرية التقسيم اإلداري2.4

إلى إدارات وأقساـ كميا تنيض بأنشطة مخصصة بيا تحقؽ في مجموعيا تحقيؽ زيادة الكفاءة 

أنشطة:أنشطة 6اإلنتاجية مع خفض التكاليؼ ،وجد ىنري فايوؿ أف نشاط المنظمة يضـ 

اإلدارية فيي أىـ األنشطة  وىذه األنشطة فنية،تجارية،مالية،صيانة،محاسبة و ركز عمى األنشطة 

يمكف إجماليا في خمس عناصر أساسية:التخطيط،التنظيـ،التنسيؽ،إصدار األوامر والرقابة وىي 

 2المياـ األساسية لممدير.

:تنتسب ىده النظرية إلى عالـ االجتماع ماكس فيبر إذ يصنفيا بأنيا  النظرية البيروقراطية3.4

ظيـ العممية،تحاوؿ ىده النظرية مف خبلؿ أفكارىا إبراز أىمية التقسيـ األولى في نظريات التن

اإلداري ومدى تأثيره عمى األداء،والسموؾ داخؿ المنظمة ،تقـو عمى التسمسؿ اليرمي الواضح 

 3لموظائؼ وعمى عمؿ يرتكز عمى أفراد لدييـ الكفاءات البلزمة.

                                                           
1

 .17ص1764،اٌى٠ٛد،1دار اٌمٍُ، ط انغهٕن انتُظًٛٙ،زاِذ تذر أزّذ :
4

  31ص4115،ػّاْ،األردْ،1ٌّظ١زج ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ،ط،دار ا َظشٚخ انًُظًخاٌشّاع خ١ًٍ ِسّذ زظٓ، خض١ز واظُ: 
1

  .75ص4116،دار غز٠ة ٌٍطثاػح ٚإٌشز ٚاٌرٛس٠غ،دط،اٌما٘زج،ِظز،عهى ارتًبعٙ انتُظٛىطٍؼد إتزا١ُ٘ ٌطفٟ:
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الوصوؿ إلى أفضؿ إنتاج مف خبلؿ ما يمكف استيدفت ىده النظرية :نظرية الع قات اإلنسانية4.4

أف يؤثر عمى الفرد مف عوامؿ نفسية ومعنوية باعتباره إنسانا وجدانيا انفعاليا أكثر منو رشدا 

وعقبلنيا ومنطقيا ،وقد أكدت تجارب إلتوف مايو وزمبلئو أف نقص اإلنتاج يعود إلى عدـ 

 قتو بزمبلء العمؿ . االىتماـ،بحؿ المشاكؿ العالقة واإلنتاجية تتأثر بعبل

ركزت عمى البعد االجتماعي وأىميتو في األداء اإلنساني حيث أف مستوى الفرد يكوف مرتفعا 

يجابيا حيث يكوف مستوى إشباع الرغبات اإلنسانية واالجتماعية لؤلفراد مرتفعا  .1وا 

بالجانب ىتماـ إلى نظرية زاد والتي تقوـ عمى اال:توصؿ ويمياـ أوشي النظرية اليابانية5.5

اإلنساني لمعامميف مف أجؿ رفع مستوى أدائيـ الوظيفي،أف العمؿ الجماعي وخمؽ روح الجماعة 

 يساعد عمى تحقيؽ قدر أكثر مف الفعالية في األداء ،تقـو ىده النظرية عمى ثبلثة مبادئ: 

 الثقة بيف العامميف. -

 الميارة في التعامؿ والعمؿ. 

  2تماـ ودعـ اآلخريف.ىاال األلفة والمودة والتعاوف و-
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4

  .117اٌشّاع خ١ًٍ ِسّذ زظٓ ،خض١ز واظُ :ِزخغ طاتك ص 
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  خ صة

مف خبلؿ ىذا الفصؿ قمنا بالتطرؽ إلى األداء الوظيفي عمى أنو يدؿ عمى تأدية عمؿ أو إنجاز 

كما تناولنا أىـ العوامؿ المؤثرة فيو ،كما تناولنا  ،نشاط يساعد عمى الوصوؿ إلى األىداؼ المسطرة

ر المصدر وكذلؾ أىـ النظريات المفسرة محدداتو وأىـ أنواعو مف حيث معيار الشمولية ومعيا

   لؤلداء.

 

 

 

 

 

 



 

 

 : الفصل الرابع

معلم االبتدائي  

المسؤوليات  

 واألدوار



 

 

 

معمم االبتدائي  الفصل الرابع :

 المسؤوليات واألدوار

 تمييد

 صفات المعمم االبتدائي.-1

 مسؤوليات معمم االبتدائي.-2

 أدوار معمم االبتدائي. -3

 يل التي تواجو معمم االبتدائي.الصعوبات والعراق-4

 خ صة
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 تمييد 

المعمـ محورا أساسيا في العممية التعميمية التربوية، مف خبلؿ تنمية شخصية الفرد يعد 

وتزويده بالمعارؼ والميارات التي تييئو ليكوف فردا صالحا وفعاال في المجتمع، 

ة معينة عمييا باختيار فالمدرسة االبتدائية التي تيتـ بتحقيؽ أىداؼ تعميمية وتربوي

 المعمـ األفضؿ والقادر عمى تحقيقيا فنجاح المدرسة يكوف بنجاح المعمـ .   
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مجموعة مف الصفات التي تميزه عف غيره المعمـ يجب أف تتوفر في بتدائي:معمم االصفات -1

 ما يمي: نوجزىا

 اإللماـ التاـ بالمادة العممية.-

 والحكـ الموضوعي. القدرة عمى االبتكار والتجديد-

 أف يتصؼ باألمانة وعدـ التحيز لكي يصبح قدوة حسنة لغيره.-

شعاره لمجماعة بأنو واحد منيـ-   .االجتياد في نشر روح العمؿ الجماعي وا 

دراؾ الصمة بيف المدرسة والبيئة.-  اإللماـ بمشكبلت المجتمع،وا 

 االىتماـ بالمظير العاـ.-

 ت .القدرة عمى التحكـ في االنفعاال-

 أف يحافظ عمى الوقت بدقة حتى يتعمـ منو التبلميذ احتراـ الوقت والنظاـ.-

 اىتمامو بمشاكؿ تبلميذه النفسية واالجتماعية.-

أف يكوف محبا لؤلطفاؿ بطبعو ويعطؼ عمييـ بحيث يكوف ليـ في المدرسة مثؿ -

 1الوالد في المنزؿ.

                                                           
1

  .247ص1771،اٌدشائز،4ثٛػاخ اٌداِؼ١ح،ط،د٠ٛاْ اٌّطأصٕل انتشثٛخ ٔانتعهٛىراتر ذزوٟ:
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تعزيز فاعمية التعميـ والتعمـ ،فيو أساس ئي:يعد المعمـ وسيطا ميما لاالبتدا معمممسؤوليات 2

 فالمعمـ لو مسؤوليات في ىذه العممية نذكر منيا ما يمي: العممية التعميمية

يتطمب أف يكوف المعمـ متمكنا مف المادة الدراسية التي تخصص فييا وكمؼ التعميم والتدريس:1.2

 ىده المادة.بتعميميا لمتبلميذ،كما ينبغي أف يكوف عمى دراية بكيفية تعميـ 

:ىده مف المسؤوليات اليامة إذ ال ينبغي أف يتوقؼ المعمـ عند تخصصو،بؿ تثقيف الط ب2.2

 ينبغي أف يبدأ مف فصؿ تييئة مناخ لمثقافة العامة ويربط المادة بالبيئة.

ال ينبغي أف يتوقؼ دور المعمـ عمى التمقيف والتحفيظ، :تدريب ط بو عمى البحث عن المعرفة3.2

نما   ينبغي أف يدرؾ المعمـ أنو مف واجبو أف يدفع تبلميذه إلى التفكير والبحث والتجديد.وا 

المعمـ مرشد وموجو،عميو أف يكوف عمى يقيف مف أىمية دوره إرشاد الط ب وتوجيييم:4.2

 1اإلرشادي والتوجييي.

ومدرستو عف خمؽ روابط وقنوات لبلتصاؿ بيف فصمو  المعمـ مسؤوؿ:اإلتصال باآلباء والبيئة5.2

وأولياء أمور التبلميذ والبيئة الخارجية،حتى يكوف ىناؾ تعاوف وتكامؿ بيف المدرسة كوسيط تربوي 

 والبيت والبيئة والمجتمع كوسيط تربوي أيضا ،فميست المدرسة ىي وحدىا الوسيط المربي.

ينبغي أف النشاط الدراسي جزء أساسي مف المنيج،ال  : هلتخطيط لمنشاط واإلشراف عمى تنفيذا6.2

ييمؿ المعمـ النشاط داخؿ حجرة الدراسة أو خارجيا،ومف ىنا وجب أف ييتـ بالنشاط عمى أساس 

                                                           
1

.14،ص4111،ػّاْ،1اٌؼزتٟ،طدار اٌفىز إداسح ثٛئخ انتعهٛى ٔانتعهى، زدٟ أزّذ إطّاػ١ً:
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عممي تربوي وأف يخطط لو بمشاركة التبلميذ،حتى يضمف اىتماميـ بو ومشاركتيـ اإليجابية في 

 1تنفيذه واإلشراؼ عميو.

 ميمية والتربوية نذكر منيا ما يمي:أىـ أدوار المعمـ األدوار التع مفاالبتدائي : معممأدوار .3

  لممعمم تعميميةاألدوار ال1.3

المقصود ىنا ىو تعميميـ قدرات التفكير التي دور المعمم في تعميم الت ميذ قدرات التفكير:1.1.3

تجعميـ يكتشفوف بأنفسيـ المعارؼ والحقائؽ المختمفة،فتعميـ قدرات التفكير لو العديد مف المزايا 

 زىا:والتي مف أبر 

 يزيد مف إنسانية التمميذ.-

 يزيد مف قيمتو وثقتو بنفسو.-

عداده لممجتمع.-  يسرع في تأىيمو وا 

   2التدريب عمى حؿ المشكبلت ونقد المواقؼ واالبتكار.-

عمـ التي عتبر التوجيو واإلرشاد مف أىـ أدوار المي: هدور المعمم كمستشار وموجو لت ميذ2.1.3

ؾ في مختمؼ أمورىـ ومواقفيـ التي يتعرضوف ليا سواء التعميمية منيا أو ليقوـ بيا مع تبلميذه ،وذ

رشاده و مساعدتو لمتبلميذ لتحقيؽ ،االجتماعية  فالمعمـ الجاد ىو الذي يركز جيوده وتوجييو وا 

  3.أىداؼ التعميـ
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  .11ِزخغ طاتك ص
4

  .64ص4114،ػّاْ ،1دار اٌفىز اٌؼزتٟ،طخصبئص انًعهى ٔأدٔاسِ،راشذ ػٍٟ:
1
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  األدوار التربوية3.2

لمعمـ مراعاة الفروؽ الفردية البد عمى ادور المعمم في مراعاة الفروق الفردية بين الت ميذ:1.2.3

لمتبلميذ حسب استعداداتيـ وخبراتيـ ، لدا عميو أف ينوع في طرؽ تدريسو التي يستخدميا داخؿ 

 الصؼ الواحد واستخدامو لمعديد مف الوسائؿ التعميمية ألنو كمما نوع المعمـ في استخداـ الوسائؿ 

مكانياتو. ازدادت مراعاتو لمفروؽ الفردية زد إلى دلؾ تنوع األنش  طة كؿ حسب قدراتو وا 

ألفراد لمقيـ أىمية بالغة في إدراؾ ادور المعمم في تنمية القيم واالتجاىات والميول لمت ميذ:2.2.3

ا لتصورىـ لمعالـ المحيط بيـ ،وعمى ىدا األساس عمى المعمـ أف يرسخ لؤلمور الموجودة حوليـ وكذ

اسية في نفوس التبلميذ ،ال يتوقؼ دور المعمـ عند ىدا القيـ الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسي

الحد بؿ يجب عميو التصدي لمعادات واالتجاىات السمبية وأف يستخدـ كؿ السبؿ لمنصح واإلرشاد 

تاحة الفرص لمتبلميذ لمقياـ باألنشطة المختمفة التي تكسبيـ ىده الميوؿ واالتجاىات اإليجابية.   1وا 

القدوة الحسنة تعتبر مف أىـ وأنجح الوسائؿ في  :إفذوقدوة لمت مي دور المعمم كمثل أعمى3.2.3

التربية،التي تؤثر في إعداد وتكويف المعمـ نفسيا واجتماعيا فمف أىـ أدوار المعمـ التربوية أف يكوف 

 المثؿ األعمى في نظر تبلميذه،وأف يكوف نموذجا لمتصرؼ الصحيح والسميـ في مختمؼ المواقؼ 

   2خؿ المدرسة أو خارجيا ألىمية دوره كمثؿ أعمى وقدوة لمتبلميذ.التي تواجيو دا
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إف المعمـ في أدائو لميامو التربوية يواجو :بتدائيات والعراقيل التي تواجو معمم اال.الصعوب4

   عراقيؿ وصعوبات التي قد تكوف مصدر لمضغط الميني والتي تعيؽ أدائو نذكر منيا ما يمي:

في  : يواجو المعمـ عدة صعوبات بيداغوجية مينية والمتمثمةمينيةصعوبات بيداغوجية 1.4

 :يمي ماوقمة الوسائؿ التعميمية نوجزىا في  وكثافة البرنامج الدراسي األقساـ اظظاكت

قساـ يقتؿ البيداغوجيا ويخمؽ العدوانية،نتيجة لصعوبة مراقبة إف اكتظاظ األاكتظاظ األقسام:1.1.4

مف التبلميذ في آف واحد،كما أنو عامؿ عمى كثرة الفوضى،ىذا الجو سموكيات وتصرفات عدد كبير 

 1يسبب إرىاقا لممعمـ والمتعمـ عمى السواء كما تؤثر سمبا عمى تحصيؿ التبلميذ.

إف كثافة البرنامج الدراسي يؤثر سمبا عمى المعمـ ويزيد مف حالة  كثافة البرنامج الدراسي:2.1.4

مؿ الزمني ويكمؼ دلؾ التبلميذ باألعماؿ خارج وقت الدراسة كؿ دلؾ توتره وارتباكو ألنو مرتبط بالعا

إلنياء البرنامج في الوقت المحدد فيجد المعمـ نفسو أماـ مشكبلت تربوية مثؿ عدـ االستجابة 

ذا كانت كثافة البرنامج مؤثرة فإف  المطموبة وتعب التبلميذ،عدـ االىتماـ بالبرامج الدراسية وا 

 ة فقد يجد التبلميذ صعوبة في االستيعاب  بسبب طبيعة المادة.المحتوى ال يقؿ أىمي

ال تقتصر أىمية الوسائؿ التعميمية عمى الشرح فحسب بؿ تعتبر جزء قمة الوسائل التعميمية:3.1.4

ال يتجزأ مف عممية التعميـ باعتبارىا أنيا تصنؼ إلى محتويات المادة الدراسية الحيوية وتجعميا ذات 

ة وأقرب إلى التطبيؽ ،حيث تساعد المتعمـ مف االنتقاؿ مف المجردات إلى مجاؿ قيمة عممية وفعال

المحسوسات  وتجعؿ مف تعممو تعمما مشوقا تعينيـ عمى فيـ المادة وتحميميا كما تساعد المتعمـ 

                                                           
1

،رطاٌح ِاخظر١ز،ِؼٙذ ػٍُ إٌفض ٚػٍَٛ اٌرزت١ح ،خاِؼح اٌدشائز،  انشظب انٕظٛفٙ نذٖ يذسعٙ انتعهٛى األعبطتٓ سرٚق اٌؼ١اشٟ :

  .61ص1774
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عمى ترسيخ المعمومات ومف أمثمة الوسائؿ التعميمية السبورة،األقبلـ،االنترنيت،الكتاب المدرسي فيي 

 1د المعمـ عمى التحكـ أكثر في العممية التعميمية.تساع

 يواجو المعمـ عدة مشكبلت مع التبلميذ والتي تكوف عائؽ ألدائو: مشك ت المعمم مع التمميذ2.4

 لميامو نذكرىا فيما يمي:

التبلميذ داخؿ الصؼ لتسييؿ سموؾ  ونعني بو حسف ضبطاللى المعمـ بحاجة إالضبط:1.2.4

ف الدراسات تقر بأف المعمموف يواجيوف مشكمة الحفاظ عمى النظاـ والضبط ميامو التربوية  لك

واليدوء،وال كيفية ضبط السموؾ العدواني لمتبلميذ وال كيفية الحفاظ عمى انتباىيـ،ىده السموكات 

    2تؤدي إلى نمو العداوة بيف التمميذ والمعمـ وىدا ما يولد حالة مف الضغط والقمؽ لدى المعمـ.

يعتبر نجاح التبلميذ حاجة سيكولوجية لممعمـ بحيث يترجـ حسف :  ت نجاح الت ميذمشك2.2.4

شباع حاجاتو لئلنجاز وبذلؾ تبرز مكانتو في مينة التدريس،وكثير مف المعمموف يعانوف مف  أدائو وا 

 مشكبلت تتعمؽ بنجاح التبلميذ ىي:

كمة حضور التبلميذ في الوقت بعدـ اىتماـ التمميذ بالعمؿ التعميمي مثؿ مشمشكبلت تتصؿ -   

 المناسب ودفعيـ لممشاركة ودفعيـ لمعمؿ وفؽ مستوى قدراتيـ وعدـ كره المدرسة والتعمـ.

مشكبلت ترتبط بالتمميذ دوي االحتياجات الخاصة تتضمف مساعدتيـ في حؿ مشاكميـ الخاصة -

 والتغمب عمى ما يشعر بو التمميذ مف إحباط.

                                                           
1

دار اٌفىز ٌٍٕشز  ،انًٓبساد ٔانتًُٛخ انًُٓٛخ يذسط انمشٌ انٕاحذ ٔانعششٍٚ انفعبل خاتز ػثذ اٌس١ّذ خاتز:

415ص4111،اٌدشائز،1ٚاٌرٛس٠غ،ط   
416اٌّزخغ ٔفظٗ ص

2
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قصور المدرسيف حيث تخطيطيـ لمتدريس فصعوبات في تخطيط يتصؿ المشكؿ بحدود ونواحي -

التعميـ الذي يستثير ميؿ التبلميذ ويراعي في نفس الوقت الفروؽ الفردية ويستخدـ البدائؿ التعميمية 

 المختمفة وينمي لدييـ ميارات التقويـ الذاتي،ويوسع التعمـ لتعدي حجرة الدراسة. 

ؿ مشكمة خطيرة لممعمميف،حيث ال يتوفر لدى المعمميف إف نقص الوقت يمث:مشاكل تنظيمية3.4 

وقت كافي إلعداد الدروس ولتكممة العمؿ المخطط لو ولتشخيص التعمـ وتقويمو ويرجع دلؾ 

 لؤلسباب التالية:

 اكتظاظ الفصوؿ الدراسية.-

 عدد الفصوؿ التي يشرفوف عمييا.-

 1تكميفيـ بمياـ إضافية.-

عف نقائص المعمميف وتقصيرىـ في أداء مياميـ ،ال بد مف قبؿ التحدث مشاكل اجتماعية: 4.4

التكفؿ بمشاكميـ لدلؾ فتعدد مشاكؿ المعمـ وضعؼ القدرة الشرائية وتحمؿ مسؤولية فشؿ التبلميذ 

ومشاكميـ ،بؿ وحتى المشاكؿ السياسية واالقتصادية لمببلد ىي عوامؿ ساىمت في تدىور مكانة 

عديد مف المربيف فرصة تستوفي لشروط التقاعد فتركوا التعميـ رغـ المعمـ االجتماعية ولقد استغؿ  ال

لؾ أف تراكـ المشاكؿ اليومية والمينية العطاء ذأنيـ مف أحسف الكفاءات التربوية وليـ القدرة عمى 

 2لممعمميف زاد مف إحباطيـ وضعؼ مردودىـ
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  صةخ

كما  ،ساسي في العممية التربويةا الفصؿ تـ التطرؽ إلى المعمـ باعتباره العنصر األمف خبلؿ ىذ

كما تحدثنا عف أدوار المعمـ ،تطرقنا إلى أىـ الصفات التي تميزه والمسؤوليات الواجب القياـ بيا 

 وفي نياية الفصؿ تطرقنا إلى العراقيؿ والمشاكؿ التي تواجو المعمميف أثناء القياـ بأعماليـ.
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 تمييد

لميداني مكمبل لمجانب النظري ألنو يمثؿ المجاؿ الذي يتـ فيو اختيار الفرضيات يعتبر الجانب ا

الخاصة بدراستنا مف خبلؿ النزوؿ إلى الميداف وجمع المعمومات والبيانات وتحميميا،التي مف خبلليا 

يتـ التأكد مف مدى صدؽ أو نفي الفرضيات التي بنيت عمييا الدراسة،وعميو تناولنا في ىذا الفصؿ 

إلجراءات المنيجية لمدراسة،حيث تضمف الفصؿ الخامس مجاالت الدراسة ا

)المكاني،البشري،الزمني( باإلضافة إلى تحديد منيج الدراسة واألدوات التي تـ استخداميا في جمع 

البيانات والمتمثمة في االستمارة والمقابمة مف أجؿ التحقؽ مف فرضيات الدراسة ،كما تطرقنا الى 

 والعينة . مجتمع الدراسة
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  .مجاالت الدراسة1

تشمؿ مجاالت الدراسة غالبا المجاؿ المكاني الذي أجريت فيو الدراسة،إضافة إلى المجاؿ البشري 

المدة التي وىو مجتمع البحث الذي استيدفتو الدراسة،إضافة إلى المجاؿ الزمني والدي يعبر عف 

 أحد أىـ األسس التي يقـو عمييا البحث االجتماعي.لؾ فمجاؿ الدراسة يعتبر استغرقتيا الدراسة ،لذ

الدراسة ببعض ابتدائيات بمدية رأس الوادي والية برج بوعريريج  ىذه لقد أجريتالمجال المكاني:1.1

ابتدائيات لسيولة االتصاؿ بمديرييا ومعممييا ،شممت دراستنا الميدانية المدارس 4حيث تـ اختيار 

 التالية:

 ياضيمدرسة ربيحة لع1.1.1

تـ إنشائيا في سنة  ،ورثت  مف عيد االستعمار،  ىي مف أقدـ االبتدائيات في بمدية رأس الوادي

  2 ـ4074.67تبم  مساحة المدرسة اإلجمالية ، ،تقع في الوسط الحضري أماـ مقر البمدية 1954

 .10،تستخدـ نظاـ الدواميف الجزئي وعدد حجراتيا 2ـ1848أما المساحة المبنية فتقدرب

 مدرسة شنوف رمضان 2.1.1

 ،في شارع ابف باديس برأس الوادي أماـ المحكمة ري ع مدرسة شنوؼ رمضاف في الوسط الحضتق

أما المساحة المبنية فيي ، 2ـ3600تبم  مساحتيا االجمالية ،1972أكتوبر1تـ إنشائيا في سنة 

 حجرة. 11تستخدـ نظاـ الدواـ الواحد عدد حجراتيا ، 2ـ745

 

 



ءات المنيجية لمدراسةاإلجرا .....................................الفصل الخامس:  

 

 
63 

 

 الشييد عراس السيحمدي مدرسة 3.1.1

،أما 1988مسكف الحضري برأس الوادي أماـ مركز التكويف الميني،تـ إنشائيا في سنة400تقع في 

فتقدر أما المساحة المبنية 2ـ3747،تبم  مساحتيا اإلجمالية 1991أكتوبر6تاريخ الفتح كاف في 

 . 2ـ2147ب

 مدرسة عمي حميمو 4.1.1

في الوسط الحضري برأس الوادي تـ إنشائيا في عاـ  قمبورتقع ىذه المدرسة في شارع الحسيف 

تستخدـ نظاـ 2ـ1264أما المساحة المبنية فتقدر ب2ـ3600تبم  مساحتيا اإلجمالية  2006

 حجرات.8الدواميف والدواـ الواحد عدد حجراتيا

 المجال البشري 1.2

ؿ حراسة عدد المعمميف يترأسيا مدير وسكرتيرة وعاممتيف في المطبخ وعام ربيحة لعياضي:1.1.2

 المغة الفرنسية وقسـ لتحضيري.2يدرسوف المغة العربيةو10معمـ ومعممة 13

وعاممتيف في المطبخ وعامؿ حراسة وعدد  تترأسيا مديرة ومساعد لممديرة  :شنوف رمضان2.1.2

 المغة الفرنسية.2يدرسوف المغة العربية و10معمـ ومعممة 12معممييا

عامبلت في المطبخ وعامؿ حراسة عدد 3ووسكرتيرة  أسيا مدير ويتر  :عراس السيحمدي3.1.2

 المغة الفرنسية وقسـ التحضيري. 2لمغة العربية و 10 13معممييا

 12ومساعد المدير وعامؿ حراسة عدد معممييا  تيرة سكر  يترأسيا مدير و :عمي حميمو4.1.2

 لمغة الفرنسية . 2لمغة العربية و10
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 ى مرحمتيف أساسيتيف ىما::تنقسـ إل المجال الزمني1.3

 :وتمثؿ الخطوة األولى في البحث حيث تشمؿ: المرحمة األولى

 جمع المادة العممية والمعمومات النظرية التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة .-

 الدراسة االستطبلعية .-

اإللماـ  تعد الدراسة االستطبلعية الخطوة األولية التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة أولية مف أجؿ

بتدائيات محؿ دراستي ضوع دراستنا ،حيث قمت بزيارات االبجوانب الدراسة الميدانية الخاصة بمو 

عدة مرات في شير جانفي و فيفري  لتدويف مبلحظات حوليا وأخذ الموافقة مف مديري المدارس 

يتـ وفقيا  واالتفاؽ معيـ عمى طريقة العمؿ،وتـ فييا شرح أىداؼ وطبيعة الدراسة والخطوات التي

معمميف مف ابتدائية ليست مف 5الجانب الميداني،وبعد ىذه الخطوة  قمت بإجراء مقابمة مع 

االبتدائيات المختارة محؿ الدراسة لمتعرؼ عمى أىـ الضغوط التي يعاني منيا المعمموف لبناء 

 فرضياتي بغرض بناء أسئمة استمارتي.

 المرحمة الثانية:

بحث في تطبيؽ االستمارة التجريبية عمى نفس المعمميف التي قمت تمثمت الخطوة الثانية في ال

بإجراء المقابمة معيـ لمتأكد مف دقة األسئمة ومدى استجابة المبحوثيف معيا وكشؼ العيوب التي 

 يجب إلغائيا في أواخر شير فيفري 

لى غاية إ 2020مارس 12تـ تطبيؽ االستمارة النيائية وتوزيعيا عمى عينة الدراسة في يوـ الخميس

 أي قبؿ العطمة الفجائية وىذا ما صعب عميا جمع كؿ االستمارات. 2020مارس 16يـو اإلثنيف
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 :.المنيج المستخدم2

أو بحث عممي مف أجؿ الوصوؿ إالى نتائج موضوعية ومتوافقة مع إلجراء أي دراسة عممية 

ا وذلؿ بتتبع موضوع الدراسة،وجب إتباع منيج واضح يساعد عمى دراسة المشكمة وتشخيصي

مجموعة مف القواعد واألنظمة التي يضعيا بغية الوصوؿ إلى حقائؽ جوؿ الظاىرة موضوع الدراسة 

 الذي يعتمد عمى الوصؼ واستقراء الظاىرة إحصائيا وتحميمياالمنيج الوصفي وفي دراستنا 

لمظاىرة  والذي يجمع أوصاؼ دقيقة وعممية  مع موضوع دراستنا يتوافؽ باعتباره،و سوسيولوجيا

ير تأثالمدروسة ومتابعتيا ميدانيا  ومف ىذا المنطمؽ اعتمدنا عمى ىدا المنيج في موضوع دراستنا 

 . بتدائيضغوط العمل عمى أداء معممي اال

يعرفو بشير صالح الراشدي:بأف المنيج الوصفي ىو مجموعة مف اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ 

 1.لوصؼ الظاىرة محؿ الدراسة

 طوات المنيج الوصفي في:تتمثؿ خ

 الشعور بمشكمة البحث وصياغتيا.-

صياغة الفروض التي ىي حؿ مؤقت لممشكمة التي يعتمدىا الباحث لموصوؿ إلى الحؿ -

 المطموب.

 اختيار العينة التي تجرى عمييا الدراسة مع توضيح حجميا وأسموب اختيارىا.-

 حؿ المشكبلت. إلى صؿالدراسة الوصفية تسعى إلى صيانة مبادئ ىامة والتو -

                                                           
1

 37،ص4111،اٌى٠ٛد،1،دار اٌىراب اٌسذ٠ث،ططجٛمٛخ يجغطخ:يُبْذ انجحج انتشثٕ٘ سؤٚخ تطاٌر تش١ز اٌزاشذٞ
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   1الوصوؿ إلى النتائج وتبويبيا.-

:إف نجاح أي بحث ليحقؽ األىداؼ المرجوة يستمـز االستعانة بمجموعة .أدوات جمع البيانات3 

مف األدوات الخاصة بجمع البيانات الميدانية  حيث اعتمدنا عمى المبلحظة والمقابمة كأداتيف 

 داة الرئيسية في دراستنا  والتي نوجزىا فيما يمي:مساعدتيف لبلستمارة التي تعتبر األ

 الم حظة:1.3

في الطبيعة مف أجؿ إنشاء  و:بأنيا مشاىدة الوقائع عمى ما ىي عميو في الواقع أتعرف الم حظة

  2.الواقعة العممية وتكويف مبلحظة عممية عندما تكوف إشكالية

 بتدائي فيما يمي:عمى أداء معممي االير ضغوط العمؿ ساعدتنا المبلحظة في دراستنا لموضوع تأث

 مبلحظة كيفية تعامؿ المعمميف مع التبلميذ وكيؼ يستجيب التبلميذ معيـ .-

التوصؿ إلى بعض المعمومات مف خبلؿ مقابمة المعمميف ومديري المدارس ومبلحظة العبلقة -

 بينيـ.

 يا  مع أداء المعمـ .التعرؼ عمى أىـ التغيرات التي تطرأ عمى البرامج التعميمية ومبلئمت-

مبلحظة الظروؼ التي يعمؿ فييا المعمموف واألسباب التي تسبب ليـ ضغطا مينيا ومدى تأثيرىا -

  .عمى أدائيـ سواء سمبي أو ايجابي

                                                           
.11،ص1،1773ط ،د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١ح، :يُٓذ انجحج انعهًٙ ٔغشق إعذاد انجحٕثتٛزٛع ػّار ، اٌذ١ٔثاخ أزّذ ِسّٛد  

 1
  

4
.22،ص4115،اٌدشائز،1غ،ط،دار اٌٙذٜ ٌٍطثاػح ٚإٌشزٚاٌرٛس٠ يُٓذ ٔأدٔاد انجحج انعهًٙ فٙ انعهٕو االرتًبعٛخ: سرٚاذٟ رش١ذ  
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حوار لفظي وجيا لوجو بيف القائـ بالمقابمة والمبحوثيف لمحصوؿ عمى المعمومات  ىي :المقابمة2.3

1ىات واإلدراكات.التي تعبر عف اآلراء واالتجا
  

 :معمميف كاف اليدؼ مف اجراء ىذه المقابمة5أجرينا المقابمة مع 

 التعرؼ عمى أىـ ضغوط العمؿ التي يعاني منيا المعمموف.-

 التعرؼ عمى مبلئمة الحجـ الساعي لمحصة الواحدة في تقديـ الدروس ومدى استيعاب التبلميذ.-

 مف طرؼ المعمميف.التعرؼ عمى البرامج التعميمية المستخدمة -

 وقد كانت نتائجيا كالتالي :

كثرة  تعدد المياـ، كثافة البرنامج، قمة الحجـ الساعي،
 التحضير لممذكرات والدروس 

مػػػا ىػػػي أىػػػـ ضػػػغوط العمػػػؿ التػػػي تعػػػانوف 
 منيا؟

ىػػػػػؿ لكثافػػػػػة البرنػػػػػامج التعميميػػػػػة وتغييرىػػػػػا  نعـ عدـ مبلئمتيا مع الحجـ الساعي
 تأثير عمى أدائؾ؟

بلئػـ قميػؿ فػي بعػض المػواد خاصػة الرياضػيات غيػر م
 والمغة العربية 

ىػػؿ الحجػػـ السػػاعي لمحصػػة الواحػػدة مبلئػػـ 
 لؾ في تقديـ الدروس؟

 ال
 

ىػػػػػؿ يسػػػػػاعد دلػػػػػؾ التبلميػػػػػذ فػػػػػي اسػػػػػتيعاب 
 الدروس؟

ال عػػػدـ مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة فػػػي مسػػػتوى التبلميػػػذ 
 المتفوقيف فقط

ىػػػػػؿ البػػػػػرامج التعميميػػػػػة فػػػػػي مسػػػػػتوى كػػػػػػؿ 
 ميذ؟التبل

 ىؿ أنت راض عف أدائؾ؟ غير راض  
 ما مدى استيعاب التبلميذ لمدروس؟ بالمئة75الى25مف 

التحضػػػػػػػير اليػػػػػػػومي لمػػػػػػػدروس  التصػػػػػػػحيح، الحراسػػػػػػػة،
 والمذكرات

 ماىي المياـ اإلضافية التي تقـو بيا؟

                                                           
241،ص1764،اٌما٘زج،ِظز،4،دار اٌّؼزفح اٌداِؼ١ح،ط عهى االرتًبع ٔانًُٓذ انعهًٙ: ِسّذ ػٍٟ ِسّذ  

1
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ت كأداة رئيسية في الدراسة حيث تعد ضرورية مف أجؿ جمع البيانا يااستخدمتاإلستمارة:3.3

الميدانية خاصة في حالة اتساع حجـ المجتمع المدروس وىي األكثر استخداما في البحوث 

 السوسيولوجية.

عمى أنيا تقنية مباشرة لمتقصي العممي،تستعمؿ إزاء األفراد وتسمح باستجوابيـ :تعرؼ االستمارة 

   1.رقمية بطريقة موجية ، والقياـ بسحب كمي بيدؼ إيجاد عبلقة رياضية والقياـ بمقارنات

سؤاؿ بعضيا أسئمة مغمقة وأخرى شبو مغمقة وأسئمة مفتوحة قسمت 35تضمنت استمارة دراستنا  

 محاور:3عمى 

أسئمة عف خصائص العينة تمثمت 7:وىو محور البيانات الشخصية الذي اشتمؿ عمى المحور األول

وأخيرا  ،الرتبة العممية، ،األقدمية في العمؿ ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،السف في :الجنس

 .7إلى السؤاؿ 1الشيادة المتحصؿ عمييا مف السؤاؿ 

:يتضمف بيانات حوؿ تأثير األعباء الزائدة عمى أداء معممي االبتدائي وىي الفرضية المحور الثاني

 .18إلى السؤاؿ8سؤاؿ مف السؤاؿ11األولى لموضوع دراستنا احتوى ىذا المحور عمى 

:يتضمف بيانات حوؿ لكثافة البرامج التعميمية أثر عمى أداء معممي االبتدائي وىي محور الثالثال

 .35إلى السؤاؿ19سؤاؿ مف السؤاؿ 17الفرضية الثانية حيث تضمف 

 

 

                                                           
1

ذزخّح تٛس٠ذ طسزاٚٞ ٚآخزْٚ، دار اٌمظثح  تذسٚجبد عًهٛخ،، :يُٓزٛخ انجحج انعهًٙ فٙ انعهٕو اإلَغبَٛخِٛر٠ض أٔدزص  

 . 412ص4112،اٌدشائز،4ٌٍٕشز،ط
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 .مجتمع الدراسة والعينة4

:يعرؼ مجتمع الدراسة بأنو مجموعة منتيية أو غير منتيية مف العناصر مجتمع الدراسة1.4

 1 .دة مسبقا والتي ترتكز عميو المبلحظاتالمحد

وعميو يتمثؿ مجتمع دراستنا في معممي ومعممات المدرسة اإلبتدائية ببمدية رأس الوادي والية برج 

بوعريريج ،وقصد تحديده قمت بالذىاب إلى مفتشية التعميـ االبتدائي لمحصوؿ عمى عدد االبتدائيات 

ابتدائيات عدد المعمميف 4حيث قمنا باختيار ،س الوادي ابتدائية في رأ34الكمي حيث قدر عددىـ ب

 .معمـ وىي عينة دراستنا50فييـ 

 : العينة2.4

تعرؼ بأنيا جزء معيف أو نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي ثـ تعمـ نتائج الدراسة عمى 

 2.المجتمع كمو

 3.ة التحقؽ مف الفرضياتيعرفيا سعيد سبعوف بأنيا ذلؾ الجزء الذي يتـ استخدامو مف أجؿ إمكاني

شممت عينة الدراسة معممي المدارس االبتدائية حيث اخترتيـ بطريقة مقصودة أي أننا استخدمنا 

وىي العينة التي يتـ المجوء إلييا في حالة توفر البيانات البلزمة لمدراسة لدى فئة  القصدية العينة

را لطبيعة دراستنا التي فرضت عمينا ، وقد قمنا باختيارىا نظ4محددة مف مجتمع الدراسة األصمي

استخداـ ىذا النوع مف العينات والسبب ىو قرب ىذه المدارس مف المسكف وضيؽ الوقت ولوجود 
                                                           

1
 476ِزخغ طاتك ص

4 
،ساػ١ييييياع ٌٍطثاػيييييح ٚإٌشيييييز  غدددددبَٛخانعهًدددددٙ فدددددٙ انعهدددددٕو االرتًبعٛدددددخ ٔ اإلَ: تدددددذسٚجبد عهدددددٗ يُٓزٛدددددخ انجحدددددج سرٚاذيييييٟ رشييييي١ذ

  .424،ص4114،تٛسر٠ؼح،اٌدشائز،2ط

 
1

،دار اٌمظييييييثح ٌٍٕشييييييز فددددددٙ إعددددددذاد انًددددددزمشاد ٔانشعددددددبئم انزبيعٛددددددخ فددددددٙ عهددددددى االرتًددددددبع انددددددذنٛم انًُٓزددددددٙطييييييثؼْٛ طييييييؼ١ذ:

 . 113ص4114،اٌدشائز،4طٚاٌرٛس٠غ،
2

،دار ٚائييييييييً ٌٍٕشيييييييييز يُٓزٛدددددددددخ انجحددددددددج انعهًددددددددٙ انمٕاعدددددددددذ ٔانًشاحددددددددم ٔانتطجٛمدددددددددبدػث١ييييييييذاخ ِسّييييييييذ،أتٛ ٔظيييييييييار ِسّييييييييذ:

  .74،ص1777،ػّاْ،األردْ،4ٚاٌرٛس٠غ،ط
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أيضا تسييبلت لمذىاب إلى ىذه المدارس وسيولة االتصاؿ مع مديرييا ومع المعمميف عكس باقي 

 المدرس االبتدائية األخرى 

استمارة عمى المبحوثيف  ونظرا لمعطمة 50ة حيث تـ توزيع معمـ ومعمم50شممت عينة دراستنا

استمارة ومنو فقد 18استمارة فقط ولـ تسترجع 32الفجائية وغياب بعض المعمميف تـ استرجاع 

 معمميف. 6معممة و26مبحوث تتمثؿ في 32أصبح حجـ العينة 
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  :خ صة

لمدراسة الميدانية والتي تضمنت يجية حاولنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى االجراءات المن لقد

مجاالت الدراسة المجاؿ المكاني ،البشري، الزمني ، والمنيج المستخدـ، وأدوات جمع البيانات 

الميدانية المبلحظة ،المقابمة ،االستمارة ،ثـ تطرقنا إلى التعرؼ عمى مجتمع الدراسة وتوضيح عينة 

رية والبيانات الميدانيةالبحث ،يعد ىذا الفصؿ رابط بيف المعطيات النظ



 

 
 

 
 السادس: الفصل

عرض وتحليل  
 الميدانيةالبيانات  

 ومناقشة النتائج



 

 

البيانات ل ـرض وتحميـالسادس: ع الفصل

 الميدانية ومناقشة النتائج

 تمييد

 .عرض وتحميل البيانات الميدانية1

 .خصائص عينة الدراسة1.1

 .عرض وتحميل بيانات الفرضية األولى2.1

 .ميل بيانات الفرضية الثانيةعرض وتح3.1

 .مناقشة النتائج2

 .مناقشة النتائج في ظل الفرضيات1.2

 .مناقشة النتائج في ظل األىداف2.2

 مناقشة النتائج في ظل الدراسات السابقة.3.2
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 تمييد

ا الفصؿ مكمبل لمفصوؿ النظرية السابقة،ألنو ييتـ بالمعالجة الميدانية لجمع المعمومات يعتبر ىذ

بموضوع الدراسة مف خبلؿ عرضيا تحميميا ومناقشة نتائجيا والمتمثمة في تحديد  الخاصة

خصائص العينة الخاصة بالجنس ،السف,الحالة االجتماعية لممعمميف،المؤىؿ العممي،األقدمية 

في العمؿ،الرتبة العممية وأخيرا الشيادة المتحصؿ عمييا،وأيضا تحميؿ بيانات الفرضية األولى 

بتدائي والفرضية الثانية لكثافة البرامج عباء الزائدة عمى أداء معممي االأثير األالمتمثمة في ت

التعميمية أثر عمى أداء المعمميف ومناقشة النتائج في ظؿ الفرضيات واألىداؼ والدراسات 

 .السابقة
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 .عرض وتحميل البيانات الميدانية1

ثمة في معممي االبتدائي بالخصائص تمتاز عينة الدراسة المتمخصائص عينة الدراسة: 1.1
 التالية:

 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس01الجدول رقم 
 جنس المبحوثين التكرارات النسبة المئوية

 ذكر 06 % 18.75
 أنثى 26 % 81.25
 المجموع 32 % 100

س أف أغمبيػة والذي يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير الجن1يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ  

المبحوثيف مف جنس اإلناث ،حيث كشفت البيانات الميدانية أف ىناؾ فارؽ كبير فػي النسػب فقػد 

معممة ويرجػع ذلػؾ إلػى 26% أي ما يمثؿ مف إجمالي عدد العينة 81.25قدرت نسبة اإلناث ب

 عػػدد االسػػتمارات التػػي تػػـ اسػػترجاعيا فػػي ذلػػؾ الوقػػت وىػػذا مػػا يفسػػر توجػػو العنصػػر النسػػوي إلػػى

مينة التعميـ لما توفره ىذه المينة مف ظروؼ مينية مبلئمة نوعا ما لممرأة وقابميتيا لتحمؿ أعباء 

 معمميف فقط. 6%أي 18.75ومتاعب مينة التعميـ أما نسبة الذكور فقدرت ب

 زيع أفراد العينة حسب متغير السنتو :يمثل02الجدول رقم 

 السن التكرارات النسبة المئوية
 37ؿ مف أق 11 % 34.37

 47-37بيف 16 % 50
 47أكثر مف  05 % 15.63
 المجموع 32 % 100

والػذي يمثػؿ توزيػع أفػراد العينػة حسػب متغيػر السػف أف أغمبيػة  2يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

معمـ ومعممػة وىػو  16% أي ما يمثؿ  50وذلؾ بنسبة  47-37المبحوثيف يتراوح أعمارىـ بيف 
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ف ممارسة مينة التعميـ يتطمب مدة كبيرة مف التكويف الذي ينجػر نصؼ عدد العينة ويرجع ذلؾ أ

عنػػو الخبػػرة والتجربػػة والكفػػاءة تؤىػػؿ المعمػػـ لحيػػازة مكانػػة كبيػػرة فػػي السػػمـ الػػوظيفي لمتعمػػيـ، وىػػذه 

المرحمة العمريػة ليػا أىميػة كبيػرة فػي العطػاء والمقػدرة عمػى بػذؿ الجيػد لتحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة 

اي مػػا يمثػػؿ نسػػبة 11سػػنة عػػددىـ  37مػػا المعممػػيف التػػي أعمػػارىـ أقػػؿ مػػف فػػي مينػػة التعمػػيـ ،أ

 %. 15.63نسبتيـ  47معمميف فقط  أعمارىـ أكثر مف 5% وفي األخير ىناؾ 34.37

 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية03الجدول رقم

 الحالة االجتماعية التكرارات النسبة المئوية
 بأعز  03 % 9.38

 متزوج 28 % 87.50
 مطمؽ 01 % 3.12

 أرمؿ // //
 المجموع 32 % 100

أف أغمبيػة المبحػوثيف متػزوجيف مػا يمثػؿ مػف إجمػالي عينػة  3رقػـيتضح مػف خػبلؿ الجػدوؿ      

% ويرجػع السػبب إلػى أف أغمبيػتيـ فػي  87.50معمـ ومعممػة حيػث قػدرت نسػبتيـ ب28الدراسة 

أسػػرة وتػػوفير الحاجػػات الضػػرورية األسػػرية ،أمػػا نسػػبة العػػزاب سػػف  الػػزواج مػػا يسػػمح ليػػـ بتكػػويف 

%  3.12 معممػػيف وىنػػاؾ معمػػـ واحػػد فقػػط مطمػػؽ حيػػث تمثػػؿ نسػػبتو 4% مػػا يمثػػؿ  9.38فيػػي 

 أما األرامؿ فيي منعدمة.
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 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي04الجدول رقم

 المؤىل العممي التكرارات النسبة المئوية
 متوسط // //

 ثانوي 04 % 12.50
 جامعي 28 % 87.50
 المجموع 32 % 100

 أف النسػب األكبػر ىػي مػف المعممػيف الػذيف مسػتواىـ جػامعي 4يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقػـ  

% ،ويرجػػػػع ذلػػػػؾ التفػػػػاوت إلػػػػى أف 87.50معمػػػػـ ومعممػػػػة حيػػػػث قػػػػدرت نسػػػػبتيـ ب28مػػػػا يمثػػػػؿ 

قة التوظيػػؼ فػػي مينػػة التعمػػيـ فكممػػا كػػاف مسػػتواه المسػػتوى الجػػامعي شػػرط أساسػػي الجتيػػاز مسػػاب

معممػيف حيػث قػدرت نسػبتيـ 4عاؿ كمما نجح فػي تحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة أمػا المسػتوى الثػانوي 

 وىي نسبة ضئيمة بالنسبة لممستوى الجامعي ،أما المتوسط فيو منعدـ. %12.50ب

 العمل:يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير األقدمية في 05الجدول رقم

 األقدمية في العمل التكرارات النسبة المئوية
 سنوات9أقؿ مف  10 % 31.25
 سنة28إلى9مف  21 % 65.63
 سنة28أكثر مف  01 % 3.12
 المجموع 32 % 100

سنوات 9أف أغمبية المعمميف مدة خبرتيـ في العمؿ مف  5يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ      

معمـ ومعممة ،ويرجع ذلؾ أف معممي المدارس 21يمثؿ % أي ما 65.63سنة وذلؾ بنسبة28إلى

االبتدائية ليـ خبرة كبيرة في التعميـ والمعمموف الذيف قضوا ىذه المدة في التعميـ ليـ خبرة عالية 

% ما 31.25سنوات خبرة بنسبة 9ومؤىبلت كبيرة ليستفيد منيـ التبلميذ، تمييا فئة األقؿ مف 

 %.3.12سنة فيو معمـ واحد قدرت نسبتو ب28خبرتيـ  معمـ ومعممة ، أما مف تفوؽ11يمثؿ
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 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الرتبة العممية06الجدول رقم

 الرتبة العممية التكرارات النسبة المئوية
 معمـ متربص 02 % 6.25

 معمـ مرسـ 06 % 18.75
 معمـ رئيسي 08 % 25
 معمـ مكوف 16 % 50

 المجموع 32 % 100
والذي يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب متغير لرتبػة العمميػة أف  6مف خبلؿ الجدوؿ رقـ  يتضح 

معمػػـ ومعممػػة مػػا يمثػػؿ نصػػؼ أفػػراد العينػػة 16أغمبيػػة المبحػػوثيف لػػدييـ رتبػػة عمميػػة معمػػـ مكػػوف 

معممػػػيف رتبػػػتيـ معمػػػـ رئيسػػػي قػػػدرت نسػػػبتيـ 8% ،فػػػي حػػػيف وجػػػود 50حيػػػث قػػػدرت نسػػػبتيـ ب

معممػػػيف 2%،و18.75معممػػػيف قػػػدرت نسػػػبتيـ ب6ـ معمػػػـ مرسػػػـ %،أمػػػا مػػػف كانػػػت رتبػػػتي25ب

 % ،وىذا يرجع إلى خبرة المعمميف في مينة التعميـ. 6.25متربصيف نسبتيـ

 :يمثل توزيع أفراد العينة حسب الشيادة المتحصل عمييا07الجدول رقم

 الشيادة المتحصل عمييا التكرارات النسبة المئوية
 بكالوريا 04 % 12.50
 ليسانس 19 % 59.37

 ماستر // //
 المعيد التكنولوجي 06 % 18.75
 دراسات جامعية تطبيقية 03 % 9.38
 المجموع 32 % 100

والػػػػذي يمثػػػػؿ توزيػػػػع أفػػػػراد العينػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر الشػػػػيادة  7يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  

المتحصػػػػػػؿ عمييػػػػػػا أف أغمبيػػػػػػة المبحػػػػػػوثيف ىػػػػػػـ مػػػػػػف الفئػػػػػػة المتحصػػػػػػمة عمػػػػػػى شػػػػػػيادة ليسػػػػػػانس 

ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أف التعمػػػيـ األساسػػػي ىػػػو الركيػػػزة ،% 59.37معمػػػـ ومعممػػػة نسػػػبتيـ19ثػػػؿمايم
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األولى لذا يتطمب مستوى عالي لبلستفادة مف خبراتيـ في التعامؿ مػع التبلميػذ ومعظػـ المعممػيف 

تمييا نسبة المعمميف الحاصميف عمػى شػيادة مػف ،القدامى تقاعدوا وحؿ محميـ خريجي الجامعات 

معممػػػػيف مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة أمػػػػا شػػػػيادة 6% أي مػػػػا يمثػػػػؿ 18.75نولػػػػوجي بنسػػػػبة المعيػػػػد التك

معممػػػػػيف والدراسػػػػػات الجامعيػػػػػة التطبيقيػػػػػة 4% أي مػػػػػا يمثػػػػػؿ 12.50البكالوريػػػػػا فكانػػػػػت نسػػػػػبتيا 

 معمميف.3ما يمثؿ   9.38%

عبــاء الزائــدة عمــى أداء معممــي ة األولــى التــي مفادىــا اتــؤثر األتحميــل بيانــات الفرضــي 2.1

 ئيبتدااال

 الع قة بين المستو  المدرس والتحضير اليومي لممذكرات :يوضح08قمالجدول ر 

 نعم ال المجموع
التحضير اليومي           

 لممذكرات
 المستو  المدرس

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 01 %100 // // 01 %100 التحضيري

 لىالسنة األو  02 66.67%  01 33.33% 30 100%
 السنة الثانية 03 75% 01 25% 04 100%
 السنة الثالثة 04 %66.67 02 %33.33 06 100%
 السنة الرابعة 06 %54.54 05 %45.45 11 100%
 السنة الخامسة 05 %71.43 02 %28.57 07 100%
 المجموع 21 %65.62 11 %34.37 32 100%

يف المسػتوى المػدرس وتحضػير المػذكرات الذي يمثػؿ العبلقػة بػ8يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ     

يوميػػا أف االتجػػاه العػػاـ كػػاف فػػي صػػنؼ المعممػػيف الػػذيف أجػػابوا بػػنعـ أي أنيػػـ يقومػػوف بتحضػػير 

 6% مػػػف بيػػػػنيـ  65.62أي مػػػػا يمثػػػؿ نسػػػػبة  21المػػػذكرات يوميػػػا حيػػػػث بمػػػ  عػػػػدد المبحػػػوثيف 

لمػذكرات يوميػا قػدرت معمػـ أجػابوا بػأنيـ يحضػروف ا 11معمميف يدرسوف السنة الرابعة مف أصؿ 
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 %45.45معممػػيف أجػػابوا بػػأنيـ ال يحضػػروف المػػذكرات يوميػػا نسػػبتيـ  5% و54.54بسػػبتيـ ب

معمميف منيـ بأنيـ يحضروف  5معمميف حيث أجاب  07،أما معممي السنة الخامسة بم  عددىـ 

ـ معممػػيف أجػػابوا بػػأنيـ ال يحضػػرونيا يوميػػا نسػػبتي2و %71.43المػػذكرات يوميػػا بمغػػت نسػػبتيـ 

معمميف بنعـ  4معمميف أجاب  6% فيما يخص معممي السنة الثالثة فمف أصؿ 28.57قدرت ب

% أما معممي السنة الثانية فمػف 33.33معمميف ببل قدرت نسبتيـ  2% و66.67قدرت نسبتيـ 

% ومعمػـ 75معمميف بأنيـ يحضػروف المػذكرات يوميػا وكانػت نسػبتيـ  3معمميف أجاب  4أصؿ 

معمميف بنعـ  ومعمـ  بػبل  2حيث أجاب  3معممي السنة األولى كاف عددىـ واحد أجاب ببل أما 

 فيما يخص القسـ التحضيري معمـ واحد وكانت إجابتو أنو يحضر المذكرات يوميا.

نستنتج مف خبلؿ المعطيات أف أغمبية المعمميف يقـو بتحضػير المػذكرات يوميػا وىػذا مػا يجعميػـ 

وى أدائيـ فيـ يبذلوف جيد كبير في عممية التحضير نظػرا يشعروف باإلرىاؽ والتعب ويتدنى مست

 ألف ىذه العممية متكررة يوميا.

 

 

 

 

 

 



 .....عشض ٔتحهٛم انجٛبَبد انًٛذاَٛخ ٔيُبلشخ انُتبئذ...............................:انفصم انغبدط
 

 
81 

 

 الع قة بين المستو  المدرس ومدة تحضير المذكرات يوضح : 09الجدول رقم

من ساعة إلى  مدة طويمة نصف يوم المجموع
 ساعات3

 مدة تحضير المذكرات   
 

 المستو  المدرس
  ت ن ت ن ت ن ت ن

 01 %100 // // // // 01 %100 تحضيري

 السنة األولى 01 50% 01 50 // // 02 100%

 السنة الثانية 02 66.67% // // 01 33.33% 03 100%

 السنة الثالثة 04 100% // // // // 04 100%

 السنة الرابعة 05 83.33% // // 01 16.33% 06 100%

 خامسةالسنة ال 05 100% // // // // 05 100%

 المجموع 18 85.71% 01 %4.76 02 9.52% 21* 100%

 بأنيـ يقوموف بتحضير المذكرات يوميا بنعـ * المبحوثيف الذيف أجابوا21

والػذي يبػيف العبلقػة بػيف المسػتوى المػدرس ومػدة تحضػير  09يتبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ رقػـ      

جابوا أف تحضػير المػذكرات يسػتغرؽ المذكرات، أف االتجاه العاـ كاف في صنؼ المعمميف الذيف أ

معمػـ الػذيف أجػابوا بػأنيـ 21معمػـ مػف أصػؿ 18سػاعات حيػث كػاف عػددىـ 3مدة مف سػاعة إلػى 

%، كانػػت النسػػبة الغالبػػة لمعممػػي  85.71يقومػػوف بتحضػػير المػػذكرات يوميػػا  قػػدرت نسػػبتيـ ب

ة إلػػػى أف مػػػدة االسػػػتغراؽ فػػػي التحضػػػير مػػػف سػػػاع7معممػػػيف مػػػف أصػػػؿ 5السػػػنة الرابعػػػة أجػػػاب 

%،فيمػا أجػاب معمػـ واحػد أف مػدة االسػتغراؽ فػي التحضػير تأخػذ نصػؼ 83.33ساعات بنسػبة3

أف مدة التحضير تػدوـ مػف سػاعة 5%، أجاب معمميف السنة الخامسة عددىـ 16.33يوـ نسبتو 

سػاعات أمػا 3معممػيف مػف السػنة الثالثػة أجػابوا كػذلؾ مػف سػاعة إلػى  4أما ،ساعات يوميا 3إلى 
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سػػاعات ومعمػػـ 3معممػػيف اثنػػيف أجػػاب أف المػػدة مػػف سػػاعة إلػػى  3الثانيػػة عػػددىـ معممػػي السػػنة 

 أجاب بأف  مدة االستغراؽ تأخذ منو  وقت طويؿ .

يوضح الجدوؿ أف المعمميف يجيدوف أنفسيـ كثيرا في التحضير وىذا ما يػؤثر عمػى أدائيػـ سػمبيا 

وأثناء التحضير مػف أجػؿ إيصػاؿ  فالمعمـ ال يجد وقت لمراحة  فيو يستنزؼ طاقتو أثناء التدريس 

 المعمومات لمتبلميذ.

 الع قة بين المادة المدرسة والمضايقة أثناء التحضير الدائم لمدروس :يوضح10الجدول رقم 

 المضايقة في تحضير الدروس نعم ال المجموع
 المادة المدرسة

  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 العربية 23 74.19% 08 25.81% 31 100%
 الفرنسية 01 100% // // 01 100%
 المجموع 24 75% 08 25% 32 100%

الػػذي يوضػػح العبلقػػة بػػيف المػػادة المدرسػػة وتحضػػير الػػدروس  10يتبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ 

حيث يبيف االتجاه العاـ أف معممي المغة العربية  ىـ الصنؼ األكثر تحضيرا لمدروس فييا حيث 

منيـ أف التحضير الدائـ لمػدروس يضػايقيـ  حيػث قػدرت  31المعمميف مف أصؿ مف  23أجاب 

% وىػػػذا مػػػا يعػػػود بالسػػػمب عمػػػى أداء المعمػػػـ وعمػػػى مػػػردوده التعميمػػػي ويتعبػػػو 74.19نسػػػبتيـ ب

فيصػبح غيػر قػادر عمػى إعطػػاء كػؿ مػا لديػو مػف معمومػػات وذلػؾ لتحضػيرىـ الػدروس بعػد الػػدواـ 

رس في المدرسة  ومحاولتو جاىدا إفادة التبلميذ والبحث عف أي بعد استنزاؼ طاقتو في شرح الد

معممػػيف  8طػرؽ لتبسػيط الفكػرة ليػػـ  وأيضػا كثػرة الػػدروس وقمػة الحجػـ السػاعي ،فػػي حػيف أجػاب 

% ، أمػا معممػي المغػة الفرنسػية 25.81منيـ أف تحضير الػدروس ال يضػايقيـ تمثمػت نسػبتيـ ب

 يقو .فيناؾ مبحوث واحد حيث أجاب أف التحضير يضا
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 توزيع أفراد العينة حسب قيام المعمم بالتدريس فقط في المدرسة :يوضح11الجدول رقم 

 القيام بالتدريس التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 32 100%

 ال // //
 المجموع 32 100%

يمثػػؿ نسػػبة  مبحػػوث أي مػػا 32نبلحػػظ أف كػػؿ المبحػػوثيف والػػذي بمػػ  عػػددىـ 11مػػف خػػبلؿ رقػػـ 

ف بمينػة التػػدريس فقػط فػػي المدرسػة أي أنيػػـ ال يقومػوف بميػػاـ أخػرى فػػي اإلدارة أنيػـ يقومػػو 100

وغيرىػػا وىػػذا مػػا يوضػػح إعطػػاء المعمػػـ كػػؿ وقتػػو لمينتػػو ومحاولتػػو التركيػػز عمييػػا لموصػػوؿ إلػػى 

 األىداؼ المرجوة منو.

 الع قة بين القيام بأعمال إضافية وتطمب ىذه األعمال جيد :يوضح12الجدول رقم 

 نعم ال المجموع
 االقيام بأعمال إضافية
 

 تطمب ىذه األعمال جيد
 نعـ 17 94.12% // // 17 100%
 ال // // 15 100% 15 100%
 المجموع 17 53.12% 15 46.87% 32 100%

 معمـ17يتبف مف خبلؿ الجدوؿ أف أغمبية المعمميف أجابوا بأنيـ يقوموف بأعماؿ إضافية عددىـ

% ، وأف ىذه األعماؿ تتطمب منيـ جيد أكبر سواء كاف 53.12ومعممة حيث قدرت نسبتيـ ب

 معمـ أجابوا بأنيـ ال يقوموف بأعماؿ إضافية. 15جيد عضمي أو فكري ، في حيف أف ىناؾ 

ومػػف ىنػػا نوضػػح أف مينػػة التعمػػيـ تتطمػػب قػػدرات وميػػارات ،فػػالمعمـ يقػػـو بعػػدة ميػػاـ التحضػػير 

القيػػػػػاـ بالنشػػػػػاطات الرياضػػػػػية وتصػػػػػحيح و  لبلمتحانػػػػػات وتصػػػػػحيحيا وحضػػػػػور النػػػػػدوات التربويػػػػػة

الكراريس وكتابة المذكرات ودروس الدعـ كما ال ننسى القياـ باألعمػاؿ اليوميػة ،وىػذا مػا يجعميػـ 
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يبػػذلوف جيػػد كبيػػر فػػي القيػػاـ بيػػذه األعمػػاؿ تػػؤثر عمػػى أدائيػػـ وتسػػتنزؼ طػػاقتيـ ،حيػػث تصػػبح 

 بالنسبة لو عبء إضافي عميو.

 ين القيام بميمة الحراسة والقيام باألعمال اإلضافية:يوضح الع قة ب13الجدول رقم

القيام بأعمال  نعم ال المجموع
 إضافية

القيام بميمة 
 الحراسة

 يوميا 17 53.12% 15 46.87% 32 100%

 أسبوعيا // // // // // //

 شيريا // // // // // //

 المجموع 17 53.12% 15 46.87% 32 100%
والذي يمثؿ العبلقة بيف القياـ بميمة الحراسة والقياـ بأعماؿ 13رقـ  يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ    

إضػػافية حيػػث أجػػاب كػػؿ المبحػػوثيف بػػأنيـ يقومػػوف بميمػػة الحراسػػة يوميػػا أي جميػػع أفػػراد العينػػة 

معمـ ومعممة ،إال أف ليس جميعيـ يقوموف بأعماؿ إضافية ،حيث أجاب 32حيث قدر عددىـ ب

% ،فػػي 53.12ضػافية وبميمػة الحراسػة يوميػا قػدرت نسػبتيـ بمعمػـ بػأنيـ يقومػوف بأعمػاؿ إ17

مبحػػوث بػػػأنيـ ال يقومػػوف بأعمػػاؿ إضػػافية ولكػػػف ميمػػة الحراسػػة يعتبرونيػػا مػػػف 15 أجػػابحػػيف 

بتدائي يتطمب شػخص ذو % ،وىذا ما يوضح أف معمـ اال46.87مياميـ األساسية أي ما يمثؿ 

ـ ال تقتصػػر أحيانػػا عمػػى تعمػػيـ األطفػػاؿ صػػبر وميػػارات عاليػػة وتفػػاف فػػي العمػػؿ وأف مينػػة التعمػػي

 وفقط بؿ تتطمب مياـ إضافية يستمـز القياـ بيا مما تضعؼ مردوده وتؤثر غمى أدائو.
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ــم  ــومي لممــذكرات وم ئمــة الحجــم الســاعي 14الجــدول رق ــين التحضــير الي ــة ب :يوضــح الع ق

 لمحصة

 نعم ال المجموع

التحضير اليومي           
 لممذكرات

 
 جم الساعي لمحصةم ئمة الح

  ت ف ت ف ت ف

 مبلئـ // // // // // //

 غير مبلئـ 10 %83.33 02 %16.67 12 %100

 مبلئـ في بعض الدروس 11 %55 09 %45 20 %100

 المجموع 21 %65.62 11 %34.37 32 %100

 الذي يوضح العبلقة بػيف مبلئمػة الحجػـ السػاعي لمحصػة والتحضػيريتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ 

اليومي لممذكرات أف االتجاه العاـ في صنؼ المعمميف الذيف أجابوا باف الحجـ الساعي مبلئـ في 

بػػأف  32مبحػػوث مػػف أصػػؿ  20بعػػض الػػدروس وأنيػػـ يحضػػروف المػػذكرات يوميػػا  حيػػث أجػػاب 

الحجػػـ السػػاعي لمحصػػة الواحػػدة مبلئػػـ فػػي بعػػض الػػدروس  والػػبعض اآلخػػر يحتػػاج وقػػت أكبػػر 

مبحػػػوث مػػػنيـ بػػػأنيـ يقومػػػوف بتحضػػػير المػػػذكرات يوميػػػا 11لعربيػػػة، أجػػػاب كالرياضػػػيات والمغػػػة ا

معممػػػيف أجػػػابوا بػػػأنيـ ال يحضػػػروف المػػػذكرات يوميػػػا قػػػدرت نسػػػبتيـ  9% و55قػػػدرت نسػػػبتيـ ب

معمـ 10بأف الحجـ الساعي غير مبلئـ 32معمـ مف أصؿ 12% ،في الحيف اآلخر أجاب 45ب

% ومعممػػيف أجػػابوا  بػػبل 83.33رت نسػػبتيـ بمػػنيـ أجػػابوا بػػأنيـ يحضػػروف المػػذكرات يوميػػا قػػد

 %.16.67قدرت نسبتو ب

نسػػػتنتج مػػػف خػػػبلؿ معطيػػػات الجػػػدوؿ أف المعمػػػـ يشػػػعر بضػػػغط كبيػػػر فيػػػو يسػػػعى جاىػػػدا لشػػػرح 

وتبسػػيط الػػدرس لمتبلميػػذ فػػي الوقػػت المحػػدد لمحصػػة فػػبعض الػػدروس صػػعبة وتحتػػاج وقػػت أكبػػر 
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ضغط أيضا عمى التمميذ وتضعؼ قدراتو  المعارؼ وتنوعيا وضيؽ الوقت  مما يولد بسبب كثافة

 في االستيعاب.

:يوضح الع قة بين تقـديم دروس الـدعم وانتيـاء العمـل بمجـرد انتيـاء سـاعات 15الجدول رقم

 العمل

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف أغمبية المبحوثيف أجابوا بأف ال أي أف عمميـ ال ينتيي بمجرد انتياء 

معمـ منيـ أجابوا بأنيـ يقوموف بتقديـ دروس الػدعـ 17معمـ 20ساعات العمؿ حيث بم  عددىـ 

% أما الػذيف أجػابوا بػأف عمميػـ ينتيػي فػور انتيػاء سػاعات 85ا قدرت بوذلؾ يـو الثبلثاء مساء

معممػػيف مػػنيـ بػػأنيـ يقػػدموف 9% حيػػث أجػػاب 37.5معمػػـ أي مػػا يمثػػؿ نسػػبةب12عمميػػـ عػػددىـ

معممػػيف أجػػابوا بػػأف عمميػػـ ال ينتيػػي فػػور انتيػػاء سػػاعات عمميػػـ إال 3% و75دروس دعػػـ بنسػػبة

 %.25سبتيـ بأنيـ ال يقوموف بتقديـ دروس الدعـ قدرت ن

يتضػػح لنػػا أف أغمبيػػة المعممػػيف يتعبػػوف مػػف كثػػرة إعػػداد المػػذكرات يوميػػا ولكػػف ىػػذا لػػـ يكػػف عائقػػا 

نيـ بالنسبة ليـ فيـ  يستغموف  الوقت في تقديـ دروس الػدعـ خاصػة لتبلميػذ السػنة الخامسػة لكػو 

انتياء العمل بانتياء  نعم ال المجموع
 ساعات العمل
 

تقديم دروس الدعم أيام 
 الراحة

  ت ف ت ف ت ف

 نعـ 03 15% 17 85% 20 100%

 ال 09 75% 03 25% 12 100%

 المجموع 12 37.50% 20 62.50% 32 100%
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أغفػػػؿ فػػػي  سػػػتيعاب مػػػاابتػػػدائي بيػػػدؼ تحسػػػيف مسػػػتوى التبلميػػػذ و يجتػػػازوف امتحانػػػات التعمػػػيـ اال

 الحصص بسبب ضيؽ الحجـ الساعي .

امج التعميميـة أثـر عمـى أداء معممـي تحميل بيانات الفرضية الثانية التي مفادىا لكثافة البر 3.1

 بتدائياال

:يوضــح الع قــة بــين تكــافم البرنــامج مــع الحجــم الســاعي والتخــوف مــن عــدم 16الجــدول رقــم

 استكمالو

 نعم ال المجموع

لحجم تكافم البرنامج مع ا
 الساعي

 التخوف من
 عدم استكمال

 البرنامج
  ت ف ت ف ت ف

 نعـ 03 12.50% 21  24 100%

 ال 04 50% 04 50% 08 100%

 المجموع 07 21.88% 25 78.12% 32 100%

مبحوث أجابوا بػأنيـ متخوفػوف مػف عػدـ اسػتكماؿ البرنػامج حيػث 24يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف 

%أمػػا  87.50ر متكػػافئ مػػع قػػدرات التبلميػػذ  قػػدرت نسػػبتيـ بمػػنيـ بػػأف البرنػػامج غيػػ21أجػػاب 

%فػي حػيف أف 12.5معمميف قدرت ف3الذيف أجابوا بأف البرنامج متكافئ مع قدرات التبلميذ فيـ 

مػػنيـ أجػػابوا بػػأف البرنػػامج 4معممػػيف أجػػابوا بػػأنيـ غيػػر متخػػوفيف مػػف اسػػتكماؿ البرنػػامج  8ىنػػاؾ 

 %لكؿ منيما.50أنو غير متكافئ قدرت نسبتيـ بأجابوا ب4متكافئ مع قدرات التبلميذ و

يوضح الجدوؿ أف أغمبية المعمميف متخوفوف مف عدـ استكماؿ البرنامج وعػدـ تكافئػو مػع الوقػت 

المحػدد فػبعض الػػدروس تحتػاج إلػػى وقػت أكبػػر وىػذا راجػع إلػػى كثػرة التعميمػػات وصػعوبتيا وكثػػرة 
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فػػػوؽ مسػػػتوى التبلميػػػذ كممػػػا كػػػاف البرنػػػامج الػػػدروس  وعػػػدـ مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة ألف البرنػػػامج 

 صعب عمى التبلميذ كمما كاف التخوؼ مف عدـ استكمالو وىذا ما يؤثر عمى أداء المعمميف .

 :يوضح الع قة بين وجود صعوبات في البرنامج وتكافم البرنامج مع الوقت17الجدول رقم

 نعم ال المجموع

تكافم البرنامج مع الحجم 
 الساعي

 وجود صعوبات 
 في البرنامج

  ت ف ت ف ت ف

 نعـ 02 08% 23 92% 25 100%

 ال 05 71.43% 02 28.57% 07 100%

 المجموع 07 21,88% 25 78.12% 32 100%

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف االتجاه العاـ في صنؼ المعمميف الذيف أجابوا بأف البرنامج توجد فيو 

امعمػػػـ مػػػنيـ بػػػأف 23% حيػػػث أكػػػد 78.12معمػػػـ أي مػػػا يمثػػػؿ نسػػػبة 25صػػػعوبات قػػػدر عػػػددىـ 

% في حيف أجاب معمميف منيـ بأف 92البرنامج غير متكافئ مع الحجـ الساعي وكانت نسبتيـ 

معممػيف 7البرنامج متكافئ أما المعمميف الذيف أجابوا بأف البرنامج ال توجد فيػو صػعوبات عػددىـ 

أجػابوا 2% و71.43نسػبتيـ  منيـ أجابوا بأف البرنامج غير متكافئ مع الحجـ الساعي وكانػت5

 %.28.57بأف البرنامج متكافئ قدرت نسبتيـ ب 

مػػػف أىػػػـ الصػػػعوبات التػػػي واجييػػػا المعممػػػوف فػػػي البرنػػػامج التعميمػػػي وجػػػود أخطػػػاء فػػػي الكتػػػب 

المدرسػػػية،عدـ تػػػوفر الوسػػػائؿ التعميميػػػة ،كثافػػػة المعمومػػػات ووجػػػود بعػػػض التمػػػاريف لػػػـ تقػػػدـ ليػػػا 

،وجػػود تعميمػػات صػػعبة ال تتناسػػب مػػع مسػػتوى التبلميػػذ وكثػػرة  دروس فيػػي تفػػوؽ قػػدرات التبلميػػذ

األنشػػطة ىػػذا مػػا يجعػػؿ البرنػػامج غيػػر متكػػافئ مػػع الحجػػـ السػػاعي وىػػذا مػػا يجعػػؿ المعمػػـ يجيػػد 
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المعمومػػة والتمميػػذ يجيػػد نفسػػو لمحاولػػة فيمػػو ليػػا وىػػذا مػػا يػػؤثر عمػػى أداء المعمػػـ  نفسػػو إليصػػاؿ

 ومردود التبلميذ.

 و وجود صعوبات في البرنامج الع قة بين تقييم البرنامج :يوضح18الجدول رقم 

كثيف يفـوق قـدرات  معقد غير م ئم المجموع
 الت ميذ

 تقييم البرنامج
 صعوبات وجود

  ت ف ت ف ت ف ت ف

 نعـ 13 52% 10 40% 02 8% 25 100%

 ال 3 42.86% // // 04 57.14% 7 100%

 وعالمجم 16 50% 10 31.25% 6 18.75% 32 100%

يتبػػيف مػػف خػػػبلؿ الجػػدوؿ أف االتجػػػاه العػػاـ إلػػػى المعممػػيف الػػذيف أجػػػابوا بػػأف البرنػػػامج توجػػد فيػػػو 

معمػـ مػنيـ بػػأف البرنػامج مكثػؼ يفػوؽ قػدرات التبلميػذ بنسػػبة 13حيػث قػيـ  25صػعوبات عػددىـ 

معممػيف فقيمػوه بأنػو غيػر 2%، أمػا 40معمميف  بأف البرنامج معقد نسػبتيـ ب10% فيما قيـ 52

أجػابوا بػأف البرنػامج ال توحػد فيػو صػعوبات حيػث 32معمميف مػف أصػؿ 7%، أما 8ـ  بنسبةمبلئ

معمميف بأف البرنامج غير مبلئـ 4% فيما أجاب 42.86معمميف بأف البرنامج كثيؼ بنسبة 3قيـ 

 %57.14بنسبة 

ة يتضػح أف أغمبيػتيـ أجػابوا بػأف البرنػامج مكثػؼ يفػوؽ قػدرات التبلميػذ وتوجػد فيػو صػعوبات كثيػر 

 وىذا ما يجعؿ المعمـ يبذؿ مجيود كبير لمحاولة تجاوز الصعوبات الموجودة في البرنامج وبذؿ 

كػػؿ مػػا لديػػو مػػف طاقػػة إلتمػػاـ البرنػػامج رغػػـ كثافتػػو فكممػػا كانػػت الصػػعوبات كثيػػرة كممػػا صػػعب 

 اكماؿ البرنامج وىذا يؤثر عمى أداء المعمميف.
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 شعور المعمم  باإلرىاق أثناء عممية التدريس:يمثل توزيع أفراد العينة حسب 19الجدول رقم 

 الشعور باإلرىاق التكرارات النسبة المئوية

 نعـ 29 90.62%

 ال 03 9.37%

 المجموع 32 100%

الذي يمثؿ توزيع أفراد العيف حسب شػعور المعمػـ باإلرىػاؽ أثنػاء 19يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

معمػػػػـ أجػػػػابوا بػػػػنعـ أي شػػػػعورىـ 29در عػػػػدد بعمميػػػػة التػػػػدريس أف أغمبيػػػػة المبحػػػػوثيف والػػػػذي قػػػػ

% وىػػذا راجػػع إلػػى الجيػػد المبػػذوؿ مػػف طػػرؼ المعمػػـ بسػػبب 90.62باإلرىػػاؽ وتمثمػػت نسػػبتيـ ب

التحضػػػير اليػػػومي لمػػػدروس ووجػػػود فروقػػػات فرديػػػة بػػػيف التبلميػػػذ فػػػالمعمـ يحػػػاوؿ جاىػػػدا إيصػػػاؿ 

 باإلرىاؽ.معمميف فقط بأنيـ ال يشعروف 3المعمومة لكؿ التبلميذ في حيف أجاب

رضا المعمم :يوضح الع قة بين اإلنزعاج من التغيرات المستمرة في البرنامج و 20الجدول رقم 

 عن أدائو 

 اإلنزعاج من التغيرات في البرنامج  نعم ال المجموع
 الرضا عن األداء

  ت ف ت ف ت ف

 نعـ 04 %100 // // 04 %100

 ال 28 %100 // // 28 %100

 المجموع 32 %100 // // 32 %100

يتبػػيف مػػػف خػػبلؿ الجػػػدوؿ أف كػػػؿ المبحػػوثيف ينزعجػػػوف مػػف التغيػػػرات المسػػػتمرة التػػي تحػػػدث فػػػي 

معمػـ 28معمػـ حيػث أجػاب 32أي ما يمثؿ جميع أفراد العينػة  100البرنامج حيث قدرت نسبتيـ 
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يميػة منيـ بأنيـ  غير راضيف عف أدائيـ وأنيـ ينزعجوف مػف التغيػرات المسػتمرة فػي البػرامج التعم

 معمميف بأنيـ راضيف عف عمميـ أنيـ ينزعجوف مف التغيرات المستمرة .04أما 

يتضح مف الجدوؿ أف المعمميف يتأثر أدائيـ بسبب التغيػرات المسػتمرة فػي البرنػامج وىػذا يجعميػـ 

غيػػر راضػػيف األداء ويعػػود السػػبب أف مػػردود غيػػر مرضػػي،وأف المعمػػـ أصػػبح  يحشػػو المعمومػػات 

وقػػػػت والسػػػػرعة مػػػػف أجػػػػؿ اسػػػػتكماؿ البرنػػػػامج وىػػػػذا مػػػػا يصػػػػعب عميػػػػو توصػػػػيؿ لمتمميػػػػذ لضػػػػيؽ ال

 المعمومات كمما كاف كثرت التغيرات في البرنامج كمما أثرت عمى أدائو وجعمتو غير راض عنو.

:يبين الع قة بين م ئمة الحجم الساعي لتوزيع الوحدات التدريسية واسـتيعاب 21الجدول رقم

 تدريسيةالدروس بحكم معدل الوحدات ال

 نعم ال المجموع

توزيع الوحدات م ئمة الحجم الساعي 
 التدريسية

 استعاب الدروس بحكم
 ةمعدل الوحدات الدراسي

  ت ف ت ف ت ف
 نعـ 01 33.33% 02 66.67% 03 100%
 ال 09 31.03% 20 68.97% 29 100%
 المجموع 10 31.25% 22 68.75% 32 100%

ـ فػػي صػػنؼ المعممػػيف الػػذيف أجػػابوا أف الحجػػـ السػػاعي غيػػر يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ أف االتجػػاه العػػا

% أجػػاب 68.75قػػدرت نسػػبتيـ ب 22مبلئػػـ  مػػع توزيػػع الوحػػدات التدريسػػية حيػػث بمػػ  عػػددىـ 

مػػػػنيـ بػػػػأف التمميػػػػذ ال يسػػػػتوعب الػػػػدروس بحكػػػػـ معػػػػدؿ الوحػػػػدات التدريسػػػػية  قػػػػدرت نسػػػػبتيـ 20

دروس بحكػـ الوحػدات التدريسػية  % فحيف أجاب معمميف اثنيف بػأف التمميػذ يسػتوعب الػ68.97ب

أجابوا بأف الحجـ الساعي مبلئـ مع توزيع الوحػدات التدريسػية قػدرت  32معمميف مف أصؿ 10و

معممػػػػيف مػػػػنيـ أجػػػػابوا بػػػػأف التمميػػػػذ ال يسػػػػتوعب الػػػػدروس قػػػػدرت 9% ،إال أف 31.25نسػػػػبتيـ ب
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% ومعمػػػػػػػـ واحػػػػػػػد أجػػػػػػػاب بػػػػػػػأف التمميػػػػػػػذ يسػػػػػػػتوعب الػػػػػػػدروس قػػػػػػػدرت نسػػػػػػػبتو 31.03نسػػػػػػػبتيـ ب

 %.33.33ب

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ أف عػػدـ مبلئمػػة الحجػػـ السػػاعي مػػع توزيػػع الوحػػدات التدريسػػية يػػؤثر 

عمػػى اسػػتيعاب التمميػػذ لمػػدروس فيكػػوف اسػػتيعابو قميػػؿ جػػدا بسػػبب صػػعوبة المػػواد وضػػيؽ الوقػػت 

فكممػػا كػػاف الحجػػـ السػػاعي أكبػػر كممػػا تجػػاوب التمميػػذ بشػػكؿ جيػػد ويرجػػع السػػبب إلػػى أف عمميػػة 

غيػػر مبلئمػػة وبعػػض المػػواد تحتػػاج لوقػػت أكبػػر والبرنػػامج كثيػػؼ ممػػا يػػؤثر عمػػى مػػردود  التوزيػػع

 المعمـ في إعطاء كؿ ما لديو مف معمومات ويؤثر عمى استيعاب التمميذ ليذه المعمومات .

 البرنامج مع قدرات التمميذم ئمة راد العينة حسب ف:يمثل توزيع أ22الجدول رقم 

م ئمـــــة البرنـــــامج مـــــع قـــــدرات  العبارات التكرارات المجموع
 الت ميذ

 نعـ  05 15.62%

18.75% 06 
عدـ مراعاة الفروؽ 

  الفردية
 كثافة البرنامج 11 %34.37 ال

 الحجـ الساعي 10 31.25%

 المجموع  32 100%

البرنامج مػع قػدرات مبلئمػةع أفػراد العينػة حسػب يػوز الػذي يمثػؿ ت22قػـ يتبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ ر 

يػػث أجػػػاب أغمبيػػة المبحػػوثيف أف البرنػػػامج غيػػر مبلئػػػـ مػػع قػػدرات التمميػػػذ حيػػث أجػػػاب حالتمميػػذ 

  ،%18.75معمميف أف السبب ىو عدـ مراعاة الفروؽ الفرديػة بنسػبة 6حيث أجاب   27عددىـ 

معمميف 10% ، في حيف أجاب 34.37معمـ أف السبب ىو كثافة البرنامج بنسبة 11فيما أجاب 

معممػيف أف البرنػامج 5% ،فػي الحػيف اآلخػر أجػاب 31.25ي بنسػبة أف السبب ىو الحجـ الساع

 مبلئـ مع قدرات التمميذ.
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:يبــين الع قــة بــين إلمــام المعمــم بالمعــارف والــدروس المــراد تدريســيا وع قتــو 23الجــدول رقــم

 بتقييم استيعاب المعمم لمبرامج الدراسية المقررة

 تام محدود المجموع

 تقييم استيعاب المعمم لمبرامج
 المقررة

 تقييم إلمام 
 المعمم بالمعارف

 والدروس المراد تدريسيا 

  ت ف ت ف ت ف

 معمقة 02 33.33% 04 66.67% 06 100%

 متوسطة 01 10% 09 90% 10 100%

 مرتبطة بالكتاب 03 30% 07 70% 10 100%

 االنترنت // // 06 100% 06 100%
 المجموع 06 18.75% 26 81.25% 32 100%

 العاـ كاف في صنؼ المعمميف الذيف قيمػوا اسػتيعابيـ لمبػرامججاه أف االت ف خبلؿ الجدوؿيتبيف م

% حيػػث 81.25معمػػـ قػػدرت نسػػبتيـ ب26الدراسػػية المقػػررة بأنػػو اسػػتيعاب محػػدود بمػػ  عػػددىـ 

معممػػيف مػػنيـ بػػأف أجػػاب بػػأف تقيػػيـ المعػػارؼ والػػدروس المػػراد تدريسػػيا متوسػػطة قػػدرت 9أجػػاب 

معممػػػػيف أجػػػػابوا بأنيػػػػا مرتبطػػػػة بالكتػػػػاب المدرسػػػػي قػػػػدرت نسػػػػبتيـ 7ف %، فػػػػي حػػػػي90نسػػػػبتيـ ب

معممػيف أجػابوا بأنيػا معمقػة أمػا المعممػيف الػذيف 2معمميف أجابوا أنيا مف االنترنػت و6% و70ب

معمميف منيـ 3%، 18.75معمميف قدرت نسبتيـ ب6أجابوا بأف تقييـ االستيعاب محدود عددىـ 

معممػيف أجػابوا بأنيػػا 2و 30ؼ مػرتبط بالكتػاب المدرسػي نسػبتيـ أجػابوا أف تقيػيـ اإللمػاـ  بالمعػار 

 %10% في حيف ىناؾ معالـ واحد منيـ أجاب ّبأنيا متوسطة نسبتو 33.33معمقة نسبتيـ 

يتضح مف خبلؿ المعطيات أف البرنامج فيو نقائص كثيرة ووجود تعميمات صعبة مما يجعؿ مما 

 المعمميف يجعؿ استيعابو محدود وىذا ما يؤثر عمى أداء
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 :الع قة بين أداء األنشطة في الوقت المسند ليا وتحضير الدروس24الجدول رقم

 في الوقت المحدد أداء األنشطة     نعم ال المجموع
 الدروس تحضير اشتمال

  ت ف ت ف ت ف
 كؿ المواد // // 14 100 14 100%
 بعض المواد 04 66.67% 02 33.33% 06 100%
 المواد األساسية 06 % 66.67 03 33.33% 09 100%
 المواد المتمكف منيا 03 100% // // 03 100%

 المجموع 13 40.62% 19 59.37% 32 100%
تبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف االتجاه العاـ في صنؼ المعمميف الذيف أجابوا بأنيـ ال يقوموف بأداء ي

حيػػػث أجػػػاب  %59.37مثمػػػت نسػػػبتيـ ب19األنشػػػطة فػػػي الوقػػػت المحػػػدد حيػػػث قػػػدر عػػػددىـ ب

معممػػػػيف بػػػػأف 02معمػػػػـ مػػػػنيـ بػػػػأف تحضػػػػيرىـ لمػػػػدروس يشػػػػمؿ كػػػػؿ المػػػػواد ،فػػػػي حػػػػيف أجػػػػاب 14

معمميف أجابوا بأنيـ يحضروف المواد األساسػية فقػط فػي 03التحضير يشمؿ بعض المواد فقط ،و

% حيػث 40.62معمـ بػأنيـ يؤػؤدوف األنشػطة فػي الوقػت المحػدد قػدرت نسػبتيـ ب13حيف أجاب 

معمميف 4% و66.67نيـ بأنيـ يقوموف بتحضير المواد األساسية فقط بنسبة معمميف م06أجاب 

معممػيف أنيػـ يحضػروف 3% ،فػي حػيف أجػاب 66.67أجابوا بأنيـ يحضروف كػؿ المػواد نسػبتيـ 

 المواد المتمكف منيا فقط .

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف أغمبية المعمميف الذيف يقوموف بتحضير كؿ المواد ال يقومػوف بػأداء 

نشػػطة فػػي الوقػػت المحػػدد ليػػا ويعنػػي إتمػػاـ مػػا تػػـ التخطػػيط لػػو عمػػى حسػػاب االسػػتيعاب الجيػػد األ

لمتبلميذ فيو يحاوؿ أف يوافػؽ بػيف البرنػامج الدراسػي والوقػت وىػذا مػا يجعمػو يشػعر بضػغط كبيػر 

 مما يؤثر عمى قدراتو ومياراتو.
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ا عمى مينة التـدريس التحضير اليومي لمدروس وانعكاسييوضح الع قة بين : 25الجدول رقم

 وتقييم ضغوط العمل في المدرسة

 انعكاس التحضير اليومي عمى األداء نعم ال المجموع
 تقييم ضغوط العمل

  ت ف ت ف ت ف

 ضغوط كبيرة 12 100% // // 12 100%

 ضغوط معقدة 04 40% 06 60% 10 100%

 ضغوط مرىقة 08 80% 02 20% 10 100%

 موعالمج 24 75% 08 25% 32 100%

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف االتجاه العاـ كػاف فػي صػنؼ المعممػيف الػذيف تػؤثر عمميػة التحضػير 

معمػػـ مػػنيـ بػػأف 12% حيػػث قػػيـ 75معمػػـ وكانػػت نسػػبتيـ24اليوميػػة عمػػى أدائيػػـ قػػدر عػػددىـ ب

معممػيف  8% و40معمميف منيـ بأنو معقد بنسبة 4ضغوط العمؿ في المدرسة كبيرة في حيف قيـ 

أف عمميػػػة  32معممػػػيف مػػػف أصػػػؿ 8% فػػػي الحػػػيف اآلخػػػر أجػػػاب 80و مرىقػػػة بنسػػػبة قيمػػػوه بأنػػػ

مػػنيـ قيمػػوا ضػػغوط العمػػؿ فػػي المدرسػػة بأنيػػا معقػػدة 6التحضػػير اليوميػػة ال تػػؤثر أدائيػػـ إال أف 

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ أنػػو كممػػا كانػػت الضػػغوط كبيػػرة وعمميػػة  مػػنيـ أجػػابوا بأنػػو مرىػػؽ.2و

مى أداء المعمميف فالمعمـ يشػعر باإلرىػاؽ الجسػدي والنفسػي ممػا التحضير يومية كمما إثر ذلؾ ع

 يجعمو معرض لنسياف الكثير مف المعمومات وبيذا ال يستوعب التبلميذ كؿ الدروس.
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:يوضح الع قة بين اإلجراءات المتخذة لمتخفيف من ضـغوط العمـل والمسـتو  26الجدول رقم 

 المدرس

مراعاة الفروق  المجموع
 الفردية

تركيز عمى مواد ال
 اإليقاظ

تقميص البرامج 
 التعميمية

تقميص الحجم 
 الساعي

اإلجراءات 
 المتخذة

 المستو 
 المدرس

  ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن
 التحضيري 01 100% // // // // // // 01 100%
 السنة األولى 02 66.67% 01 %33.33 // // // // 03 100%
 ثانيةال 02 50% // // 02 50% // // 04 100%
 الثالثة // // // // // // 06 100% 06 100%
 الرابعة 02 18.18% 03 27.27% 04 36.36% 02 18.18% 11 100%
 الخامسة 05 71.43% 02 28.57% //  // // 07 100%
 المجموع 12 37.50% 06 18.75% 06 18.75% 08 25% 32 100%

ف أف مػػف أىػػـ اإلجػػراءات المتخػػذة معمػػـ يػػرو 32معمػػـ مػػف أصػػؿ 12جػػدوؿ أف يتبػػيف مػػف خػػبلؿ ال

لمتخفيػػؼ مػػف ضػػغوط العمػػؿ فػػي المدرسػػة ىػػو التقميػػؿ مػػف الحجػػـ السػػاعي حيػػث قػػدرت نسػػبتيـ 

معمميف أف مراعاة الفروؽ الفردية 8منيـ مف معممي السنة الخامسة،وأجاب 5%حيث كاف 37.5

فػػي حػػيف أجػػاب  % وكانػػت النسػػبة األكبػػر فيػػو لمعممػػي السػػنة الثالثػػة ،25ىػػي أىػػـ إجػػراء بنسػػبة 

معممػػػيف أف التخفيػػػؼ مػػػف البػػػرامج التعميميػػػة ىػػػو أىػػػـ إجػػػراء لمحػػػد مػػػف ضػػػغوط العمػػػؿ بنسػػػبة 6

معممػػيف 6% ،وكانػت النسػػبة األكبػػر مػػنيـ لمعممػػي السػػنة الرابعػػة، فػػي حػػيف أجػػاب أيضػػا 18.75

 % غمبت فييا نسبة معممي السنة الرابعة.18.75أف التركيز عمى مواد اإليقاظ ىو الحؿ نسبة 

تضح لنا أف كثافة البرامج والحجػـ السػاعي وعػدـ مراعػاة الفػروؽ الفرديػة ىػي مػف أىػـ الضػغوط ي

التػػي يعػػاني منيػػا معممػػو االبتػػدائي كػػإجراءات متخػػذة يجػػب التخفيػػؼ منيػػا فمكمػػا زادت انخفػػض 

 مستوى أداء المعمـ
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 .مناقشة النتائج2

 مناقشة النتائج في ظل الفرضيات1.2

 بتدائيير ضغوط العمل عمى أداء معممي االل الفرضية العامة:تأثاقشة النتائج في ظمن1.1.2

مػػػف خػػػبلؿ النتػػػائج المتوصػػػؿ إلييػػػا مػػػف تحميػػػؿ الجػػػداوؿ نسػػػتنتج أف مؤشػػػرات الفرضػػػية سػػػجمت 

% ىػػذا مػػا جعمنػػا نثبػػت صػػحتيا فالفرضػػية العامػػة تحققػػت 69.03متوسػػط حسػػابي قػػدرت نسػػبتو 

 نسبيا استنادا إلى االستنتاجات التالية:

عينة الدراسة التي تكونت مف معممػي االبتػدائي بػأف أغمبيػة المعممػيف أجػابوا بػأنيـ يقومػوف أكدت 

% وىػذا مػا أكػده 65.62بتحضير المذكرات يوميا وفي جميع المسػتويات حيػث قػدرت نسػبتيـ ب

لػػذي يمثػػؿ العبلقػػة بػػيف المسػػتوى المػػدرس وتحضػػير المػػذكرات يوميػػا ،فػػي حػػيف   08رقــم الجػػدوؿ

أف المعمموف يتضايقوف مف التحضير الدائـ لمدروس خاصة معممي  10رقم وؿ بينت نتائج الجد

% فيذا يعود بالسمب عمى أدائيـ لعمميـ 75المغة العربية لكثرة المواد فييا حيث قدرت نسبتيـ ب

بػػأف المعممػػيف يقومػػوف بميػػاـ إضػػافية تتطمػػب مػػنيـ جيػػدا كبيػػرا  12رقــم ،فػػي حػػيف أكػػد الجػػدوؿ 

أف أغمبية المعممػيف يقومػوف  13رقم،كما تبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ % 53.12قدرت نسبتيـ ب

أف البرنػػامج  16رقــم % ،فػػي حػػيف أكػػد الجػػدوؿ 53.12بميمػػة الحراسػػة يوميػػا قػػدرت نسػػبتيـ ب

التعميمي غير متكافئ مع الحجـ الساعي ىذا ما يجعػؿ أغمبيػة المعممػيف متخوفػوف مػف اسػتكمالو 

يقػروف بوجػود صػعوبات كثيػرة فػي البرنػامج ىػذا مػا  % فيػـ75في الوقػت حيػث قػدرت نسػبتيـ ب

فقػد قػيـ  18رقـم%،ومػف خػبلؿ الجػدوؿ 78.12حيث قدرت نسبتيـ ب 17أكد عميو الجدوؿ رقـ 

أكػد  19رقـم %،أمػا الجػدوؿ 50معممو االبتدائي بأف البرنامج كثيؼ يفوؽ قدرات التبلميذ بنسبة 
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% ،ىػػػذا مػػػا 90.62قػػػدرت نسػػػبتيـ ب بػػػأف المعممػػػوف يشػػػعروف باإلرىػػػاؽ أثنػػػاء عمميػػػة التػػػدريس

% بسبب التغيػرات المسػتمرة فػي البرنػامج 87.5يجعميـ غير راضيف عف أدائيـ ،بنسبة قدرت ب

فأغمبيػػة المعممػػوف اسػتيعابيـ لمػػدروس والمعػػارؼ المػػراد تقػػديميا  20ىػذا مػػا أكػػد عميػػو الجػدوؿ رقػػـ 

،وأكػػػد الجػػػدوؿ 23 رقـــمىػػػذا مػػػا أكػػػده الجػػػدوؿ 81.25اسػػػتيعاب محػػػدود حيػػػث قػػػدرت نسػػػبتيـ ب

أف أغمبية المعمموف ال يستكمموف األنشطة في وقتيا المحدد بسبب كثافة البػرامج وضػيؽ  24رقم

 الحجـ الساعي.

مناقشـــة النتـــائج فـــي ظـــل الفرضـــية األولى:تـــأثير األعبـــاء الزائـــدة عمـــى أداء معممـــي 2.1.2

 االبتدائي

ى  قػػد سػػػجمت متوسػػط حسػػػابي نسػػتنتج مػػف خػػػبلؿ تحميػػؿ الجػػداوؿ بػػػاف مؤشػػرات الفرضػػػية األولػػ

% وىػػذا مػػا يجعمنػػا نثبػػت صػػحتيا ونعتبػػر بػػأف الفرضػػية األولػػى تحققػػت 58.75قػػدرت نسػػبتو ب

 نسبيا أي أف األعباء الزائدة تؤثر سمبا عمى أداء المعمميف استنادا إلى االستنتاجات التالية:

لمػػذكرات يوميػػا أف أغمبيػػة معممػػي االبتػػدائي يقومػػوف بتحضػػير ا 8رقــم يتضػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ 

وفػػي جميػػع المسػػتويات ىػػذا مػػا يجعميػػـ يشػػعروف بالتعػػب ويتػػأثر أدائيػػـ بسػػبب المجيػػود اليػػومي 

أف عمميػة التحضػير  9رقـم % في حيف أكد الجػدوؿ 65.62الذي يبذلونو حيث قدرت نسبتيـ ب

رقـم % ،في حػيف أكػد الجػدوؿ 85.71ساعات قدرت نسبتيـ ب3تأخذ وقت كبير مف ساعة إلى 

غمبيػػة المعممػػيف يقومػػوف بأعمػػاؿ إضػػافية تتطمػػب مػػنيـ جيػػد عضػػمي وفكػػري ممػػا يػػؤثر أف أ 12

% ،ومػػف بػػيف ىػػذه الميػػاـ ميمػػة الحراسػػة 94.17عمػػى مػػردودىـ العممػػي حيػػث قػػدرت نسػػبتيـ ب

% ىػذا مػا أكػد 53.12فالمعمموف يقوموف بيا يوميا وأيضا يقوموف بمياـ أخرى قدرت نسػبتيـ ب

أف الحجػػػـ السػػػاعي مبلئػػػـ فػػػي بعػػػض  14رقـــمأكمػػػد الجػػػدوؿ ،فػػػي حػػػيف  13رقـــم عميػػػو الجػػػدوؿ 
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% فاألعبػػاء الزائػػدة تػػؤثر 65.62الػػدروس بالنسػػبة لمتحضػػير اليػػومي لممػػذكرات قػػدرت نسػػبتيـ ب

 عؿ أداء المعمـ وتضعؼ قدراتو .

اقشة النتائج في ظل الفرضية الثانية: لكثافة البرامج التعميمية أثر عمى أداء معممي نم3.1.2

 .االبتدائي

نستنتج مف خبلؿ تحميؿ الجداوؿ بأف مؤشرات الفرضية الثانية قػد سػجمت متوسػط حسػابي قػدرت 

% مػا يجعمنػا نعتبػر أف الفرضػية األولػى تحققػت نسػبيا أي أف كثافػة البػرامج تػؤثر 71.09نسػبتو 

 سمبا عمى أداء المعمـ استنادا إلى االستنتاجات التالية:

ج غيػر متكػافئ مػع الحجػـ السػاعي وىػذا مػا يجعػؿ بػأف البرنػام 16رقـم تضح مف خبلؿ الجػدوؿي

%حيػػث أكػػد 87.5أغمبيػػة المعممػػيف متخوفػػوف مػػف عػػدـ اسػػتكماؿ البرنػػامج حيػػث قػػدرت نسػػبتو ب

، 17رقـم فػي الجػدوؿ  78.12المعمموف بوجود صعوبات فيو تؤثر عمى أدائيـ قػدرت نسػبتيـ ب

% ىػػذا مػػا أكػػد 50ت نسػػبتيـ بفقػػد قػػيـ المعممػػوف بػػأف البرنػػامج كثيػػؼ يفػػوؽ قػػدرات التبلميػػذ قػػدر 

بػأف أغمبيػة المعممػيف ينزعجػوف مػف التغيػرات  20رقم ،في حيف أكد الجدوؿ 18رقم الجدوؿعميو 

المسػػتمرة فػػي البرنػػامج تجعميػػـ ال يػػؤدوف عمميػػـ بالشػػكؿ المطمػػوب فيػػـ غيػػر راضػػيف عػػف أدائيػػـ 

عي فػي توزيػع أنػو بسػبب عػدـ مبلئمػة الحجػـ السػا 21رقـم%،أما الجدوؿ 87.5قدرت نسبتيـ ب

الوحػػػدات التدريسػػػية فػػػإف التمميػػػذ ال يسػػػتوعب الػػػدروس بحكػػػـ معػػػدؿ ىػػػذه الوحػػػدات حيػػػث قػػػدرت 

 22رقـم % ،فالبرنامج غير متبلئـ مع قدرات التمميػذ ىػذا مػا أوضػحو الجػدوؿ 68.97نسبتيـ ب

المعمػػـ ال يحقػػؽ المطمػػوب منػػو حيػػث أكػػد أغمبيػػة المعممػػيف أف اسػػتيعابيـ لمبػػرامج محػػدود ىػػذا مػػا 

ـــم أكػػػده الجػػػدوؿ  ـــم ،فػػػي حػػػيف الجػػػدوؿ 23رق أكػػػد أف أغمبيػػػة المعممػػػيف ال يقومػػػوف بػػػأداء  24رق

 %.59.37األنشطة في الوقت المحدد حيث قدرت نسبتيـ ب
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 مناقشة النتائج في ظل األىداف2.2

لقد ىدفت دراسػتا الحاليػة فػي الوقػوؼ عمػى مػدى تػأثير ضػغوط العمػؿ عمػى أداء المعممػيف وذلػؾ 

ـ الضغوط التي يعاني منيا المعمموف ومحاولػة الوصػوؿ إلػى توصػيات تعػالج مف خبلؿ رصد أى

ىػػذه الضػػغوط حيػػث بينػػت نتػػائج دراسػػتنا الراىنػػة أف  ضػػغوط العمػػؿ تػػؤثر بشػػكؿ أو بػػ خر عمػػى 

أداء معممػػػي االبتػػػدائي خاصػػػة بمػػػا يتعمػػػؽ بكثػػػرة األعبػػػاء الزائػػػدة والتغيػػػرات المسػػػتمرة فػػػي البػػػرامج 

تخمؼ آثار سػمبية عمػى أدائيػـ  وىػذا مػا يسػاىـ فػي التػأثير عمػى التبلميػذ التعميمية وكثافتيا فيي 

 وعمى استيعابيـ لممعمومات.

 العربية والمحمية مناقشة النتائج في ظل الدراسات السابقة3.2

 مناقشة النتائج في ظل الدراسة األولى:1.3.2

داء الػػوظيفي لػػدى عمػػر بػػف حمػػد أبػػو زيػػد تحػػت عنػػواف ضػػغط العمػػؿ وعبلقتػػو بػػاأللمطالبػػة سػػيير 

معممػػي مرحمػػػة األسػػػاس حيػػػث توصػػمت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى وجػػود ضػػػغوط عمػػػؿ مػػػؤثره عمػػػى أداء 

المعمػػـ وأنيػػا كممػػا زادت الضػػغوط كممػػا قػػؿ مسػػتوى األداء لػػدييـ وىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو دراسػػتنا أف 

 ضغوط العمؿ تؤثر عمى أداء المعمـ فالدراستيف تشتركاف في ىذه النقطة.

 نتائج في ظل الدراسة الثانية:مناقشة ال2.3.2

يػث خمصػت ىػذه ضغوط العمػؿ عمػى األسػتاذ الجػامعي حلمباحثة حفصة عطا ا  حسيف بعنواف 

الدراسة إلى إف اكتظاظ األقساـ وكثرة المياـ ىػي مػف أىػـ الضػغوط المػؤثرة عمػى األداء وىػذا مػا 

 تشترؾ فيو مع دراستنا أي أف وجود ضغوط العمؿ تضعؼ األداء .

 :قشة النتائج في ظل الدراسة الثالثةمنا3.3.2
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عسيري محمد بف عبد ا  بعنواف الضغوط المينية لدى معممي المرحمة االبتدائية بمدينة  لمباحث

تبوؾ بالمممكة العربيػة السػعودية فػي ضػوء بعػض المتغيػرات حيػث خمصػت ىػذه الدراسػة إلػى أنػو 

إليػو دراسػتنا حيػث تشػترؾ الدراسػتيف  توجد ضغوط مينية لدى معممي االبتدائي وىػذا مػا توصػمت

 لو نسبيا في التأكيد عمى وجود ضغوط مؤثرة عمى أداء المعمميف .

 مناقشة النتائج في ظل الدراسة الرابعة 4.3.2 

لمدكتور لعريط بشير واألستاذة بوسماحة عبمػة تحػت عنػواف معمػـ الطػور االبتػدائي بػيف متطمبػات 

ىػذه الدراسػة إلػى نتػائج مفادىػا كثػرة الميػاـ ونقػص المياـ ومصادر ضغوط لعمػؿ حيػث خمصػت 

التفاعؿ االيجابي بيف المعمميف يولد ضغوط مينيػة تػؤثر عمػى أداء المعمػـ وىػذا مػا توصػمت إليػو 

 دراستنا أف كثرة المياـ تؤثر عمى أداء المعمميف.

 مناقشة النتائج في ظل الدراسة الخامسة5.3.2

مينية لدى معممي االبتدائي وانعكاس الذات لدييـ حيػث لدكتور األحسف حمزة بعنواف الضغوط ال

خمصػػػت النتػػػائج إلػػػى أف معممػػػي االبتػػػدائي يعػػػانوف مػػػف ضػػػغوط مينيػػػة مرتفعػػػة وأيضػػػا تعرضػػػيـ 

لمضغوط بسبب ظروؼ العمؿ وأعباء المينة وىذا ما أثبتتو دراستنا الحالية ومنو يمكػف القػوؿ أف 

إلييا وىي أف األعباء الزائدة ىي مف أىـ ضغوط الدراستيف تشتركاف في إحدى النتائج المتوصؿ 

 العمؿ التي تؤثر عمى المعمميف.

 مناقشة النتائج في ظل الدراسة السادسة  6.3.2

لطالبػػػة مػػػانع سػػػبرينة تحػػػت عنػػػواف ضػػػغوط العمػػػؿ أثرىػػػا عمػػػى أداء األسػػػاتذة الجػػػامعييف  حيػػػث 

عدد الميػاـ تػؤثر سػمبا خمصت ىذه الدراسة أف عبء العمؿ مف أىـ مصادر ضغوط العمؿ واف ت
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عمػػػى مسػػػتوى األداء وىػػػذا مػػػا توصػػػمت إليػػػو دراسػػػتنا ألي أنيمػػػا تشػػػتركاف ولػػػو نسػػػبيا فػػػي تأكيػػػد 

 الفرضية التي مفادىا أف األعباء الزائدة تؤثر عمى أداء المعمـ.

 النتيجة العامة4.

ط مػػف النتػػائج التػػي سػػبؽ عرضػػيا نخمػػص عمػػى نتيجػػة عامػػة والتػػي مفادىػػا انػػو كممػػا زادت ضػػغو 
العمػؿ كممػػا أثػػر ذلػػؾ سػمبا عمػػى أداء المعمػػـ بمػػا يعػػود أحيانػا بالسػػمب عمػػى المتعممػػيف وتحصػػيميـ 
وعمى المنظومػة التربويػة عامػة ولكػف حسػب الشػواىد ونتػائج الدراسػة أنػو مػف أىػـ ضػغوط العمػؿ 

 التي تعيؽ أداء المعمـ نذكر منيا:

 .ئمة الحجـ الساعي لمحصة الواحدةعدـ مبل-

 ج وصعوبتيا والتخوؼ مف عدـ استكماؿ األنشطة في وقتيا المحدد.كثافة البرام-

 التحضير اليـو لممذكرات يرىؽ المعمـ ويضعؼ مردوده التعميمي. -

 القياـ بأعماؿ إضافية يوميا تتطمب جيد كبير وىذا ما يؤثر عمى أداء المعمـ.-

 .القياـ بميمة الحراسة يوميا -

 البرنامج تؤثر عمى أداء المعمـ.االنزعاج مف التغيرات المستمرة في -

لػػذا يسػػتوجب التخفيػػؼ مػػف البرنػػامج ليكػػوف مبلئػػـ مػػع الحجػػـ السػػاعي وبيػػذا يسػػاعد المعمػػـ عمػػى 

 إيصاؿ المعمومات بسيولة لممتعمـ.
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 خ صة

بعد القياـ بتبويب البيانات في جداوؿ وتحميؿ المعطيات التي تممييا النتائج المتحصؿ عمييا مػف 

داوؿ، تـ إثبات الفرضية العامة والفرضيات الفرعية،وبالتالي اإلجابة عمػى التسػاؤؿ خبلؿ تمؾ الج

الرئيسػػي المتعمػػؽ بالدراسػػة حيػػث أكػػدت النتػػائج أف معممػػي االبتػػدائي يتعرضػػوف لضػػغوط مينيػػة 

 تؤثر عمى أدائيـ .
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 *االقتراحات والتوصيات

لتبلميذ وتغيير المناىج بما يتناسب مع عمرىـ.  التخفيؼ مف البرامج التعميمية بما يبلئـ قدرات ا-

 التخفيؼ مف الحجـ الساعي لساعات العمؿ. -

التقميص مف عدد التبلميذ في القسػـ الواحػد حتػى يػتمكف المعمػـ مػف االىتمػاـ بجميػع المتعممػيف -

 وتوصيؿ المعمومات بطريقة يمكف استيعابيا.

 أكثر .توفير الوسائؿ البيداغوجية الستفادة التبلميذ -

 إدخاؿ التخصص في االبتدائي.-

االىتمػػاـ بالبيئػػة المدرسػػية وتحسػػبنيا لمػػا ليػػا مػػف دور إيجػػابي فػػي رفػػع الػػروح المعنويػػة وتػػوفير -

 .الجو المناسب الذي يرفع مف مستوى األداء الوظيفي

العمؿ عمى إيجاد نظاـ الستيعاب ضغوط العمؿ والتوافؽ معيا بشكؿ فعاؿ يقضػي عمػى مػا قػد -

 مف قمؽ وتوتر ينعكس تأثيره عمى أداء المعمميف. تسببو
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 خاتمة

نستنتج مف خبلؿ دراستنا بجانبييا النظري والميداني أف ضغوط العمؿ تؤثر عمى األداء 

الوظيفي،إذ ال يمكف أف تتواجد مؤسسة سواء كانت تربوية أو خدماتية أو إنتاجية خالية مف 

اختبلؼ نسبة االستجابة ليا مف شخص و تيا مف مينة إلى أخرى الضغوط ولكف تختمؼ حد

آلخر وذلؾ الختبلؼ مصادرىا،  فقد ىدفت دراستنا عمى التعرؼ عمى أىـ ضغوط العمؿ التي 

يعاني منيا معممي االبتدائي حيث أف مينة التعميـ تعتبر مف أىـ الميف الضاغطة وذلؾ لكثرة 

عمؿ ليا انعكاسات سمبية عمى سموكات األفراد ومستوى المياـ فييا وكثافة برامجيا، لضغوط ال

أدائيـ الوظيفي ، فالمعمـ تكمف ميمتو في االعتراؼ بوجود ضغوط عمؿ ويحاوؿ جاىدا 

التخمص مف مسبباتيا أو البحث عف استراتيجيات لمتعامؿ معاىا،ومف بيف الضغوط التي يعاني 

ميا والقياـ بميمة الحراسة يوميا  والقياـ منيا المعمموف األعباء الزائدة كتحضير المذكرات يو 

بأعماؿ إضافية التي تتطمب جية ووقت ومف بيف الضغوط أيضا كثافة البرنامج  فيو غير 

متكافئ مع الوقت المحدد ووجود صعوبات فيو كاألخطاء في الكتاب المدرسي ،عدـ توفر 

لمعمـ وتضعؼ مردوده مما الوسائؿ التعميمية المناسبة،كثرة األنشطة كميا تؤثر عمى أداء ا

 يصعب عميو إيصاؿ المعمومات لمتبلميذ.
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 الكتب

،دار الفرقػػػاف منيـــاج العمـــوم وأســـاليب تدريســـيا فـــي المرحمـــة اإلبتدائيـــةأبػػػو سػػػؿ محمػػػد الكػػػريـ: .1

  .4114لمنشر،دط،عماف،

النيضػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة لمطباعػػػػػػػػػػػػػػة  ،دارإدارة القــــــــــــــو  العاممــــــــــــــةأحمػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػقر عاشػػػػػػػػػػػػػػور: .2

 1983والنشر،دط،اإلسكندرية،مصر

،ديػػواف مــنيج البحــث العممــي وطــرق إعــداد البحــوث الػػذنيبات أحمػػد محمػػود: بوحػػوش عمػػار، .3

 .1،1773المطبوعات الجامعية،ط

،دار مـدرس القـرن الواحـد والعشـرين الفعـال الميـارات والتنميـة المينيـةجابر عبد الحميد جابر: .4

 . 4111،الجزائر،1توزيع،طالفكر لمنشر وال

 .1764،الكويت،1دار القمـ،طالسموك التنظيمي،حامد بدر أحمد: .3

  .4111،عماف،1دار الفكر العربي،طإدارة بيئة التعميم والتعمم،  حجي أحمد إسماعيؿ: .4

 ،دار اليدى لمطباعة والنشر الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائيحرثوبي محمد الصالح: .7

 .2012يمة،الجزائر،عيف م ،دط،

ــي تعمــيم العمــوم حسػػيف نشػػواف يعقػػوب: .8 ــد ف  ،4ط والتوزيػػع، دار الفرقػػاف لمطباعػػة والنشػػر ،الجدي

 .1774 األردف، عماف،

،مكتبػػػػػػػة زىػػػػػػػراء ضـــــــغوط الحيـــــــاة وأســـــــاليب مواجيتيـــــــا.حسػػػػػػػف مصػػػػػػػطفى عبػػػػػػػد المعطػػػػػػػي: .9

 .2006،القاىرة،مصر،1الشرؽ،ط



 

 

  . .1771،الجزائر،4وعات الجامعية،ط،ديواف المطب أصول التربية والتعميم رابح تركي: .10

  .4114،عماف ،1،دار الفكر العربي،طخصائص المعمم وأدوارهراشد عمي: .11

 .2000اإلسكندرية ،مصر، ،دط، ،الدار الجامعية إدارة الموارد البشرية: رواية محمد حسف .12

 ،: تــدريبات عمــى منيجيــة البحــث العممــي فــي العمــوم االجتماعيــة و اإلنســانيةزرواتػػي رشػػيد .11

  .4114،بوزريعة،الجزائر،2اش لمطباعة والنشر طزاعي

،دار اليػػػدى لمطباعػػػة مـــنيج وأدوات البحـــث العممـــي فـــي العمـــوم االجتماعيـــة: زرواتػػػي رشػػػيد .12

 4115،الجزائر،1والنشروالتوزيع،ط

،دار في إعداد المذكرات والرسائل الجامعيـة فـي عمـم االجتمـاع الدليل المنيجيسبعوف سعيد: .13

  .4114،الجزائر،4وزيع،طالقصبة لمنشر والت

،دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر  نظريــــة المنظمــــة خضػػػػير كػػػػاظـ: الشػػػػماع خميػػػػؿ محمػػػػد حسػػػػف، .14

  4115،عماف،األردف،1والتوزيع،ط

،دار الفكػػػػػػػػػػػػر  :معمــــــــــــم القــــــــــــرن الحــــــــــــادي والعشــــــــــــرينشػػػػػػػػػػػػوؽ محمود،سػػػػػػػػػػػػعيد مالػػػػػػػػػػػػؾ .15

  .4111العربي،دط،القاىرة،مصر،

ـــــةصػػػػػالح بشػػػػػير الراشػػػػػدي .16 ـــــة تطبيقي ـــــوي رؤي ـــــاىج البحـــــث الترب ،دار الكتػػػػػاب مبســـــطة :من

 .4111،الكويت،1الحديث،ط

،دار غريػػػػػػػػػػب لمطباعػػػػػػػػػػة والنشػػػػػػػػػػر عمــــــــــم اجتمــــــــــاعي التنظــــــــــيمطمعػػػػػػػػػػت إبػػػػػػػػػػراىيـ لطفػػػػػػػػػػي: .17

  .4116والتوزيع،دط،القاىرة،مصر،

ـــة والنفســـيةإســـتراتيجيات إدارة طػػػو عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف: .20 ،دار الفكػػػر لمنشػػػر الضـــغوط التربوي

 .2006،عماف ،األردف،1والتوزيع،ط



 

 

،د بمػػد 1آخػػروف :مػػدخؿ إلػػى التربيػػة،دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع والطباعػػة،طالطيطػػي محمػػد و  .21

،2002. 

الػػػػػػػػػػػػػػدار ســــــــــــــموك الفعــــــــــــــال فــــــــــــــي المنظمــــــــــــــات،لعبػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػاقي صػػػػػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػػػػديف:ا .44

  .4112الجامعية،دط،اإلسكندرية،مصر،

،دار منيجيــة البحــث العممــي القواعــد والمراحــل والتطبيقــاتعبيػػدات محمػػد،أبو نصػػار محمػػد: .41

  .1777،عماف،األردف،4توزيع،طوائؿ لمنشر وال

 . 2014،عماف،األردف،1،دار الخميج،طضغوط العمل وأثرىا عمى األداءعميمات خالد عيادة: .24

،دار وائػػػػػػػػػؿ  :الســـــــــموك التنظيمـــــــــي فـــــــــي منظمـــــــــات األعمـــــــــالالعميػػػػػػػػػاف محمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػمماف .25

 2004،عماف،األردف،2لمنشر،ط

دارة الضـغوط النفسـية،فاروؽ السػيد عثمػاف:ا .26  ،دط، ربػي لمطباعػة والنشػردار الفكػر العلقمـق واد

 .4116القاىرة ،مصر،

،دار الشػػػروؽ لمنشػػػر المنيـــاج التعميمـــي والتـــدريس الفعـــالالفػػػتبلوي  محسػػػف كػػػاظـ  سػػػييمة : .45

 .4113والتوزيع،دط،عماف،األردف،

ــةفميػػو فػػاروؽ عبػػده: .46 ــي إدارة المؤسســات التعميمي ،دار المسػػيرة لمطباعػػة  الســموك التنظيمــي ف

 4117األردف،،عماف،4والنشر والتوزيع،ط

ـــدريسكوجػػػؾ كػػػوثر حسػػػيف: .29 ـــاىج وطـــرق الت ـــي المن ـــة ف ،عػػػالـ الكتػػػب لمنشػػػر اتجاىـــات حديث

 .2001،القاىرة،مصر،2والطباعة،ط

ــــةمحمػػػػد عبػػػػد الحميػػػػد:ا .11 ــــي الدراســــات اإلع مي ،القػػػػاىرة 4، عػػػػالـ الكتػػػػب،طلبحــــث العممــــي ف

  4112،مصر،.



 

 

،دار المعرفػػػػػػػػػػػػػػة عمــــــــــــــم االجتمــــــــــــــاع والمــــــــــــــنيج العممــــــــــــــيمحمػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػػػد: .31

 .1764،القاىرة،مصر،4معية،طالجا

 ،1ط دار المعػارؼ، ألصـول اإلداريـة لمتربيـة،ا مفػدي أحمػد حسػف: مطػاوع إبػراىيـ عصػمت، .14

 .1756مصر، القاىرة،

ـــل  مػػػرواف محمػػػد بنػػػي أحمػػػد: معػػػف محمػػػد عياصػػػرة، .33 إدارة الصـــراع واألزمـــات وضـــغوط العم

  .4116 األردف، ،1ط دار حامد لمنشر والتوزيع، والتغيير،

،تػػدريبات عممية،ترجمػػة بوزيػػد :منيجيــة البحــث العممــي فــي العمــوم اإلنســانيةجػػرسمػػوريس أن .34

 . 4112،الجزائر،4صحراوي وآخروف،دار القصبة لمنشر،ط

دار المناىج لمنشر الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة،النوايسة فاطمة عبد الرحيـ: .35

 .2013،عماف،األردف،1والتوزيع،ط

:الضغوط النفسية والتخمف العقمي في ضوء عمم النفس عمي عيسىوليد السيد خميفة،مراد  .36

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر النظريات،البرامج،،المعرفي المفاىيم

 .4116،اإلسكندرية،مصر،4،ط

 

 قائمة الرسائل واألطروحات

،إشػػػراؼ الضـــغوط المينيـــة وع قتيـــا بـــالتوافق الزواجـــي لـــد  المـــرأة العاممـــةإبراىيمػػػي أسػػػماء: .1

راىيمي الطاىر،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ النفس،تخصص عمـ النفس المرضػي إب

 .4113-4112االجتماعي ،كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر،



 

 

،رسػالة ماجسػػتير،معيد عمػػـ الرضــا الــوظيفي لــد  مدرســي التعمــيم األســاس: بػف زروؽ العياشػػي .4

  .1774مـو التربية ،جامعة الجزائر ،الجزار ،النفس وع

ــوظيفيبػػوعطيط جػػبلؿ الػػديف .1 ــاألداء ال ــو ب ،مػػذكرة تخػػرج لنيػػؿ شػػيادة :االتصــال التنظيمــي وع قت

،تخصػػص السػػموؾ التنظيمػػي وتسػػيير المػػوارد البشػػرية،كمية العمػػـو  إشػػراؼ رواؽ حمػػودي ماجسػػتير،

 .4117-4116سنطينة،الجزائر،اإلنسانية والعموـ االجتماعية،جامعة منتوري محمود،ق

،أطروحة مقدمة قتراح خطة إع مية لمصحافة الرياضية إلدارة األزمات الرياضيةجوادي صفاء:ا .2

 ،إشػراؼ الػدكتور أحمػد بوسػكرة، لنيؿ شيادة الدكتوراه فػي نظريػة ومنيجيػة التربيػة البدنيػة والرياضػية

  4117-4116،الجزائر،المسيمة  ،جامعة محمد بوضياؼ،  تخصص إعبلـ واتصاؿ  رياضي

الع قة بين مصادر الضغط الميني والوالء التنظيمي عمى ضـوء مسـتو  الرضـا : سعدي عريبة .3

إشراؼ ماحي إبراىيـ،أطروحة لمحصوؿ عمى شيادة دكتوراه ،عمـ الوظيفي لد  أطباء القطاع العام،

 .4115-4114، 4جامعة وىراف  األرغونوميا ،كمية العموـ االجتماعية، النفس العمؿ و

ضـغط العمـل وع قتـو بـاألداء المينـي لـد  معممـي مـدارس التعمـيم : حمػد أبػو زيػد سػيير عمػر .4

،إشػراؼ سػموى عبػد ا  الحاج،بحػث تكميمػي لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي البريطانيـة بمحميـة الخرطـوم

ا، السػػػوداف اإلرشػػػاد النفسػػػي والتربوي،كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا وكميػػػة التربية،جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػ

،1217-4116. 

 الضــغط النفســي المينــي وع قتــو باســتجابة القمــق لــد  معممــي التربيــة الخاصــة،عقػػوف آسػػيا، .5

،تخصػػص  مػػذكرة مكممػػة لنيػػؿ شػػيادة الماجسػػتير فػػي عمػػـ الػػنفس العيػػادي إشػػراؼ معػػروؼ لمنػػور،

،جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات      كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغط النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،

  .4114-4111الجزائر،عباس،سطيؼ،



 

 

،إشػػػػػراؼ عقػػػػػاري ضـــــغوط العمـــــل و ثارىـــــا عمـــــى أداء األســـــاتذة الجـــــامعيين مػػػػػانع سػػػػػبرينة: .6

مصػػػػػػطفى،مذكرة مقدمػػػػػػة لنيػػػػػػؿ شػػػػػػيادة الماجسػػػػػػتير فػػػػػػي عمػػػػػػـو التسيير،تخصػػػػػػص تنظػػػػػػيـ المػػػػػػوارد 

 .4116-4115البشرية،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،

 

 ئمة المج ت قا

الضغوط المينية لد  معممي المرحمة االبتدائية وانعكاساتيا عمى مستو  تقـدير األحسف حمزة: .1

،جامعػػػػػػػػة مولػػػػػػػػود معمػػػػػػػػري ،تيػػػػػػػػزي وزو 1،مجمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـو النفسػػػػػػػػية والتربوية،العػػػػػػػػددالــــــــذات ليــــــــم

  .4113،الجزائر،سبتمبر

التقني،مجمػة جامعػة  ،المعيػد الطبػيضغوط العمل عمى األستاذ الجـامعيحفصة عطا ا  حسػيف: .4

 4112جامعة بغداد، العراؽ ،11،العدد4األنبار لمعمـو االقتصادية واالدارية،المجمد

ــوك عسػػيري محمػػد بػػف عبػػد ا  : .1 ــة تب ــة بمدين ــة االبتدائي ــد  معممــي المرحم ــة ل الضــغوط الميني

بويػػة ،مجمػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود،العمـو التر بالمممكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء بعــض المتغيــرات

  .4114،جامعة تبوؾ,المممكة العربية السعودية ،1والدراسات اإلسبلمية،العدد

بتــدائي بــين متطمبــات الميــام ومصــادر ضــغوط الطــور اال :معمــم بوسػػماحة عبمػػة بشػػير،لعػػريط  .2

 عنابػػػة، ،جامعػػػة بػػػاجي مختػػػار،6،مجمػػػة الجػػػامع فػػػي الدراسػػػات النفسػػػية والعمػػػـو التربوية،العػػػددالعمـــل

 .4116الجزائر ،مارس 

 

 المعاجم والقواميس 

  .5،1771المؤسسة الوطنية لمكتاب،طالقاموس الجديد لمط ب،بف ىادية عمي وآخروف ، .1



 

 

ـــــــــــــة والنفســـــــــــــيةحسػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػحاتة،زينب نجػػػػػػػػػػػػػار: .4 ،دار المصػػػػػػػػػػػػػرية المصـــــــــــــطمحات التربوي

 .2003،مصر،1المبنانية،ط

 .1773المعرفة الجامعية دط، ،دار قاموس دار االجتماعمحمد عاطؼ: .1



 

 

 

 

 

 قـحل ـــالم



 

 

 :االستمارة0الملحق رقم 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة محمد البشٌر اإلبراهٌمً برج بوعرٌرٌج

 جتماعٌةكلٌة:العلوم اإلنسانٌة واال

 جتماعٌةقسم:العلوم اال
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 علم اجتماع تنظٌم وعمل لنٌل شهادة الماستر فًمكملة مذكرة 

نرجو منكم مساعدتنا فً الحصول على المعلومات من خالل قراءة هذه االستمارة بدقة ووضع 

أما العبارة أوالبدٌل الذي تراه مناسبا والذي ٌعبر عن رأٌك ونحٌطك علما أن هذه  )×(عالمة 

 التقدٌر وجزٌل الشكر.االستمارة مخصصة ألغراض علمٌة وفً األخٌر تقبلوا منا فائق االحترام و
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 4141-4117السنة الجامعٌة:

 

 تأثٌر ضغوط العمل على أداء معلمً االبتدائً

 دراسة مٌدانٌة لعٌنة من معلمً المدارس االبتدائٌة برأس الوادي

 برج بوعرٌرٌج
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