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 مصادر الضغوط النفس ية الأكرث تأأثريا عىل أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية

 

 جامعة املس يةل                                                    أأمان هللا رش يد .

 جامعة املس يةل                                                           حبارة محمد

         

 :مقدمة البحث

ن  يقاع احلياة وثورة االتصاالت اليت ا  من أأمّهِّ ما يُمزّيِّ حياة اال نسان مع هناية القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين رسعة ا 

 أأنشطة احلياة اليومية يف مجيع اجملاالت من تعلمي، صناعة، جتارة، زراعة، طب، صغرية، وكذكل دخول التكنولوجيا يف لكِّ  قريةجعلت العامل 

ىل نظام السوق احلرة; لك هذه املتغريات الكبرية يف منط احلياة تشلك حتٍد لقدرات اال نسان ومن ...تمواصال ل الاقتصاد العاملي ا  وأأيًضا حتوُّ

ذن تشلك ضغوًطا نفس ية ال نسان هذا العرص وعليه التكيف معها، وىف الوقت اذلي ميكنه  ن عليه استيعاهبا والتعامل معها، فهيي ا  مثَّ فا 

نه قد ال يس تطيع التكيف مع البعض الآخرهذه ع بعض التكيف م  .الضغوط فا 

ناكرها  ،هيي ظاهرة نفس ية مثلها مثل القلق والعدوان وغريهاف  ،جانب هام من ضغوط احلياة لعمليف اوالضغوط النفس ية  ال ميكن ا 

ىل زاي ،بل جيب التصدي لها من قبل اخملتصني ملساعدة العامل عىل التكيف مع معهل نتاج وجودته وابلتايل تمنية اجملمتع وتقدمهوصواًل ا  ؛ دة اال 

خر به البيئة التعلميية من مثريات ز ا توذكل مل ،حسب تصنيف منظمة العمل ادلولية تعد همنة التدريس من أأكرث جماالت العمل ضغوًطاو 

 .ضاغطة

ذا اكن همًما التصدي لظاهرة الضغوط النفس ية للعمل عامة، فالتصدي لضغوط همنة التد ريس أأمه بكثري، وذكل من منطلق وا 

ىل مرحةل الاحرتاق النفيس ) ىل Psychological Burnoutخطورة اس مترار تكل الضغوط النفس ية اليت تؤدي يف هنايهتا ا  (، اليت تؤدي ا 

براهمي عامثن، هناك الفرد وقةل كفاءته, وتعمل عىل زايدة الآاثر السلبية يف حياته )عن ليىل عامثن ا   (.12،ص 1987ا 

عل احلراكت الاحتجاجية املتكررة واال رضاابت املفتوحة اليت قام هبا أأساتذة التعلمي الثانوي خالل الس نوات الأخرية، واليت ول

ىل توفري ظروف معل  شلت املؤسسات الرتبوية لفرتات طويةل ومتقطعة، دليل عىل رفض الأساتذة لواقعهم املهين املعاش؛ وسعيا مهنم ا 

ة من الأمان والاس تقرار الوظيفي؛ وعليه وقصد تشخيص ظاهرة الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية أأحسن، وضامن درجة مناس ب

والرايضية، ارتأأينا القيام بدراسة س يكولوجية ميدانية، تقوم عىل أأسس علمية ومهنجية واحضة، لتقيص حقيقة الضغط النفيس دلى هاته 

 ن تسعة فصول.الفئة، ملعرفة مصادره ومسبباته؛ يف حبث م
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شاكلية البحث:  ا 

ن النتيجة السلبية للضغوط النفس ية تعد من أأمه املوضوعات اليت مازالت تلقى اهامتما وجدال حبثيا واسعا دلى الباحثني ملا لها من  ا 

آاثر ضارة عىل الفرد واجملمتع بصفة عامة )لطفي راشد محمد، (؛ ومن املمكن أأن يؤدي اس مترار الضغوط النفس ية ويف حاةل التكيف 1992أ

ىل اس   تجابة انفعالية حادة ومس مترة، ومضاعفات حصية، جسمية، نفس ية، وسلوكية جتعل أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية ينحرف السليب، ا 

 عن الأداء املعتاد يف معهل. 

ال أأن الزايدة يف الضغط النفيس،   ورمغ اعتبار الضغط رضوراًي وكعامل حمفز لتثبيت التوازن ادلاخيل واال يقاع البيولويج للفرد، ا 

ىل نشأأة الأمراض وتطورها )رضا مسعودي،   (.51، ص.2113أأو مدة التعرض هل واليت تتجاوز طاقات التكيف، قد تؤدي ا 

آاثر سلبية عىل حصة الفرد البدنية والعقلية مثل أأمراض 1988وحسب دراسة مسري عسكر ) ن ضغط العمل املس متر هل أ (، ا 

ىل اخنفاض يف الأداء، وترك العمل، والغياب، ويعرض القلب، ارتفاع ضغط ادلم، التوتر، الشعور ابال حباط ، والاضطهاد ويؤدي ذكل ا 

ىل اخلطر.   سالمة الآخرين ا 

ن قدرة أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية عىل حتمل مثل هذه العوامل والأعباء ومواهجهتا حيدث التكيف اال جيايب عنده، الأمر  ا 

ه وفعاليته؛ أأما يف حاةل عدم قدرته عىل حتمل ومواهجة الضغوط الواقعة عليه، واليت قد اذلي ينتج عنه عدم حدوث هبوط يف مس توى كفاءت

ن ذار تتجاوز طاقات التكيف عنده، عندئذ حتدث معلية التكيف السليب للأس تاذ وابلتايل يظهر اال هجاد اذلي يعترب مبثابة البداية الأوىل أأو ا 

 مع هذه الضغوط و الأعباء؛ ويف حاةل اس مترار هذا اال هجاد وعدم القدرة عىل لعدم قدرة وظائف أأهجزة اجلسم عىل التكيف اال جيايب

غيب اس تخدام خمتلف الطرق والوسائل ملواهجته حتدث مجةل من الآاثر والنتاجئ السلبية الوخمية )عدم الاهامتم ابملادة، ابلتالميذ، كرثة الت 

.)... 

زاء هذه النتاجئ السلبية فأأنه ينبغي عدم غض الطر   ف عن مصادر هذه الضغوط، ذلا اكن من الواجب دراسة هذه الظاهرة وا 

ىل وحتديد أأمه أأس باهبا ومصادرها ليتس ىن لنا احلد من أأاثرها ومقاومة مضاعفاهتا، وابلتايل حماوةل الوصول بأأس تاذ الرتبية البدنية والراي ضية ا 

 التكيف اال جيايب مع هذه الضغوط النفس ية.

ضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية حاولت هذه ادلراسة اال جابة عن التساؤالت ولأجل فهم أأمعق لظاهرة ال 

 التالية:

 هل يتعرض أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية ملس توى مرتفع من الضغوط النفس ية ؟ 

لرايضية )السن، اجلنس، هل تتباين مس توايت الضغوط النفس ية ابختالف اخلصائص الفردية لأساتذة الرتبية البدنية وا 

 اخلربة املهنية، احلاةل املدنية، الصفة(؟ 

 ما يه أأمه مصادر الضغوط النفس ية الأكرث تأأثريا عىل أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية؟ 

 فرضيات البحث 

 يتعرض أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية ملس توى مرتفع من الضغوط النفس ية. .1

 وط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية تعزى ملتغري اجلنس.هناك فروق يف مس توايت الضغ .2

 هناك فروق يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية تعزى ملتغري السن. .3

 املهنية.هناك فروق يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية تعزى ملتغري اخلربة  .4
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 هناك فروق يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية تعزى ملتغري الصفة. .5

 هناك فروق يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية تعزى ملتغري احلاةل املدنية. .1

 أأمهية البحث

بية البدنية والرايضية أأمهيته من هجة أأنه مل حيظى ابالهامتم يف ادلراسات العربية يس متد موضوع الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرت 

بشلك عام ويف البيئة اجلزائرية بشلك خاص، ومن هجة أأخرى ونظرا لالنعاكسات السلبية اخلطرية اليت قد ختلفها الضغوط النفس ية املس مترة 

ضوع هذه الضغوط من أأجل معرفة مس توايهتا عند الأساتذة واليت تفيد يف احلمك عىل حصة الأساتذة وأأداهئم، جاءت هذه ادلراسة لتتناول مو 

ذا اكن مس توى الضغط معتدل، أأم أأنه بلغ مس توايت قد تشلك خطرا عىل حصة الأساتذة، مما يس تدعي اهامتم الباحثني واجلهات  عام ا 

سرتاتيجيا دارة الضغوط النفس ية تالوصية من اجل العمل عىل وضع ا   جلعلها يف مس توايت حصية. من شأأهنا ا 

 أأهداف ادلراسة 

 حتديد مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية. -1

معرفة مدى تأأثر مس توايت الضغوط النفس ية ابختالف اخلصائص الفردية لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية )السن،  -2

 اجلنس، اخلربة املهنية، احلاةل املدنية، الصفة(. 

 التعرف عىل أأمه مسببات ومصادر الضغوط النفس ية الأكرث تأأثريا عىل أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية. -3

 ة مصادر الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية.تصممي قامئ -4

 ادلراسات السابقة 

ليه من نتاجئ مرجعا يساعد الباحث يف حتديد طريقة وأأسلوب  جراءات وما توصلت ا  تعد ادلراسات السابقة مبا حتتوي من ا 

 انسب املناجه ووسائل مجع البياانت. رالبحث املناسب وكذكل اختيا

ما اطلع عليه الباحث من دراسات يف الضغوط والضغوط النفس ية وجد اهامتما من ادلراسات الس يكولوجية ابلضغوط  ويف حدود

ىل بعض  النفس ية واملهنية دلى العاملني يف املهن اخملتلفة سواء اكنوا معلمني أأو موظفني, عامل, طالب, حيث توصلت تكل ادلراسات ا 

 املرتتبة علهيا. املصادر الضاغطة والاضطراابت النفس ية

. لقد وهجنا اهامتمنا يف مراجعة ادلراسات السابقة أأن تكون يف اجملال الرتبوي التعلميي، وابلرمغ من أأن ادلراسات تتنوع حول 1

ال أأننا كنا أأكرث حتديد ا وتوجهيا يف املعمل )دراسات حول مصادر التوتر النفيس واملهين، الرضا الوظيفي عن املهنة، الاحرتاق النفيس واملهين( ا 

و املدرس اختيار ادلراسات السابقة وانتقاهئا؛ فقد تناولنا ادلراسات اليت تلكمت عىل مصادر الضغوط النفس ية واملهنية اليت يعاين مهنا املعمل أأ 

 أأو الأس تاذ؛ كام تناولنا دراسات مطابقة ملوضوع البحث احلايل ولكن هناك اختالف يف  بيئة التطبيق.

السابقة يظهر جليا تزايد الاهامتم بدراسة ظاهرة الضغوط النفس ية دلى الأس تاذ )املدرس( وقد  تلدلراسا. عند مراجعتنا 2

 تركزت معظمها يف العرشين س نة الأخرية.

. يوجد هناك نقص يف ادلراسات العربية حول موضوع مصادر الضغوط النفيسة اليت يعاين مهنا املدرسون معوما ومدرسوا الرتبية 3

 ( دراسة يف البيئة الأجنبية.14( دراسة املذكورة توجد مخسة دراسات فقط يف البيئة العربية والبايق )19الرايضية خاصة؛ مفن بني )البدنية و 



 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

11 

 الصفحة

. هناك ثالثة دراسات تناولت دراسة مصادر الضغوط النفس ية واملهنية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية؛ دراسة محمد س يد 4

آل خليفة )البحرين(.الشش تاوي ومحمد الك   يالين )مرص(؛ ودراسة مشه محمد أ

ىل عدة مصادر للضغوط النفس ية واملهنية اليت يعاين مهنا الأساتذة )املعلمني(؛ وانطالقا من هذه النقطة 5 . تشري نتاجئ ادلراسات ا 

 اس تطعنا حتديد حماور مقياس ادلراسة احلالية.

 عينات موحدة )معلمني أأو أأساتذة( يعملون يف قطاع الرتبية والتعلمي. . تشري ادلراسات السابقة عىل أأهنا أأجريت عىل1

ىل تنوع مصادر الضغوط النفس ية دلى الأساتذة   و املعلمني تبعا ملتغري العمر الس ين؛ 7 . كام تشري نتاجئ ادلراسات السابقة ا 

انث، ذكور(؛ اخلربة املهنية وهذا فادان يف توجيه ادلراسة احلالية  للمقارنة بني مصادر الضغوط النفس ية للأساتذة تبعا ملتغري السن، للجنس )ا 

 اجلنس، س نوات اخلربة املهنية.

. اس تخدمت ادلراسات السابقة املقاييس النفس ية املقننة، الاس تبياانت، كأدوات مجلع البياانت؛ ذلكل وهجنا دراستنا ال عداد 8

 النفس ية اليت يعاين مهنا أأساتذة الرتبية البدينة والرايضية. مقياس خاص ابلبيئة اجلزائرية للتعرف عىل مصادر الضغوط

 :مفهوم ونظرايت  الضغوط النفس ية

جياد تعريف حمدد للمفهوم, حفسب ابركنسون, وكوملان , طار ا   Parkinson & Colmanوتمكن املشلكة الرئيس ية مضن ا 

ن املفهوم تكوين فريض وليس شيئا ملموسا واحض املعامل من الس 1995) هل قياسه, فغالبا ما يس تدل عىل وجود الضغوط من خالل ( ا 

اس تجاابت سلوكية معينة كام هو احلال يف التعرف عىل اذلاكء أأو مفهوم اذلات أأو منط معني من الشخصية وغريها من التكوينات الفرضية 

 (.  9,ص.2111اليت يس تخدهما املتخصصون يف العلوم السلوكية )عيل عسكر,

الضغط النفيس من الناحية العلمية معلية تكتنفها كثري من الصعوابت, حيث ترتبط هذه العملية بتحديد وتعد حماوةل تعريف 

( اذلي يعين : ضيق عىل، ضغط، شد، أأوثق stringer( لكمة مش تقة من الفعل الالتيين )stressظاهرة الضغوط النفس ية ذاهتا؛ الضغط )

ال يف القرن الرابع عرش ميالدي، وقد اس تخدمت لكمة (؛ ومل يظهر هذا املصطلح عند ك  4,ص.1997)س تورا, يف  stressتاب أأوراب ا 

ذ جرى الانتقال من  القرن السابع عرش للتعبري عن العذاب واحملن والضجر واملصائب، وحدث منذ القرن الثامن عرش تطور داليل, ا 

ىل سببه الأسايس أأي القوة, الضغط, stressالنتيجة الانفعالية للضغط )  الثقل اذلي ينتج توترا أأو تشوها للامدة.( ا 

وس يكولويج وعقيل انجت عن اس تجاابت الأفراد  ( الضغوط بأأهنا " رد فعل فزييولويج1984،) Grenbergويعرف جرينبريج،

م قدرة ( أأن الضغوط يه " رد فعل داخيل ينتج من عد1982) Millsللتوترات البيئية والرصاعات والأحداث الضاغطة "؛ كام يؤكد ميلز،

بأأهنا  " عبارة عن  Lazarus(؛ ويعرفها الزاروس، 71, ص.2111الفرد عىل الوفاء ابملتطلبات البيئية الواقعة عليه )عويد سلطان املشعان,

جراء معليات جراحية )روجرس  مجموعة من الاضطراابت اليت حتدث نتيجة وجود مؤثرات ضاغطة مثل الربد, الانفعال, صدمات نفس ية, وا 

 (. 77, ص.Rogers & al, 1988 وأأخرون,

دراك  ووفقا للمنوذج البس يط اذلي )اقرتحه مك جراث( فان الضغط النفيس يتكون من أأربعة مراحل متداخةل, متطلبات البيئة؛ ا 

( الضغط النفيس بأأنه " عدم التوازن الواحض 1977) Mc Grathاملتطلبات؛ نتاجئ السلوك؛ الاس تجابة للضغط؛ كام يعرف مك جراث, 

ني املتطلبات )بدنية أأو نفس ية(, واملقدرة عىل الاس تجابة حتت ظروف عندما يكون الفشل يف الاس تجابة لتكل املتطلبات ميثل نتاجئ هامة ب
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." 

، الضغط النفيس بأأنه ظاهرة تنشأأ من مقارنة الشخص للمتطلبات اليت تطلب منه Cox & Mackayويعرف كوكس وماكي، 

أأن " الضغط النفيس حاةل من التوتر العاطفي تنشأأ من أأحداث احلياة  Candlerبات, ويوحض اكندلر، وقدرته عىل مواهجة هذه املتطل 

 (.21,ص.1999املرضية " )الرش يدي, 

اليت تبنهتا وانطلقت مهنا عىل أأساس  ةوقد اختلفت النظرايت اليت اهمتت بدراسة الضغوط النفس ية طبقا الختالف الأطر النظري

ية أأو اجامتعية، كام اختلفت هذه النظرايت فامي بيهنا بناء عىل ذكل من حيث  مسلامت لك مهنا؛ فنظرية س ييل أأطر فزييولوجية أأو نفس  

تتخذ من اس تجابة اجلسم الفزييولوجية أأساسا عىل أأن الفرد يقع حتت تأأثري موقف ضاغط؛ بيامن سبيلرجر اختذ من قلق احلاةل, وهو عامل 

أأما موراي فالضغط عنده خاصية أأو صفة ملوضوع بييئ؛ أأما الزاروس فنظريته تعمتد عىل معلية نفيس أأسايس للتعرف عىل وجود الضغط؛ 

اال دراك يف تفسري الضغوط؛ ومن هنا اكن منطقي أأن ختتلف النظرايت فامي بيهنا أأيضا يف مسلامت اال طار النظري للك مهنا )فاروق الس يد 

 (.98,ص.2111عامثن,

 :مصادر الضغوط النفس ية

مت تضمني مجيع العوامل الضاغطة يف فئتني ولقد , يعاين مهنا أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية لضغوط النفس يةلمصادر هناك عدة 

ضغوط ادلور، جامعة العمل، ظروف العمل، الراتب الشهري؛ أأما اثنيا  ,مثل املناخ التنظميي العوامل املتعلقة ابلعمل واملنظمة؛ أأوال هام

ومن بيهنا التقدير املعريف للضغوط النفس ية، سلوك منط )أأ( من الشخصية، املساندة  جامتعية املتعلقة ابلفرد,العوامل النفس ية الاف

 الاجامتعية، ترامك أأحداث احلياة.

لك هذه العوامل تتفاعل يف س ياق متتابع حمدثة التكيف واس تعادة الاتزان احليوي, أأو التعرض ملس توايت متفاوتة من الضغوط 

 .ةندما تتجاوز هذه العوامل طاقات التكيف دلى الفرد, ينتج عن ذكل مجةل من الآاثر والنتاجئ السلبيالنفس ية, وع 

 :نتاجئ وأأاثر الضغوط النفس ية

تتعدد ردود الأفعال للضغوط النفس ية الواقعة عىل الأفراد تعددا غري قليل, فتأأثري العامل الضاغط يف س ياق متتابع ميكن أأن يصل 

ىل احد طريقني: ا (, هذه النتيجة السلبية 1998لتكيف واس تعادة الاتزان احليوي؛ أأو املرض واخللل املرتبط ابلضغوط )امحد عبد اخلالق,ا 

مة, للضغوط تعد من أأمه املوضوعات اليت مازالت تلقى اهامتما وجدال حبثيا واسعا دلى الباحثني, ملا لها من أأاثر ضارة عىل اجملمتع بصفة عا

 (.141,ص.1992)لطفي راشد محمد, وعىل الفرد بصفة خاصة

ىل أأربعة مجموعات, أأولها الآاثر الفزييولوجية,  ولأجل عرض نتاجئ وأأاثر الضغوط النفس ية يف شلك سهل, وواحض؛ مت تقس ميها ا 

ىل هذه التقس اميت ال تعكس فئا ت مس تقةل متاما, نظرا واثنهيا الآاثر النفس ية, تلهيا الآاثر املعرفية, وأأخري الآاثر السلوكية, وجتدر اال شارة ا 

آلية الاس تجابة للضغوط النفس ية من الناحية  ىل خمتلف هذه الآاثر, البد من التلكم أأوال عىل أ للتداخل الكبري بيهنا, وقبل التطرق ا 

 الفزييولوجية من طرف الأهجزة احليوية للجسم.  
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سرتاتيجيات التحمك و مواهجة  الضغوط النفس ية  :ا 

للضغوط النفس ية, وكذا الآاثر والنتاجئ املرتتبة عهنا, بسبب تنوع مصادر الضغوط النفس ية و الفروق الفردية نظرا للطبيعة املعقدة 

يت يف ردود الأفعال جتاهها، فان التعامل مع الضغوط النفس ية ليس ابلعملية السهةل؛ ولأن احلياة اال نسانية مليئة بش ىت أأنواع الضغوط, وال

سرتاتيجيات التحمك و مواهجة الضغوط النفس ية ال تعين التخلص مهنا يدل وجودها بشلك معتدل أأننا ن  عيش ونتفاعل مع احلياة, ومن مث فا ن ا 

منا تعين كذكل التعايش الاجيايب معها, ومعاجلة نتاجئها أأو الوقاية مهنا.  فقط, وا 

سرتاتيجيات التحمك و مواهجة الضغوط النفس ية حسب لطفي راشد محمد,   )   " تكل اجلهود الرصحية اليت (، 1992ويقصد اب 

يبذلها الفرد ليك يس يطر عىل, أأو حيد من, أأو يدير, أأو يتحمل مسببات الضغط اليت تفوق طاقاته الشخصية؛ أأما عىل مس توى املنظمة 

 رد واملنظمة ".فتمتثل يف مجموعة القرارات اليت تتخذها اال دارة للس يطرة عىل مسببات الضغط أأو التخفيف من أأاثرها الضارة عىل لك من الف

وجاءت أأساليب التحمك يف الضغوط النفس ية عىل املس توى الفردي متنوعة من حيث درجة السهوةل والصعوبة, ومبنية عىل 

أأساس تفضيالت الشخص ومرونته, لكن ميكن القول أأن الصحة البدنية والنفس ية تتطلب توازان وتاكمال بني اال سرتخاء، النشاط البدين، 

 التعرض لها, أأو التقليل من حدهتا. د؛ وحتاول هذه الأساليب الرتكزي عىل التحمك يف مسببات الضغوط النفس ية وجتنب الأفراوالتغذية السلمية

عفاء اجملمتع من مسؤولياته ودوره يف هذه املواهجة، حيث تطرقنا  ن الرتكزي عىل دور الفرد يف مواهجة الضغوط النفس ية ال يعين ا  ا 

ىل دور املنظمة يف التقل  يل أأو احلد من هذه الضغوط وذكل بتقديرها ملس توى هذه الضغوط النفس ية، وضع برامج وقائية، حتسني ظروف ا 

ة العمل، نظم اتصال، عالقات العمل، وأأخريا توضيح دور وثقافة املنظمة؛ لك هذه العنارص هدفها املواهجة الناحجة والفعاةل للضغوط النفس ي

 ية والرايضية.اليت يتعرض لها أأس تاذ الرتبية البدن 

 :أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية

ىل املتعمل،  الأس تاذتقترص وظيفة ال  مناعىل التعلمي، أأي توصيل العمل ا  ىل دائرة الرتبية، فا وا  مريب أأوال وقبل  لأس تاذتعدت ذكل ا 

الرايضية جيب البدنية و الرتبية  أأس تاذوعىل ذكل ف ؛وعليه تقع مسؤولية تربية التالميذ من النوايح اجلسمية والنفس ية والاجامتعية ،لك يشء

 .السامت واخلصائص القيادية اليت حتتاهجا همنتهجبمةل من أأن يتصف 

دماج الفرد مضن اجملمتع عن طريق الرتبية الصاحلة، وتنش ئة  ىل تمنية السامت اخللقية وا  وهتدف حصة الرتبية البدنية والرايضية ا 

ىل تعريفهم بأأمهية ممارسة نشاطات الرتبية البدنية والرايضية، وذكل التلميذ عىل التحيل ابلصرب، ال طاعة، النظام، وحب الآخرين، كام تريم ا 

 ملا حتمهل من خصائص واجيابيات تعود عىل الفرد بنتاجئ تدفعه ليسهم يف دفع جعةل المنو والريق احلضاري.
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 اال جراءات املهنجية لدلراسة

 مهنج ادلراسة:

املسحي مهنجا لدلراسة، فهو يعمتد عىل مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها الس تخالص داللهتا, ووضع مؤرشات اعمتدان املهنج الوصفي 

ىل تعماميت بشأأن موضوع ادلراسة؛ حيث مقنا يف هذه ادلراسة بوصف ما ه موجود يف الواقع من  ووبناء تنبؤات مس تقبلية, ومن مث الوصول ا 

 نفس ية اليت يتعرض لها أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية.مصادر للضغوط ال 

 أأداة ادلراسة:

عىل ضوء أأهداف البحث وطبيعة ادلراسة, ولأجل اختبار فرضيات البحث والوقوف عىل مدى حتققها مقنا ببناء مقياس ملعرفة 

 بني اخلطوات اليت مر هبا بناء املقياس:مصادر ومسببات الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية؛ وفامي ييل ن 

املسح املكتيب ومراجعة الأطر النظرية وادلراسات السابقة املتعلقة ابلضغوط النفس ية يف جمال عمل النفس وعمل النفس  .1

 الرتبوي الراييض.

عدادها يف  .2 جمال عمل مراجعة العديد من املقاييس وقوامئ مصادر الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس اليت س بق ا 

 النفس بصفة عامة وعمل النفس الراييض بصفة خاصة.

توجيه سؤال مفتوح اس تكشايف قصد التعرف عىل أأمه مصادر الضغوط النفس ية اليت يعاين مهنا أأساتذة الرتبية البدنية  .3

 والرايضية.

 دا ابخلطوات السابقة.حتديد احملاور املقرتحة ملصادر الضغوط النفس ية لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية اسرتشا .4

 اقرتاح عبارات )بنود( املقياس للك حمور من حماور املقياس يف ضوء الفهم والتحليل النظري اخلاص للك حمور. .5

 عرض القامئة مبحاورها عىل احملمكني يف جمال عمل النفس وعلوم الرتبية والتدريب الراييض. .1

 الرتبية البدنية والرايضية. الصورة الهنائية ملقياس مصادر الضغوط النفس ية لأساتذة .7

 أأدوات مجع البياانت:

 وصف أأداة القياس:

 ( مقسمة كام ييل:13بناًء عىل اخلطوات السابقة اذلكر تكونت الصورة الهنائية للأداة من جزأأين )انظر امللحق رمق:

 اجلزء الأول: -أأ 

والرايضية واليت تشمل: ) اجلنس؛ السن؛ اخلربة املهنية؛ وحيوي هذا اجلزء البياانت الشخصية اخلاصة بأأس تاذ الرتبية البدنية 

 الصفة؛ احلاةل العائلية (.

 اجلزء الثاين: -ب

عبارة موزعة عىل  15وحيتوي هذا اجلزء مصادر الضغوط النفس ية اليت يتعرض لها أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية؛ ويتكون من 

عداد هذا املقياس عىل 18 شارة فقد مت ا  عداد املقاييس، وقد اس تعمل الباحث مقاييس تقدير وصفية حماور؛ لال   ضوء  املعايري اخلاصة اب 

خامس ية التدرجي؛ فعن طريق هذا املقياس نس تطيع أأن حندد مركز الفرد عن طريق اس تجاابته عىل مقياس مس متر ومتصل، هل طرفان ميثالن 
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  .(1999الرحامن العيسوي،درجة كبرية جدا للتعرض للضغط ودرجة قليةل جدا للتعرض هل )عبد 

 تصحيح القامئة:

( يف اخلانة املناس بة أأمام واحد من مخسة Xيطلب من الأس تاذ قراءة لك عبارة وحتديد درجة تعرضه لها؛ وذكل بوضع عالمة )

ىل درجة واحدة اكلتايل:  خيارات؛ و يمت تصحيح القامئة مبنح قمية ترتاوح من مخسة درجات ا 

 درجة قليةل جدا درجة قليةل درجة متوسطة درجة كبرية درجة كبرية جدا اخليارات

 11 12 13 14 15 ادلرجة

  

ىل وجود عبارات يف اجتاه هدف القامئة )وجود ضغوط نفس ية(، وأأخرى عكس هذا الهدف )عدم وجود  وجيب أأن نشري ا 

(، بدرجة 11السلبية عىل النحو التايل: بدرجة كبرية جدا متنح درجة واحدة ) تضغوط( عىل اكمل حماور املقياس؛ ويمت تصحيح هذه العبارا

( درجات، بدرجة قليةل جدا متنح مخسة 14( درجات، بدرجة قليةل متنح أأربعة )13(، بدرجة متوسطة متنح ثالثة )12كبرية متنح درجتان )

 ( درجات.15)

 الصدق والثبات:

د من توفرها عىل اخلصائص الس يكومرتية، مت تطبيقها عىل عينة اس تطالعية قواهما للتحقق من صالحية أأداة ادلراسة، والتأأك

رُسون مادة الرتبية البدنية والرايضية مبختلف اثنوايت اجلزائر العامصة، ومن خالل النتاجئ احملصل علهيا مت حساب:41أأربعون ) ِِّ  ( أأس تاذ يُدَّ

 Validityصدق الأداة: 

(، هو ادلقة اليت يقيس هبا 1951) Lindquistفرها يف أأدوات القياس، ويعرفه ليندكويست، ويعد أأحد أأمه الرشوط الواجب تو 

َع من أأجهل. )محمد نرص ادلين رضوان،  (؛ ومن أأجل التأأكد من صدق الأداة اتبع الباحث أأكرث من وس يةل:177،ص.2111الاختبار ما ُوضِّ

 Face Validityالصدق الظاهري:  -أأ 

ذا اكن املقياس يبدو كام لو اكن يقيس أأو ال يقيس ما وضع من أأجل قياسه.يشري هذا النوع من الصدق  ىل ما ا   ا 

  Content Validityصدق املضمون أأو احملتوى:  -ب

هو قياس ملدى متثيل الاختبار لنوايح اجلانب املقاس عن طريق حتليل عنارص املقياس حتليال منطقيا لتحديد الوظائف، 

ىل املقياس بأأمكهل؛ وقد اعمتد الباحث عىل ما ييل لتقنني هذا النوع من الصدق:واجلوانب املمثةل فيه، ونس بة   لك مهنا ا 

 .املراجع العلمية وادلراسات السابقة 

 :(.12حمك اخلرباء واملتخصصني.)أأنظر ملحق رمق 

 :(.11املعلومات اليت جيب أأن تتوافر يف ما يراد قياسه )ادلراسة الاس تطالعية، أأنظر ملحق رمق 
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 Intrinsic Validityالصدق اذلايت:  -ج

ويقصد به الصدق ادلاخيل لالختبار، ويقاس عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات الأداة؛ ومبا أأن معامل ثبات املقياس 

 1.84، فا ن معامل الصدق اذلايت = 1.71يساوي: 

 Construct Validityصدق التكوين الفريض:  -د

(، Internal Consisitencyنني الصدق هبذا املعىن، ولقد اس تخدم الباحث مهنا الاتساق ادلاخيل )هناك أأنواع خمتلفة لتق 

( لأن البياانت من النوع املتصل )متقطع( اليت ميكن وضعها عىل Spearman Correlationويكون ابس تخدام معامل ارتباط س بريمان )

 شلك رتب.

بارات حماور املقياس الامثنية و ادلرجة اللكية للمحور من هجة؛ وحساب ومت حساب معامالت الارتباط بني لك عبارة من ع 

ة معامالت الارتباط بني درجات لك احملاور وادلرجة اللكية للمقياس من هجة أأخرى؛ تراوحت قمية معامل الارتباط بني حماور القامئة وادلرج

 . 1.11د مس توى معنوية ومجيع معامالت الارتباط داةل عن 0.39- 0.67اللكية للقامئة  مابني 

 Reliabilityثبات الأداة: 

ويعين أأن ادلرجات اليت يمت احلصول علهيا دقيقة وخالية من اخلطأأ، وهذا يعين أأنه يف حاةل تطبيق نفس أأداة القياس )الاختبار أأو 

ننا سوف حنصل عىل  نفس القمية يف لك مرة؛ ونظرا املقياس( عىل نفس الفرد أأو اليشء أأي عدد من املرات بنفس الطريقة والرشوط، فا 

 لتعذر تطبيق الاس تبيان مرتني عىل نفس العينة مت حساب معامالت ثبات أأداة مجع البياانت ابس تخدام:

 

 

 : Alpha Cronbach. معادةل أألفا كرونباخ 7/1/2/1

 .Alpha = 0.70بلغ ثبات مقياس مصادر الضغوط النفس ية 

 Split Half Method. التجزئة النصفية: 7/1/2/2

هذه الطريقة من أأكرث طرق تقنني معامل الثبات ش يوعا يف البحوث النفس ية، حيث تعكس مدى الامتسك والرتابط بني نصفي 

، لتصحيح معامل نصف ثبات املقياس للحصول عىل معامل ثبات  Spearman Braownاملقياس، ومت اس تخدام معادةل س بريمان بروان

 .= Spearman Braown 1.87ثبات ملقياس مصادر الضغوط النفس ية للمقياس كلك؛ بلغت قمية معامل ال 

 جممتع ادلراسة:

جناز، البد من تعريف جممتع البحث اذلي نريد حفصه، وأأن نوحض املقاييس املس تعمةل من أأجل  ليك يكون البحث مقبوال وقابال لال 

ع أأساتذة مادة الرتبية البدنية والرايضية العاملني جبميع (؛ وجممتع دراستنا يتكون من مجي299،ص.2111حرص هذا اجملمتع )موريس أأجنرس،

 املؤسسات التعلميية العمومية للطور الثانوي ابجلزائر العامصة.  
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 عينة ادلراسة:

يه جممتع ادلراسة اذلي جتمع منه البياانت امليدانية، ويه تعترب جزء من اللك، مبعىن أأنه تؤخذ مجموعة من أأفراد اجملمتع عىل أأن 

 ممثةل للمجمتع لتجرى علهيا ادلراسة، ومبا أأن جممتع ادلراسة متجانس )أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية(، فقد اعمتد الباحث عىل عينةتكون 

ماكانت الباحث هذا من هجة، ومن هجة أأخرى وخاصة أأنه ليس ابال ماكن محل لك أأساتذة الرتبية البدنية  غرضيه يف حدود ما تسمح به ا 

  املشاركة يف البحث، ابال جابة عىل الاس تبيان.والرايضية عىل

 عرض ومناقشـة النتـاجئ

 مس توايت الضغوط النفس ية لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية: 

كشفت ادلراسة احلالية عن وجود درجات مرتفعة من املعاانة لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية العاملني مبختلف املؤسسات 

ىل  الرتبوية العمومية واقعة يف اجملال املرتفع وهذا عىل ادلرجة  % 11.71من الضغوط النفس ية، حيث وصلت مس توايت الضغط دلهيم ا 

ليه محمد الس يد الشش تاوي بأأن معلمي ومعلامت الرتبية الرايضية بقطاع وسط دلتا  اللكية للمقياس؛ وتتفق نتاجئ هذه ادلراسة مع ما توصل ا 

ىل أأن 1993عالية؛ كام توصل عبد الرحامن الطريري )التعلميي يتعرضون لضغوط نفس ية  ( يف دراسة أأجراها عىل عينة من اجملمتع السعودي، ا 

ا الأفراد اذلين يعملون يف قطاع الصحة والتعلمي يعتربون من أأكرث الأفراد عرضة للضغوط النفس ية؛ كام تتفق نتاجئ هذه ادلراسة أأيضا مع م

 ن الضغط املهين أأكرث ش يوعا عند اذلين يتعاملون مع الناس مبارشة.( حني وحض بأأ 1985توصل اليه ماسالش )

ىل مس توايت مرتفعة من الضغوط النفس ية، وعليه فقد حتقق  ن أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية يتعرضون ا  وخالصة ملا س بق فا 

 اال جابة عنه. ما حاولت الفرضية الأوىل

 أأثر متغري اجلنس عىل مس توايت الضغوط النفس ية:

حصائية  ىل وجود فروق بني اجلنسني يف مس توايت الضغوط النفس ية، وذكل بفروق ذات دالةل ا  أأشارت نتاجئ ادلراسة احلالية ا 

عىل ادلرجة اللكية للمقياس، وعىل ثالثة حماور من أأصل مثانية، حيث بدا اذلكور أأكرث تأأثرًا بضغط عوامل جامعة العمل، الراتب الشهري، 

 .219.88ال انث؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب لكذكور عىل ادلرجة اللكية للمقياس العبء البدين مقارنة اب

 Shewab & Iwanicki(، شواب وايوانيك، 1978(، دواين )1993وتتفق نتاجئ ادلراسة احلالية مع دراسة لك من ادلاببسة )

ىل أأن مس توى الاحرتاق النفيس عند اذلكور اكن أأعىل من اال انث؛ كام تؤيد1983) نتاجئ دراستنا دراسة لك من س يد شش تاوي  (، ا 

آل خليفة )2111)  (، بوجود فروق تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اذلكور.1999(، مشه محمد أ

ختلفت نتاجئ ادلراسة احلالية مع دراسات لك من أأبو مغيل ) (، كسلر، 1993(، علاميت )1993(، مقابةل وسالمة )1987بيامن ا 

keslar (1982( محمد عبد السميع ،)بأأن اال انث أأكرث شعورًا ابلضغوط 1987(، ابين وفورهنام )1985(، هابلني وأأخرين )1991 ،)

 Singer(، سينجر، 1991(، محدي الفرماوي )1991النفس ية وأأكرث تعرضا لها؛ كام مل تسجل دراسات لك من الطجاينة و عيىس )

 مس توايت الضغوط النفس ية تعزى ملتغري اجلنس. (، وجود فروق يف1994) Hunt(، هنت، 1989)

ومن خالل العرض السابق جند أأنه قد حتقق الفرض الثاين، واذلي ينص عىل أأن هناك فروق يف مس توايت الضغوط النفس ية 

 تعزى ملتغري اجلنس.
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 أأثر متغري السن عىل مس توايت الضغوط النفس ية:  

حصائية عىل ادلرجة اللكية للمقياس، مما يعين أأن أأساتذة الرتبية البدنية بينت نتاجئ ادلراسة احلالية عدم وجود فروق ذا  ت دالةل ا 

حصائية عىل حمور جامعة العمل و  ىل أأنه اكنت هناك دالةل ا  والرايضية يعانون من نفس مس توايت الضغوط النفس ية، لكن جتدر اال شارة ا 

س نة( وهذا  44-41وذكل لصاحل الأساتذة اذلين ترتاوح أأعامرمه مابني ) عىل التوايل 1.15و  1.11حمور العبء البدين، عند مس توى دالةل 

س نة( يه أأكرث الفئات شعورًا ابلضغوط  41-31( اليت توصلت بأأن الفئة العمرية اليت تقع مابني )1987يتفق مع دراسة سوزان اكبل )

 النفس ية.

(، اذلين 1981) Singer(، سينجر، 1985(،  شو )2111وتتفق نتيجة ادلراسة احلالية مع نتاجئ لك من نشوى محمود حنفي )

 نفوا وجود عالقة بني متغري السن ومس توايت التعرض للضغوط النفس ية.

ليه نتاجئ دراسات شوقية لأبراهمي السامدوين ) (، دواين و زمالئه 1993ويف املقابل تتعارض نتاجئ هذه ادلراسة مع ما أأشارت ا 

حصائية بني Koussa (1989(، كوسا، 1983) Shewab & Iwanicki(، شواب و ايوانيك، 1987) (، من وجود فروق ذات دالةل ا 

 املعلمني صغار السن والكبار يف مس توايت اال هجاد.

ننا نرفض الفرض اذلي يعترب السن عامل يؤثر يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية  وبناًء عىل املعطيات السابقة فا 

 البدنية والرايضية.

 متغري اخلربة املهنية عىل مس توايت الضغوط النفس ية:   أأثر

حصائية تعزى ملتغري اخلربة املهنية، ويتفق هذا مع دراسة محدي  ىل وجود فروق ذات دالةل ا  أأشارت نتاجئ ادلراسة احلالية ا 

لية أأنه توجد فروق ذات دالةل (، اذلي وجد أأن هناك فروق داةل اتبعة ملتغري س نوات اخلربة؛ ويتضح من ادلراسة احلا1994الفرماوي )

حصائية عند مس توى دالةل )  ( عىل ادلرجة اللكية عىل املقياس؛ وعىل جل حماور املقياس. 1.15ا 

ن مس توايت الضغوط النفس ية تتأأثر بعامل اخلربة املهنية لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية، وذكل لصاحل  وبناًء عىل ما س بق فا 

(، محمد خبيت 2111س نة(، وهذا يتعارض مع نتاجئ دراسة محمد س يد شش تاوي ) 14 – 11ة همنية ترتاوح مابني )الأساتذة اذلين دلهيم خرب 

(، 1987(، اذلين وجدوا بأأن الفروق التابعة ملتغري اخلربة املهنية اكنت لصاحل الأقل خربة، ويدمع القول السابق دراسة ابين وفورهنام )1994)

ىل أأن الأساتذة آخرون ) اذلين توصلوا ا  (، أأن س نوات اخلربة تتناسب 1985الأقل خربة أأقل شعورًا ابلضغوط النفس ية؛ بيامن يرى  هابلني وأ

دراك الضغوط النفس ية؛ لأنه حسب ورال و ماي ) (، مصدر الضغوط النفس ية ملعمل ما، ليس ابلرضورة أأن يكون مصدرًا 1989طرداي مع ا 

 ملعمل أأخر.

ننا نقبل الفرض اذلي يعترب اخلربة املهنية عامل يؤثر يف مس توايت وبناًء عىل معطيات نتاجئ ادلراسة  احلالية وادلراسات السابقة فا 

 الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية.

 أأثر متغري صفة الأس تاذ عىل مس توايت الضغوط النفس ية:  

حصائية يف  مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية أأظهرت نتاجئ ادلراسة احلالية عدم وجود فروق ذات دالةل ا 

ىل أأنه اكنت  والرايضية تعزى ملتغري الصفة )مرمس، مرتبص، مس تخلف، متعاقد( وذكل عىل ادلرجة اللكية للمقياس؛ لكن جتدر اال شارة ا 
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حصائية عند مس توى دالةل  وف العمل، وذكل لصاحل الأساتذة يف حمور العمل مع التالميذ، وحمور ظر  1.15هناك فروق ذات دالةل ا 

يف حمور التوجيه الرتبوي لصاحل الأساتذة املس تخلفني؛ وتفاوتت مس توايت  1.11املرمسني؛ كام اكنت هناك فروق داةل عند مس توى دالةل 

حصائيا.  متغري الصفة عىل احملاور املتبقية ابختالف الأبعاد تفاوات غري دال ا 

ىل انعدام وجود تأأثري دال للمتغريات ادلميوغرافية )الفروقات 1985سة شو )وتتفق نتيجة البحث احلايل مع درا (، اذلي توصل ا 

ننا نرفض الفرض اذلي يعترب اخلربة امل  هنية الشخصية( لأفراد العينة؛ وبناًء عىل املعطيات اال حصائية لدلراسة احلالية وادلراسات السابقة فا 

حصائية عىل ادلرجة اللكية عامل يؤثر يف مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأس اتذة الرتبية البدنية والرايضية لعدم وجود فروق ذات دالةل ا 

 للمقياس.

 أأثر متغري احلاةل املدنية للأس تاذ عىل مس توايت الضغوط النفس ية:  

حصائية عند الأساتذة حسب متغري احلاةل املدنية )أأعزب ، مزتوج، بينت نتاجئ ادلراسة احلالية عدم وجود فروق ذات دالةل ا 

مطلق، أأرمل(، وذكل عىل لك حماور املقياس وكذا عىل ادلرجة اللكية؛ لكن من خالل املتوسطات احلسابية يتضح أأن هناك ميل الرتفاع 

 مس توايت الضغوط النفس ية لصاحل املطلقني؛ بيامن يتأأثر الأساتذة املزتوجني مبحور الراتب الشهري؛ أأما الأساتذة العزاب فيتأأثرون مبحور

 عة العمل والتوجيه الرتبوي.جام

ونستشف من النتاجئ السابقة أأن لك أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية بغض النظر عن حالهتم املدنية يعانون بدرجة متساوية من 

 وجني.(، اليت بينت أأن العزاب أأعىل يف متوسط الضغوط النفس ية من املزت 1993الضغوط النفس ية وهذا ما يتعارض مع دراسة الطريري )

ىل أأن ادلمع الاجامتعي هل أأثر كبري 1982أأما تصدر الأساتذة املطلقني الرتتيب فيتفق مع دراسة جود جونسون ) (، اذلي خلص ا 

حساس الفرد ابلضغوط هو املشالكت الشخصية؛ ويف نفس الس ياق أأسفرت نتاجئ  يف ختفيف الضغوط النفس ية، وأأن اذلي يزيد من ا 

آخرون )  عىل أأن ادلمع الاجامتعي بعيد الأثر يف ختفيف الضغوط النفس ية. (،1992دراسة أأندرو وأ

ننا نرفض الفرض اذلي يعترب احلاةل املدنية عامل يؤثر يف مس توايت الضغوط   وبناًء عىل املعطيات اال حصائية لدلراسة احلالية فا 

حصائية   عىل ادلرجة اللكية للمقياس.النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية لعدم وجود فروق ذات دالةل ا 

 مصادر الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية:

أأسفرت نتاجئ ادلراسة احلالية أأنه توجد مصادر متعددة للضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية، واجلدول رمق 

حصائية عند مس توى   2البحث، واختبار اك( يوحض مصادر الضغوط النفس ية وترتيب تأأثريها عىل عينة 23) يبني وجود فروق ذات دالةل ا 

 فامي خيص أأمهية وتأأثري هذه املصادر عىل الأساتذة؛ وفامي ييل ترتيب هذه املصادر حسب أأمهيهتا: 1.11دالةل 

 املاكنة الاجامتعية. .1

 الراتب الشهري. .2

 العمل مع التالميذ. .3

 جامعة العمل. .4

 العبء البدين. .5

 رصاع ادلور. .1
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 التوجيه الرتبوي. .7

 ظروف العمل .8

 :خامتة البحث

حاولت ادلراسة احلالية الكشف عن مس توايت الضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية العاملني ابملؤسسات 

احلاةل املدنية( عىل  الرتبوية للطور الثانوي، وأأثر اخلصائص الفردية و الشخصية لأفراد العينة )اجلنس، السن، اخلربة املهنية، الصفة،

حداث  مس توايت الضغط النفيس دلهيم؛ وكذكل حاولت ادلراسة اال جابة عن التساؤالت املتعلقة بأأمه العوامل واملصادر الأكرث تسببا يف ا 

 .هاته الفئةالضغط النفيس دلى 

عداد أأداة مجلع البياانت وتطبيقها عىل عينة مك ثراء متغريات البحث نظراي، وا  أأس تاذ يعملون مبختلف  135ونة من بعد حتليل وا 

حصائيا وعرضها وحتليلها وتفسريها ومناقش هتا ابالعامتد عىل التن اول النظري املؤسسات الرتبوية ابجلزائر العامصة؛ وبعد مجع البياانت ومعاجلهتا ا 

ىل ما  ييل: وعىل ما توفر من دراسات سابقة أأو مشاهبة؛ توصلت نتاجئ ادلراسة ا 

تعرض أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية ملس توى مرتفع من الضغوط النفس ية عىل أأغلب مصادر أأكدت نتاجئ ادلراسة احلالية أأوال: 

 ن الضغوط النفس ية بدرجة عالية. هتم مالضغوط النفس ية للمقياس، وهذه دالةل واحضة ملعاانة الأساتذة؛ ويدمع الفرض القائل مبعاان

حصائية يف مصادر الضغوط النفس ية بني الأساتذة تعزى ملتغري اجلنس؛ اثنيا: أأظهرت نتاجئ ادلراس ة وجود فروق ذات دالةل ا 

 ، أأي أأن اذلكور أأكرث معاانة ملصادر الضغوط النفس ية مقارنة ابال انث.219.88وهذه الفروق متيل لصاحل اذلكور مبتوسط حسايب يقدر بـ 

تذة الرتبية البدنية والرايضية ابختالف س هنم من نفس مس توايت الضغط أأسا ةعاانعن ماثلثا: أأسفرت نتاجئ ادلراسة احلالية 

حصائيا عىل ادلرجة اللكية للمقياس تعزى ملتغري سن الأس تاذ،  حيثالنفيس، يمت قبول الفرضية الصفرية بعدم  ذلاأأنه ال توجد فروق داةل ا 

 وجود فروق يف مصادر الضغوط النفس ية بني الأساتذة تعزى ملتغري السن.  

أأظهرت نتاجئ ادلراسة احلالية أأن مس توايت الضغوط النفس ية تتأأثر بعامل اخلربة املهنية لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية، رابعا: 

س نة(، ومنه نقبل الفرض اذلي يؤكد تأأثري اخلربة املهنية عىل  14 – 11وذكل لصاحل الأساتذة اذلين دلهيم خربة همنية ترتاوح مابني )

 غوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية.مس توايت الض

حصائيا تعزى ملتغري صفة الأس تاذ )مرمس، مرتبص، مس تخلف، خامسا:  أأسفرت نتاجئ ادلراسة احلالية أأنه ال توجد فروق داةل ا 

النفس ية بني الأساتذة تعزى  متعاقد( عىل ادلرجة اللكية للمقياس؛ ومنه يمت قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق يف مصادر الضغوط

 ملتغري الصفة.  

حصائية بني الأساتذة حسب متغري احلاةل املدنية، وذكل  ىل عدم وجود فروق ذات دالةل ا  سادسا: توصلت نتاجئ ادلراسة احلالية ا 

صادر الضغوط النفس ية بني عىل لك احملاور وكذا عىل ادلرجة اللكية للمقياس؛   ومنه نقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق يف م

 الأساتذة تعزى ملتغري احلاةل املدنية.

سابعا: أأسفرت نتاجئ ادلراسة احلالية عىل وجود مصادر ومسببات متعددة للضغوط النفس ية دلى أأساتذة الرتبية البدنية 

حداث الضغط النفيس يه: و والرايضية، وأأمه هذه العوامل وأأكرثها تأأثريًا   تسببا يف ا 
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  أأساتذة الرتبية البدنية و الرايضية بعدم أأمهية مادهتم نظرا العرتاض أأولياء الأمور عىل مشاركة أأبناهئم يف احلصة.شعور 

 .يضايقين عدم اعرتاف اجملمتع ابدلور الرتبوي لأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية 

   ة.بشعور الكثري من الأساتذة بأأهنم يعملون برواتب غري مناس 

  ال توفر للأساتذة الأمان املادي املناسب.أأن همنة التدريس 

 .يضايقين كرثة تغيب تالميذ الس نوات الهنائية عن حصص الرتبية البدنية والرايضية 

 .يضايقين التالميذ غري املتعاونني يف احلصة 

 .نظرة بعض الأساتذة لأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية نظرة غري عادةل 

 دارة الثانوية بضعف الت  قدير للعمل اذلي أأقوم به.أأشعر من ا 

 .ىل هجد بدين مس متر  العمل مع التالميذ حيتاج ا 

 .معيل يف همنة التعلمي يسبب يل اال هجاد البدين 

 .)اشعر ابخلوف من اال صاابت )التالميذ 

 :الاقرتاحات والتوصيات 

ليه ادلراسة من نتاجئ، س نحاول تقدمي توجهيات خاصة يس تفيد مهنا بناءً   تذة الرتبية البدنية والرايضيةأأسا عىل ما توصلت ا 

  ، عىل النحو التايل:واجلهات الوصية بشؤون رجاالت الرتبية والتعلمي

توعية وحتسيس أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية والقامئني عىل الرتبية والتعلمي برضورة الاهامتم بظاهرة الضغط النفيس،    -1

 باته، وخاصة وحنن نعيش يف عرص القلق والأزمات النفس ية. خصوصا مع ارتفاع مس توايته وتعدد مصادره ومسب 

القيام مبراجعة دورية وتقيمي مس متر للضغط النفيس دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية عن طريق الكشف عن مس توايت  -2

 حداث الضغط النفيس.الضغط، وتشخيص أأس باب ارتفاعه واخنفاضه عن املس توايت املعتدةل والبحث يف العوامل املتسببة يف ا  

رضورة مراجعة نظام الرواتب لأساتذة الرتبية البدنية والرايضية، نظرًا لتأأثري السليب الواحض للوضعية الاقتصادية عىل  -3

 مس توايت الضغط النفيس، وابلتايل اخنفاض مس توى الأداء.

التسلطية يف تس يري املوارد البرشية، وابخلصوص يف تعاملهم مع أأساتذة الرتبية  بعىل مديري املؤسسات الابتعاد عىل الأسالي -4

 البدنية والرايضية، مبا يكفل رفع مردود معلهم ويسهم يف جناح فريق العمل الرتبوي يف أأداء رسالهتم.

ة و الرايضية، خاصة مبا يتعلق عىل الهيئات الوصية الاهامتم بتوفري الظروف املالمئة ملامرسة نشاطات مادة الرتبية البدني -5

آ   واملرافق الرايضية داخل الثانوايت و املتاقن. تاملنشأ

تسبب ظاهرة الغياب والتسيب املدريس للتالميذ، خاصة يف مادة الرتبية البدنية والرايضية اخنفاض التحصيل املدريس  -1

 ىل الشأأن الرتبوي معاجلهتا والتكفل علهيا.للتالميذ، وتشلك عامال ضاغطًا عىل الأساتذة؛ مما يتطلب من القامئني ع
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ن الصورة السلبية دلى اجملمتع اجلزائري عامة وأأولياء التالميذ خاصة حول الرتبية البدنية والرايضية متثل مصدرا ضاغطا  -7 ا 

 للأساتذة وحتد من دافعيهتم، مما يتطلب منا البحث يف س بل تصحيح هذه املفاهمي اخلاطئة.

جراء املزيد م -8  ن ادلراسات حول نفس املوضوع ابس تخدام متغريات أأخرى مل تتناولها ادلراسة احلالية.ا 

نرش الوعي بني التالميذ وأأولياء أأمورمه بأأمهية الرتبية البدنية والرايضية عن طريق وسائل اال عالم اخملتلفة وربط مادة الرتبية  -9

 البدنية والرايضية ابملواد الأخرى.

ىل كيفية مواهجهتا.معل دورات يف اال ر  -11 رشادمه ا   شاد النفيس الراييض حلل املشالك اليت تسبب الضغوط النفس ية للأساتذة وا 

العمل عىل وضع مجموعة من الأساليب والأدوات واملقاييس اليت ميكن اس تخداهما لتقدير مس توى الضغوط النفس ية،  -11

 وأأعراضه اخملتلفة.

 اال سرتاتيجيات والأساليب املالمئة ال دارة الضغوط النفس ية بكفاءة وفعالية. القيام ابدلارسات اليت تبحث يف موضوع -12

 

 قامئة املراجع العربية

آن الكرمي: -1  القرأ

آية رمق:  .1  .181سورة البقرة، أ

آية رمق:  .2  .82سورة اال رساء، أ

آية رمق:  .3  .12سورة المنل، أ

آية رمق:  .4  .5-1سورة العلق، أ

 احلديث الرشيف: -2

 رواه البخاري.،  ||، ص1حديث رمق: .1

 ، رواه أأبو داود.113، ص: 2حديث رمق:  .2

 الكتب: -3

 (: الصدمة النفس ية،  مطبوعات جامعة الكويت،  جملس النرش العلمي، الكويت .1998أأمحد محمد عبد اخلالق ) .1

خالص محمد عبد احلفيظ ) .2  رش، القاهرة.(:التوجيه واال رشاد النفيس يف اجملال الراييض، طبعة أأوىل، مركز الكتاب والن 2112ا 

 أأ(:  قلق املنافسة  ضغوط التدريب واحرتاق الراييض. دار الفكر العريب القاهرة 1997أأسامة اكمل راتب ) .3

 ب(: احرتاق الراييض بني ضغوط التدريب واال هجاد الانفعايل  دار الفكر العريب  القاهرة. 1997أأسامة اكمل راتب ) .4

تطبيقات يف اجملال الراييض، طبعة أأوىل، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص –(: تدريب املهارات النفس ية 2111أأسامة اكمل راتب ) .5

 العربية.

رشاد والتوجيه للمدربني2111أأسامة اكمل راتب ) .1 أأولياء الأمور، دار الفكر العريب، -اال داريني-(: اال عداد النفيس للناش ئني، دليل لال 

 ، مرص العربية.القاهرة

 (: الرايضة واجملمتع، اجمللس الوطين الثقايف للأدب والفنون، سلسةل عامل املعرفة، الكويت.1991أأمني أأنور اخلويل ) .7
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 (: أأسس الرتبية  البدنية، ترمجة حسن معوض وكامل صاحل، فرنلكني للطباعة والنرش، القاهرة، مرص العربية.1914تشالز أأبيوكور ) .8

 (:اال هجاد أأس بابه عالجه،  ترمجة أأنطوان هامش . منشورات عويدات ,   بريوت لبنان .1997ا )س تور جان بنجامني .9

 (: تكوين املعمل العريب، بريوت، لبنان.1981جربائيل بشارة ) .11

 (: عمل الاجامتع الراييض، مطبعة املوصل، بغداد.1989جالل العبادي وأأخرون ) .11

يبانزي ) .12 عداد معلمي املدرسة الابتدائية واملدرسة الثانوية 1981جوزيف بالط، جميينو، رياكردو مارين ا  دارة الرتبية للمنظمة  –(: ا  ا 

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس.

 (:السلوك التنظميي سلوك الأفراد يف املنظامت، دار زهران للنرش والتوزيع  عامن الأردن . 1997حسن حرمي )  .13

 القاهرة. -دار املعارف -واال دارة يف الرتبية البدنية(: التنظمي 1991حسن معوض وحسن شلتوت ) .14

(: الضغوط النفس ية . ترمجة محدي الفرماوي ورضا أأبو رسيع مراجعة فؤاد أأبو حطب،  مكتبة الأجنلو املرصية،   1994ديفد فونتاان )  .15

 القاهرة .

 طبوعات اجلامعية، اجلزائر. املؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان امل  –(: أأصول الرتبية والتعلمي 1991راحب تريك ) .11

 (: تدريبات عىل مهنجية البحث العلمي يف العلوم الاجامتعية، طبعة أأوىل، دار هومة للطبع، اجلزائر.2112رش يد زروايت ) .17

 , عامن, الأردن.1(: نظرايت اال رشاد والعالج النفيس, ط1999سعيد حس ين العزة وجودت عزة عبد الهادي ) .18

 (: نظرايت اال رشاد والعالج النفيس، طبعة أأوىل، عامن، الأردن .1999ة عبد الهادي ) سعيد حس ين العزة،  جودت عز  .19

دارة املوارد البرشية، دار وائل للنرش والتوزيع، عامن، الأردن.1999سهيةل محمد عباس، عباس حسني عيل ) .21  (: ا 

 (: الضغط النفيس، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان.2113ش يخاين مسري ) .21

 (: الرتبية وطرق التدريس، طبعة أأوىل، دار املعارف، مرص.1984لعزيز.عبد العزيز عبد اجمليد )صاحل عبد ا .22

 (: السلوك التنظميي يف املنظامت، دار ش باب اجلامعة، مرص.2111صالح ادلين محمد عبد البايق ) .23

رتية يف حتليل بياانت البحوث النفس ية (:الأساليب اال حصائية الاس تداللية البارامرتية والالابرام1993صالح ادلين محمود عالم ) .24

 والرتبوية .دار الفكر العريب، الطبعة الأوىل، ا لقاهرة

 (: طرق تدريب الرتبية الرايضة، جامعة بغداد.1984عباس امحد السمرايئ، بسطويس أأمحد بسطويس ) .25

 (: الرتبية الرايضية املدرس ية ، دار الفكر العريب، مرص.1994عدانن درويش جالون ) .21

 (:ضغوط احلياة ..وأأساليب  مواهجهتا، دار الكتاب احلديث  الكويت .2111عسكر ) عيل .27

 (: مناجه وطرق تدريس الرتبية البدنية، دار الفكر العريب، مرص.1988عناايت أأمحد فرح ) .28

 كتاب مهنجي، جامعة بغداد. –غسان الصادق و سايم الصغار )بدون س نة نرش(: الرتبية البدنية والرايضية  .29

دارة الضغوط النفس ية، الطبعة أأوىل، دار الفكر العريب، القاهرة .2111الس يد عامثن )فاروق  .31  (: القلق وا 

 (: دليل الطالب يف التطبيقات امليدانية للرتبية البدنية والرايضية، جامعة املوصل، العراق.1991قامس املندالوي وأأخرون ) .31

 دار وائل للنرش والتوزيع، عامن، الأردن.(: نظرية املنظمة والتنظمي، 2111القريويت محمد قامس ) .32

(: الس يطرة عىل الضغوط النفس ية، ترمجة مركز التعريب والرتمجة، عرض جبار محمود، ادلار العربية للعلوم، 1999كيت كينان ) .33

 بريون، لبنان.

النفس، طبعة أأوىل، ادلار  ادلافعية والانفعاالت، ترمجة س يد الطوب ومحمود معر، سلسةل عمل-(: الشخصية 2111ليندا دافيدوف ) .34

 ادلولية للأستامثرات الثقافية، مرص العربية.

سامعيل ومحمد العريب مشعون ) .35 (، التوجيه واال رشاد النفيس يف اجملال الراييض، طبعة أأوىل، بدون دار نرش، 2112ماجدة محمد ا 

 القاهرة، مرص.

 لكوارث، دار الهنضة العربية، بريوت، لبنان.(: الصدمة النفس ية وعمل نفس احلروب وا1991محمد أأمحد النابليس ) .31

 (: الطب السلويك املعارص، دار العمل للماليني، معهد اال دارة العامة، مسقط، الأردن.1989محمد احلجار ) .37

 فهم وحتليل البياانت اال حصائية،دار وائل للنرش، الأردن.- SPSS(: النظام اال حصايئ 2113محمد الزعيب و عباس الطالحفة ) .38
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 الس باعي،معمل الغد ودوره، طبعة أأوىل، دار املعارف.محمد  .39

 (: عمل الأمراض العقلية والنفس ية، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة.2111محمد الس يد عبد الرحامن ) .41

 رة .الاحرتاق لالعب واملدرب الراييض، طبعة أأوىل، دار الكتاب والنرش، القاه ةأأ(: س يكولوجي 1998محمد حسن عالوي )  .41

 (: س يكولوجية املدرب الراييض، طبعة أأوىل، دار الفرك العريب، القاهرة، مرص العربية.2112محمد حسن عالوي ) .42

 (: البحث العلمي يف اجملال الراييض، دار الفكر العريب، القاهرة . 1987محمد حسن عالوي و أأسامة اكمل راتب )  .43

 ختبارات املهارية و النفس ية يف اجملال الراييض، دار الفكر العريب، القاهرة(: الا 1987محمد حسن عالوي و محمد عز ادلين رضوان )  .44

 الأطروحات والرسائل اجلامعية: -4

مصادرها وأأعراضها، مذكرة ماجس تري غري منشورة، –(: الضغوط النفس ية دلى الرايضيني الناش ئني 2115بن عبد هللا عبد القادر ) .1

براهمي، جامعة اجلزائر.لكية العلوم اال نسانية والاجامتعية، ق   سم الرتبية البدنية و الرايضية دايل ا 

(: دراسة مقارنة للضغوط النفس ية املهنية دلى معلمي ومعلامت الرتبية الرايضية بقطاع وسط ادللتا 2111محمد الس يد الشش تاوي ) .2

 راييض، جامعة حلوان، مرص.التعلمي، رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنني، قسم عمل النفس ال

(: الضغوط النفس ية ملدريب بعض الرايضات املائية، أأطروحة دكتوراه غري منشورة، لكية الرتبية 2111نشوى محمود حنفي وهدان ) .3

 الرايضية للبنات، قسم الرايضات املائية واملنازالت، جامعة حلوان، مرص.

دراسة مقارنة بني ملهتيب اخملاطية الأنفية  –ة املساعدة عىل تطوير داء الربو (: العوامل النفس ية الاجامتعي1999أأيت محودة حكمية ) .4

 ومرىض الربو احلسايس، رساةل ماجس تري، دراسة غري منشورة، قسم عمل النفس وعلوم الرتبية، بوزريعة، جامعة اجلزائر.

هين عند املديرين، رساةل ماجس تري، دراسة غري (: أأثر الضغط املهين واملمزيات النفس ية عىل الصحة والرضا امل 1998مزايين فتيحة ) .5

 منشورة، قسم عمل النفس وعلوم الرتبية، بوزريعة، جامعة اجلزائر.

(: عالقة الضغوط النفس ية ببعض املتغريات الشخصية دلى العاملني يف املرور مبدينة الرايض، 2114عياش بن مسري معزي  العزني ) .1

العلوم الاجامتعية، لكية ادلراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم الأمنية، الرايض، رساةل ماجس تري، دراسة منشورة، قسم 

 اململكة العربية السعودية.

براهمي عامثن  .7 :الرضا الوظيفي وعالقته ببعض سامت الشخصية دلى مدرسات الرتبية الرايضية للمرحلتني اال عدادية 1987ليىل عامثن ا 

 منشورة, لكية الرتبية الرايضية للبنني, جامعة حلوان، القاهرة، مرص. والثانوية, رساةل دكتوراه غري

آل خليفة ) .8 (: بناء مقياس للضغوط النفس ية واملهنية دلى معلمني ومعلامت الرتبية الرايضية يف احللقة الثالثة من 1999مشه محمد خليفة أ

لكية الرتبية الرايضية للبنني، قسم عمل النفس الراييض،  التعلمي الأسايس والثانوي بدوةل البحرين، أأطروحة دكتوراه غري منشورة،

 جامعة حلوان، القاهرة، مرص.

،   مذكرة ماجس تري غري منشورة معهد ه(: الضغط املهين دلى أأطباء مصلحة الاس تعجاالت، مصادره ومؤرشات2113رضا مسعودى ) .9

 عمل النفس، جامعة اجلزائر.

اسرتاتيجيات املقاومة الفعاةل لتحقيق التوافق النفيس الاجامتعي،  -ني ابدلاء السكري (: الكفاةل النفس ية للمصاب1997ارزوق .ف ) .11

 مذكرة ماجس تري غري منشورة، معهد عمل النفس، بوزريعة، جامعة اجلزائر.

 اجملالت العلمية: -5

، العدد 13ةل الرتبوية، اجملدل (: دراسة يف الفروق بني اجلنسني يف الضغوط النامجة عن أأدوار العمل، اجمل1999ابرون خرض عباس ) .1

 ، جملس النرش العلمي، جامعة الكويت.52

، اجمللس الوطين للثقافة 258(: س يكولوجية فنون الأداء، ترمجة شاكر عبد امحليد، سلسةل عامل املعرفة، العدد 2111جلني ويلسون ) .2

 والفنون والآداب، الكويت.

دارة، اجملاد  (: ضغط العمل، اجملةل العربية1981الصباغ زهري ) .3  ، جامع الريموك، الأردن.11، العدد15لال 

(: مس توايت الاحرتاق النفيس دلى معلمي احلاسوب يف املدارس التابعة أأربد واملفرق وعلجون 1999طوالبة محمد عبد الرحامن ) .4

 ، الأردن. 12، العدد 14وجرش، مؤته للبحوث وادلراسات، اجملدل 
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براهمي ) .5 اجمللس  239اب اضطراب العرص احلديث،  فهمه وأأساليب عالجه، سلسةل عامل املعرفة، العدد (:الاكتئ1998عبد الس تار ا 

 الوطين للفنون والآداب، الكويت .

، العدد 25(: عالقة الضغوط العام ابالضطراابت الس يكوسوماتية والغياب الوظيفي، جمةل العلوم الاجامتعية، اجملدل 1997العتييب أأدم ) .1

 مي اجلامعي، جامعة الكويت.، جملس النرش العل12

(: متغريات ضغط العمل، دراسة نطرية وتطبيقية ف قطع املصارف بدوةل اال مارات العربية املتحدة، جمةل 1988عسكر مسري أأمحد ) .7

 ، معهد اال دارة العامة، الرايض، السعودية.11اال دارة العامة، العدد 

يف القطاع  ، وغري الكويتينياسة مقارنة بني املوظفني الكويتيني(: مصادر الضغوط يف العمل در 2111عويد سلطان املشعان ) .8

 العلوم اال دارية،الرايض. 13احلكويم، جمةل املكل سعود، م 

 القواميس واملعامج: -1

 (: معجم عمل النفس، دار العمل للماليني، بريوت، لبنان.1971فاخر عاقل ) .1

 عريب، أأاكدمييا، بريوت، لبنان. –فرنيس  –زيي (: معجم العلوم الاجامتعية : انلك1998فريديريك معتوق ) .2
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