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 كععػة أشػر
 

      اغبعد هلل ضبدا يعيق جببلؿ كجهو كزظيم سعطا و، أضبده كأأشره جل أأ و زعى توفيقو 
 .كإحسا و، كزعى ما من بو زعل بشرمو كفضعو إلسباـ ىذه الرسالة

 كالنرفاف ألسماذم الفاضل األسماذ الدكمور ضبو بوظريفة، االممنافكبوافر الششر كزظيم المقدير أتقدـ 
الذم تفضل باإلأراؼ زعى ىذه الدراسة، ؼبا قدمو رل من دزم كتشجيع كتوجيهات قيعة كاف ؽبا 

.  األثر األكرب يف إسباـ ىذا النعل

إذل كل من سازدين يف اعبا ب اؼبيداين لعدراسة؛ كزعى رأسهم مسمشارة كعا أتوجو جبزيل الششر 
، رئيس مصعحة المشوين بوزارة  حشيعة حبرمالموجيو اؼبدرسل لثا وية ززعـو بمعيععل باعبزائر الوسطى

الرتبية الوطنية السيد قاسم جهبلف، األسماذ  اصر الدين زبدم جبامنة اعبزائر، كعا أتقدـ جبزيل 
. الششر لزميعل زبد اغبعيد جديات زعى كل ما قٌدمو رل من زوف
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ءإىدا  
كقل ؽبعا قوال كريبا كاخفض ؽبعا جناح : "إذل من قاؿ فيهعا تبارؾ أظبو كجل ثناؤه 

 "الذؿ من الرضبة كقل ريب ارضبهعا كعا ربياين صغريا

 ركح كالدم الطاىرة رضبو اهلل رضبة كاسنة كأسشنو فسيح جنا و . 

 أمل اغببيبة أفاىا اهلل كزافاىا كأطاؿ زعرىا  . 

 إذل من أدين ؽبم بالفضل إخواين كأخوايت . 

 إذل كل من دزعع مننويا إلسباـ ىذه الرسالة . 
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 ائمة األشكاؿ ػػػػػػػؽ
 الصفحة قائعة األأشاؿ

 38 .النرض الناـ لعمشيف ؽبا س سيعل :(1.2)شكل رقم 

 43 .لعضغطالمقدير اؼبنريف مبوذج تصور  :(2.2)شكل رقم 

 45 .مبوذج النجز اؼبشمسب :(3.2)شكل رقم 

 48 .مبوذج كوكس كمشام لعضغط :(4.2)شكل رقم 

 50 .النعوذج اإلجرائل اؼبمندد اؼبراحل لبالػعر كدريدف :(5.2)شكل رقم 

 52   .مبوذج ماتيسوف كايفا سفيت :(6.2)شكل رقم 

 56 . مبوذج مارأاؿ ككوبر لمصنيف مصادر ضغوط النعل:(7.2)شكل رقم 

 57 .مبوذج كارم كوبر كركم باين لمصنيف مصادر ضغوط النعل :(8.2)شكل رقم 

 59 .مبوذج سوزاف كارترايم ككارم كوبر لمصنيف مصادر ضغوط النعل (:9.2)شكل رقم 

 118 .مصادر المغيري الرتبوم (:1.3)شكل رقم 

 127 .مراحل زععية المغيري (:2.3)شكل رقم 

 130 .ؾباالت المغيري المنظيعل (:3.3)شكل رقم 

 157 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري اعبنسمدرج تشرارم ؿ(: 1.4)شكل رقم 

 158 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري السنمدرج تشرارم ؿ(: 2.4)شكل رقم 

 159 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري اغبالة النائعيةمدرج تشرارم ؿ (:3.4)شكل رقم 

 160 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري اؼبؤىل النععلمدرج تشرارم ؿ(: 4.4)شكل رقم 

 160 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري اػبربة اؼبهنيةمدرج تشرارم ؿ(: 5.4)شكل رقم 

 161 . توزيع أفراد زينة الدراسة حسب ممغري زدد األقساـ اؼبدرسةمدرج تشرارم ؿ(: 6.4)شكل رقم 

 162 . توزيع أفراد زينة الدراسة حسب ممغري اؼبادة اؼبدرسةمدرج تشرارم ؿ (:7.4)شكل رقم 

 162 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري زدد المععيذ يف القسم الواحدمدرج تشرارم ؿ(: 8.4)شكل رقم 
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 مة الجداوؿػػػػقائ

 الصفحة مة اعبداكؿػػػػػػػػقائ
 82 . كوبر ككارترايمتأثري الضغوط زعى الوظائف اغبيوية يف اعبسم حسب(: 1.2) جدوؿ رقم

 156 .زعى اؼبموسطات توزيع أفراد زينة الدراسة االسمطبلزية(: 1.4) جدوؿ رقم

 157 .(اعبنس، السن، اغبالة النائعية ) أفراد زينة الدراسة حسب (:2.4)جدوؿ رقم 

 159 . توزيع أفراد زينة الدراسة حسب اؼبسمول المنعيعل (:3.4)جدوؿ رقم 

 161 .توزيع أفراد زينة الدراسة حسب ممغري اؼبادة اؼبدىٌرسة كزدد المبلميذ يف القسم: (4.4) جدوؿ رقم

 164 .توزيع زبارات ؿبور النوامل اؼبسببة لعضغوط النفسية زعى األبناد الل يمضعنها(: 5.4)الجدوؿ رقم 

 165 .توزيع زبارات ؿبور أزراض الضغوط النفسية زعى األبناد الل يمضعنها(: 6.4)الجدوؿ رقم 

 165 .لعمخفيف من الضغوط النفسيةتوزيع زبارات ؿبور اقرتاحات اؼبدرسني  (: 7.4)الجدوؿ رقم 

 165 .سعم تصحيح كتنقيط زبارات اسمبا ة الدراسة(: 8.4)الجدوؿ رقم 

 168 . لؤلداةكالدرجة الشعيةكل بند  منامبلت االرتباط بني :( 9.4)جدوؿ رقم 

 168 .كالدرجة الشعيةاحملاكر الفرزية  منامبلت االرتباط بني :(10.4)جدوؿ رقم 

 169 .كالدرجة الشعيةاحملاكر الفرزية  منامبلت االرتباط بني :(11.4)جدوؿ رقم 

 170 .الطرفية  لععقار ة"ت"  مائج قيعة  (:12.4)جدوؿ رقم 

 171 . مائج منامل الثبات بطريقة المجزئة النصفية (:13.4)جدوؿ رقم 

 172 . قيم االتساؽ الداخعل لؤلبناد الفرزية كاؼبقياس كشل دبنامل ألفا كرك باخ(:4.14)جدوؿ رقم 

 173 .أداة الدراسة معخص االخمبارات السيشومرتية لصدؽ كثبات (:4.15)جدوؿ رقم 

 176    .المغيريات اللٌ أدخعم زعى اؼبنظومة الرتبوية إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(1.5) الجدوؿ رقم

المغيريات اللٌ أدخعم زعى اؼبنظومة  ترتيب فريدماف إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(2.5) الجدوؿ رقم
 179 .الرتبوية

 اؼبنظومة الل مسم أزباء النعل الل قبعم زن المغيريات إجابات اؼبدرسني زعى بند :(3.5) الجدوؿ رقم
 180 .بويةالرت

 186 .ؿترتيب فريدماف لبنود بند زبء النم(: 4.5)الجدوؿ رقم 

.المبلميذ  كمسمولسعوؾ إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(5.5) الجدوؿ رقم  187 

 191 .المبلميذ  كمسمولسعوؾترتيب فريدماف لبنود بند (: 6.5) الجدوؿ رقم 

.كالزمبلء إلدارةبا  اؼبدرس زبلقةإجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(7.5) الجدوؿ رقم  192 

.كالزمبلء إلدارةبا  اؼبدرسزبلقةترتيب فريدماف لبنود بند  :(8.5) الجدوؿ رقم  196 

.ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(9.5) الجدوؿ رقم  
 

197 

. ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية ترتيب فريدماف لعبنود اؼبنمعية لبند:(10.5) الجدوؿ رقم  201 
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 201 . المبلميذأكلياءب  اؼبدرس زبلقةإجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(11.5) الجدوؿ رقم

 203  المبلميذأكلياءب  اؼبدرسزبلقة ترتيب فريدماف لعبنود اؼبنمعية لبند :(12.5) الجدوؿ رقم

.لععدرس اجملمعع  ضرةإجابات اؼبدرسني زعى بند  :(13.5) الجدوؿ رقم  204 

 206 .لععدرس اجملمعع  ضرةترتيب فريدماف لعبنود اؼبنمعية لبند  :(14.5) الجدوؿ رقم

توزيع أفراد زينة الدراسة حسب الذين ينا وف من الضغوط النفسية كالذين ال ينا وف من : (15.5)الجدوؿ رقم 
.الضغوط النفسية  

206 

ربعيل تباين اجابات اؼبدرسني حوؿ مسمول المنرض لعضغط النفسل حسب ممغري (: 16.5)الجدوؿ رقم 
.اعبنس  208 

ربعيل تباين اجابات اؼبدرسني حوؿ مسمول المنرض لعضغط النفسل حسب ممغري (: 17.5)الجدوؿ رقم 
.السن، اغبالة النائعية، األقدمية، اػبربة اؼبهنية  209 

. مائج اؼبقار ات البندية ؼبمغري السن(: 18.5)الجدوؿ رقم   210 

.  مائج اؼبقار ات البندية ؼبمغري األقدمية(: 19.5)الجدوؿ رقم   210 

.األزراض الفسيولوجية الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 20.5)الجدوؿ رقم   212 

.األزراض السعوكية الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 21.5)الجدوؿ رقم   216 

.األزراض اال فنالية الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 22.5)الجدوؿ رقم   220 

.األزراض اؼبنرفية الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 23.5)الجدوؿ   222 

.ترتيب فريدماف ألبناد األزراض الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 24.5)الجدوؿ رقم   225 

 225 .  مائج النبلقة االرتباطية بني الضغوط النفسية كاألزراض الل تظهر زعى اؼبدرسني(:25.5)الجدوؿ رقم 
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 :مقػػػػػػدمػػػػػػة
تند مهنة المنعيم اؼبنبع الرئيسل الذم يسمعد منها اجملمعع الطاقات البشرية اؼبؤىعة كالل يشوف ؽبا الدكر        

الرائد يف بناء ركائزه اإلقمصادية، كالنععية، كالثقافية، كالسياسية، كاألخبلقية كإذا كا م مهنة المنعيم ىل اؼبنبع فإف 
اؼبنعم أك اؼبدرس ىٌو الركيزة الل ترتشز زعيها مهنة المنعيم، لشو و الركن األكؿ الذم تنمعد زعيو النععية الرتبوية، 

فهو يمنامل بششل مباأر منها، كيشارؾ يف أدائها كربقيق أىدافها كينايش ؾبرياهتا، كمننطفاهتا كيساير ـباضاهتا 
 . كتقعباهتا، كيمفازل منها كيمأثر بشل الظركؼ الل ربيط بالنععية الرتبوية

        كاؼبمأمل يف األكضاع الل تنيشها ـبمعف األ ظعة الرتبوية، كبششل خاص يف الدكؿ النامية كالدكؿ النربية، 
هبد أهنا تشهد النديد من المغيريات كاإلصبلحات، حىت تمعشن من مواكبة المطورات اؽبائعة الل يشهدىا النصر 

اغبارل يف ـبمعف اجملاالت، كمن اؼبؤكد أف اؼبنعم أك اؼبدرس ىو من أكثر النناصر البشرية الل سممأثر هبذه 
المغيريات، بازمباره اؼبمنامل اؼبباأر مع كل ما ينجم زن ىذه المغيريات، كمن اؼبؤكد أيضا أف كل تغيري أك ذبديد أك 

إصبلح يرتتب زنو مسؤكليات كأزباء كمهاـ إضافية، كبالمارل فإف اؼبنعم سيمحعل جزءا ىاما من ىذه اؼبسؤليات 
 كاؼبهاـ اإلضافية، كىذا ما قد هبنعو يمنرض لعنديد من الضنوط النفسية، خاصة إذا كا م ىذه اؼبهاـ كاؼبسؤكليات

تطعب مؤىبلت كقدرات تفوؽ قدراتو، ككا م الظركؼ الل يبارس فيها مهامو غري مناسبة كغري مبلئعة، كمن 
خبلؿ االطبلع زعى صبعة من الدراسات الل تناكلم موضوع الضغوط النفسية لدل اؼبنععني، اتضح أف ظركؼ 

 .النعل الرتبوم يف أغعب الدكؿ النربية كمن ضعنها اعبزائر ال تمناسب مع ممطعبات كأركط النعل الرتبوم

 ؼبخمعف باسمعرار يمنرض ذبنعو اعبزائرم لععدرس اؼبهنية الظركؼ         فقد أكدت النديد من الدر اسات أف
يواجهها أثناء   ميجة لعصنوبات النديدة الل الضغط، من ممزايدة مسمويات يواجو ذبنعو كالل الضاغطة، اؼبواقف

 سازات اؼبناىج، ممطعبات اإلدارة، ضغوط البيداغوجية، الوسائل قعة األقساـ، كاكمضاض فبارسمو ؼبهامو الرتبوية،
 .(2005 اهلل، زبد بن )اخل ...النعل

        كزعى ىذا األساس فإف المغيريات الل أدخعم زعى ـبمعف ىياكل النظاـ الرتبوم يف اعبزائر قد تزيد من 
حدة الضغوط الل يناين منها اؼبدرسني، كوهنا دل هتيئ ؽبا الظركؼ اؼبناسبة الل سبٌشن اؼبنعم من تطبيقها، كدل تنطل 

اؼبنعم القدر الشايف من اإلىمعاـ، بالرغم من أ و جوىر النعل المنعيعل كمن دك و ال يبشن لعمنعيم أف ينهض أك 
 .يمطور
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        كدبا أف المغيري كالمطوير الرتبوم اإلجايب كالفناؿ يبدأ أساسا بالنناية باؼبنعم من خبلؿ ربسني األكضاع 
اؼبدرسية الل ينعل فيها، كتوفري الوسائل اؼبمطورة الل سبشنو من االضطبلع بشامل اؼبسؤكلية اؼبنوطة بو، ككضع 

المصور النععل لمجسيد األىداؼ اؼبرجٌوة من المغيري، كالنعل زعى تصعيم اإلجراءات النععية الل ترفع من أأف 
اؼبنعم كتنزز مشا مو يف اجملمعع، فقد جاءت ىذه الدراسة كعحاكلة حبثية لعمنرؼ زعى األكضاع الل يبارس فيها 

اؼبدرس مهامو يف اؼبدرسة اعبزائرية، كالصنوبات كالنراقيل الل تواجهو يف ضل ـبمعف المغيريات الل أهدهتا 
كالزالم تشهدىا اؼبنظومة المنعيعية، كالضغوط النفسية الل قد يواجهها  ميجة ؼبخمعف المجديدات الل أدخعم 

 .زعى اؼبدرسة اعبزائرية

        كقد تشو م ىذه الدراسة من طبسة فصوؿ جبا بيها النظرم كالمطبيقل، حيث جاء الفصل األكؿ كعدخل 
سبهيدم لعدراسة، كقد تضعن إأشالية كفرضيات الدراسة، كأنبية كأىداؼ الدراسة، ككذا الدراسات الل تناكلم 

موضوع البحث؛ أما الفصل الثاين فقد تناكؿ موضوع الضغوط النفسية، حيث مت المطرؽ فيو إذل مفهـو الضغوط 
 كربديد أىم اؼبصادر اؼبسببة لعضغوط كاآلثار السعبية الناصبة زنها، ككذا النفسية كالنظريات كالنعاذج اؼبفسرة لو،

 .أىم طرؽ قياس الضغوط، كعا مت المطرؽ إذل أساليب إدارة الضغوط النفسية

 يف موضوع المغيري الرتبوم، كىذا من خبلؿ المطرؽ إذل مفهـو المغيري         يف حني يبحث الفصل الثالث
 كربديد األسباب كالنوامل الل تسمدزل زععية المغيري، ككذا المطرؽ إذل أسباب المغيري الرتبوم، كاألىداؼ الرتبوم

اؼبرجوة منو، كاسمنراض أ واع المغيري كمراحعو اؼبخمعفة، كأىم ؾباالتو، إضافة إذل أىم النوائق الل تنرتض زععية 
المغيري كأساليب المغعب زعيها، ككذا ربديد النوامل الل ذبنل من المغيري مصدرا لعصغوط النفسية، باإلضافة إذل 

 .اسمنراض أىم ؾباالت كؿباكر المغيري الل مسم اؼبنظومة الرتبوية يف اعبزائر

        أما الفصل الرابع كاػبامس فقد تناكال اعبا ب المطبيقل لعدراسة، حبيث خصص الفصل الرابع لمحديد 
 .  اإلجراءات اؼبنهحية لعدراسة، يف حني خصص الفصل اػبامس لنرض كربعيل كمناقشة  مائج الدراسة اؼبيدا ية
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 األوؿؿ ػػػػػػػالفص

 مػػدخل إلى الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 : تمهيد. 1.1
        إف ربديد االطار الناـ ألم دراسة كا م يساىم بششل كبري يف توضيح اؼبنادل األساسية ؼبوضوع الدراسة، 

لذلت سيمناكؿ ىذا الفصل االطار الناـ إلأشالية البحث، مع ربديد فرضيات الدراسة كىدؼ كأنبية الدراسة، 
إضافة إذل ضبط كربديد اؼبفاىيم األساسية لعدراسة، كعا سيمم المطرؽ إذل صبعة من الدراسات الل ؽبا زبلقة 

 . دبوضوع الدراسة اغبالية، كالل سمشوف مرجنا أساسيا يف بناء اإلطار النظرم ؼبوضوع الدراسة

 :ةػػػػالية الدراسػإشك. 2.1

يششل النظاـ الرتبوم ألم ؾبمعع كاف اغبجر األساسل لعمنعية االجمعازية كاالقمصادية كـبمعف اجملاالت         
اغبيوية األخرل، حيث أف زععية المنعية تسمدزل حدكث صبعة من المغريات يف أساليب النعل كاإل ماج 

  الل يفرتض أف تشوف الرتبية كالمنعيم من أىم الوسائل كاألدكات إلجراء ىذه المغيريات زعى أسس،كاالسمهبلؾ
زععية سعيعة، فمأخذ اؼبدرسة زعى زاتقها إقرار أ واع جديدة من تصرفات األفراد اؼبوافقة ألىداؼ المنعية كإزداد 

 الثركات كإمداد اجملمعع بالنخبة الل السمغبلؿموارد بشرية حسب ممطعباهتا، كاكمشاؼ الطرؽ اؼبثعى كاعبديدة 
كحىت ربقق اؼبدرسة ىذه األىداؼ هبب أف يشوف النظاـ الرتبوم مواكبا ؼبخمعف المغرٌيات ، تقوده كبول المقدـ

 .المشنولوجية كحىت السياسية، كالمحوالت اؼبؤسساتية، االجمعازية، الثقافية، االقمصادية، النععية

كتند ىذه األىداؼ من ضعن األكلويات الل تسنى اؼبؤسسة الرتبوية اعبزائرية جاىدة لمحقيقها، حيث          
إذل تشييد  ظاـ اؽبادفة  النديد من اإلصبلحات الرتبوية ،زرؼ النظاـ الرتبوم اعبزائرم يف السنوات القعيعة اؼباضية

 كربقيق ، اجع كفناؿ قصد سبشني اؼبدرسة اعبزائرية من مواجهة ربديات اغباضر كاؼبسمقبل اؼبمنددة تربوم ممناسق،
.             الشركط النععية كالمشنولوجية الل بإمشاهنا ضعاف تنعية مسمدامة

كينمرب اؼبنعم أك اؼبدرس أىم زنصر بشرم يف  سق ذبسيد أىداؼ ىذه اإلصبلحات كو و يند اغبعقة          
بن ) الل ترتشز أساسا زعى اؼبنعم، اؼبمنعم كاؼبنهاج ،األساسية كالركيزة الرئيسية الل تنمعد زعيها النععية الرتبوية
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هبنل خصوصية مهنة المدريس ترتشز أساسا زعى  شاط اؼبدرس كالطرؽ كاؼبنهجية الل  ىذا ما ،(2005، زبد اهلل
  األكؿ كمن مث فهو اؼبنفذ،يسمخدمها لموصيل األىداؼ اؼبسطرة يف النععية المنعيعية لعمبلميذ بششل  اجع كفناؿ

لشل المنديبلت كالمغيريات الل ربدث يف اؼبنظومة الرتبوية، كحىت وبقق ىذه اؼبهعة اؼبوكعة إليو يموجب زعيو بذؿ 
 حىت يمعشن من اكمساب ـبمعف اؼبنارؼ كاؼبهارات الل سبشنو من ،ؾبهودات إضافية داخل دكاـ النعل كخارجو

داغوجل أك اإلدارم، م سواء يف اعبا ب األكاديبل أك الب،المأقعم مع ـبمعف المغريات الل ربدث يف النععية الرتبوية
داغوجل كاؼبنهجل م ككسب المأىيل الب،ككذا المحشم يف ـبمعف اؼبضامني اؼبنرفية الل ربمويها اؼبناىج اعبديدة

الضركرم لمناكؿ تعت اؼبضامني يف األ شطة المنعيعية بفازعية، ككذا القدرة زعى المنامل كالمأقعم مع ـبمعف العوائح 
.                                          كالقرارات اإلدارية الل تنظم سري النععية المنعيعية

جل مسايرة ـبمعف أ من ،إف كل ىذه اؼبسؤكليات كالمحديات الل يواجهها اؼبدرس بششل مسمعر        
 خاصة إذا دل تشن لديو ،المغريات كالمطورات السرينة اغباصعة يف اجملاؿ الرتبوم، قد تولد لديو ضغطا  فسيا كمهنيا

  Hellriegel et al  2001 ات، فقد أكد ىعل رجل كآخركفيرالقدرة زعى المشٌيف كالموافق مع ـبمعف ىذه المغل

زعى أف زدـ القدرة زعى المشٌيف مع اؼبسمجدات اعبديدة يف النعل يشوف  ميجة لندـ قدرة الفرد زعى إحداث 
، (2006حسني كحسني، )  كمن مث اإلحساس بالضغط،توازف بني ما يبعشو من قدرات كبني ما ىو مطعوب منو

 أحد األسباب الل قد ،ينجم زن ىذه المغريات  قد الوظيفل الزائد الذمكالنبءكعا أف اؼبسؤكليات اؼبمزايدة 
ىذا ، (2003 النعرم، ؛1988، زسشر كآخركف)تؤدل إذل ضغط النعل لدل اؼبنععني يف اؼبؤسسات المنعيعية 

ات اغباصعة يف مهنمو تسمعـز توفر يرف قدرة اؼبدرس زعى المشٌيف مع ـبمعف المغلإ كمن جهة أخرل ؼ،من جهة
 حيث أثبمم النديد من الدراسات أف الظركؼ اؼبهنية الغري مبلئعة من أىم ،الظركؼ اؼبهنية اؼببلئعة لمحقيق ذلت

، فقد توصل كل من زبد النظيم اؼبصدر كزعل أبو كويت أف اؼبنععني اؼبصادر اؼبسببة لعضغط داخل اؼبدرسة
ينا وف من ضغوط النعل  ميجة لظركؼ النعل الغري مبلئعة، حيث يند ىذا النامل من األسباب الرئيسية لعشنور 

 (. 2007اؼبصدر كأبو كويت، )بالضغط، 

 و يمنرض باسمعرار ؼبخمعف اؼبواقف الضاغطة، كالل أكاؼبمأمل يف الظركؼ اؼبهنية لععدرس اعبزائرم هبد         
ذبنعو يواجو مسمويات ممزايدة من الضغط، فقد أكدت الدراسات أف الظركؼ اؼبهنية لععدرس اعبزائرم ذبنعو 

داغوجية، ضغوط اإلدارة، ماألقساـ، قعة الوسائل الب  كاكمضاض،زرضة لعضغوط بسبب الصنوبات الل يواجهها
 .( 2005بن زبد اهلل، ) اخل...ممطعبات اؼبناىج، سازات النعل 
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زبدم حوؿ أسباب القعق زند اؼبدرس اعبزائرم كا نشاساهتا زعى سعوكو، توصل لناصر الدين  ففل دراسة        
برز النوامل أ كيند من ،إذل أف الوضع اؼبهع لععدرس اعبزائرم يؤثر بششل كبري زعى اغبياة النفسية لععدرس

 غعب أفراد النينة اؼبدركسة ينا وف من أثر النوامل الضاغطة،أالضاغطة، حيث توصعم  مائج الدراسة إذل أف 
، كىل  فس النمائج الل توصل إليها باىل سبلمل يف دراسمو حوؿ مصادر الضغوط اؼبهنية لدل (2007زبدم، )

اؼبدرسني يف اعبزائر، حيث أثبمم الدراسة كجود مسمول زاؿ من الضغوط لدل اؼبدرسني يف ـبمعف مراحل 
 (.2008سبلمل،  )المدريس، كتند األزباء اؼبهنية كظركؼ النعل السبب الرئيسل لعشنور بالضغط 

كيف دراسة أخرل لشل من بوظريفة، دكقة، لوريسل حوؿ زوامل الرضا لدل أساتذة المنعيم الثا وم تبني أف          
 زربكا  % 77.4غري راضني زن مدل توفر كسائل النعل البلزمة، ك سبة  من أفراد النينة اؼبدركسة % 80.2 سبة 

 ك سبة ،ير راضني زن الفضاء الرتبومغ % 91.6 ك سبة ،اغبوافز اؼبادية بقوة زن زدـ رضاىم اؼبهع فيعا ىبص
كىل  فس النمائج تقريبا الل توصعم ، (2007 بوظريفة كآخركف، ) غري راضني زن المشريع اؼبدرسل % 86.5

من أفراد النينة اؼبدركسة يركف أف  % 76.70حيث توصعم الدراسة إذل أف  سبة  زبدم إليها الدراسة الل قاـ هبا
 أكدكا زعى زدـ توفر الوسائل  % 81.10 ك سبة ،النظم كالعوائح اإلدارية كالمنعيعية غري منعولة لصاحل اؼبدرسني

أكدكا زعى أف اغبجم السازل اؼبنعوؿ بو غري مناسب،  % 70.40المنعيعية كاألجهزة البلزمة لعمدريس، ك سبة 
 ،زبدم) ضو و ال ينادؿ اعبهد الذم يبذلو و يف المدريساؽتأكدكا زعى أف األجر الذم م % 89.90ك سبة 
2007.)  

 ،إف ىذه الظركؼ الل سبيز النعل الرتبوم يف اؼبدرسة اعبزائرية قد تششل ضغطا  فسيان كمهنيان لععدرس        
 كىذا ما قد ينيقو ، كقد يننشس ىذا زعى أداءه الرتبوم، يؤثر سعبان زعى توافقو النفسل كاالجمعازل قدكىذا ما

 الل هتدؼ أساسان إذل ربسني أداء كمردكد ، يف اؼبنظومة الرتبوية اغباصعةزعى المشٌيف مع ـبمعف المغريات اعبديدة
 كىذا اؽبدؼ ال .يرات اغباصعة يف ـبمعف اجملاالتم حىت تمعشن من مواكبة ـبمعف المحوالت كالمغ،ىذه اؼبنظومة

 يناين ،يبشن أف يمحقق إذا كاف اؼبدرس الذم ينمرب األداة الرئيسية لمحقيق األىداؼ اؼبسطرة يف اؼبنظومة المنعيعية
 سعوكية كمشاكل اضطرابات كالل قد تسبب لو ،كالنوامل اؼبهنية الغري مبلئعة من الضغوط الناصبة زن الظركؼ

ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف  (2007 ،زبدم)  تنيقو زن أداء دكره زعى أحسن كجو قد فسية كجسدية
يرات الل مسم اؼبنظومة الرتبوية تمطعب من اؼبدرس إجراء تنديبلت زعى منعوماتو كربسينها الثقافية منها مالمغ
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أرزيل  )النفسل  أكاالجمعازل، أك ، إضافيا سواء من اعبا ب اؼبادمزبئنايششل لديو  قد  كىذا ما،كاؼبهنية
 . (2000 ،حسو ات

 حيث أف ضغط النعل ، النعل اإلضايف من أىم النوامل اؼبولدة لعضغط النفسل لدل اؼبنعمءكيند زب        
  ميجة لؤلزباء الزائدة لعنعل كغياب ،يشوف  ميجة إلدراؾ اؼبدرس أف ممطعبات النعل تفوؽ قدراتو كإمشا اتو

؛ كقد أكدت الدراسات أف (1996، ززت زبد اغبعيد )اؼبنعومات الواضحة زن الدكر الذم هبب أف يقـو بو
ىذا من جهة كمن  ،(2000؛ اؼبشناف، 2003أ ور سعطاف، )زبء النعل الزائد يند من أىم النوامل الضاغطة 

 يف النععية  اغباصعةغري قادر زعى مسايرة المغريات ف غعوض اؼبنعومات زن الدكر ذبنل اؼبدرسإجهة أخرل ؼ
 .الرتبوية

 من بني  كجد أف، مدرس حديثل االسمقالة من مهنة المدريس57ففل دراسة قاـ هبا د يهاـ سميف زعى         
 ات اغباصعة يف النععية المنعيعيةيرزدـ قدرة اؼبدرس زعى مسايرة المغلأسباب اسمقالة اؼبدرسني من مهنة المدريس 

(Dinham Steve, 1992) ،يرات اؽبادفة إذل ربسني مردكد اؼبنظومة المنعيعية لن ذبدم مف ىذه المغإ كمن مث ؼ
، كاؼببلحظ يف  فنا إذا كاف الننصر الرئيسل كاؼبنفذ األساسل ألم تنديل كإصبلح يناين من ضغوط  فسية كمهنية

ـبمعف المغيريات كالمنديبلت الل زرفمها اؼبنظومة المنعيعية اعبزائرية، ىو زدـ إزطاءىا األنبية البلزمة لععدرس، 
كىو الذم ينمرب األداة اؼبنفذة لشل ما يمم زبطيطو كتشرينو حوؿ اؼبدرسة، كىذا من أأ و أف ينيق من قدرة 

 .اؼبدرس زعى تنفيذ ـبمعف اؼبهاـ اؼبسندة إليو يف زععية المدريس

        كيبقى المساؤؿ اؼبطركح ما جدكل ىذه المنديبلت كالمغيريات إذا أصبحم مصدرا أك زامبل ضاغطا زعى 
اؼبدرس؟ كىل يمعشن اؼبدرس من ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من ىذه المغيريات كالمنديبلت إذا كا م ظركؼ النعل 
اؼبدرسل زامبل من النوامل الرئيسية الل ذبنعو يشنر بالضغط؟ كزعى ىذا األساس سوؼ كباكؿ يف ىذه الدراسة 

المنرؼ زعى مسمويات الضغط النفسل لدل مدرسل مرحعة المنعيم اؼبموسط يف ظل المغيريات الل تشهدىا 
اؼبنظومة الرتبوية، كما ىل النوامل كاألسباب الل ذبنل اؼبدرس يشنر بالضغط النفسل؟ كىل المغيريات الل أهدهتا 

اؼبنظومة المنعيعية زامل من زوامل الضغط النفسل لدل اؼبدرس؟ كىل يناين اؼبدرس من أزراض منينة  ميجة 
أنوره بالضغط النفسل؟ كما ىل اغبعوؿ الل من أأهنا أف زبفف من حدة الضغط النفسل الذم يناين منو 

 مدرسو مرحعة المنعيم اؼبموسط؟ 
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 :فرضيات الدراسة .3.1
اؼبدرسني ينا وف من الضغوط النفسية  ميجة لعمغيريات أف  إف ىذه الدراسة مبنية زعى افرتاض رئيسل كىو        

ىذا اال نشاس زعى أشل مظاىر سعوكية   كىذا ما يننشس زعى سعوكو كيظهراغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية،
   :كا طبلقا من ىذا الفرض يبشن ضبط كربديد فرضيات الدراسة فيعا يعلكا فنالية، كفشرية كجسعية، 

يناين مدرسو مرحعة المنعيم اؼبموسط من الضغط النفسل  ميجة عبععة من النوامل الل ؽبا زبلقة  .1
 . بالمغيريات الل مسم اؼبنظومة الرتبوية

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف مسمويات الضغط النفسل بني اؼبدرسني تبنا لبنض اػبصائص  .2
 .الفردية

 . يناين اؼبدرسوف من أزراض الضغط النفسل .3
 .توجد زبلقة ارتباطيو بني أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كدرجة ظهور أزراض الضغط لديهم .4
 .  توجد طرؽ كأساليب إلدارة الضغوط النفسية الناصبة زن المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية .5

 :أىداؼ الدراسة. 4.1
 كىذا ،النععية المنعيعية يند اؼبدرس جوىر النععية الرتبوية كذلت ألنبية كمشا ة الدكر الذم يقـو بو يف        

الدكر يمأثر بالنديد من اؼبمغريات كالنوامل، كقد يشوف ؽبذه اؼبمغريات ا نشاس سعيب زعى أداء اؼبنعم خاصة يف ظل 
 تشوف زامبل من النوامل  قدالمغريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية كالل قد تششل زبئا  فسيا لععدرس، كمن مث

 هبب  لذا خاصة كأف اعبا ب النفسل يؤثر بششل كبري زعى األداء،الضاغطة الل تنيق اؼبنعم زن أداء مهامو
 :  فإف الدراسة اغبالية تسنى إذل ربقيق األىداؼ المالية، كزعى ىذااالىمعاـ بشل النوامل اؼبؤثرة يف  فسية اؼبدرس

.   النوامل الل تؤثر يف سعوؾ اؼبدرس ك تسبب لو ضغطا  فسيا أىمالمنرؼ زعى .1
المنرؼ زعى تأثري ظركؼ النعل الرتبوم ؼبدرسل مرحعة المنعيم اؼبموسط، زعى قدرهتم زعى المطبيق  .2

 .  اؼبيداين لعمنديبلت كالمغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية
الناصبة زن الضغط النفسل ، الفشرية كاال فنالية عبسعية، ا النفسية كاآلثارالمنرؼ زعى اال نشاسات .3

 . يناين منو مدرسو مرحعة المنعيم اؼبموسطالذم
الضغط النفسل الذم يشنر بو مدرسو مرحعة المنرؼ زعى الطرؽ الل يبشن من خبلؽبا المقعيل من  .4

 .المنعيم اؼبموسط  ميجة المغريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية
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ضركرة توفري األرضية اؼبناسبة، كالشركط البلزمة الل ذبنل بشؤكف اؼبدرسني إذل اؼبننىني لفم ا مباه  .5
 .اؼبدرس قادرا زعى تنفيذ كربقيق األىداؼ اؼبرجوة من ىذه المغيريات كالمنديبلت

 :أىمية الدراسة .5.1
        إف أنبية ىذه الدراسة تشعن يف طبينة كقيعة البحث الذم تناكلمو أال كىو الضغط النفسل، كأنبية الشروبة 

اؼبدركسة أال كىل اؼبدرسوف، كدبا أف اؼبدرسة ىل القازدة األساسية الل تبىن زعيها ركائز اجملمعع يف أم بعد كاف 
كاؼبدرس ىو البٌناء الذم يشٌيد ىذه الركائز، فإ و بالضركرة يمأثر بأم تغرٌي يطرأ زعى القازدة األساسية كقد يؤثر 

سعبا زعى أدائو، كاؼببلحظ أف اؼبدرسة اعبزائرية يف السنوات األخرية أهدت النديد من اإلصبلحات الل مسم 
اخل، كىذا ما قد هبنل اؼبدرس يقع ...جوا ب زدة مثل الربامج كاؼبناىج كطرؽ المدريس كاؼبواقيم كالنظاـ اؼبدرسل

ربم زبء كضغط  فسل إذا دل يمعشن من المأقعم مع ىذه المغريات، كاسمعرار منا اة اؼبدرس من الضغط 
النفسل قد هبنعو زرضة لعشثري من االضطرابات الصحية بشقيها النفسل كالبدين، كىذا ما يرتتب زعيو أثار سعبية 

زعى اؼبدرس كزعى النععية المنعيعية، كمن مث زعى اجملمعع كشل، كىذا ما أكدتو الدراسات الل تناكلم اآلثار 
 .الناصبة زن الضغط النفسل

كقد جاءت ىذه الدراسة لمسعط الضوء زعى درجة الضغط النفسل الذم يناين منو اؼبدرسوف  ميجة         
المغرٌيات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية، كالششف زن النوامل كاألسباب الل قد تزيد من أدة الضغط النفسل 

الناجم زن ىذه المغيريات، كما قد يرتتب زنها من أثار قد تننشس سعبا زعى الصحة النفسية كالبد ية لععدرس، 
كمن مث زعى مردكده كأداءه الرتبوم، كبالمارل قد تساىم  مائج ىذه الدراسة يف الموصل إذل سبل كإهباد حعوؿ 

 .لعمخفيف كالمقعيل من حدة الضغوط النفسية الل يناين منها اؼبدرسوف

كعا قد تساىم ىذه الدراسة يف تنبيو اؼبسؤكلني كالقائعني زعى قطاع الرتبية كالمنعيم، بضركرة األخذ بنني         
االزمبار الظركؼ الل ينعل فيها اؼبدرس قبل إجراء أم تنديل أك تغيري، كمدل قدرتو زعى تنفيذ ىذه المغيريات يف 

     .ظل تعت الظركؼ

        كتند ىذه الدراسة من الدراسات النادرة الل تطرقم إذل الضغط النفسل الذم يناين منو اؼبدرس  ميجة 
المغريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية، كىذا ما هبنعها إضافة زععية ؼبخمعف الدراسات الل تناكلم موضوع 

 .الضغوط النفسية بصفة زامة، كضغوط مهنة المدريس بصفة خاصة
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 :تحديد مصطلحات الدراسة .6.1
 :(Stress) الضغط النفسي .1.6.1

 فرج طو كآخركف يف موسوزة زعم النفس كالمحعيل النفسل، أف مفهـو الضغط النفسل يشري إذل ينرؼ        
كجود زوامل خارجية ضاغطة زعى الفرد، سواء ًبشيًعيمو أك زعى جزء منو كبدرجة توجد لديو إحساسا بالموتر أك 
تشويها يف تشامل أخصيمو، كحينعا تزداد أدة ىذه الضغوط فإف ذلت قد يفقد الفرد قدرتو زعى الموازف كيغرٌي 

(.  1993 ،فرج طو كآخركف)مبط سعوكو زعا ىو زعيو إذل مبط جديد 

 بأ و تعت النبلقة اػباصة بني  Lazarus & Folkman (1984)        كعا زرفو كل من الزركس كفولشعاف
الفرد كالبيئة، كالل يقدرىا الفرد زعى أهنا أاقة كمرىقة، أك أهنا تفوؽ مصادره لعمنامل منها كتنرض صحمو 

 (.2006حسني كحسني، )لعخطر، 

أ و خاصية حياتية طبينية ال يبشن ذبنبها، يدركها الفرد من كقم آلخر  (1993)  كينرفو فو ما ا كأبو سريع 
 ميجة منايشمو مطالب مهنمو، كىو رد فنل طبينل زقعل أك ا فنارل،  اتج زن اسمجابة الفرد لعموترات البيئية، 

 (. 1998ؿبعد الدسوقل، )، كما أابو ذلت من مثريات تكالصرازا

بأهنا إدراؾ من جا ب  (1999)  أما الضغوط النفسية لدل اؼبنععني فقد زرفها يوسف زبد الفماح ؿبعد 
زبد )اؼبنعم لندـ قدرتو زعى مواجهة ممطعبات كأزباء مهنمو، مصحوبة با فناالت سعبية تششل هتديدا لذاتو 

 (. 1999الفماح، 

 بأهنا ، الضغوط النفسية لدل اؼبنععني(2006 )ينرؼ الباحثاف زعاد الشحعوت ك صر الشحعوت        ك
أف ينشأ زنها تأثريات  فسية كجسعية كسعوكية،  اسمجابة اؼبنعم جملعوزة من النوامل الداخعية كاػبارجية الل يبشن

اؼبصدر كأبو كويت،  )  كتؤثر سعبان زعى أدائو لنععو كعنعم يف اؼبدرسة،كيدركها اؼبنعم كيقيعها كعواقف غري سارة
2007.) 

        كعا زرؼ باىل سبلمل الضغوط اؼبهنية لععدرسني بأهنا حالة من الموتر كالشد كالضيق كالضجر تنجم 
صبينا زن أنور اؼبدرس بندـ القدرة زعى أداء زععو بشفاءة يرتضيها، بسبب إدراكو لزيادة أزباء النعل اؼبنوط بو 

 (.   2008سبلمل، )
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الدرجة الل وبصل زعيها اؼبدرس أك اؼبدرسة كينرؼ البحث اغبارل ضغوط مهنة المدريس بأهنا 
. زعى مقياس ضغوط مهنة المدريس اؼبسمخدـ يف ىذه الدراسة" ة/اؼبفحوص"

: التغييرات الحاصلة في المنظومة التربوية .2.6.1
 قد تشوف ؾبربة يف اؼباضل أك تشوف ،المغيري باؼبنىن الناـ ىو اال مقاؿ من حالة سائدة إذل حالة مغايرة ؽبا        

حالة جديدة يراد تطبيقها زعى اغباالت السائدة كاؼبعارسات اليومية، كالمغيري المنظيعل ىو تغيري موجو كمقصود 
 دبا يضعن اال مقاؿ إذل حالة تنظيعية أكثر قدرة ،(الداخعل كاػبارجل)كىادؼ ككاع يسنى لمحقيق المشيف البيئل 

. زعى حل اؼبششبلت

 زعى أف يمم ذلت ،كىو ؾبهود طويل اؼبدل لمحسني قدرة اؼبنظعة زعى حل اؼبششبلت كذبديد زععياهتا        
من خبلؿ إحداث تطوير أامل يف اؼبناخ السائد يف اؼبنظعة، مع تركيز خاص زعى زيادة فنالية صبازات النعل 

رافدة )فيها كذلت دبسازدة مسمشار أك خبري يف المغيري كالذم يقـو بإقناع أزضاء اؼبنظعة باألفشار اعبديدة 
(.      2011اغبريرم، 

أما المغيري الرتبوم فينرؼ بأ و تغيري ؿبدد كمقصود ينمقد بأ و أكثر فازعية يف ربقيق أىداؼ النظاـ         
المنعيعل، يف حني ينرفو البنض اآلخر بأ و فشرة أك فبارسة أك موضوع ينظر إليو زعى أ و جديد، أك أية ؿباكلة 

فشرية أك زععية إلدخاؿ ربسينات زعى الوضع الراىن لعنظاـ المنعيعل، سواء كاف ذلت ممنعقا بالبنية المنعيعية أك 
  (. 2001الدىشاف كبدراف،  )المنظيم أك اإلدارة، أك الرب امج المنعيعل كطرؽ المدريس، كالشمب اؼبدرسية، كغريىا 

       كتنرؼ الدراسة اغبالية المغريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية بأهنا كل المنديبلت كاإلصبلحات الل زرفمها 
، كالذم أرزم كزارة الرتبية الوطنية يف تنفيذىا منذ 2002افريل  30اؼبنظومة المنعيعية كالل أقرىا ؾبعس الوزراء يف 

، كقد مسم ىذه المغيريات اؼبناىج الدراسية، الوسائل البيداغوجية، الشمب اؼبدرسية، اغبجم 2003أهر سبمعرب 
 . Benbouzid, 2009))اخل ...السازل اؼبنعوؿ بو، مبط كمدة المشوين الذم ىبضع لو اؼبدرس

 :مرحلة التعليم المتوسط. 3.6.1
       ىل مرحعة من مراحل المنعيم يف اؼبدرسة اعبزائرية، ككا م تنرؼ سابقا باؼبرحعة الثالثة من مراحل المنعيم 

، 1976افريل  16من أمرية  27األساسل، كالل سبمد من السنة السابنة إذل السنة الماسنة حسب ما جاء يف اؼبادة 
 كالل سبمد من السنة  2002 افريل30كقد تغريت إذل مرحعة المنعيم اؼبموسط اسمنادا إذل قرارات ؾبعس الوزراء يف 

 .األكذل مموسط إذل غاية السنة الرابنة مموسط
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 :مهنة التدريس .4.6.1
ينرؼ ؿبعد زياد ضبداف المدريس بأ و زععية اجمعازية ا مقائية، تمفازل فيها كافة األطراؼ الل هتعهم        

النععية كاالسمجابة لرغباهتم كخصائصهم، كاخميار اؼبنارؼ كاؼببادئ كاأل شطة كاإلجراءات الل تمناسب منهم 
 (.2007زبدم، )كتنسجم يف  فس الوقم مع ركح النصر كممطعبات اغبياة االجمعازية، 

كالمدريس ىو زععية تربوية ىادفة تأخذ يف ازمبارىا النوامل اؼبشو ة لعمنعم، كيمناكف خبلؽبا كل من اؼبنعم        
 (.1986ضبداف، )كاؼبمنعم لمحقيق ما يسعى باألىداؼ الرتبوية 

 : المدرس. 5.6.1
ينرؼ  اصر الدين زبدم اؼبدرس بأ و اؼبسئوؿ األكؿ زن تناكؿ اؼبادة الدراسية كتوفري اعبو اؼبناسب         

زبدم، )السمغبلؽبا لمحقيق مبو المبلميذ كاالسمفادة منها زعى أفضل صورة، طبقا ألىداؼ اؼبنظومة المنعيعية، 
2007.) 

        أما ؿبعد السرغيع فينرؼ اؼبدرس بأ و ذلت الشخص الذم ينوب زن اعبعازة يف تربية أبنائها كتنعيعهم، 
 (. 1971السرغيع،  )كىو موظف من قبل الدكلة الل سبثل مصاحل اعبعازة، كيمعقى أجرا  ضري قيامو هبذه اؼبهعة 

 ظم لنشاطات المنعم الفردم لععمنعم، زععو مسمعر بأ و ادل Torsten Husen        كعا زرفو تورسنت حسني 
 .( Torsten Husen, 1983)كممناسق كىو مشعف بإدارة سري كتطور زععية المنعم، كالمحقق من  مائجها، 

 :الدراسات السابقػػػػػػػة. 7.1
        تنمرب الدراسات السابقة القازدة األساسية الل يبع زعيها الباحث أسس كركائز حبثو، بازمبارىا منبنا 

لععنعومات الل سينمعد زعيها يف ربديد اعبوا ب الرئيسية الل سيمم المطرؽ إليها يف حبثو، كالل زعى أساسها 
 .يمحدد موقع البحث من البحوث الل ؽبا زبلقة مباأرة أك غري مباأرة دبوضوع البحث

        كيند موضوع الضغوط النفسية زامة كالضغوط النفسية لدل اؼبدرسني بششل خاص من اؼبواضيع الل 
القم اىمعاما من طرؼ الباحثني، كىذا ما تبني من خبلؿ الدراسات كالبحوث الل مت االطبلع زعيها سواء احملعية 

منها أك النربية أك األجنبية، كلشن ما لوحظ زعى ىذه الدراسات أهنا دل تورل اىمعاما ؼبوضوع المغيري الرتبوم 
كعصدر من اؼبصادر الضاغطة الل يواجهها اؼبدرس، كالل من اؼبعشن أف تشوف سببا من األسباب الل ذبنعو 

يشنر بالضغط، كبالرغم من ذلت فقد كا م ىذه الدراسات مرجنا رئيسيا لعدراسة اغبالية كوهنا تناكلم النديد 
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من اؼبمغريات الل ؽبا زبلقة مباأرة بالبحث اغبارل، كسنمطرؽ يف ىذا الفصل جملعوزة من الدراسات الل مت 
 .، مرتبة ترتيبا زمنيا تصازديا من األقدـ لؤلحدثاالطبلع زعيها

   :الدراسات التي تناولت موضوع الضغوط النفسية . 1.7.1
(:1990)دراسة بسطا لورانس  .1.1.7.1  

ضغوط النعل لدل منععل مرحعة المنعيم األساسل كمصادرىا كاال فناالت النفسية : عنواف الدراسة . أ
 .السعبية اؼبصاحبة لعضغوط

المنرؼ زعى مصادر ضغوط النعل الل تمسبب يف إحساس اؼبنعم بالضغط : الهدؼ من الدراسة . ب
النفسل كاال فناالت النفسية السعبية اؼبصاحبة لئلحساس بضغط النعل لدل منععل المنعيم األساسل، 
باإلضافة إذل المنرؼ زعى تأثري ممغريات كل من اعبنس، اغبالة االجمعازية، اػبربة اؼبهنية، النعر كزدد 

 .اغبصص الل يقـو اؼبنعم بمدريسها
 منععان كمنععة، كقد مت اخميارىم بطريقة زشوائية من 541تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت

- 1987ؾبعوع منععل كمنععات مرحعة المنعيم األساسل كاالبمدائل دبحافظة القاىرة لعناـ الدراسل 

1988. 
سبثعم أداة الدراسة يف مقياس تقدير ضغوط النعل من إزداد الباحثة، كقد تضعن : أدوات الدراسة . ث

 .زبارة فبثعة ؼبششبلت النعل الفنعية الل يواجهها اؼبنعم 84اؼبقياس 
توصعم الدراسة إذل أف منظم اؼبنععني ينا وف من ضغوط النعل كيمنرضوف لبل فناالت : نتائج الدراسة . ج

اخل، كعا ...النفسية السعبية مثل الغضب، القعق، اال ززاج، قعة اغبيعة كزدـ كجود صبلحيات ـبولة ؽبم
كتوصعم إذل أف أىم مصادر ضغوط النعل كعا تدركها زينة الدراسة ىل كثافة الفصوؿ، مششبلت 

تمنعق بالنعو اؼبهع، كمششبلت تمنعق بالمبلميذ، كىذه األبناد تشعل ازدحاـ الفصوؿ بالمبلميذ، بطء 
الرتقل الوظيفل لععنعم، ضنف اؼبرتبات، زدـ كجود رزاية صحية مناسبة، اسمخفاؼ اإلزبلـ بدكر 

اؼبنعم، زدـ اىمعاـ كممابنة أكلياء المبلميذ ؼبسمول أبنائهم المنعيعل، النقل اآلرل لعمبلميذ بني الصفوؼ 
الدراسية يف اؼبرحعة االبمدائية، زدـ اىمعاـ المبلميذ بأداء كاجباهتم، كجود صنوبات يف تدريس بنض 

اؼبمأخرين دراسيا، كعا بينم  مائج الدراسة أف اؼبمخرجني حديثا أك صغار السن من اؼبنععني أكثر 
إحساسان بضغوط النعل، يف حني دل تسجل كجود أم فركؽ دالة بني الذكور كاإل اث يف درجة 

 .            اإلحساس بضغوط النعل
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(: Dinham Steve, 1992)دراسة دنيهاـ ستيف  .2.1.7.1
   . أسباب اسمقالة اؼبنععني من مهنة المدريس:عنواف الدراسة . أ

زعى أسباب اسمقالة اؼبنععني من مهنة  إذل المنرؼىذه الدراسة ىدفم  :الهدؼ من الدراسة . ب
 . كىل االسمقالة ىل اسمجابة كاضحة لعمنرض لضغوط قوية جدان ،المدريس

 منعم حديثل االسمقالة من المنعيم االبمدائل دبقاطنة 57زينة الدراسة من تشو م  :عينة الدراسة . ت
 . يوكيعز باسرتاليا

، حيث قاـ الباحث بطرح أسئعة تمضعن  اؼبقابعةاسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة :أدوات الدراسة . ث
 .رؤيمهماألسباب الل أدت باؼبنععني إذل ترؾ مهنة المدريس زعى حسب 

كصوؿ اؼبنعم إذل  قطة حرجة ىو  بينم  مائج الدراسة أف من أىم أسباب االسمقالة :نتائج الدراسة . ج
، كقد توصعم الدراسة إذل كضع أربنة مصادر ضاغطة كىل المغيري  مهنة المدريسليف اذباىاتو كبو

 )الرتبوم كىو النامل اؼبمنعق باأل ظعة كالعوائح اإلدارية كالمنظيعية اػباصة بأطراؼ النععية الرتبوية 
، سعوؾ الطبلب كاؼبمعثل يف زدـ االىمعاـ كالبلمباالة زند الطبلب، (الطالب، اؼبنعم، اؼبنهاج 

ضنف الرتكيز، البفاض مسمول المحصيل كزدـ المناكف مع اؼبنعم، ظركؼ النعل اؼبخمعفة كاػباصة 
بطبينة النعل كظركفو الفيزيقية، كأخريا غعوض كصراع الدكر كيمعثل يف األزباء الزائدة الل هبب زعى 

 .اؼبنعم القياـ هبا إضافة إذل زععو

 :Blix & Mitchell( 1994)دراسة بلكس وميتشاؿ .  3.1.7 .1
 .الضغط اؼبهع لدل أزضاء اؽبيئة المدريسية يف اعبامنات األمريشية: عنواف الدراسة . أ

اسمهدفم ىذه الدراسة قياس أزراض الضغوط اؼبهنية الل يمنرض ؽبا : الهدؼ من الدراسة . ب
 .اؼبدرسوف يف اعبامنات األمريشية

 زضو من أزضاء اؽبيئات المدريسية يف اعبامنات 400تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
 .األمريشية من اعبنسني

اسمنعل الباحثاف اسمبياف لقياس الضغوط مت بناءه ازمعادا زعى  ظرية بورتر يف : أدوات الدراسة . ث
 .الدكافع، كاأمعل االسمبياف زعى فقرات تمنعق باالحرتاؽ النفسل
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أظهرت  مائج الدراسة كجود درجة مموسطة من االحرتاؽ النفسل لدل أزضاء : نتائج الدراسة . ج
اؽبيئات المدريسية، كعا بينم  مائج الدراسة كجود ؾبعوزة من األزراض الناصبة زن االحرتاؽ 

النفسل كالشنور بالضغط، كقد سبثعم ىذه األزراض يف كجود درجة مرتفنة من اإلحساس دبشاكل 
صحية لدل أفراد النينة اؼبدركسة، زدـ القدرة زعى المشيف مع الضغوط النفسية، البفاض مسمول 

                  .اإل ماجية لديهم، كعا بينم الدراسة كجود زبلقة بني الدافنية كاغبوافز اؼبقدمة ؽبم

 (: 1998)دراسة يوسف حرب محمد عودة . 4.1.7.1
ظاىرة االحرتاؽ النفسل كزبلقمها ببنض ضغوط النعل لدل منععل اؼبدارس : عنواف الدراسة . أ

 .الثا وية اغبشومية يف الضفة الغربية
ىدفم الدراسة إذل المنرؼ زعى مدل ا مشار ظاىرة االحرتاؽ النفسل لدل : الهدؼ من الدراسة . ب

اؼبنععني كقياس مسمول ضغط النعل لدل اؼبنععني، كالمنرؼ زعى مصادره كعا ىدفم ىذه 
 .الدراسة إذل الششف زن زبلقة االحرتاؽ النفسل بضغوط النعل لدل اؼبنععني

 منععا كمنععة، مت اخميارىم بطريقة زشوائية موززني 558تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
 .ؿبافظة من ؿبافظات الضفة الغربية بفعسطني 12زعى 

اسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة مقياس ماسبلش لبلحرتاؽ النفسل كاسمبا و : أدوات الدراسة . ث
لظاىرة ضغوط النعل أزٌدىا الباحث، كىل تشعل طبسة ممغريات ممنعقة بضغوط النعل تمعثل يف 

النبلقة مع اجملمعع احملعل، النبلقة بني اؼبنعم كالطالب، ظركؼ النعل الفيزيقية كالوضع اؼبدرسل، 
 .النبلقة مع زمبلء النعل، كالنبلقة مع إدارة اؼبدرسة

من اؼبنععني ينا وف من ضغط النعل، كعا   %69.23أأارت  مائج الدراسة بأف : نتائج الدراسة . ج
أظهرت النمائج أف أىم اؼبصادر الل ذبنل اؼبنععني ينا وف من ضغوط النعل ىل ظركؼ النعل 

، مث النبلقة مع اإلدارة بنسبة % 74.52مث يعيها زبلقة اؼبنعم بالطالب بنسبة  ،%  77.6بنسبة 
كأخريا النبلقة مع الزمبلء بنسبة  ،% 65.10مث النبلقة مع اجملمعع احملعل بنسبة  ،% 65.97
، كعا كأأارت الدراسة إذل زدـ كجود فركؽ بني اؼبنععني كاؼبنععات يف درجة أنورىم % 62.92

بضغط النعل، كعا توصعم الدراسة إذل كجود زبلقة ارتباطيو موجبة بني االحرتاؽ النفسل 
كضغوط النعل زند اؼبنععني، كىذا ينع أف الزيادة يف ضغوط النعل الل يمنرض ؽبا اؼبنععوف 

 .يصاحبها بالضركرة زيادة يف مسمول االحرتاؽ النفسل
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 (:1999)دراسة يوسف عبد الفتاح محمد .  5.1.7.1
 . الضغوط النفسية لدل اؼبنععني كحاجمهم اإلرأادية: عنواف الدراسة . أ

أجريم ىذه الدراسة هبدؼ المنرؼ زعى طبينة الضغوط النفسية لدل : الهدؼ من الدراسة . ب
اؼبنععني كاؼبنععات كالوقوؼ زعى الفركؽ بني اؼبنععني كاؼبنععات يف أنورىم هبذه الضغوط كمن مث 

 .الوقوؼ زعى اغباجات اإلرأادية لععنععني اؼبرتبطة هبذه الضغوط
 منععنا كمنععة، مت اخميارىم بطريقة زشوائية من 189تشو م زينة البحث من : عينة البحث . ت

اؼبدارس اإلزدادية كالثا وية ؼبنطقل النني كزجعاف المنعيعيمني بدكلة اإلمارات النربية اؼبمحدة، كقد 
 .من اؼبنععني %61 من اؼبنععات ك سبة %39مشعم النينة  سبة 

اسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة مقياس الضغوط النفسية لععنععني من إزداد : أدوات الدراسة . ث
الباحث، كىو يشمعل زعى ؾبعوزة من مصادر الضغوط اؼبرتبطة دبهنة المدريس كاؼبمعثعة يف ضغوط 

مرتبطة بالمدريس كاؼبواد المدريسية، ضغوط تمنعق باعبوا ب اؼبادية كاالسمعرار يف النعل، ضغوط 
 .  تمنعق بالنبلقات سواءن مع اؼبٌوجو أك اإلدارة أك الزمبلء، ضغوط تمنعق بالبيئة احمليطة بالنعل

أفرزت  مائج الدراسة زن كجود أربنة مظاىر لعضغوط النفسية لدل اؼبنععني كىل : نتائج الدراسة . ج
الضغوط الطبلبية، الضغوط اإلدارية، الضغوط المدريسية، كالضغوط اػباصة بالنبلقة مع الزمبلء، 

كقد تبني من النمائج أف الضغوط اإلدارية الل يناين منها اؼبنععوف من اعبنسني تأيت يف اؼبرتبة األكذل 
مت تعيها الضغوط الطبلبية كإف ارتفع مسمواىا زند اؼبنععات، مت الضغوط المدريسية، كأخريا 

 (اؼبنععني كاؼبنععات)الضغوط الناأئة زن الزمبلء، كعا كأظهرت النمائج كجود فركؽ بني اعبنسني 
، أما بالنسبة (اؼبنععني)فيعا يمنعق بالضغوط اإلدارية، كقد كا م ىذه الفركؽ لصاحل الذكور 

، (اؼبنععات)لعضغوط الطبلبية كالضغوط الناأئة زن النبلقة مع الزمبلء فقد كا م لصاحل اإل اث 
كال توجد فركؽ بني اعبنسني يف الضغوط اػباصة بالمدريس، كعا ال توجد فركؽ بني اؼبنععني 

 . كاؼبنععات يف الدرجة الشعية لعضغوط النفسية بوجو زاـ
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 (:2000)دراسة عويد سلطاف المشعاف . 6.1.7.1
مصادر الضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسني يف اؼبرحعة اؼبموسطة بدكلة الشويم : عنواف الدراسة . أ

 .كزبلقمها باالضطرابات النفسية كاعبسعية
ىدفم ىذه الدراسة إذل المنرؼ زعى مصادر الضغوط اؼبهنية كفقا ؼبمغريات : الهدؼ من الدراسة . ب

 . اعبنس كاعبنسية كالمخصص، كزبلقمها باالضطرابات النفسية كاعبسعية
 من 369 من الذكور ك377 مدرس كمدرسة، منهم 746 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

 .من غري الشويمني  383 من اؼبدرسني الشويمني ك363اإل اث كعا مشعم زينة الدراسة زعى 
اسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة مقياس الضغوط النفسية، كمقياس غعوض : أدوات الدراسة . ث

 .الدكر كصراع الدكر كمقياس االضطرابات النفسية كاعبسعية
يف  (اؼبدرسني كاؼبدرسات ) أظهرت  مائج الدراسة كجود فركؽ جوىرية بني اعبنسني :نتائج الدراسة . ج

كقد  ، كاالضطرابات النفسية كاعبسعية،(النبء اؼبهع كالمطور اؼبهع )مصادر الضغوط اؼبهنية 
كا م ىذه الفركؽ لصاحل اإل اث، كعا بينم  مائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بني 
الشويميني كغري الشويميني يف مصادر الضغوط اؼبهنية كاالضطرابات النفسية كاعبسعية، كقد كا م 

ىذه الفركؽ لصاحل اؼبدرسني الشويميني، كذلت أظهرت الدراسة زدـ كجود فركؽ يف مصادر 
بني مدرسل اؼبواد النظرية كمدرسل اؼبواد النععية،  الضغوط اؼبهنية كاالضطرابات النفسية كاعبسعية

كعا كأظهرت الدراسة كجود زبلقة ارتباطيو اهبابية بني مصادر الضغوط اؼبهنية كاالضطرابات 
 .النفسية كاعبسعية

 Nicole Royer et all :( 2001)دراسة نيكوؿ روير وآخرين . 7.1.7.1
 .الضغط النفسل لدل مدرسل الشيبيت: عنواف الدراسة . أ

 ىدفم الدراسة إذل المنرؼ زعى مسمول الضغط لدل مدرسل الشيبيت :الهدؼ من الدراسة . ب
 .كاكمشاؼ أىم اؼبصادر اؼبسببة لعضغط النفسل لديهم

 مدرس كمدرسة من ـبمعف مراحل المدريس، منهم 1158تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
 .مدرسا 334 مدرسة ك790
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 اسمنعل الباحثني اسمبياف لقياس مسمول الضغوط أزده باحثوف لدراسة مشاهبة: أدوات الدراسة . ث
جملعوزة من  كىو يقيس مسمول الضغوط بالنسبة ،Boyel, Borg, Falzon et Baglionكىم 

اؼبصادر تمعثل يف سعوؾ المبلميذ، النبلقات مع اآلخرين، المقدير االجمعازل، زدد سازات النعل، 
 . أزباء النعل، كىذا كفقا ؼبمغري اػبربة، كاعبنس، كمرحعة المدريس

أظهرت  مائج الدراسة أف مسمول الضغط لدل اؼبدرسني بششل زاـ يرتاكح بني : نتائج الدراسة . ج
اؼبموسط كالنارل، كعا بينم الدراسة أف اؼبدرسني الذين لديهم خربة تقل زن سم سنوات ىم أقل 

أنورا بالضغط من اآلخرين زعى كل مصادر الضغط الل وبمويها اؼبقياس مازدا مصدر المقدير 
االجمعازل، كعا بينم الدراسة أف مدرسل اؼبرحعة االبمدائية لديهم مسمول زاؿ من الضغط زعى 

كل مصادر الضغط الل يقيسها اؼبقياس، كقد سجعم الدراسة كجود فركؽ بني اؼبدرسني كاؼبدرسات 
يف مسمول الضغط الذم يشنركف بو كفقا ؼبصادر الضغط، حيث توصعم الدراسة أف اؼبدرسات 

يًهٌن مسمول زاؿ من الضغط زعى كل اؼبصادر ما زدا مصدر المقدير االجمعازل  .لدى

 (:2001)دراسة عبد الفتاح وعماد الزغلوؿ . 8.1.7.1
مصادر الضغوط النفسية لدل منععل مديرية الرتبية دبحافظة الشرؾ كزبلقمها ببنض : عنواف الدراسة . أ

 .اؼبمغريات
ىدفم الدراسة إذل المنرؼ زعى مسمول الضغوط النفسية لدل اؼبنععني : الهدؼ من الدراسة . ب

 .كاكمشاؼ مصادر الضغوط النفسية، كزبلقمها ببنض اؼبمغريات مثل اعبنس كاػبربة
 منععا كمنععة مت اخميارىم بطريقة زشوائية من بني 406 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

 .اؼبنععني الذين يدرسوف يف اؼبدارس المابنة ؼبديريات الرتبية دبحافظة الشرؾ
اسمنعل الباحثاف يف ىذه الدراسة اسمبياف تضعن تسنة أبناد ؼبصادر الضغوط أزده : أدوات الدراسة . ث

 . الباحثاف
أظهرت  مائج الدراسة أف منععل مديرية الرتبية دبحافظة الشرؾ ينا وف من مسمول : نتائج الدراسة . ج

مرتفع من الضغوط النفسية، كأف أكثر اؼبصادر إثارة لعضغوط ىل تعت اؼبرتبطة ببند الدخل كالنبلقة 
باجملمعع احملعل كأكلياء المبلميذ كاأل شطة البلمنهجية كاؼبناخ اؼبدرسل كزععية المدريس، كعا أظهرت 

الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية زعى بنض األبناد تنزل ؼبمغري اعبنس، كقد سبثعم ىذه 
األبناد يف الدخل، النبلقة باجملمعع احملعل، كأكلياء المبلميذ كالطبلب؛ كقد توصعم الدراسة أيضا إذل 
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية زعى بنض األبناد تنزل لععؤىل النععل، كقد سبثعم ىذه األبناد يف 
زععية اإلأراؼ الرتبوم، كالنبلقة باجملمعع احملعل كأكلياء المبلميذ، كعا دلم  مائج الدراسة زعى كجود 

فركؽ دالة إحصائيا بني ممغري سنوات اػبربة ككل من بند الدخل كزععية اإلأراؼ الرتبوم، كالنبلقة 
                                                             . باجملمعع احملعل كأكلياء المبلميذ

 (:2004)دراسة ناصر الدين زبدي . 9.1.7.1

دراسة سيشولوجية كصفية حوؿ أسباب القعق زند اؼبدرس اعبزائرم كا نشاساهتا  :عنواف الدراسة . أ
 .زعى سعوكو

سبثعم أىداؼ ىذه الدراسة يف المنرؼ زعى النوامل الل تساىم يف إهباد  :الهدؼ من الدراسة . ب
زصاب القعق زند اؼبدرس اعبزائرم، كمنرفة ا نشاسات القعق زعى حياتو اؼبهنية كمسمول توافقو مع 

 السوية زند اؼبدرس، كعا ىدفم البيئة المنعيعية، كاكمشاؼ أبناد اؼبظاىر السعوكية السوية كغري
الدراسة إذل لفم ا مباه اؼبخمصني يف أؤكف اؼبدرسني بضركرة توفري اإلمشا يات كالوسائل الرتبوية 

الوقائية البلزمة لمجنيب اؼبدرسني الوقوع يف إصابات جسدية أك  فسية، كالبحث زن أساليب ذبنيب 
 .اؼبدرس من المنرض لنصاب القعق، كتوفري الرزاية الطبية كالشفالة النفسية لععدرس اؼبصاب

 296 مدرس كمدرسة من اؼبراحل المنعيعية الثبلثة، 750 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

 من الطور األكؿ كالثاين، 257 من الطور الثالث من المنعيم األساسل ك201من المنعيم الثا وم ك
 مدرسا مصابا ببنض األمراض اعبسعية، 523موززني زعى ؾبعوزمني، اجملعوزة األكذل تمضعن 

 مدرسا غري مصابا بأم مرض جسعل، كقد اسمخرجم النينات 231كاجملعوزة الثا ية تمضعن 
 .كالية من كاليات الوطن 12اؼبدركسة بطريقة زشوائية من بني مدرسل 

اسمخدـ الباحث يف ىذه الدراسة ؾبعوزة من األدكات اؼبنهجية كىل اؼببلحظة،  :أدوات الدراسة . ث
اؼبقابعة، اسمبياف لعششف زن مسمول الصحة اعبسعية كالنوامل اؼبهنية اؼبؤثرة زعى سعوؾ اؼبدرس، 

، كقائعة ايز ت لعشخصية الصورتاف (اغبالة كالسعة)قائعة اؼبظاىر السعوكية، مقياس سبعبريجر لعقعق 
 .(ب)ك (أ)

من أىم النمائج الل توصعم إليها ىذه الدراسة ىو أف ثعثل اؼبدرسني تقريبا مصابوف : نتائج الدراسة . ج
تنرضوا ؽبذه األمراض مع   %69.10، كأف  سبة  %63.80بأمراض ـبمعفة أم ما ينادؿ  سبة 

من ىذه   %41.60مباأرة كفبارسة مهنة المدريس؛ كقد تبني من النمائج اؼبموصل إليها أف  سبة 
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األمراض ظهرت زند اؼبدرسني يف السنوات الثبلثة األكذل من بداية فبارسة المدريس، مث تعمها الفرتة 
  %22.40 سنة فعا فوؽ بنسبة 12، مث الفرتة اؼبعمدة من  %25 سنوات بنسبة 7 إذل 4اؼبعمدة من 

؛ كعا بينم  مائج الدراسة أف أكثر األمراض  %10.80سنة بنسبة 11 إذل 8كأخريا الفرتة اؼبعمدة من 
أمراض اعبهاز اغبسل يف : ا مشارا بني اؼبنععني كالل قد تشوف ؽبا زبلقة دبعارسة مهنة المدريس ىل

، أمراض اعبهاز اؽبضعل  %43.97، أمراض اعبهاز الدكرم بنسبة  %63.09اؼبرتبة األكذل بنسبة 
القعق، )، أمراض اعبهاز النفسل % 39.77، أمراض اعبهاز المنفسل بنسبة % 43.21بنسبة 

كقد بينم الدراسة . %12.04كأمراض اعبهاز اؽبرموين كالغدد بنسبة  ،% 26.57بنسبة  (االكمئاب
أف ىناؾ ؾبعوزة من النوامل اؼبهنية الل تؤثر زعى اغبالة النفسية لععدرسني كتسبب ؽبم ضغطا يؤثر 

 : زعى مننوياهتم، كقد صنف الباحث ىذه النوامل يف أربنة زوامل ىل
اكمظاظ األقساـ، زدـ توفر الوسائل المنعيعية كاألجهزة البلزمة : ظركؼ النعل الرتبوم -

 .لعمدريس، اغبجم السازل اؼبنعوؿ بو غري مناسب، األجر ال ينادؿ اعبهد اؼببذكؿ
النظم المنعيعية كالعوائح غري منعولة لصاحل اؼبدرسني، زدـ اىمعاـ : اإلدارة الرتبوية كتنعيعاهتا -

 .اإلدارة دبقرتحات اؼبدرسني، المفميش ال يمم بششل موضوزل كتربوم
رغبة اؼبدرس يف ترؾ مهنة المدريس بسبب ظركؼ النعل الضاغطة كتدين : زبلقة اؼبدرس دبهنمو -

 .مشا مو االجمعازية
 . االتصاؿ بنقوؿ غري  اضجة -

 (:2004)دراسة عبد محمد عساؼ وىدى خالد عساؼ . 10.1.7.1

ضغوط مهنة المدريس لدل منععل اؼبرحعة األساسية الد يا يف مدينة  ابعس بفعسطني : عنواف الدراسة . أ
 .كمدل تأثرىا باؼبمغريات الديبوغرافية

ىدفم الدراسة إذل المنرؼ زعى كاقع ضغوط مهنة المدريس كأسباهبا لدل : الهدؼ من الدراسة . ب
 .منععل كمنععات مدينة  ابعس بفعسطني، كربديد مصادر كأسباب ىذه الضغوط

 منعم كمنععة مت اخميارىم بطريقة زشوائية، من خبلؿ 121تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
قائعة بأظباء اؼبدارس الل هبا صفوؼ لعذكور كصفوؼ لئل اث كالصفوؼ اؼبخمعطة، كمت اخميار النينة 

 .زعى حسب سجل اؼبنععني
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سبثعم أداة الدراسة يف مقياس لعضغوط اؼبهنية لدل اؼبنععني كاؼبنععات كقد تشو م : أداوت الدراسة . ث
األداة من قسعني، القسم األكؿ اأمعل زعى منعومات زامة كديبوغرافية، أما القسم الثاين تشوف من 

 .فقرات تدكر حوؿ ضغوط مهنة المدريس الل يمنرض ؽبا اؼبنععوف
من اؼبنععني كاؼبنععات ينا وف من ضغوط مهنة   %65.44أظهرت  مائج الدراسة أف : نتائج الدراسة . ج

المدريس بسبب ؾبعوزة من النوامل اؼبرتبطة بظركؼ النعل اؼبدرسل كاؼبمعثعة يف النبلقة الل تربط 
اؼبدير باؼبنععني، تدين الركاتب، طبينة النبلقة مع اؼبشرؼ الرتبوم، كظركؼ اؼبدرسة، كعا بينم 

  %33.06من اؼبنععني كاؼبنععات ينا وف من ضغط  فسل مرتفع جدا، ك  %26.44الدراسة أف 

ينا وف من ضغط  فسل مرتفع،كعا توصعم الدراسة إذل كجود فركؽ دالة بني اؼبنععني ككا م ىذه 
 .الفركؽ لصاحل اؼبنععات

  Antoniou et all :( 2006)دراسة انطونيو وآخروف . 11.1.7.1
اؼبصادر احملددة لعضغوط اؼبهنية كاالحرتاؽ الذايت الذم يمنرض لو مدرسو اؼبدارس : عنواف الدراسة . أ

  .األساسية كالنعيا
ىدفم ىذه الدراسة إذل سبييز اؼبصادر احملددة لعضغوط اؼبهنية كاالحرتاؽ الذايت : الهدؼ من الدراسة . ب

الذم يمنرض لو مدرسو اؼبدارس األساسية كالنعيا اليو ا ية، بالرتكيز بششل خاص زعى االخمبلفات يف 
 .اعبنس كالنعر

 . مدرس من اؼبدارس األساسية كالنعيا يف اليو اف493تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
 توصعم الدراسة إذل أف أكثر اؼبصادر اؼبسببة لعضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسني ىل :نتائج الدراسة . ث

مشاكل المفازل مع الطبلب،  قص االىمعاـ، مناعبة الطبلب بالسعوؾ الصنب، كعا بينم الدراسة 
أف اؼبنععات يواجهن مسمويات أزعى من الضغوط اؼبهنية كاالحرتاؽ الذايت فيعا يمنعق بالمفازل مع 

الطبلب كالزمبلء، حجم النعل، تقدـ الطبلب، كاالسمنزاؼ الناطفل، ككشفم الدراسة أف اؼبنععوف 
األصغر سنا يواجهوف مسمويات أزعى من االحرتاؽ الذايت بششل ؿبدد فيعا يمنعق باالسمنزاؼ 

الناطفل، ىدكء الباؿ ذباه اؼبهنة، بينعا اؼبنععوف األكرب سنا يواجهوف مسمويات أزعى من الضغوط 
  .فيعا يمنعق بالدزم الذم يمعقو و من اغبشومة

   (.2007 أضبد مسعم،                                                                                    )
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 (:2007)دراسة عبد العظيم المصدر وباسم علي أبو كويك . 12.1.7.1
 ضغوط مهنة المدريس كزبلقمها بأبناد الصحة النفسية لدل منععل كمنععات اؼبرحعة :عنواف الدراسة . أ

 .األساسية الد يا يف قطاع غزة بفعسطني 
ىدفم الدراسة إذل المنرؼ زعى النبلقة بني ضغوط مهنة المدريس كأبناد : الهدؼ من الدراسة . ب

 .الصحة النفسية لدل منععل كمنععات قطاع غزة 
من منععل اؼبرحعة األساسية الد يا يف قطاع غزة  منعم 220 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

 . منععة106 منععنا ك114مت اخميارىم بطريقة زشوائية مشعم 
اسمخدـ الباحثاف يف ىذه الدراسة مقياس ضغوط مهنة المدريس من إزداد الباحثاف : أدوات الدراسة . ث

، كمقياس الصحة النفسية لعشباب من إزداد حامد (2006) اصر الشحعوت كزعاد الشحعوت 
 (.1991)زىراف كفيوليم إبراىيم 

أظهرت  مائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بني مموسطل درجات اؼبنععني : نتائج الدراسة . ج
 كقد كا م ىذه الفركؽ لصاحل اؼبنععني، ،كاؼبنععات زعى الدرجة الشعية لضغوط مهنة المدريس

 كقد كا م ىذه الفركؽ ،ككذلت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية زعى الدرجة الشعية لعصحة النفسية
لصاحل اؼبنععني، كعا كأظهرت النمائج كجود زبلقة سالبة دالة إحصائيان بني الدرجة الشعية لضغوط 

                                                  .مهنة المدريس كالصحة النفسية بأبنادىا كدرجمها الشعية لدل أفراد النينة

 (:2008)دراسة باىي سالمي . 13.1.7.1
مصادر االضطرابات اؼبهنية كاالضطرابات السيشوسوماتية لدل مدرسل االبمدائل : عنواف الدراسة . أ

 .كاؼبموسط كالثا وم
 ىدفم ىذه الدراسة إذل المنرؼ زعى مصادر الضغوط اؼبهنية لدل مدرسل :الهدؼ من الدراسة . ب

مرحعة المنعيم االبمدائل كاؼبموسط كالثا وم، كاكمشاؼ االضطرابات السيشوسوماتية لديهم، كالمنرؼ 
 .زعى زبلقة االضطرابات السيشوسوماتية دبصادر الضغوط اؼبهنية

 مدرس كمدرسة مت اخميارىم بطريقة زشوائية من اؼبراحل 816تشو م زينة الدراسة من : عينة الدراسة . ت
 مدرس 219 مدرس من المنعيم اؼبموسط ك248 مدرس من المنعيم االبمدائل، ك349المنعيعية الثبلث، 

 .من المنعيم الثا وم موززني زعى أربع كاليات جزائرية ىل األغواط، غرداية، اعبعفة كاؼبدية
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اسمخدـ الباحث يف ىذه الدراسة مقياس مصادر الضغوط اؼبهنية، كمقياس : أدوات الدراسة . ث
 .االضطرابات السيشوسوماتية كىذاف اؼبقياساف من إزداد الباحث

من أىم النمائج الل توصعم إليها الدراسة كجود مسمول زاؿ من الضغط لدل مدرسل : نتائج الدراسة . ج
اؼبراحل الثبلثة، كتند ضغوط األزباء اؼبهنية من أكثر اؼبصادر اؼبسببة لعضغط لدل اؼبدرسني، مث تعيها 

ضغوط اؼبشا ة االجمعازية كاالقمصادية، كأخريا ضغوط السياسة المنعيعية، كقد بينم  مائج الدراسة أف 
اؼبدرسني أكثر أنورا بالضغط اؼبهع من اؼبدرسات، كعا توصعم الدراسة إذل كجود فركؽ بني اؼبدرسل 
يف درجة أنورىم بالضغط تنزل إذل زامل اػبربة حيث تبني أف اؼبدرسني الذين ترتاكح مدة خربهتم بني 

 سنة، كأخريا 20 سنة أكثر أنورا بالضغط، مث تعيها فئة اؼبدرسني الذين تزيد مدة خربهتم زن 20 ك10
من  % 37 سنوات؛ كعا كتوصعم الدراسة أيضا إذل أف 10فئة اؼبدرسني الذين تقل مدة خربهتم زن 

اؼبدرسني ينا وف من االضطرابات السيشوسوماتية، كتأيت اضطرابات اعبهاز النضعل يف اؼبرتبة األكذل مث 
اضطرابات اعبهاز النصيب يف اؼبرتبة الثا ية، مث تعيها بقية األجهزة كىل، اعبهاز الدكراين، اعبهاز النفسل، 
اعبهاز المنفسل، اعبهاز اؽبضعل، اعبهاز الغدم كالمناسعل، اضطرابات اعبعد، كقد أثبمم الدراسة كجود 

 .                                                                                 زبلقة ارتباطيو بني ىذه االضطرابات كمصادر الضغوط الل يناين منها اؼبدرسني

 (:2010)دراسة مسعودي رضا . 14.1.7.1
 .مؤأرات الضغط النفسل لدل اؼبنععني، دراسة مقار ة بني اؼبنععني يف اعبزائر كديب: عنواف الدراسة . أ

 ىدفم ىذه الدراسة إذل مقار ة مسمويات ظهور مؤأرات الضغط النفسل لدل :الهدؼ من الدراسة . ب
اؼبنععني يف اؼبدرسة اعبزائرية بأتراهبم بإمارة ديب بدكلة اإلمارات النربية اؼبمحدة، كمنرفة أثر الضغوط الل 

 .يمنرض ؽبا اؼبنععوف يف البعدين زعى صحمهم النفسية
منعم كمنععة من  46 منععة من إمارة ديب ك51 منععنا، 97 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

اعبزائر، مت اخميارىم بطريقة زشوائية من ؾبعوزة من اؼبدارس االبمدائية بإمارة ديب باإلمارات النربية 
 .اؼبمحدة، كمدينة الوادم باعبزائر

 اسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة اسمبا ة أزدىا الباحث تضعنم ثبلث أبناد رئيسية :أدوات الدراسة . ث
 .ىل االسمجابات احملددة، النبلمات كاألزراض النامة، االضطرابات الناصبة زن الضغوط

أظهرت  مائج الدراسة كجود فركؽ جوىرية بني منععل اعبزائر كمنععل ديب يف : نتائج الدراسة . ج
االسمجابات اعبسدية، كاالسمجابات النفسية، كاالسمجابات السعوكية، كقد كا م ىذه الفركؽ لصاحل 
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منععل إمارة ديب، كعا دٌلم  مائج الدراسة زعى كجود فركؽ يف الدرجة الشعية حملور االسمجابات كالدرجة 
الشعية لقائعة أزراض الضغط النفسل، كالدرجة الشعية لقائعة أزراض الضغط اعبسدية، كالنفسية 

كالسعوكية، ككا م ىذه الفركؽ لصاحل منععل إمارة ديب؛ كعا كأأارت  مائج الدراسة إذل زدـ كجود 
فركؽ دالة بني منععل ديب كمنععل اعبزائر يف أزراض الضغط اعبسدية كالنفسية كالسعوكية، كال يف الدرجة 

 .   (النفسية، اعبسدية، السعوكية )الشعية حملور االضطرابات الناصبة زن الضغوط النفسية كمشو اتو الثبلثة 

 :التعقيب على الدراسات السابقة. 16.1.7.1
        من خبلؿ اسمنراض ـبمعف الدراسات الل تناكلم الضغوط النفسية لدل اؼبدرسني، إتضح أف مهنة 

المدريس أك المنعيم تنمرب من أكثر اؼبهن الل يناين أاغعيها من الضغوط النفسية، فقد توصعم كل الدراسات الل 
مت ذكرىا إذل أف اؼبدرسني ينا وف من الضغوط الناصبة زن فبارسمهم ؼبهنة المدريس، مع كجود اخمبلؼ يف مسمول 

 (اؼبسمول المنعيعل، اػبربة اؼبهنية)كاؼبهنية  (السن، اعبنس، اغبالة النائعية )الضغوط تبنا لعخصائص الشخصية 
 .لععدرسني

ظركؼ :         كعا إتفقم أغعب الدراسات زعى أف أكثر اؼبصادر اؼبسببة لعضغوط اؼبهنية لدل اؼبدرسني ىل
اكمظاظ األقساـ، النبء اؼبهع كالمطور اؼبهع، زدـ توفر الوسائل المنعيعية كاألجهزة البلزمة  )النعل الرتبوم

؛ ظركؼ النعل الفزيقية، زبلقة اؼبنعم بالطالب، زبلقة اؼبدرس (لعمدريس، اغبجم السازل اؼبنعوؿ، األجر 
 .باإلدارة؛ النظم كالبلكائح اإلدارية، زبلقة اؼبدرس دبهنمو، زبلقة اؼبدرس  باجملمعع احملعل،  كزبلقة اؼبدرس بالزمبلء

       كقد توصعم أغعب الدراسات الل مت المطرؽ اليها إذل كجود زبلقة بني الضغوط الل يمنرض ؽبا اؼبدرسني 
 .كظهور بنض االزراض كاإلظطرابات السيشوسوماتية

 : الدراسات التي تناولت موضوع التغيير التربوي .2.7.1 
زعى الرغم من كجود النديد من الدراسات كالبحوث الل تناكلم موضوع المغيري بششل زاـ، االٌ أف        

الدراسات الل إىمعم بالمغيري الرتبوم بششل خاص جد  ادرة، كىذا طبنا يف حدكد ما مت اإلطبلع زعيو من قبل 
الباحثة، أما بالنسبة ؼبوضوع الدراسة اغبارل فعم يمم النثور زعى أية دراسة تناكلم المغيري الرتبوم كعصدر لعضغط 

النفسل، لذلت مت اإلزمعاد زعى الدراسات الل تناكلم المغيري الرتبوم يف اؼبؤسسات الرتبوية من أجل تشوين  ظرة 
 .  زعى اذباىات اؼبدرسني كبول المغيري، ككذا المنرؼ زعى الصنوبات الل يواجهها اؼبدرسني  ميجة زععية المغيري

 :Schertzer 2001دراسة سشيرتز . 1.2.7.1
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 .اذباىات اؼبنععني كبول المغيري يف اسرتاذبيات المنعيم: عنواف الدراسة . أ
 ىدفم ىذه الدراسة إذل تفحص اذباىات اؼبنععني كبول المغيري يف اسرتاذبيات :الهدؼ من الدراسة . ب

 .المنعيم، ككذا المنرؼ زعى دكر اؼبنععني يف المحوؿ كالمغيري، كتأثري المغيري يف اسرتاذبيات المنعيم
 منععا أساسيا يدرسوف يف مدرسة 38 منععا ثا ويا ك40 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت

 .ساكث كيسموف اكتمارك دبيسورم بالواليات اؼبمحدة األمريشية
اسمنعل الباحث يف ىذه الدراسة اؼبقابعة اؼبشمععة اؼبوجهة كقد مشعم أسئعة اؼبقابعة :  أدوات الدراسة . ث

أربع ؿباكر ىل، أ واع المغيري يف اسرتاذبيات المدريس، دكر اؼبنععني يف المحوؿ كالمغيري، تأثري المغيري يف 
 .اسرتاذبيات المنعيم، كأنور اؼبنععني فيعا ىبص المغيري يف اسرتاذبيات المنعيم

 أظهرت  مائج الدراسة بأف اذباىات اؼبنععني الذين يشنركف بأف ؽبم دكرا زاليا يف :نتائج الدراسة . ج
المغيري كا م اهبابية، كباؼبقابل فإف اؼبنععني الذين يشنركف بأف دكرىم ضنيف كغري مهم يف المغيري 

كا م اذباىاهتم سعبية كبول المغيري، كعا أف أغعب اؼبنععني لديهم الرغبة يف اؼبشاركة يف المغيري حبيث 
يصبحوف مشاركني يف مبادرة المغيري لشل يمعشنوا من ربعل اؼبسؤكلية يف تطبيق كتقوًن اسرتاذبيات 

 .   المدريس اعبديدة، ككذا حىت تشوف لديهم اذباىات اهبابية كبول المغيري

 (:2006)دراسة أغالؿ بوكرمة فاطمة الزىراء . 2.2.7.1
 .اإلصبلح الرتبوم يف اعبزائر: عنواف الدراسة . أ

 ىدفم ىذه الدراسة إذل المنرؼ زعى تصور منععل مادة النعـو الطبينية :الهدؼ من الدراسة . ب
ؼبفهـو الشفاءات اؼبنرفية كاؼبنهجية ؼبادة النعـو  (اإلبمدائل، اؼبموسط، الثا وم )لععسمويات الثبلثة 

الطبينية كالل مت إقرارىا ضعن اؼبنهجية اعبديدة لعمدريس الل جاءت هبا المغيريات كاإلصبلحات الل 
 .مسم اؼبنظومة المنعيعية

منعم  100 منعم كمنععة ؼبادة النعـو الطبينية، أم 300 تشو م زينة الدراسة من :عينة الدراسة . ت
 . سنة30 ك12كمنععة بالنسبة لشل مسمول تنعيعل، ترتاكح خدممهم اؼبهنية ما بني 

اسمنععم الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبقابعة اؼبفموحة، كقد مشعم أسئعة اؼبقابعة سؤالني : أدوات الدراسة . ث
ما ىل أنبية تنعيم مادة النعـو الطبينية يف اؼبدرسة اعبزائرية؟، ما ىل كفاءات النعـو : رئيسيني نبا

 .اؼبنهجية الل أ م مطالب بإكساهبا لععمنعم؟
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 بينم  مائج الدراسة أف منععل النعـو الطبينية لععسمويات المنعيعية الثبلثة يفمفركف :نتائج الدراسة . ج
إذل المصور الشامل لشفاءات النعـو اؼبنرفية الل حددت زعى مسمول اؼبناىج اعبديدة، كينا وف من 

من  % 36صنوبة تصور كفاءات النعـو الذين ىم مطالبني بإكساهبا لععمنعم، فقد بينم النمائج أف 
اؼبنععني لديهم فهم سيئ أك تصور تناكيب أم ىبعطوف بني زناصر الشفاءة اؼبنرفية كالشفاءة اؼبنهجية، 

ال يفهعوف  % 27.66لديهم فهم جزئل مع بنض اػبعط يف الصياغة بني اؼبنريف كاؼبنهجل ك % 26ك
 فقط لديهم فهم جزئل لعشفاءة اؼبنرفية كبدكف أخطاء؛ أما % 7.33أيئا خاصا بالشفاءة اؼبنرفية، ك

ال يفهعوف أيئا خاصا  اؼبنععني من % 33بالنسبة لشفاءات النعـو اؼبنهجية فقد بينم النمائج أف 
 لديهم فهم سيئ أك تصور تناكيب أم ىبعطوف بني زناصر الشفاءة % 31.66بالشفاءة اؼبنهجية، ك

لديهم فهم جزئل مع بنض اػبعط يف الصياغة بني اؼبنريف  % 18.33اؼبنرفية كالشفاءة اؼبنهجية، ك
 .فقط لديهم فهم جزئل لعشفاءة اؼبنهجية كبدكف أخطاء % 8.66كاؼبنهجل، ك

        يمضح من خبلؿ الدراسة األكذل أف منظم اؼبدرسني لديهم الرغبة يف إأراكهم يف زععية المغيري ألف ذلت 
يسازدىم زعى تقبل المغيري كفهعو فها جيدا، كيبشنهم ذلت من ربعل مسؤكلية تطبيق اؼبناىج كطرؽ المدريس 
اعبديدة؛ أما بالنسبة لعدراسة الثا ية فيمضح أف أغعب اؼبدرسني تنقصهم اؼبنعومات الشافية لمطبيق اؼبناىج الل 

 .جاءت هبا المغيريات كاالصبلحات الل أدخعم زعى اؼبنظومة المنعيعية يف اعبزائر
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 
 

 الثانيؿ ػػػػػػػالفص
 الضغط النفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

 الثاينؿ ػػػالفص

 الضغػػػػط النػػػفسل

 
 :تمهيد  .1.2

       من اغبقائق الل اسمقرت يف حياتنا اؼبناصرة أ و من النادر أف ينصم الفرد  فسو مهعا أكيت من قوة من تأثري 
المنرض لعضغوط، لشوف الضغوط أحد اؼبظاىر الرئيسية يف حياتنا اؼبناصرة، الل تمسم بالمغيريات السرينة يف كل 

اؼبيادين كاجملاالت النععية كاالقمصادية كاالجمعازية، كفبا ال ريب فيو أف ىذه المغيريات اؼبمسارزة الل تطرأ زعى 
الفرد ذبنعو يقع ربم كطأة الضغوط، كىذا ما جنل النععاء كالباحثني يولوف اىمعاما أديدا ؼبوضوع الضغوط ؼبا 

 .لو من تأثري كبري زعى األفراد يف ـبمعف مناحل اغبياة

       كمن أجل الوصوؿ إذل تشوين مفهـو أامل ككاضح زن الضغوط النفسية، سوؼ كباكؿ من خبلؿ ىذا 
الفصل المطرؽ إذل كل اعبوا ب اؼبرتبطة دبوضوع الضغوط النفسية، كىذا من خبلؿ اسمنراض ـبمعف االذباىات 

الل تناكلم مفهـو الضغوط، كأىم النظريات كالنعاذج اؼبفسرة لو، مع ربديد أىم اؼبصادر اؼبسببة لعضغوط كاآلثار 
السعبية الناصبة زنها، ككذا ربديد أىم طرؽ قياس الضغوط، كأخريا اسمنراض بنض طرؽ كأساليب إدارة الضغوط 

 .         النفسية

 :مفهـو الضغط .2.2
زعى الرغم من الشمابات اؼبخمعفة حوؿ موضوع الضغط النفسل من جا ب اؼبهمعني بالصحة النفسية        

كالبد ية، إال أف زبارة أك مفهـو الضغط أك الضغوط ال تنع الشلء  فسو ؽبم صبينا، كىذا لصنوبة إهباد تنريف 
، (2000زسشر، ) ؿبدد ؼبفهـو الضغط بازمباره تشوين فرضل كليس أيئا مععوسا كاضح اؼبنادل من السهل قياسو

كزعى ىذا األساس تنددت ككثرت اؼبفاىيم اؼبمنعقة بالضغط النفسل، كلشن زعى الرغم من تندد مفاىيم الضغط 
 :رئيسية ىل اذباىات درج ضعن ثبلثينفإف منظعها  منها زعى أساس ؿبدد ككاضح، كل النفسل كا طبلؽ

 االسمجابة الصادرة بإزاء اؼبثري،  طريقة، المنريف زعى أساسلعضغط احملدثة  كاؼبسببات اؼبثريات أساسالمنريف زعى
أبو ضبيداف كالنزاكم، )، كما يموسطهعا من زععيات داخعية كالمنريف زعى أساس المفازل بني اؼبثري كاالسمجابة
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، حيث اسمخدـ االذباه األكؿ كععة الضغط يف إأارة إذل األحداث كالظركؼ بوصفها مثريات، أما االذباه (2001
الثاين اسمخدـ كععة الضغط ليشري إذل االسمجابة كبو األحداث كالظركؼ الل يواجهها الفرد يف حياتو 

، كاالذباه الثالث يرل أف الضغط ىو  ماج تفازل الفرد مع البيئة، كأف الضغط وبدث زندما تمجاكز (الضواغط)
 تفصيل كأرح ىذه كسيمم فيعا يعل ،(2006حسني كحسني، )مطالب البيئة قدرة الفرد زعى المنامل منها 

  :االذباىات الثبلثة

 :تعريف الضغط على أساس المثير. 1.2.2
       يرتشز تنريف الضغوط يف ىذا االذباه زعى أحداث اغبياة كاؼبثريات البيئية الضاغطة، حيث يسمخدـ مفهـو 

الضغوط لئلأارة إذل القول اػبارجية الل تسبب لعفرد مشقة أك إجهاد، فالضغط ىنا يشري إذل أم حدث يدركو 
 (.2006 حسني كحسني ،)الفرد زعى أ و يبثل هتديدا لو 

تنريف الضغوط يف ىذا االذباه من اؼبفاىيم السائدة يف حقعل الفيزياء كاؽبندسة، كالل تنرؼ      كينبثق     
 حيث يشري مفهـو الضغط إذل القوة أك الشدة الل سبارس زعى (Stimuli)الضغوط زعى أساس اؼبثريات اػبارجية 

، كيسمخدـ مصطعح ( Servant parquet, 1995)األجساـ كتؤدم بذلت إذل تغيري أشعها أك ربطيعها 
 و كععا زادت تعت أالضغط كاإلجهاد قياسا زعى أف لععندف قدرة منينة يف احمعاؿ األضباؿ الواقنة زعيو، ك

 كذلت بسبب الضغط كحينعا تقل ، طاؽ حد اؼبرك ة، كيؤدم اإلجهاد إذل المشوه يف اؼبندفزن األضباؿ زبرجو 
ينود اؼبندف إذل حالمو األصعية، كقياسا زعى ذلت القا وف فإف الضغوط الواقنة زعى الفرد سبثل األضباؿ، فشععا 

فعصطعح  ؛(2010 مسنودم،)تضازفم كاأمدت كخرجم زن  طاؽ احمعاؽبا أدت إذل المشوىات النفسية 
أك إذل القول  الضغوط ىنا يشري إذل اؼبمطعبات أك النراقيل كاؼبنيقات احمليطية الل ال يقول الفرد زن مواجهمها،

اػبارجية الل تسبب تشويها ماديا يف ىيشل اعبسم أك تنطيبل لوظائفو، كبذلت يصبح الضغط مرادفا لععثري أك 
تضغط زعى الفرد كذبنل من الصنب زعيو المشيف مع  يولوجية اللسلاحملرؾ، فالضغوط ىل اؼبثريات النفسية كالف

 .(2003مسنودم، )اؼبواقف، كربوؿ دكف أداءه لنععو بفازعية 

مثريات أك تغريات يف البيئة الداخعية أك اػبارجية زعى درجة من الشدة  القوؿ أف الضغوط ىل كيبشن        
كالدكاـ دبا يثقل القدرة المشٌيفية لعشائن اغبل إذل حده األقصى كالل يف ظركؼ منينة يبشن أف تؤدم إذل اخمبلؿ 

 . (,Rees 1976)السعوؾ أك زدـ الموافق، أك االخمبلؿ الوظيفل الذم يؤدم إذل اؼبرض 
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ف تنريف الضغوط كفقا ؽبذا الموجو بأهنا اؼبثريات الضارة يف البيئة احمليطة كالل قد تشوف  فسية أك ؾكعا ًن        
 أك ىل اؼبثريات كاؼبمطعبات اػبارجية لعحياة أك النززات كاألفشار الداخعية الل ،مادية أك اجمعازية مؤقمة أك دائعة

 (.2010مسنودم، )تطعب منا المشيف 

أ و كافة اؼبمغريات اؼبرتبطة بأحداث  Holmes & Rahi (1967)  كينمرب الضغط زند كل من ىوؼبز كراىل       
اغبياة كتغريات البيئة اػبارجية سواء كا م اهبابية أك سعبية، كالل من أأهنا أف تششل ضغطا زعى الفرد، حيث 

أأار ىذاف الباحثاف إذل أف أحداث اغبياة ؽبا تأثريات زعى األفراد، كزعى ىذا األساس قاما بمحديد أحداث 
 ،"مقياس تقدير الموافق االجمعازل"أظباه بػ  بإزداد مقياس ااغبياة الضاغطة، كا طبلقا من ىذه األحداث قاـ

 حدث يبثل مواقف زائعية كأخصية كمهنية ؽبا أبناد اقمصادية كاجمعازية، كيوجد 43حيث وبموم اؼبقياس زعى 
كقد خصصم الدرجات النالية لؤلحداث األكثر ، 100 ك11كزف ؿبدد لشل حادثة، كترتاكح األكزاف ما بني 
 يف حني أف الدرجات اؼبنخفضة قد مت زبصيصها لؤلحداث األقل ،خطورة يف حياة الفرد مثل كفاة الزكج كالطبلؽ

، كأظهر اؼبقياس أف األفراد ذكم الدرجات اؼبرتفنة يف أحداث ضغطا مثل تغيري النادات الغذائية كـبالفة األ ظعة
اغبياة الضاغطة يمنرضوف لئلصابة باألمراض، كذلت باؼبقار ة باألفراد ذكم الدرجات اؼبخفضة زعى اؼبقياس 

    (.2006حسني كحسني، )

 ىوؼبز كراىل إذل أف تراكم أحداث اغبياة يؤدم إذل اضطراب الصحة النفسية كالبد ية لئل ساف، كقد يؤكدك        
 زشر أهرا لدل الفرد، هبنعنا  منبأ بأ و اثع كحدة من الضغوط خبلؿ 150بينم الدراسات أف تراكم ما ينادؿ 

كإذا زادت درجة  اخل،.. كذلت كاأل فعو زا أك المهاب اؼبفاصل،سيمنرض ؼبرض ما خبلؿ الفرتة القادمة من حياتو
، حيث ربط راىل بني ارتفاع درجة الفرد زفا كحدة ضغط فإف احمعاالت إصابمو دبرض سيمض300 الفرد زعى

زعى مقياس ربعيل الضغوط كارتفاع اغبساسية لعنوبات القعبية كبنض األمراض األخرل، كعا أكضح تولفن أف 
إبراىيم زبد ؛ 2006لوكيا كبن كركاؿ، )ىناؾ ارتباط بني زيادة الدرجة زعى ىذا اؼبقياس كاحمعاؿ المنرض لعشسور 

 . (1998السمار، 

 الضغط كفقا ؽبذا الموجو بأ و منبو بيئل كقد يشوف حدثا كاحدا أك  Sarafino (1990)        كينرؼ سارفينو
ؾبعوزة من الظركؼ يدركها الفرد زعى أهنا مهددة أك مؤذية ينمج زنها مشازر الموتر كتدزى ىذه بالضواغط 

Sarafino, 1990).)  
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يولوجية ك فسية قد سلضغط زند فعيمشر كباين يوازم النوامل الضاغطة الل تسبب توتران ذا طبينة ؼ        كا
يقصر مداىا أك يطوؿ، كعا قد تنشأ داخل الشخص أك يف احمليط اػبارجل، كهبذا يشوف الضغط ىو الضاغط يف 

الوقم ذاتو، كزعيو فضغوط النعل ما ىل إال زوائق لعسعوؾ اإل ساين، فهل تفرض زعى الفرد أف يشوف ممجها 
حبواسو كطاقمو النفسية كالنقعية إذل مصادر الضغوط من أجل المشيف منها، فبا هبنل من الصنب زعيو أف يؤدم 

زععو با مباه زارل، كعا أف الضغوط زبعق  وزا من اؼبضايقة كاإلحباط فبا يؤثر سعبا زعى اغبالة اؼبزاجية كالدافنية 
  (.2003مسنودم، )لعنعل كزعيو ينخفض مسمول األداء 

 إذل قصر مصادر ضغوط البيئة كمسبباهتا كفيلما سبق ذكره أف أصحاب ىذا االذباه ًن     بلحظ من خبلؿ     
 دكف األخذ باالزمبار القول الذاتية لعفرد أك ،لفردبازعى اؼبثريات كاألحداث اؼبخمعفة اؼبوجودة يف البيئة احمليطة 

  .ردكد أفنالو الل يبديها ذباه ىذه اؼبثريات الل ينمج زنها ؾبعوزة من المغريات النفسية كاعبسعية

 :تعريف الضغط على أساس االستجابة .2.2.2
ينظر أصحاب ىذا المناكؿ إذل الضغوط زعى أهنا اسمجابة ألحداث مهددة تأيت من البيئة، كؽبذا فهل سبثل        

ردكد الفنل الل تصدر زن الفرد إزاء اغبدث، كينرؼ الضغط زعى حسب ىذا االذباه زعى أ و ممغري تابع، دبنىن 
أف الضغوط ىل اسمجابة لعحدث، كىذه االسمجابة قد تنعل مرة أخرل كعثري يؤدم إذل ظهور اؼبزيد من 

االسمجابات، كىذه االسمجابات ممنددة األكجو حيث تمضعن تغرٌيات يف الوظائف اؼبنرفية كاال فنالية 
 كزعى ىذا األساس فإف مفهـو الضغط كفقا ؽبذا االذباه يرتشز زعى اغبالة الداخعية لعشائن كالفسيولوجية لعجسم،

النضوم حيث ينرؼ الضغط زعى أ و ردكد الفنل اال فنالية كالفسيولوجية الل تنجم زن المنرض لؤلحداث، 
 (.2006 حسني كحسني،)

، زعى ازمبار Cannon 1932النمائج الل توصل إليها كا وف زعى         كقد اسمندت كجهة  ظر ىذا االذباه
 Emergency يف حالة الطوارئ  فنل اعبسم الذين اسمخدموا زبارة الضغط كزرفو برد الباحثنيأ و من أكائل

Response، كأأار إذل مفهـو اسمجابة اؼبواجهة أك اؽبركب الل قد يسعشها الفرد حياؿ تنرضو لععواقف اؼبؤؼبة 
يشوف أكؿ باحث قاـ بدراسة تأثري ىذا اؼبفهـو زعى اإل ساف، بند أف كا م دراسة قد  كعا أ و ردبا يف البيئة،

 كلقد كشفم األحباث (.2003مسنودم، )الضغوط مقمصرة زعى حقل الفيزياء كاؽبندسة بازمبارىا زوامل طبينية 
الل قاـ هبا كا وف زعى أف االسمجابات اال فنالية كاػبوؼ تسبب تغريان يف الوظائف الفسيولوجية لعشائن اغبل 

كقد قادتو ىذه كيرجع ىذا إذل المغريات الل ربدث يف إفراز اؽبرمو ات كالل هتيئ اعبسم ؼبواجهة اؼبواقف الطارئة، 
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، أم Homeostasisالدراسة الكمشاؼ آلية يف جسم اإل ساف تساىم يف احمفاظو حبالة من االتزاف اغبيوم 
كالرجوع غبالة الموازف النضوم كالشيعيائل با مهاء الظركؼ كاؼبواقف  القدرة زعى مواجهة المغرٌيات الل تواجهو،

 فإف أم مطعب خارجل بإمشا و أف ىبل هبذا الموازف إذا فشل اعبسم يف المنامل اؼبسببة ؽبذه المغريات، كمن مث
منو، كىذا ما ازمربه كا وف ضغطا يواجهو الفرد كالذم ردبا قد يؤدم إذل مششبلت زضوية إذا أىخٌل بدرجة زالية 

من اؼبعشن ربعل الضغوط زندما تشوف خفيفة أك منمدلة، غري أ و ، إذ (2000 زسشر،) بالموازف الطبينل لعجسم
أك تشوف آثارىا قاسية، فإهنا تقود إذل اضطراب النظاـ البيولوجل لعفرد، كعا اكمشف  زندما تدـك لفرتة طويعة

هتيئ اعبسم فسيولوجية كا وف أف االسمجابة لعضغط تنمج زن تنشيط اعبهاز النصيب اؼبسمقل، كتنمرب اسمجابة 
سمورا، )ؼبواجهة اؼبواقف الضاغطة كسبشنو من االحمفاظ باتزا و اغبيوم كالمشيف أثناء المنرض لعشدائد أك الضغوط 

1997 .)

من أأهر الباحثني الذين زرفوا الضغط زعى أساس االسمجابة كينمرب   Hans Selye       كينمرب ىا ز سيعل 
األب اؼبؤسس لبحوث الضغوط، حيث يند أكؿ من اسمخدـ مصطعح الضغط يف اجملاؿ البيولوجل ليشري بو إذل 

كليشري أيضا إذل ؾبعوزة المغرٌيات الغري ؿبددة ألم " داخل اعبسد  Wear and tearحالة من المعزؽ كالبعى “
 من 1946مطعب أك حدث خارجل كاؼبسببة لعضرر، كمن مث فهو أكؿ من كضع ىذا اؼبفهـو حيز المطبيق زاـ 

خبلؿ الدراسات اؼبنععية الل قاـ هبا كالل زعى أساسها صاغ مفهومو اػباص لعضغوط، كقد زرؼ سيعل الضغوط 
بأهنا االسمجابة الفسيولوجية الل ترتبط بنععية المشيف، فاعبسم يبذؿ ؾبهودا لشل يمشيف مع الظركؼ اػبارجية 

كالداخعية ؿبدثا مبطا من االسمجابات غري النوزية الل ربدث حالة من السركر أك األدل كىو االسمجابة غري احملددة 
 .(Selye, 1980) الل يسمجيب هبا اعبسد ألم مطعب يفرض زعيو 

الضغط بأ و اسمجابة فسيولوجية أك سيشولوجية ؼبمطعبات موضوزة Smither ( 1992 )كعا زرؼ ظبيثر       
كمن بني الباحثني أيضا الذين ، ( (Smither, 1992زعى الفرد، سواء كا م يف اؼبواقف اؼبسرٌة أك غري اؼبسرٌة 

 حيث زرفا الضغوط زعى أهنا رد فنل  Steers & Black (1994)زرفوا الضغط زعى أ و اسمجابة، سمريز كببلؾ 
بدين كا فنارل ذباه اؼبواقف المهديدية يف البيئة، كىذا المنريف يشري إذل أ و كععا كاف ىناؾ  قص يف قدرات 

كإمشا ات األفراد لعموافق مع ممطعبات بيئمهم، فإهنم يشنركف بالضغط كيشو وف غري قادرين زعى االسمجابة مع 
 (. 2006 حسني كحسني،)اؼبثريات البيئية 
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 أك من خبلؿ  اسمجابة الفرد ؽبا خبلؿفإ و يسمدؿ زعى كجود الضغوط منكا طبلقا من ىذه المناريف        
سمخدـ أمباط االسمجابة تكزعيو ردكد الفنل اال فنالية كالفسيولوجية الل تنجم زن المنرض ألحداث ضاغطة، 

كعقاييس إجرائية لعضغوط، كيبشن االسرتأاد هبا يف قياس اػبعل الوظيفل أك األمراض الل يمنرض ؽبا الفرد  ميجة 
ؼبا كقع زعيو من ضغوط، كمن مث فالقياسات النفسية كفق ىذا االذباه سبيل إذل الرتكيز زعى قياس اػبعل أك زدـ 

 أما من الناحية البيولوجية فإف البحوث اؼبناصرة تنزع إذل ازمبار ؛المشيف باسمخداـ اسمقصاءات األزراض النفسية
، الوظائف احملورية لعجهاز النصيب كوسيط بني الوظائف اعبسعا ية كالوظائف النفسية يف حاالت الضغوط

 .(2010 مسنودم،)

أف تفسريىم لعضغوط بع زعى األسس   من خبلؿ اسمنراض كجهة  ظر أصحاب ىذا االذباه  بلحظ       
الفسيولوجية حبيث كاف تركيزىم بششل أكرب زعى اعبوا ب الفسيولوجية لبلسمجابة دكف األخذ بنني االزمبار 

  . اعبوا ب اؼبنرفية كالنفسية

: تعريف الضغوط على أساس التفاعل بين المثير واالستجابة .3.2.2
زيرِّؼ الضغط النفسل حسب ىذا االذباه زعى أ و  ماج تفازل بني اؼبثري كاالسمجابة، فالضغط ىنا ليس        

دبثريات بيئية كال اسمجابة لعحدث، كإمبا ىو زبلقة تفازل بني الشخص كالبيئة، كالضغط وبدث زندما تمجاكز 
اؼبطالب البيئية مصادر الفرد كإمشا اتو لععواجهة، كزعى ىذا األساس فإف الضغط النفسل يشوف  ميجة غبدكث 
اضطراب يف النبلقة بني الشخص كالبيئة، فالشخص زندما يدرؾ اؼبوقف يف البيئة بوصفو هتديدا أك ربديا لو مث 
يقيم مصادره كإمشا اتو من حيث ىل غري كافية إلدارة اؼبوقف الضاغط ىنا وبدث الضغط، فاغبدث الضاغط 

 كيوصف (. 2006حسني كحسني، )ليس ىاما، كلشن إدراؾ الفرد لو ىو الذم يششف زن كيفية المنامل منو 
ىذا االذباه بالموفيقل حبشم تناكلو الشعل ؼبفهػـو الضغط، حيث يركز زعى المفازبلت اغباصعة بني الظركؼ 

احمليطية اؼبوضوزية كالل يدركهػا الفرد كنوامل منيقة لنشاطو النفسل كالنضوم، كما يرتتب زن ذلت من أزراض 
 كاؼبمعثعػة يف ،كآثارهالضاغط مرضية، مع مرازاة النوامل الوسيطة الل تموسط زبلقات المفازل القائعة بني اؼبوقف 

؛ 1998بن طاىر بشري، ) اخل...مبط الشخصية، كاسرتاتيجيات اؼبقاكمة اؼبمبناة، كالنوامل الفردية كاعبنس كالسن
 (.2010 مسنودم،

( 1984)       كمن أبرز الباحثني الذين زرفوا الضغط زعى أ و تفازل بني اؼبثري كاالسمجابة الزكراس كفولشعاف 
Lazaurs & folkman حيث زرٌفا الضغط بأ و زبلقة خاصة بني الفرد كالبيئة كالل يقدرىا الفرد زعى أهنا أاقة ،



 

 46 

فريل أف الضغط  Cox( 1980)كمرىقة أك أهنا تفوؽ مصادره لعمنامل منها كتنرض صحمو لعخطر، أما كوكس 
ينشأ  ميجة أم صراع بني اؼبطالب اؼبعقاة زعى الفرد كقدرتو زعى المنامل منها، حيث يفشر الفرد يف اؼبطعب 

كيفشر يف قدراتو كأف اخمبلؿ الموازف بني الطرفني ىو السبب يف ظهور الضغط، كأف ىذا الضغط ينمج من تفازل 
الفرد مع بيئمو سواء كا م ىذه البيئة داخعية أك خارجية، كيربز زندما يشوف ىناؾ تنارض بني حاجات الفرد 

كقدرتو زعى تعبية ىذه اغباجات، كيظهر زعى أشل اسمجابات ممنوزة هتدؼ إذل خفض مسمول الضغوط 
كتنقسم إذل  وزني من االسمجابات، اسمجابات فسيولوجية كالل هتدؼ إذل تسهيل مواجهة اغبدث الضاغط 

كتوصف بأهنا ميٌسرات اؼبواجهة، كاسمجابات  فسية هتدؼ إذل ربديد طرؽ اؼبواجهة كربموم ىذه األخرية زعى 
، كيف  فس االذباه يرل تايعور (Cox, 1980)االسمجابات اؼبنرفية كالسعوكية كالل توصف بأهنا آليات اؼبواجهة 

أف الضغط النفسل ىو زععية تقوًن لؤلحداث إذا كا م مؤذية كمهددة أك مثرية لعمحدم، كتشوف االسمجابة ؽبذه 
؛ كعا ينرؼ ىوسن ك يفل (2008سبلمل، ) األحداث زعى مبط تغريات ا فنالية، سعوكية، فسيولوجية كمنرفية

(1994 )Husen & Neville الضغوط بأهنا زبلقة خاصة بني الشخص كالبيئة، كالل يمم تقيعها من خبلؿ 
 (. 2006حسني كحسني، )الشخص بأهنا ترىق كتفوؽ مصادره كزباطر برفاىيمو كصحمو النفسية، 

 إذل الضغوط زعى أهنا  ميجة أك ) 2001Hellrigle et al (كيف  فس السياؽ يشري ىيعرجل كأخركف         
اسمجابة زامة تصدر زن الفرد لعموافق مع حدث أك موقف يضع مطالب بيئية أك  فسية خاصة زعيو، كزندما 

يشنر أف مطالب اؼبوقف تفوؽ قدرتو زعى االسمجابة ؽبا يشوف اإلحساس بالضغط، كهبذا فإف الضغوط تشعل 
  (.2006 حسني كحسني،( تفازل الفرد مع البيئة،

النضوية، كإمبا كذلت زعى االسمجابة سمجابة لعضغط ال تموقف فقط زعى        إف ىذا االذباه يرل أف اال
االسمجابة لعضغط ترتبط كذلت بالفشرة الل يشوهنا الفرد زن اؼبشاف الذم يشغعو، كزن ك ة،اؼبنريفاالسمجابة 

 ما ىو منمظر منو، كزعيو فالضغط ال يموقف زعى اؼبوقف  ربقيقتوقناتو اػباصة دبمطعبات احمليط، ككذا إمشا ياتو
اػبارجل، بقدر ما يموقف زعى االسمجابة اؼبنرفية، كطبينة المفاسري كاؼبناين الل يضفيها الفرد زعى ىذا اؼبوقف 

  (.1998بن طاىر بشري، )

الضغوط النفسية زععية  من خبلؿ ىذا المناكؿ ؼبفهـو الضغط النفسل كفقا ؽبذا االذباه، يبشن القوؿ أف       
من  ، كىذاية مسمعرة بني مثريات الضغط اؼبوجودة يف البيئة من  احية كبني الفرد من  احية أخرلؾتفازعية كديناـ
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خبلؿ اسمجابمو اؼبنرفية كطبينة المفسري الذم يقدمو لععوقف الضاغط، كمن مث فإف ىذا االذباه صبع بني 
  .االذباىني السابقني يف تنريف الضغوط النفسية

 :النماذج والنظريات المفسرة للضغط .3.2
بد ية بيولوجية،  )تند الضغوط النفسية من الظواىر اإل سا ية اؼبنقدة الل فيسِّرت زعى أسس ممنددة        

، كعا تند من الظواىر اإل سا ية الل فيسِّرت كفقا الذباىات ـبمعفة تبىن فيها (زقعية منرفية، سيشولوجية كاجمعازية
كل اذباه أساسا كمبدءا منينا يف تفسريه ؽبذه الظاىرة، كقدمم يف ؾباؽبا الشثري من القوازد كاؼببادئ النظرية الل 

بينم طبينمها كديناميشيمها كاآلثار كالنمائج الل تنمج زنها، كزعى ىذا األساس تنددت كاخمعفم النظريات 
 : كالنعاذج اؼبفسرة لعضغوط النفسية، كمن أىم النظريات كالنعاذج الل حاكلم تفسري الضغوط  ذكر ما يعل

  : Hans Selye   سيليزنموذج ىاف .1.3.2
 الرائد أك األب الركحل ؼبوضوع الضغوط، كلقد جاء اكمشافو لعضغط Hans Selye        ينمرب ىا ز سيعل 

زن طريق الصدفة أثناء إجراءه لبحوثو زعى اؽبرمو ات اعبنسية يف النشرينيات، حيث الحظ بند حقن فرياف ذباربو 
، Adrenal Glendبأ سجة غددية غري منقعة حدكث ردكد فنل غري كاضحة منها المضخم يف الغدة االدر الية 

، كظهور قرحة يف اعبهاز اؽبضعل؛ كيف  Thymus Glendتضاءؿ كضعور يف بنض اغباالت لعغدة الميعوسية 
ذبارب الحقة يف الثبلثينيات كجد أف ىذه األزراض تظهر مع مصادر ضغط أخرل مثل اغبرارة، الربكدة، اعبركح، 

، كا طبلقا من ىذه (2000 زسشر،)الندكل، المنرض ألأنة اكس، اغبقن باأل سولني كغريىا من اؼبؤثرات 
 ىاا إذل أف ىناؾ اسمجابة ممسعسعة لعضغوط من اؼبعشن المنبؤ هبا أسم1936األزراض توصل سيعل يف سنة 

 Genral، أك صبعة األزراض المشٌيفية النامة Biological stress Syndromeؾبعوزة األزراض اغبيوية لعضغط 

Adaptaion Syndrome  كالل بشار إليها بالرمز GAS ( ،1998ىيجاف) كيصف سيعل صبعة األزراض ،
المشٌيفية النامة بأهنا االسمجابات الفسيولوجية النامة كغري النوزية كبو الضواغط الل هتدد الوظائف الفسيولوجية 
لعجسم، كأف المشيف غري الناجح مع الضواغط يؤدم إذل أمراض المشيف مثل الموتر الزائد كالسرطاف كاألمراض 

 يشري إذل تعت القول Stressorغط كامصطعح الض، ك(2006حسني كحسني، )النفسية كالمهاب اؼبفاصل 
، كالل يشوف ؽبا القدرة زعى إ شاء حالة ضغط (فيزيقية، اجمعازية،  فسية)كاؼبؤثرات الل توجد يف اجملاؿ البيئل 

 أم حادث ينعل بوصفو منٌبها يفرض مطالب زعى الفرد أك اجملعوزة أك اؼبنظعة، ككه، (1999الرأيدم، )
كيمسبب يف إثارة السعوؾ كربريشو، فالضواغط البسيطة ينمج زنها رد فنل الضغط اؼبنمدؿ كالضواغط الشديدة 
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، أما مصطعح الضغط فينرب زن اغبادث ذاتو أم كقوع (1998أضبد زبد اػبالق، )ينمج زنها ردكد أفناؿ زائدة 
 (. 1999 الرأيدم، )الضغط بفازعية الضواغط كىذاف اؼبصطعحاف مشمقاف من النعـو الفيزيائية 

      كصبعة األزراض المشٌيفية النامة ىل ميشا يـز دفازل ينشط يف مواجهة أم حدث هتديدم يف ؿباكلة منو   
ػبفض االضطراب الفسيولوجل كالنفسل كإزادة ربقيق االتزاف لعشائن النضوم، إذ أف الفرد تشوف لديو مصادر 

ؿبددة كمماحة لعمشيف مع اؼبوقف البيئل، فإذا اسمنفذت كاسمهعشم الطاقة اؼبوجودة لديو يف ؿباكلة لعمشيف مع 
، كا طبلقا من ىذا (2006حسني كحسني، )البيئة زندئذ يصبح مريضا كردبا يبوت قبل أف يسمطيع إزادة االتزاف 

 جسديان كاف أك  فسيان، المنريف يبشن أف  سمنمج أف ىذا اؼبيشا يـز الدفازل يواجو أم مطعب مهعا كاف  وزو
 أم أهنا قد ربدث من قبل أم زضو من أزضاء ،إهبابيا أك سعبيا، حبيث وبدث اسمجابة فسيولوجية غري ؿبددة

 كيضيف سيعل بأف الضغط يبثل اعبا ب اآلين ،اعبسم حىت يسمطيع اعبسم المشيف مع اؼبطعب اؼبفركض زعيو
 الل ربدث مع الزمن خبلؿ البل وزيةبينعا النرض الناـ لعمشيف ىو ؾبعوع المغريات " اسمجابة- زدكاف "ؼبركب 

:  كىلسبثل مراحل لعدفاع ضد الضغط  كيبر بثبلث مراحل ممناقبة ،(2010 ،مسنودم)المنرض ؼبنبو ضاغط 

كيف ىذه اؼبرحعة يظهر اعبسم تغريات كاسمجابات تمعيز هبا درجة  :Alarm Phase اإلنذار أو التنبيومرحلة . أ
 :  المنرض اؼببدئل لعضاغط كىل مرحعة تمسم بالسرزة ترتجم اسمجابة الفرد لععثري كتنقسم إذل مرحعمني نبا

 كيطعق زعى ىذه اؼبرحعة مرحعة اال ززاج، كتبدأ ىذه اؼبرحعة باال مباه :Shock Phaseمرحلة الصدمة  -
لوجود حدث ضاغط كىذا اال مباه يولد تغريات فسيولوجية  ميجة السمثارة اعبهاز النصيب، كتظهر تغريات 

، ك قص يف حيوية   سرزة خفقاف القعبسبثل يف تفسيولوجية لعجسم  ميجة لعمنرض لعحدث الضاغط
النضبلت، كالبفاض يف حرارة اعبسم، كبازدياد ضغط الدـ، ك قص اغبعوضة يف اؼبندة، كالبفاض يف زدد 

: رتفاع زابر يف  سبة السشر يف الدـ، يصاحب ذلت اسمجابات ا فنالية حادة، مثلاالشريات البيضاء، ك
 .الغضب، اػبوؼ، الموتر، كاالىمياج

كيف ىذه اؼبرحعة يمحوؿ اعبسم ؼبواجهة  :Counter Shock-Phase المرحلة المضادة للصدمة -
اغبدث الضاغط، حيث يمعقى اؼبخ إأارة بوجود إثارة من خارج اعبسم فريسل رسائل كيعيائية إذل صبيع 

أجهزة اعبسم إلزبلف حالة الطوارئ، فريتفع ضغط الدـ كتمسع حدقة النني كوبدث الشد النضعل كمن مث 
هبهز اعبسم  فسو ؼبواجهة المهديد الذم يواجهو، كذلت زن طريق إفراز اؽبرمو ات من الغدد الصعاء فبا 

يرتتب زن ذلت سرزة  بضات القعب كارتفاع ضغط الدـ كىذا اسمندادا ؼبواجهة اغبدث الضاغط، كينمج 
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السشر يف الدـ بسبب إفراغ األدرينالني من لب الشضر، فبا يزيد زن ذالت تغريات يف اعبسم مثل البفاض 
من مقاكمة اعبسم، فإذا صار الضغط ـبففا زاد اعبسم إذل حالمو الطبينية، أما إذا اسمعر أك ازدادت أدتو 

كيف حاؿ كاف الضاغط من الشدة بدرجة كبرية جدا . فإف النضوية تنمقل إذل اؼبرحعة اؼبوالية مرحعة اؼبقاكمة
فإف اؼبقاكمة تنهار، كيمنرض الفرد لؤلمراض إذ أف منظم أمراض الضغط مرتبطة هبذه اؼبرحعة أك ربدث 

 (.2000، ؿبعد السيد؛ 2010؛ مسنودم، 2006 حسني كحسني، ) .الوفاة

  :Resistance المقاومةمرحلة . ب
 يسمخدـ الفرد مصادره إذل حد ما ؼبواجهة اغبدث الضاغط أك المشيف منو حيث زبمفل كيف ىذه اؼبرحعة       

وباكؿ اعبسم المشيف مع اؼبطالب ؼ المغريات الل حدثم يف اؼبرحعة السابقة كيمجو اعبسم كبول اؼبقاكمة،
الفسيولوجية الل تقع زعى كاىعو، كذلت بمحريشو جملعوزة من أجهزة الدفاع ضد النامل الضاغط حيث يناط 

، ىاتنامل  شاط بازدياد حجم الغدة الشضرية كالدكر الرئيسل لعهيبوثبلموس كالغدة النخامية، الشلء الذم يسعح
ك شوص سريع يف الغدة الصنمريية كسائر األزضاء الععفاكية، كتزداد مقاكمة اؼبثريات ( 2006 لوكيا كبن زركاؿ،)

الل تؤثر زعى سبثيل السشر كالربكتني كسبنع  (تيزكفرالشعورتيزكؿ كالشو) Glucocorticoïdeبفضل اؽبرمو ات القشرية 
غبالمو الطبينية كزندئذ يشنر الفرد بأ و قد فإف اعبسم ينود ، كإذا قبحم اؼبقاكمة المفازبلت االلمهابية كاغبساسية

 ؼبدة طويعة فإف طاقة اعبسم زعى المشيف تصبح منهشة لضغطتنرض الفرد ؿ، لشن إذا اسمعر تغعب زعى الضغط
 .(1997سمورا، ) يف اؼبرحعة الثالثة  الفرديدخلك كمن مث تفشل اؼبقاكمة كؾبهدة

: اإلنهاؾمرحلة . ج
       ىذه اؼبرحعة تشوف  ميجة السمعرار تأثري اغبوادث الضاغطة حيث تزداد اؼبقاكمة ضدىا بفنل اؽبرمو ات 

، كتبدأ النععيات اعبسعية يف (2006 لوكيا، بن زركاؿ،)القشرية حىت يسمنفذ اعبسم طاقمو البلزمة لعمشيف 
االهنيار كيؤدم اسمعرار االسمجابات الدفازية إذل ما أظباه سيعل بأمراض المشيف مثل األمراض السيشوسوماتية 

كاإلجهاد الذم يعيو االحرتاؽ، كإذا اسمعر الضغط دكف مواجهة فإف ذلت قد يؤدم إذل الوفاة مثعو مثل الشثري من 
فنعى سبيل اؼبثاؿ مع أف اعبسم لديو القدرة زعى المشيف مع ضغط الدـ ، (2006حسني كحسني، ) األمراض

 (. 2000زسشر، )النارل إال أف اسمعرار زيادتو يؤدم إذل اؼبسانبة يف إتبلؼ الشبد كالقعب كقد يؤدم إذل الوفاة 

       من خبلؿ ىذا النرض لنعوذج سيعل  بلحظ أ و ركز بششل كبري زعى اعبا ب الفسيولوجل فقط كأنبل 
 .              اعبا ب اؼبنريف يف تفسريه لعضغط باإلضافة إذل إنبالو لآلثار النفسية الناصبة زن الضغط



 

 50 

 

 
 (.2010مسنودم، ) النرض الناـ لعمشيف ؽبا س سيعل، (:1.2)الشكل رقم 

 

 Critical Life Events Theory :  نموذج أحداث الحياة الضاغطة لهولمز وراىي. 2.3.2
ىذا النعوذج كرد فنل الىمعاـ سيعل اؼبمزايد بالمغريات الفسيولوجية بوصفها مصدرا لعضغط، حيث        جاء 

 سعبية من أأهنا أف ة اػبارجية سواء كا م اهبابية أكمتغريات البيئاؿيؤكد ىذا النعوذج زعى أف أحداث اغبياة ك
أف أحداث اغبياة  Holmes & Rahe( 1967)طا زعى الفرد، حيث أكد كل من ىوؼبز ك راىل كتششل ضغ

 كيفرتض ىذا ،كتغريات البيئة اػبارجية سواء أكا م اهبابية أك سعبية من أأهنا أف تسبب ضغطا زعى الفرد
النعوذج أف اسمجابة الضغط ربدث زندما يبر الفرد دبوقف يمطعب منو اسمجابة تىشييفية أك سعوؾ مواجهة، 

 اغبياة أحداث تأثري من حيث قدرهتا زعى حدكث الضغط، كمن أجل قياس تأثرياهتاكأحداث اغبياة زبمعف 
األفراد قاـ كل من ىوؼبز كراىل بإزداد مقياس تقدير إزادة الموافق االجمعازل، كيمشوف ىذا الضاغطة زعى 

ينشس درجة الضغط الل يسببها كل حدث لعفرد،  (بنضها اهبايب كاألخر سعيب) حدثا ضاغطا 43اؼبقياس من 
أف األفراد ذكم الدرجات اؼبرتفنة زعى اؼبقياس ىم الذين يمنرضوف لئلصابة كيمم تقييم ىذا اؼبقياس زعى أساس 

أم ) باألمراض مقار ة باألفراد ذكم الدرجات اؼبنخفضة فيو، كأف تشدس كتراكم أحداث اغبياة الضاغطة
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كترتبط أحداث اغبياة الضاغطة الل تشوف مهددة كغري مرغوبة  وبدث اؼبشقة كالضيق لعفرد، (الضواغط البيئية
 كظهور بنض ، كالقعق، كال يبشن المحشم كالمنبؤ هبا باؼبشقة النفسية، ككذلت ترتبط باالكمئاباجمعازيا

 إذل اؼبنغصات اليومية كبالمارل إذل الذىنية مثل البارا ويا كالشيزكفرينيا، كقد تؤدم ىذه األحداث أيضا االضطرابات
 (.Holmes & Rahe, 1967) النفسية كاالضطراباتاألزراض 

       كينطوم ىذا النعوذج زعى أمرين أساسيني، كنبا أف الضواغط يبشن تصورىا زعى أهنا أحداث اغبياة 
الرئيسية، كأف المشيف لعمغرٌي يشوف مسئوال زن اسمجابة الضغط، كأف ىناؾ خصائص زدة لؤلحداث الضاغطة 

الرئيسية كالل تبدك مسئولة زن النبلقة بني ىذه األحداث كظهور األزراض النفسية، كتمعثل ىذه اػبصائص بوجو 
خاص يف زدـ اؼبرغوبية االجمعازية كدرجة المهديد كمقدار الضبط كالقابعية لعمنبؤ هبا كأدة ىذه األحداث 
الضاغطة، كأحداث اغبياة الضاغطة الل تشوف مهددة كغري مرغوبة كال يبشن المحشم فيها تربط باؼبشقة    

 (.2009 الثابم، (النفسية 

       كيف السبنينيات أجريم دراسات لمقيم ىذا النعوذج النظرم لعضغط اسمخدـ بنضها  سخا من مقياس 
تقدير إزادة الموافق االجمعازل، كقد أيدت النمائج الل مت الموصل إليها النعوذج كدزعمو، غري أف تقييم ىذه 

 (.2004بشرل إظبازيل، )الدراسات أأار إذل مششبلت يف قياس كتفسري أحداث اغبياة 

 (: Lazarus 1970 الزاروس ) نموذج التقدير المعرفي للضغط .3.3.2
 اإلدراؾ كالنبلج اغبسل اإلدراكل كدكر  ةلقد ا صب اىمعاـ الزاركس يف تفسريه لعضغوط زعى زععل       

النوامل اؼبنرفية يف تفسري اغبدث الضاغط الذم يواجهو الفرد، فنندما يواجو الفرد دبوقف كيمم تقييعو زعى أ و 
فرد اؿأف إدراؾ ، كيؤكد الزركس (2006حسني كحسني، )ضار كمهدد كيبثل ربديا لموافقو ىنا ينشأ الضغط، 

ألنبية األحداث الضارة الل يواجهها، كمدل المحدم الذم سبثعو لو ىذه األحداث كإدراكو لقدرتو زعى المشيف 
، كزعى ىذا األساس صاغ الزركس مبوذجا لمفسري الضغوط كذالت يف منها يؤثراف زعى مدل اسمجابمو لعضغوط

الزركس إذل النبلقة المبادلية اؼبسمعرة كاؼبمغرٌية بني الفرد إطار النبلقة بني الفرد كالبيئة كالمقييم اؼبنريف، حيث أأار 
كاحمليط، حيث تقاـ زبلقة دائرية بني النامل الضاغط كاؼبناش اال فنارل الذم يسببو، كالمحعيل اؼبنريف ؽبذه النبلقة 
يبدأ بمنريف خصائص النامل الضاغط، مث البحث زن اغبل الفناؿ، كزن طريق اغبعوؿ اؼبموصل إليها يمم تنشيط 

ؾبعوزة ردكد األفناؿ، كزعيو فالنامل الضاغط ال وبعل إال المقدير كالقيعة الل يبنحهعا لو الفرد، كعا أف طريقة 
تمغري حيث ينيد تقييم كيفية إدراكو كمواجهمو لععوقف الضاغط كمن مث يطور أك الفرد يف مواجهة النامل الضاغط 
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يغري أساليب مواجهمو لعحدث الضاغط، كزعى ىذا األساس فإف المقدير اؼبنريف الذم يبنحو الفرد لععوقف أك 
اغبدث الضاغط يعنب دكرا ىاما يف ربديد  وع كطريقة االسمجابة كأساليب اؼبواجهة لعحدث              

 (.2007؛ اؼبصدر كأبو كويت،   2006 حسني كحسني ،؛ 2003مسنودم، )الضاغط  

 إذل أف تفسري اغبدث Folkman   & Lazarus (1984)كلقد توصل كل من الزركس كفولشعاف        
كالمقدير   Primary appraisalاألكرل  (المقييم)الضاغط يرتشز زعى زععيمني أساسيمني نبا زععية المقدير 

أف االسمجابة لعضغط ربدث فقط زندما يقٌوـ الفرد موقفو ، دبنىن  Secondary appraisalالثا وم  (المقييم)
اغبارل بأ و مهدد، أم وباكؿ الفرد تقييم اؼبوقف منرفيان بصورة أكلية لمحديد منىن اؼبوقف كداللمو،  كأف رد الفنل 

 ففل ىذه اؼبرحعة يمم تقييم صبيع اؼبنبهات ، أك اؼببادئ اؼبهعة تبدك مهددةالقيميظهر زندما يدرؾ الفرد أف بنض 
زعى أهنا ضارة أك مفيدة أك ال تششل أية خطورة، مث بند ذلت يقـو بنععية تقييم ثا وم لمحديد مصادر اؼبواجهة 

 كزعى أساس ىاتني القياـ باسمجابة اؼبواجهة إزاء اؼبوقف الضاغطكأخريا الل يسمند إليها يف المنامل مع اؼبوقف، 
 (. 2009 الثابم،)النععيمني ارتشزت  ظرية المقدير اؼبنريف لبلزاركس، 

 : األولي(التقييم)التقدير عملية. أ  
ىل زععية تقييم الفرد لععوقف كطريقة إدراكو لو كىل زععية آلية سرينة يقيم كوبدد من خبلؽبا الفرد مدل        

خطورة اؼبوقف كدرجة المحدم الل قد يششعها لو ىذا اؼبوقف، فعن خبلؿ ىذه النععية يمم تفسري اغبدث زعى 
أ و إهبايب أك ضاغط كقد يشوف المقييم األكرل لععوقف سعبيا كضاغطا كيسبب هتديدا كربديا يمجاكز إمشا ات 

 كزادة ما يصاحب المقدير السعيب ا فناالت سعبية كالضغط كاػبوؼ كاالسمياءالفرد كمصادر اؼبواجهة لديو، 
تقديرات المحدم ا فناالت سارة كقد يشوف المقييم األكرل يششل ربديا إهبابيا كغالبا ما يصاحب ، كالقعق

 :، كتمأثر زععية المقييم األكرل بنامعني نباكاالسمثارة كالمحفز كالمطعع

 كىل زبارة زن صبعة من اؼبنمقدات كاؼبفاىيم الل يشوهنا الفرد زن  فسو كزن النادل :العوامل الشخصية -
اػبارجل، مثل اؼبنمقدات الدينية، كاالجمعازية، كالبديهيات النععية، ككذلت اؼبفاىيم الل وبععها الفرد زن 

ذاتو من حيث إدراكو لقدراتو كإمشا اتو كمدل فناليمو يف مواجهة ـبمعف أحداث اغبياة خاصة الضاغطة 
منها، ككععا كا م اؼبنمقدات الل وبععها الفرد إهبابية، ككاف اؼبوقف الذم مت إدراكو يسازد يف توافق الفرد  

كربقيق أىدافو كتقديره لذاتو كععا كاف أقل زرضة لعضغوط، أما إذا كاف زشس ذلت فإ و يشوف أكثر 
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زرضة لعضغوط، كقد ينجم زن المقييم األكرل السعيب الذم يبنحو الفرد لععوقف اضطرابات  فسية 
  (.2006؛ حسني كحسني، 1998ىيجاف، )كاالكمئاب كالقعق 

 كتشعل طبينة اؼبوقف الضاغط كدرجة الضرر أك المهديد الذم قد يسببو لعفرد، كمدل :العوامل الموقفية -
تشرار اغبادث كاحمعاالت حدكثو ؾبددا، كدرجة اسميناب اؼبوقف كالنمائج اؼبموقنة من اغبادث، كأساليب 

 .  (2000ؿبعد السيد، ) .اؼبواجهة اآل ية اؼبموفرة لدل الفرد

 : الثانوي(التقييم)التقديرعملية - ب
       ىل زععية تقييم الفرد ؼبا يبمعشو من مصادر لعمنامل مع اغبدث الضاغط، أم دراسة خيارات اؼبواجهة 

الفنالة الل تشوف مماحة لعفرد لعمنامل مع اغبدث الضاغط، كيمأثر المقييم الثا وم بقدرات كإمشا ات الفرد 
كتمعثل اعبسعية كالنفسية كاالجمعازية كاؼبادية، كالل تمناسب مع ممطعبات الوضنية أك اؼبوقف الضاغط، 

اإلمشا يات كاؼبوارد البد ية يف صحة الفرد كقدرتو زعى المحعل، أما اؼبوارد االجمعازية فمشعل أبشة النبلقات 
 االجمعازية لعفرد، كحجم اؼبسا دة اؼبقدمة لو، سواءن كا م مسازدة مادية أك زاطفية أك تواصعية أك أيديولوجية،

أما اإلمشا ات النفسية فمشعل منمقدات الفرد الل يبشن االسمناد إليها يف اإلبقاء زعى األمل، كمهارات حل 
اؼبششبلت، كتقدير الذات، كالركح اؼبننوية، كتشري اإلمشا يات اؼبادية إذل األأياء اؼبععوسة كاؼباؿ كاألدكات 

المحشم يف زعى بأ و كععا كا م درجة إدراؾ الفرد لذاتو بأ و قادر ( 1966) الزركس  أكدكالمجهيزات كلقد
(. 2000، ؿبعد السيد، 2010مسنودم، ) اؼبوقف زالية، كا م درجة تنرضو لعضغوط قعيعة كالنشس صحيح

زععية ثالثة كىل زععية إزادة  (المقييم األكرل كالمقييم الثا وم)       كلقد أضاؼ الزركس إذل ىاتني النععيمني 
المقييم، كىل النععية الل من خبلؽبا ينيد الفرد تقييم كيفية إدراكو كمواجهمو لععوقف الضاغط، حيث يطور من 

أساليب مواجهمو لو أك يغري ىذه األساليب طبقا إلدراكو ؼبدل فنالية ىذه األساليب أك  ميجة غبصولو زعى 
 :منعومات جديدة، كزععية إزادة المقييم الل يقـو هبا الفرد تشوف زعى مرحعمني

تشوف  ميجة غبصوؿ الفرد زعى منعومات كمنارؼ جديدة تشوف أكثر فنالية يف : اؼبرحعة األكذل -
 .مواجهة اؼبوقف أك اغبدث الضاغط

تشوف  ميجة إلزادة الفرد تقييم الطرؽ كاألساليب الل اسمنععها الفرد يف مواجهة : اؼبرحعة الثا ية -
 .اغبدث أك اؼبوقف الضاغط، كالل زعى أساسها وبدث الفرد تغيريات يف طرؽ كأساليب مواجهمو
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طبينة اؼبنبو : إذل أف كل ىذه النععيات تمأثر دبجعوزة من النوامل كاؼبمعثعة يف (1966)       كلقد أأار الزركس 
 فسو، خصائص الفرد الشخصية، اػبربة السابقة باؼبنبو، ذكاء الفرد، اؼبسمول الثقايف لعفرد، تقوًن الفرد    

 (. 2009الثابم، )إلمشا اتو 

       كزعى ىذا األساس فإف زععية المقييم اؼبنريف الل تشعل كل النععيات الل مت المطرؽ إليها سبثل زامبل مهعا 
يف ربديد  وزية االسمجابة اؼبنرفية كاال فنالية الل يقـو هبا الفرد كبو الضواغط فاألحداث الضاغطة تشوف أكثر 
هتديدا ازمعادا زعى الفهم اؼبنريف كاال فنارل لععوقف، كىذا ينع أف اسمجابة الفرد كبول اؼبوقف الضاغط طبقا 

 (.2006حسني كحسني، )ؽبذا النعوذج تنمعد زعى المقييم اؼبنريف لععوقف 

     كيبشن القوؿ أف مبوذج المقدير اؼبنريف جاء كرد فنل لبلذباىات كالنظريات الل فسرت الضغط تفسريا 
فسيولوجيا كأنبعم الدكر النقعل اؼبنريف، ألف تفسري الضغط زعى أساس ردكد الفنل الفسيولوجية الل تصدر زن 

 .    الشائن اغبل أك طبينة اؼبثريات اؼبثريات البيئية ىل  ظرة آلية لسعوؾ اإل ساف
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 (2010 ،مسنودم)لعضغط المقدير اؼبنريف مبوذج  :(2.2 )رقم الشكل

البحث زن 
اسمجابة 

أك /سعوكية ك
منرفية غبل 

 اؼبششعة

ىل 
االسمجابة 

مناسبة 
تمحعل 

 ؟الضغط

 

ربديا؟سأكاجو ىل  ىل  
االسمجابة 

مناسبة 
تمحعل 

 ؟الضغط

 

هتديدا؟سأكاجو ىل   

 

ماذا يبشنع أف 
 أفنل

 تفاعل

 الفرد    البيئة

 الضواغط

 استجابات عدـ التكيف

إعادة 
التقدير 

أو 
 الخروج

يستنفذ 
االستجابات 
المتاحة لديو 
 دوف جدوى

 استجابات التكيف

 الضاغط ليس لو أنبية

  سأكوف خبري

ضررا أك فقدا؟سأكاجو ىل   

 

 (كااللمزامات اؼبنمقدات ): الشخصيةالنوامل 
 المهديد طبينة الضرر أك: النوامل اؼبوقفية

  سأكاجو ممازب

البحث زن 
اسمجابة 

أك /سعوكية ك
منرفية غبل 

 اؼبششعة

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

ماذا يبشنع أف 
 أفنل

ىل سأكوف خبري أك 
 سأكاجو ممازب؟

 نعم

 

 ال ال

 ال

 ال

 ال

 ال
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 :Seligman ( 1975 ) سيلجماف العجز المكتسب ؿنموذج .4.3.2
يشري مفهـو النجز اؼبشمسب إذل تشرار تنرض الفرد لعضغوط كأنوره بندـ قدرتو زعى المحشم يف اؼبواقف        

 الضاغطة أك مواجهمها، كإذا تزامن ىذا الشنور مع ازمقاد الفرد اؼبمشرر بندـ قدرتو زعى مواجهة اؼبواقف الضاغطة
 كالمحشم فيها فقد يصبح الفرد يشنر بالنجز كزدـ االسمحقاؽ، كىذا الشنور بالنجز هبنعو يبالغ يف تقييعو 

لؤلحداث كاؼبواقف الل يبر هبا كالل تششل هتديدا بالنسبة إليو، كيف  فس الوقم يشنر بندـ قدرتو زعى مواجهمها 
فبا هبنعو يموقع الفشل بششل مسمعر، كيدرؾ أف ما يمنرض لو من فشل كزدـ قدرتو لععواجهة سوؼ يسمعر، 

كمن مث يشنر باليأس كيرتتب زن ذالت الشنور بالسعبية كالببلدة كالبفاض تقدير الذات ك قص الدافنية 
 .كاالكمئاب

       كقد اسمخدـ سيعجعاف مفهـو النجز اؼبمنعم أك اؼبشمسب من خبلؿ ذباربو يف السبنينيات كالل زعى 
 :أساسها بنا مبوذجو ىذا، كتمحدد أسباب  النجز اؼبمنعم يف  وزني من النوامل

 كتشعل ـبمعف الظركؼ الل ربيط حبياة الفرد، سواء يف حياتو األسرية مثل :عوامل بيئية ضاغطة -
الضغط الذم تسببو اؼبسؤكليات ذباه األبناء أك اؼبهنية مثل ضغوط األزباء اؼبهنية أك االجمعازية كالمقدير 

 . اخل...االجمعازل كاؼبشا ة االجمعازية 
 تمنعق بالفرد ذاتو كخبصائص أخصيمو كالل زعى أساسها يمحدد  وع االسمجابة الل :عوامل ذاتية -

تصدر زنو ذباه األحداث الضاغطة مثل تقدير الفرد لذاتو، كمبط أخصيمو، كمركز المحشم لديو، فعثبل 
األحداث الل يشوف فيها الفرد غري قادر زعى المحشم كالسيطرة ترتبط بششل داؿ باؼبشقة كالضيق 

 (.2009الثابم، )النفسل مقار ة باألحداث الل يشوف فيها الفرد قادران زعى المحشم كالسيطرة زعيها 

       كزعى ىذا األساس فإف حالة النجز اؼبمنعم تشري إذل ازمقاد الفرد بفقداف السيطرة كالمحشم يف األحداث 
من حولو، كىذا االزمقاد  ابع من إدراكو أف األحداث الل يبر هبا تشوف منفصعة زن ؿباكالتو كما يقـو بو من 
سعوؾ، كمن مث فإف مبوذج النجز اؼبشمسب يركز زعى الطريقة الل يدرؾ كيفسر هبا األفراد األحداث الضاغطة 

كاؼبؤؼبة يف حياهتم، كأف اسمجابة األفراد إزاء األحداث الضاغطة كاؼبؤؼبة يف حياهتم تنمعد زعى تفسريىم ألسباب 
كمنىن كمغزل ىذه األحداث، فاألفراد الذين يفسركف األحداث بطريقة يمنرضوف ؽبا قد ينزكف ذلت إذل أسباب 

حسني كحسني، )داخعية أك إذل أسباب خارجية أك قد ينزكف ذلت إذل أسباب ثابمة أك إذل أسباب غري ثابمة 
2006.) 
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       كعا ركز سيعجعاف زعى أفشار اإل ساف كقنازاتو خاصة اؼبمنعقة بمفسرياتو لعرتابط بني اغبدث كالنميجة، 
كتوصل مع زمبلئو إذل ما أظبوه بنعط المفسري الشخصل، كأكجدكا طرائق ممنوزة لقياسو بدقة زالية، كأصبح ؽبذا 

 (.2004بركات، )اؼبفهـو أنبية كبرية يف فهم كتفسري كزبلج االضطرابات النفسية كمنها االكمئاب 

       كفبا يبشن أف  سمنمجو من ىذا النعوذج ىو أف الضغط النفسل وبدث  ميجة لمشرار النوامل الضاغط كالل 
يشوف مصدرىا النوامل البيئية اػبارجية كالنوامل الشخصية الذاتية، فبا يولد لدل الفرد مشازر النجز كزدـ 

الشفاءة، دبنىن أف الفرد يمنعم النجز من خبلؿ مركره خبربات ممشررة من الفشل كزدـ السيطرة زعى األحداث، 
كترافقو ىذه اؼبشازر يف اغباضر كاؼبسمقبل، فبا هبنل الفرد زاجزا كمسمسععا يف اؼبواقف الضاغطة الل تنرتضو 

 .   مسمقببل
             

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

.أشل توضيحل لنعوذج النجز اؼبشمسب :(3.2) الشكل رقم  

(:1979)نظرية سبيلبرجر  .5.3.2  
       اسمعد سبيعربجر  ظريمو يف الضغط من  ظريمو يف القعق، حيث تنمرب ىذه األخرية مقدمة ضركرية لفهم 

 ظريمو يف الضغوط، كلقد أقاـ سبيعربجر  ظريمو يف القعق زعى أساس المعييز بني  وزني من القعق نبا قعق اغبالة 
Anxiety State كقعق السعة Anxiety Trait ( ،1999الرأيدم) حيث يشري مفهـو قعق السعة إذل ذلت ،

االسمنداد السعوكل اؼبشمسب الذم يظل كامنا حىت تنبهو كتنشطو منبهات داخعية أك خارجية فمثري حالة القعق، 
، (1997الزغيب، ) (مسمول القعق كسعة)كيموقف مسمول إثارة القعق زند اإل ساف زعى مسمول اسمنداده لعقعق 

يشنر هبا  حالة ا فناليةكقد ربط سبيعربجر يف  ظريمو لعقعق بني قعق اغبالة كالضغط، حيث ازمرب أف قعق اغبالة ىل 

تكرار التعرض     ضاغطةعوامل بيئية
   الضاغطةللعوامل

  ضاغطةعوامل ذاتية

 عجز مكتسب
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اإل ساف زندما يدرؾ هتديدان يف اؼبوقف، فينشط جهازه النصيب البلإرادم كتموتر زضبلتو كيسمند ؼبواجهة ىذا 
كينمرب الضغط الناتج ضاغطان مسببا غبالة القعق، كيسمبند ، كتزكؿ زادة ىذه اغبالة بزكاؿ مصدر المهديد المهديد،

كيبيل الشخص اؼبرتفع يف القابعية لعقعق ، ذلت زن القعق كسعة حيث يشوف من ظبات أخصية الفرد القعػق أصبلن 
 كىو (Self Esteem) المػل تمضعػن هتديػدات لمقديػره لذاتو ،إذل إدراؾ خطر زظيم يف زبلقاتػو مع اآلخريػن

  . (2008الطهراكم، ) أك يف مسمول الدافع ،يسمجيب لمهديػدات الذات ىذه بارتفاع أديد يف حالة القعق

       كيهمم سبيعربجر يف اإلطار اؼبرجنل لنظريمو بمحديد طبينة الظركؼ البيئية احمليطة كالل تشوف ضاغطة، كيبيز 
بني حاالت القعق الناذبة زنها كبني ميشا يزمات الدفاع الل تسازد زعى ذبنب تعت النواحل الضاغطة، كالفرد يف 

ىذا الصدد يقدر الظركؼ الضاغطة الل أثارت حالة القعق لديو مث يسمخدـ اؼبيشا يزمات الدفازية اؼبناسبة 
لمخفيف الضغط، أك يسمدزل سعوؾ المجنب الذم يسعح لو باؽبرب من اؼبوقف الضاغط، كسبيعربجر يبيز بني 

مفهـو الضغط كمفهـو القعق كال يساكم بينهعا، كذلت ألف الضغط النفسل كقعق اغبالة يوضحاف الفركؽ بني 
خصائص القعق كرد ا فنارل كاؼبثريات الل تسمدزل ىذه الضغوط فالقعق كنععية ا فنالية تشري إذل تمابع 

االسمجابات اؼبنرفية السعوكية الل ربدث كرد فنل لششل ما من أأشاؿ الضغط، كتبدأ ىذه النععية بواسطة مثري 
 (.1999الرأيدم،  )خارجل ضاغط 

  :نموذج كوكس ومكاي. 6.3.2
كينرؼ بنعوذج كوكس كمشام لعمحويل بني اإل ساف كالبيئة، كيقرتح كاضنوه أ و يبشن كصف الضغط        

بني الشخص كبيئمو، كيقدـ  (Transactionsالمنامبلت )كجزء من منظومة منقدة كدينامية من المحويبلت 
ىذا النعوذج كصفا ا مقائيا ؼبنظومة الضغط فهو هبعع بني النظر لعضغط زعى أ و مثري، كتعت الل تنظر لو زعى 

 . كالمنامعية لعظاىرةةأ و اسمجابة، كلشنو مع ذلت يركز زعى الطبينة االيشولوجل

كيشمعل النعوذج زعى طبسة مراحل بينهم زبلقة تغذية راجنة، فاؼبنظومة اؼبوصوفة منظومة دائرية أكثر من        
 :كوهنا منظومة خطية كاؼبراحل اػبعسة ىل

 فسية )مصادر اؼبطعب اؼبرتبطة بالشخص الل تنمرب جزء من بيئمو، كقد تشوف اؼبطالب داخعية  .1
ىم زدـ الموازف بني اؼبطعب اؼبدرؾ كاؼبطعب اغبقيقل دكرا يف حدكث اأك خارجية، كيس (كفسيولوجية

 .الضغط
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الضغط زندما يفقد الفرد تواز و كقدرتو  إدراؾ الشخص لععطالب كقدرتو زعى المنامل منها، كوبدث .2
 حيث يبثل ذلت اعبا ب اؼبنريف يف ىذه ،زعى الموفيق بني اؼبطعب اؼبدرؾ كإمشا اتو كقدراتو اؼبدركة

 .النبلقة

أصحاب مبوذج )مرحعة االسمجابة الفسيولوجية لعضغط الل ينظر ؽبا البنض زعى أهنا  قطة هناية  .3
 .، غري أف كوكس كمشام يركهنا ضعن منظومة أكرب يف أساليب المنامل اؼبماحة لعفرد(االسمجابة

 . بالمنامل كاؼبواجهةةكهتمم ىذه اؼبرحعة بنمائج االسمجابة اػباص .4

ىم يف تششيل امرحعة المغذية الراجنة كرغم أهنا ربدث يف كل اؼبراحل األخرل يف اؼبنظومة، فهل تس .5
 كمن أكضح األمثعة لعمغذية الراجنة أف األأخاص الذين ،زند كل مرحعة من اؼبراحل (اؼبخرج)النميجة 

يصابوف حبركؽ يمولد لديهم مسمويات زالية من اعبعوكوز يف الدـ كاسمجابة ػبربة الضغط، كيؤدم 
اسمعرار ىذه اؼبسمويات لفرتة من الزمن إذل إتبلؼ اآللية اؼبنظعة لعسشر يف الدـ، ك ميجة لذلت فإف 

مسنودم،  )ل السشرداء الشخص الذم يقع ضحية لعحركؽ الشديدة يبشن أف يصبح مصابا ب
2010.) 



 

 60 

 

  : Palmer &Dryden(1995) ودريدف بالمرؿ  اإلجرائي متعدد المراحلنموذجاؿ .7.3.2 
، كيزكد ا ىذا النعوذج بمفسري طبينة الضغط، كيدرس Transactional Modelكينرؼ بالنعوذج اإلجرائل        

 Palmer, Dryden( 1995)النبلقة الداخعية اؼبمبادلة بني النادل الداخعل كاػبارجل لؤلفراد، كقد قاـ باؼبر كدريدف 
 & Cox( 1981) ككوكس كمشام Cox( 1978)بمنديل النعاذج اإلجرائية لعضغط الل اقرتحها كل من كوكس 

Macky ( 1970) كمبوذج الزركسLazarus ،كيبشن تعخيص ىذا النعوذج يف طبسة مراحل ىل:  

 القدرة الحقيقة

 القدرة المدركة

 (الضغط)اختالؿ التوازف 

 خبرة انفعالية استجابة الضغط

استجابة 
 فسيولوجية

 استجابة نفسية

 دفاع معرفي استجابة سلوكية

 المطلب الحقيقي

 

 المطلب المدرؾ

 مبوذج كوكس كمشام لعضغط (:4.2)شكل رقم 
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ينشأ الضغط من مصادر داخعية سبثل احمياجات كمطالب  فسية كفسيولوجية، أك : المرحلة األولى -
. مصدرىا البيئة، يقـو الفرد بمحديدىا خارجية

كتنشس ىذه اؼبرحعة إدراؾ الفرد لعضغط أك اؼبطعب زن طريق تقييعو لو، كتدخل يف : المرحلة الثانية -
زععية المقييم منمقدات الفرد، حيث ينعل الموازف يف منمقدات الفرد زعى اغبشم زعى اغبدث بأ و 

ضاغط أك غري ضاغط، ككذلت ربديد مسمول الضغط كقدرتو زعى المنامل منو، فإذا أدرؾ الفرد أ و 
. لضغطيمنرض ؿيسمطيع مواجهمو فإ و يشوف بذلت قد قبح، كإذا دل يسمطع فإ و بذلت 

 كتشعل الرتكيز زعى اسمجابة الضغط، كتمنوع ، كربدث يف ىذه اؼبرحعة المغيريات:المرحلة الثالثة -
اسمجابات سعوكية، كحسية، كخيالية، كمنرفية، : االسمجابات الل يمنامل منها ىذا النعوذج إذل

 البيئة، فبا يؤدم إذل خفض الضغط، لمغيري كردبا أيضا ؿباكالت منرفية سعوكية اخل،..كحيوية، ك فسية
. يقـو بمحديدىا اؼبناجلك

كىل ممنعقة دبحاكلة تطبيق اسرتاتيجيات اؼبواجهة، كتنمرب مدركات الفرد زن قدراتو يف  :المرحلة الرابعة -
تطبيق إسرتاتيجية اؼبواجهة مهعة يف ىذه اؼبرحعة، كإذا ازمرب الفرد  فسو أ و فاأل كأف تدخبلتو غري 

 .  فإ و يشوف بذلت قد مثل ضغطا إضافيا زعيو،ؾبدية
 هتمم بنظاـ المغذية الراجنة، فالمدخبلت الل يقـو هبا الفرد من اؼبعشن أف زبفض :المرحلة الخامسة -

الضغط اػبارجل أك الداخعل، فإذا حدث ذلت فإف الموازف ينود إذل ما كاف زعيو، أما إذا كا م 
ذلت إذل  المدخبلت غري فنالة فإف الفرد ىبرب ضغطا مسمعرا مع أكثر من موقف ضاغط، كمن مث يؤدم 

 األدرينالني كالنور)كيشوف االضطراب  اأئا زن اخمبلؿ يف ىرمو ات الضغط . االضطراب كاؼبوت
. (أدرينالني، كارتفاع  سبة الشولسرتكؿ

، كلشنو (سواء كاف داخعيا أك خارجيا)ينمرب أصحاب ىذا النعوذج اغبدث منبها مثريا السمجابة الضغط        
 لمطوره أك  شاطو، كذلت راجع لشيفية إدراؾ الفرد لعحدث، كؼبوارده الشخصية يف مليس بالضركرة اؼبسبب الرئيس

 فالفرد الذم يبمعت فازعية ذات زالية سبشنو من إدارة أحداث اغبياة، كمواجهة الضغوط من خبلؿ ،المنامل منو
 (.2004؛ ؿبعد زكريا، 2008كىباف زعل، ) تطبيق ما أكمسبو من خربة يف مواجهمها من مواقف مشاهبة

       كقدـ أصحاب ىذا النعوذج بر اؾبا أامبل لععرأدين كاؼبمدربني زعى إدارة الضغوط لينعِّعوا زعبلئهم كيف 
يقيِّعوف ضغوطاهتم، كيف أم مرحعة يقفوف زعى خريطة ىذا النعوذج مث وبددكف مسمول الضغط لديهم ككيف 
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 ضغط خارجي ضغط داخلي

 التقييم المعرفي

 االستجابة للضغط

استجابة  
 خيالية

 استجابة
  معرفية

استجابة 
 بيولوجية

استجابة  
 حسية

استجابة 
 سلوكية

استجابة 
 متبادلة

استجابة مؤثرة 
 فعالة

 مصادر المواجهة

(2004، كرياؿبعد)مبوذج بالػعر كدريدف  :(5.2)شكل رقم   

؛ ؿبعد 2008كىباف زعل، )وبسنوف من مصادر اؼبواجهة، كيندلوف من طرقهم يف تقيعهم لععواقف الضاغطة 
 (. 2004زكريا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : نظرية مفهـو الحاجة لهنري موراي.8.3.2
 يف دراسة الضغوط حيث يصنب دراسة ينمرب مورال أف مفهـو اغباجة كمفهـو الضغط مفهوماف أساسياف       

زعى ازمبار أف مفهـو اغباجة يبثل احملددات اعبوىرية لعسعوؾ، كمفهـو الضغط الضغوط منفصعة زن اغباجات، 
 (.1999الرأيدم، ) يبثل احملددات اؼبؤثرة كاعبوىرية لعسعوؾ يف البيئة
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الضغط بأ و صفة ؼبوضوع بيئل أك لشخص ينيق جهود الفرد لعوصوؿ إذل ىدؼ منني،  مورام كينرؼ       
: كيبيز مورال بني  وزني من الضغوط نبا

 .ىل دالالت اؼبوضوزات البيئية كعا يدركها األفرادك: Beta Stressضغط بيما  . أ
 .ىل خصائص اؼبوضوزات البيئية كعا يدركها األفرادك: Alpha Stressضغط ألفا  . ب

كيؤكد زعى أف الفرد خبربتو ، (ضنط بيما )من الضغوط  كيوضح مورام أف سعوؾ الفرد يرتبط بالنوع األكؿ       
 مفهـو تشامل اغباجة، أما زندما وبدث ق النععية ربط موضوزات منينة حباجة بنينها، كيطعق زعى ىذإذليصل 

، كقد (2001 زثعاف،) ألفاضغط المفازل بني اؼبوقف اغبافز كالضغط كاغباجة الناأطة فهذا ما ينرب زنو دبفهـو 
 :قدـ مورام قائعة لعضغوط مشعم النديد من النوامل الضاغطة  ذكر منها

 .ضغط السيطرة أك القسر كاؼبنع  -

 . ضغط الندكاف -

 . ضغط اػبصـو كاألقراف اؼبمنافسني  -

 .  ضغط النبذ كزدـ االىمعاـ كاالحمقار -
 .  ضغط االحمجاز كاؼبوضوزات الشاحبة -
 . ضغط النقص كالضياع -

 .                                           ضغط األخطار كالشوارث -
 .                                     ضغط  قص المأييد األسرم -

  .ضغط النطف زعى اآلخر كالمسامح -
. ضغط اال قياد -

. ضغط اؼبدح كالمقدير -  .ضغط اال معاء -
. ضغط الصدمات - .  ضغط اعبنس -

 (.1999الرأيدم، )   
 :الموجو نحوى اإلدارةMatteson & Ivancevich نموذج ماتيسوف وايفانسفيك  .9.3.2

       يفرتض ىذا النعوذج أف الضغط جزء من  ظاـ منقد كدينامل لعمفازل بني الفرد كبيئمو اؼبهنية كغري اؼبهنية؛ 
كىذا النعوذج دائرم حيث ترتبط اؼبواقف الضاغطة بالنمائج، كيؤكد ىذا النعوذج زعى أف الضغط ظاىرة إدراكية 

أكامر الرئيس، ا مقاؿ زميل : فردية، فاألفراد يف اؼبؤسسات يقذفوف بوابل من اؼبثريات اغبسية اؼبنقدة كاؼبمنوزة مثل
اخل، من اؼبسمحيل ذبعيع كل ىذه ...لقسم أخر، تطبيق بر امج صحل أك أمع جديد، مذكرات اؼبشرؼ اؼبباأر

اؼبثريات اغبسية الل يمنرض ؽبا النامل أثناء يـو النعل، فهو يهمم ببنض اؼبثريات كىبعع زعيها منىن دكف اؼبثريات 
األخرل، كىذه النععية الفردية من المنظيم كالمنسيق تسعى اإلدراؾ الذم يعنب الدكر الرئيسل يف اإلطار النظرم 

لعضغطػ، كيؤكد ىذا النعوذج زعى أف كبلٌ من اؼبواقف الضاغطة كالضغوط كالفركؽ الفردية كالنمائج كالنواقب يرتبط 
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بشرل إظبازيل،  ): كل منهعا باألخر بواسطة ميشا يزمات المغذية الراجنة، كىذا ما سيوضحو الششل األتػل
2004.) 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2004بشرل اظبازيل، )مبوذج ماتيسوف كايفا سفيت، :  (6.2)الشكل رقم 

 

:المهنية  
:النوامل اؼبرتبطة بالنعل  

صراع الدكر-   
غعوض الدكر-   
زبء النعل الزائد-   
المحشم غري اؼبناسب-   

:الضبط كالبناء المنظيعل  
الشريط األضبر-   
السياسات-   
السياسات اعبامدة-   

:أ ظعة اؼبشفآت  
المغذية الراجنة اػباطئة-   
االثابات غري النادلة-   

:أ ظعة الثركة البشرية  
فرص المخصص غري - 

 اؼبناسبة
  قص المدريب - 

 
 
 
 
 
 

 

 المقييم اؼبنريف ألدراؾ الفرد

 

 

 

:كعا يقاس بواسطة  
اؼببلحظة البصرية-   
المقرير الذايت-   
اؼبقاييس البيوكعيائية-   
األداء -   

 

:الفسيولوجية  
ضغط الدـ-   
مندؿ ضربات القعب-   
اؼبنازة-   

:لنفسيةا  
زدـ الرضا-   
الركح اؼبننوية اؼبنخفضة-   
البلمباالة-   

: السلوكية  
النشاط اؼبنخفض-   
  قص اال مباه- 
اال فناؿ-   
سرزة الغضب-   

:األسرية/ الصحية   
أمراض القلب-    
األرؽ-    
االكتئاب -   
الصداع-   
الحساسية-   
عدـ الرضا الزواجي-   
االنفصاؿ -   
االنتحار-   

:األدائية  
الغياب-   
دكراف النعل-   
زبريب اآلالت كاؼبندات-   
االحرتاؽ اؼبهع-   
اغبوادث-   
البفاض كعية اإل ماج-   
البفاض جودة اإل ماج -   

  
   

 

 الضػػػغػػػط العواقػػػػب النتائػػػػػػػػػػػػػػج المواقف الضاغطة

 المواجهـــة

:خارج المؤسسة  
النبلقات األسرية-   
اؼبششبلت االقمصادية-   

االنفعالية/ الديموغرافية                             المعرفية /البيولوجية  
مسمويات اغباجة- النعر                                              -   
مصدر الضبط- اعبنس                                             -   
ب/النعط السعوكل أ- اؼبهنة                                              -   
الصبلبة- اغبالة الصحية                                     -   
تقدير الذات- المنعيم                                             -   

اؼبسا دة االجمعازية                                                      -   



 

 65 

 : Conservation of resources theory نظرية حفظ المصادر لهوبفوؿ .10.3.2
إف الفشرة أك األساس الذم ا طعق منو ىوبفوؿ لبناء  ظريمو ىذه ىو أف اإل ساف دائعا يسنى إذل اغبصوؿ        

يزكده بالعذة كالنجاح، كفرص اغبصوؿ زعى زعى أكرب قدر من العذة، كىذا من خبلؿ سنيو اؼبسمعر ػبعق زادل  
زعى افرتاض أساسل ىو أف األفراد يشافحوف تقـو  ، لذلت فإف ىذه النظريةالمنزيز االهبايب، كضباية كتنظيم الذات

 .من أجل ضباية مواردىم، كاغبفاظ زعيها كتنعيمها، كأف ما يهددىم ىو الفقداف اغبقيقل أك احملمعل ؽبذه اؼبوارد

كزعيو فإف األفراد أثناء سنيهم لمحقيق أىدافهم يواجهوف أحداث البيئة الل غالبا ما تسمنزؼ أك هتدد        
 كمن مث فالضغوط النفسية ىل رد فنل زعى ،مواردىم الشخصية، أك مشا مهم االجمعازية، أك منمقداهتم األساسية

 :أف الضغط وبدث زند كجود كاحدة من اغباالت المالية، حيث يرل ىوبفوؿ البيئة الل يوجد فيها
  .الل يبمعشها  يف مواجهة الضغوط (اؼبفيدة) زندما يناين الفرد من فقداف مصادر السنادة -
  .(توقع فقداف اؼبصادر أك اؼبوارد) زندما تشوف ىذه اؼبصادر منرضة لعمهديد -
.  زندما ال يمم اسمثعار أك تفنيل ىذه اؼبصادر -

 جديدة كايف  كمصادرأك النقص يف ربصيل موارد كاؼبصادر فشل من الفقداف اغبقيقل أك اؼبموقع لععوارد       
 فاألفراد أثناء مواجهة الضغوط هباىدكف ،إلحداث الضغوط، أما تنعية اؼبوارد فمسبب الرفاىية أك الضغوط اإلهبابية

 أما يف حاؿ زدـ مواجهة الضغوط يسنى األفراد لمنعية مواردىم ،لعحفاظ زعى أبشة مواردىم أك لمقعيل اػبسائر
كقد صنف ، من أجل تنويض إمشا ية اػبسائر اؼبسمقبعية، كىذه المنعية لععوارد ذبنعهم يشنركف دبشازر اهبابية

 : ىلىوبفوؿ اؼبصادر إذل أربنة أصناؼ
مثل اؼبشا ة االجمعازية، األأياء اؼبادية، طبينة اعبسم، اممبلؾ منزؿ أك  :(اغبسية) اؼبوضوزيةاؼبصادر  .1

 .قصر أك أأياء  ادرة

 . اغبالة االجمعازية، أريت اغبياة، األصدقاء، األقدميةكيقصد هبا ظركؼ الشخص مثل: اؼبصادر اغبالية .2

 . اؼبهارات، الضبط، القدرات، كغريىا من السعات الشخصية مثل:اؼبصادر الشخصية .3

كىل تنمرب رموز كينظر إذل قيعمها فيعا تضيفو من اكمساب موارد جديدة أك أ واع أخرل : ة الطاؽمصادر .4
 (.2009؛ الثابم، 2010مسنودم، )  كيقصد بالطاقات اؼباؿ، الوقم، اؼبنعومات،من الطاقات
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ف أم اسمنراض ألم زدد من األحداث أيرل ىوبفل أف الفقداف ينمرب ؿبور النظرية الشامعة لعضغوط ك       ك
توصل ىوبفوؿ إذل ؾبعوزة من كعا الضاغطة يظهر أف أغعب األحداث تمنعق بالفقداف أك أحداث فقداف، 

 :   ظرية صيا ة أك حفظ اؼبصادر كىليهاالل تركزت زل (اؼببادئ)الفرضيات أك
.   أف فقداف اؼبصادر ينمرب السبب الرئيسل لعضغط بسبب تنرض الفرد حملنة -
 فعثبلن تقدير الذات ىو مصدر مهم كقد يشوف مفيدان لبقية ،تقـو اؼبصادر زعى ضباية كحفظ اؼبصادر األخرل -

ًجد أف النساء العوايت لديهٌن تقدير ذات مرتفع يسمطنٌن االسمفادة من الدزم االجمعازل كي اؼبصادر، فعثبلن 
 زعى زشس النساء العوايت لديهٌن تقدير ذات منخفض فإهنٌن يفسرٌف الدزم ،زند مواجهمهٌن لعضغط

 .االجمعازل زعى أ و دليل زعى زدـ الشفاية الذاتية كبذلت فإهنٌن يبمندٌف كال يسمفدف من ىذا الدزم
كىذا ، (الضغوط)يسمنزؼ األفراد مصادر اؼبقاكمة اؼبخزك ة بند تنرضهم اؼبسمعر لععواقف الضاغطة  -

 كىذه اغبالة توضح أنبية اغبفاظ زعى اؼبصادر كذلت ، قابعية الفرد ؼبواجهة ضغوط إضافية مناالسمنزاؼ يقعل
بالرتكيز زعى كيفية المفازل بني اؼبصادر كممطعبات ممغريات اؼبوقف باسمعرار الزمن، بازمبارىا زععية كشف 
لعضغوط اؼبمناقبة، إف ىذا اؼببدأ يظهر أنبية فحص النميجة زعى اؼبصادر باإلضافة إذل فحص اؼبصادر زعى 

 (.2009الثابم، ) النميجة

 :مصادر ضغوط العمل .4.2
تمندد مصادر الضغوط بمندد البيئات الل يمنامل منها األفراد ألف اؼبوقف الضاغط ما ىو إال زبارة زن        

ؾبعوزة من اؼبمغريات اؼبوقفية الل تمفازل مع ؾبعوزة من اؼبمغريات األخرل لمحدث اسمجابة الضغط، كىذه 
اؼبمغريات ما ىل إال ؾبعوزة من اؼبثريات اؼبوجودة يف البيئة، كمن مث فإف الضغوط ظاىره ممنددة األسباب كعا أف 

أسباهبا زبمعف من فرد ألخر كزبمعف لدل الفرد الواحد من مرحعة إذل أخرل زرب اؼبراحل النعائية الل يبر هبا يف 
 . حياتو، كتمغري من كقم ألخر كمن بيئة ألخرل

       كدبا أف موضوع الدراسة اغبارل يهدؼ إذل المنرؼ زعى الضغوط النفسية الناصبة زن بيئة النعل فإ نا سوؼ 
 ؾبعوزة من اؼبثريات الل كباكؿ ربديد مصادر الضغوط يف ؾباالت النعل، كيقصد بالضغوط يف ؿبيط النعل

تمواجد يف بيئة زعل األفراد كالل ينمج زنها ؾبعوزة من ردكد األفناؿ الل تظهر يف سعوؾ األفراد يف النعل، أك يف 
زبد )بيئة زععهم الل ربوم الٌضغوط مع  ميجة تفازل األفراد  حالمهم النفسية كاعبسعا ية أك يف أدائهم ألزعاؽبم،

 .كتؤكد النديد من الدراسات النفسية أف مصادر ضغوط النعل ممباينة كممداخعة يف آف كاحد، (2004 الباقل،
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 اؼبمخٌصصة باخمبلؼ اؼبداخل النظرية لدراسة الدراساتكىبمعف تصنيف مصادر ضغوط النعل يف        
 كبالرجوع إذل ىذه الدراسات قبد أف ىناؾ النديد من المصنيفات ؼبصادر كأسباب ضغوط النعل الضغوط،

 : سمنرضها زعى النحو المارل

 :المداخل النظرية لتصنيف ضغوط العمل .1.4.2
النوامل الل تؤثر زعى الفرد يف زععو إذل   Cooper & Davidson       صنفم مارلني ديفنسوف ككارم كوبر 

األكؿ يمنعق بطبينة النعل كشثافة النعل كضغطو، الركتني، قعة األزعاؿ اؼبطعوب اقبازىا، كالثاين يمنعق : صنفني
حدد ماؾ لني ، كعا (2000لوكيا،  )بدكر الفرد يف مؤسسمو كزبلقمو بزمبلئو كتركيب المنظيم كاؼبناخ السائد فيو 

(1980) Mc Lean  ممغريين أساسني يؤدياف بالنامل إذل ذباكز حدكد االحمعاؿ، كبالمارل إذل ضغوط مرتبطة
 (.2010مسنودم،  ) النبء الشعل كزيادة حجم النعل اؼبطعوب اقبازه: بالنعل نبا

مبوذجا يوضح النبلقة بني زوامل ضغوط اؼبهنة اؼبخمعفة  Gibson, et all       كعا طور جبسوف كآخركف 
كآثار ىذه الضغوط زعى النعل كتأثري الصفات الشخصية زعى ىذه النبلقة كيشعل النعوذج زعى مصدرين 

 :أساسني نبا

ضغوط تمنعق بطبينة النعل كبيئمو كدكر النامعني فيها، كىل تشعل ضغوط تمنعق ببيئة النعل اؼبادية  . أ
، ضغوط فردية كتمعثل يف صراع الدكر كغعوضو كالنبء الزائد يف (الضوضاء، اغبرارة، تعوث اؽبواء )

النعل كطبينة اؼبهنة، ضغوط اجمعازية كتمعثل يف ضنف النبلقة مع زمبلء النعل كاؼبدير، ضغوط 
 .تنظيعية كتمعثل يف ضنف تصعيم اؽبيشل المنظيعل كزدـ كجود سياسات ؿبددة

مبط الشخصية،  )ضغوط ترتبط باػبصائص الشخصية كتمعثل يف الصفات الذىنية كالناطفية كاعبسعية  . ب
، اػبصائص الديبوغرافية الل تؤثر زعى تفازل الفرد مع مصادر (مركز المحشم، قدرات كحاجات الفرد 

 (.2003النعرم، )الضغوط  
تبني أف مصادر  Marchall & cooper       كيف الدراسة الل قاـ هبا كل من كارم كوبر كجودم مارأاؿ 

ضغط النعل تشعل زوامل زديدة منها زوامل تمنعق بالنعل ذاتو من حيث قعة أك كثرة اؼبهاـ، الظركؼ الفيزيقية 
اخل، زوامل مرتبطة بالدكر يف اؼبنظعة من حيث الغعوض، الصراع، اؼبسؤكلية زعى اآلخرين، ازباذ ...ضبل الوقم

اخل، زوامل ممنعقة بالنعو الوظيفل من حيث زيادة أك  قصاف الرتقية، فقداف الشنور باألمن الوظيفل، ...القرارات 
النبلقات السيئة مع الرؤساء أك الزمبلء أك  )اخل، زوامل ممنعقة بالنبلقات داخل اؼبنظعة ...إزاقة الطعوح
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اخل؛ كتمفازل ىذه النوامل مع زوامل أخصية الفرد ...اؼبرؤكسني، صنوبات يف إأراؾ اآلخرين يف اؼبسؤكليات
اخل،  لمحدد مسمول الضغط الذم ...كقدرتو زعى ربعل الغعوض كزعى المشيف مع المغري كدافنيمو كبول النعل

 (.2006لوكيا كبن زركاؿ،  )يمحععو 

 من األحباث الل قاـ هبا باالأرتاؾ مع باحثني آخرين،  النديديف Cary Cooper كبرؾكارم        كقد قدـ 
النعوذج الذم كضنو مارأاؿ ككوبر النديد من النعاذج اؼبصنفة ؼبصادر الضغوط اؼبهنية، كمن بني ىذه النعاذج 

(1979 )Marshall & Cooper  كحددا من خبللو سمة مصادر أساسية لعضغوط يف بيئة النعل، تندرج ربمها
طبينة :  كىذه اؼبصادر ىل،زدة زوامل، تمفازل ىذه اؼبصادر مع اػبصائص الشخصية لعفرد كتؤثر زعى سعوكو

، ةالنعل، دكر الفرد يف اؼبنظعة، مناخ النعل، سوء النبلقات يف النعل، مششبلت خاصة بندـ تطور الوظيف
 زشس آثارىا زعى الفرد داخل زععوف أك االجمعازية الل ت،ةم أك النائل، أك االقمصادية،كأخريا اؼبششبلت النفسية

(. 2001زويد سعطاف اؼبشناف، )
  

 
قدمهعا كوبر باالأرتاؾ مع باحثني مبوذجني  (2002) حناف األضبدم  قبل زن (2010) مسنودم كزرض       

   & Cary Cooper( 1988) الذم أزٌده كل من كارم كوبر كركم باين  األكؿ ىو النعوذجآخرين، النعوذج

 الفرد 
 والخصائص الشخصية

 

  طبيعة العمل
 ظركؼ النعل- 
 زبء النعل- 

 دور الفرد في المنظمة
 غعوض الدكر- 
 صراع الدكر- 
 ممطعبات النعل - 

 سوء العالقات في العمل
 مع الرئيس- 
 مع اؼبرؤكسني- 
 مع الزمبلء - 

 مناخ العمل
 قعة اؼبشاركة- 
 زدـ الشنور باال معاء- 
 ضنف االتصاالت - 

مشكالت خاصة بعدـ 
 تطور الوظيفة

 الرسوب الوظيفل- 
 ضعاف النعل- 

 ممطعبات النعل - 

 المشكالت الذاتية الفرد
 اؼبششبلت النائعية- 
 مششبلت اغبياة - 

 توتر

جو
كإ ما

رد 
 الف

حة
 ص

ىور
تد

 
سة

ؤس
ة اؼب

اجي
 إ م

ىور
تد

 

 (45 ،2010مسنودم،  ) مارأاؿ ككوبر مبوذج :(7.2) الشكل رقم
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Roy Payne،ىو أٌف زددا من النوامل كالل ، كاحملور األساسل ؽبذا النعوذج كغريه من النعاذج الل يقٌدمها كوبر 
 .تسٌعى النوامل الوسيطة ربشم النبلقة بني مصادر الضغوط كاألزراض كاألمراض الٌناصبة زنها

، كدرجة الرضا كالدافنية، إضافة إذل (أ)كتشعل النوامل الوسيطة مبط الشخصية كخاصة مبط السعوؾ        
النوامل األسرية، كتنعل ىذه النوامل كوسيط بني مسٌببات الضغوط ك مائجها، فبٌا يؤٌدم إذل كجود فركؽ يف 

(. 2010، مسنودم)االسمجابة الفردية لعضغوط 
 

 

 

 

 Cary Cooper & Susan( 1998)كارم كوبر كسوزاف كارترايم  الثاين فهو الذم قدمو لنعوذج       أما ا

Cartwright ،داخعية ممنعقة زوامل  :كيف ىذا النعوذج مت تصنيف مصادر الضغوط يف سم ؾبعوزات رئيسية ىل
 ال زوامل ك؛بالوظيفة، كطبينة الدكر يف اؼبنظعة، كالنبلقات يف النعل، كالمطور الوظيفل، كىيشل كمناخ اؼبنظعة

 : تفاصيل ىذا النعوذج أرح ألىم بالنعل، كفيعا يعلزعقتم

 زوامل داخعية
 ظركؼ النعل الفيزيقية

 المقنية
 زبء النعل

 اؼبسؤكلية
 زدـ اسمغبلؿ القدرات

ة فقداف االسمقبلرل
 زوامل ممنعقة بالدكر

 (الغعوض، الصراع)
دزم الرؤساء كالزمبلء 

 كاؼبرؤكسني
 مناخ اؼبنظعة
 ىيشل اؼبنظعة

 اؼبسمقبل الوظيفل
 زوامل خارجية

 

 مصادر ضغوط العمل

 مبط الشخصية 
 (مثبل النعط أ )

 الرضا
 كالدافنية

 زوامل أسرية
 كاجمعازية

 اؼبخاطر اعبسدية
 سرزة  بضات القعب

 ضغط الدـ
 الشولسرتكؿ

 اؼبنازة

 األمراض األعراض العوامل الوسيطة

 االكمئاب
 الموتر

 المدخني
 اإلدماف

 الغياب
 الدكراف الوظيفل
 النبلقات النعالية

جية
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يني
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ض ال
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 (46، 2010 مسنودم، )كركم باين  مبوذج كارم كوبر: (8.2)الشكل رقم 
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درجة اغبرارة كاإلضاءة ) تشعل زددا من النوامل كظركؼ النعل :داخلية متعلقة بالمنظمةعوامل  -
، (الركتني أك قعة األزعاؿ)،  قص زبء النعل (الشعل، كالنوزل)، كاؼبناكبات، زيادة النبء (كالمهوية

. طوؿ سازات النعل، السفر اؼبرتبط بالنعل، كإدخاؿ تقنية جديدة
 زندما تشوف األدكار يف اؼبنظعة كاضحة كؿبددة، كتشوف اؼبسؤكليات غري ممناقضة، :الدور في المنظمة -

زبف حٌدة ضغوط النعل، كترتبط طبينة الدكر يف اؼبنظعة بالضغوط كفقا ؼبدل الشنور بغعوض الدكر 
أم )، كالشنور بصراع الدكر (زندما ال ينرؼ الفرد أىداؼ النعل اؼبطعوب منو ك طاؽ مسؤكلياتو)

أك زندما تشوف مطالب النعل ممناقضة، أك زندما تمناقض قنازاتو الشخصية مع النعل الذم يقـو بو، 
 .، كالشنور باؼبسؤكلية ذباه األأخاص كاألأياء(زندما يمعقى تنعيعات من جهات ـبمعفة

 يبثل اآلخركف من رؤساء أك زمبلء أك زعبلء مصدرا لعضغط أك الدزم، كتشري :العالقات في العمل -
الٌدراسات إذل أٌف حدة ضغوط النعل تقل لدل اؼبرؤكسني الذين يشنركف بالدزم كالثقة كالمفهم كاؼبرازاة 

من جا ب الرؤساء، يف حني تزيد حٌدة الضغوط زندما تشوف النبلقات مموترة بني الرؤساء كاؼبرؤكسني 
قد يغفل اعبوا ب اإل سا ية، مقار ة  (Task Oriented)أك بني الزمبلء، فاؼبدير الذم يركز زعى النعل 

حالة اؼبديرين الذين كصعوا يف ، كيمضح ذلت (People Oriented)باؼبدير الذم يركز زعى األأخاص 
إذل مناصبهم بناء زعى قدراهتم الفنية بدكف أف تشوف لديهم خربة إدارية، أما النبلقة بالزمبلء فمشوف 

 .مصدرا لعضغوط يف حالة كجود صرازات أخصية أك منافسة خفية

 ينمرب المطور الوظيفل من األمور اؽبامة لشثري من الٌناس، ليس فقط ألهٌنم هبنوف من : التطور الوظيفي -
خبللو دخبل ماديا أكرب، بل ألهنم وبٌققوف مشا ة أفضل كيواجهوف ربديا جديدا، كيف السنوات األكذل 

فرص المقدـ الوظيفل يف السنني الل تسبق  من النعل يشوف المطور الوظيفل كبريا كسرينا، يف حني تقل
مرحعة المقازد، كبالمارل ينعو الشنور باػبوؼ من فقداف النعل أك اؼبشا ة االجمعازية يف ىذه اؼبرحعة، 

 كاألحدث خربة، كىناؾ زدد من النوامل اؼبسٌببة لعضغوط اكخاصة مع هتديد اؼبنافس األصغر سن
كاؼبرتبطة بالمطور الوظيفل كا نداـ األمن الوظيفل، أك اػبوؼ من فقداف النعل كالمقازد كتقوًن األداء 

 .الوظيفل

 إٌف اال معاء ؼبنظعة ما يبثل هتديدا غبرية كاسمقبللية الفرد، لذلت فإٌف اؼبشاركة يف :ىيكل ومناخ المنظمة -
ٌسن قنوات االتصاؿ  ازباذ القرارات تنٌعل الشنور باؼبسانبة يف قباح اؼبنظعة، كتيوجد أنورا باال معاء كربي

 .داخل اؼبنٌظعة، كينمج زن ذلت أنور بالسيطرة ينٌد أساسيا لراحة كصحة صبيع النامعني
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 ضغوط النعل دبا فيها اػبوؼ من فقداف النعل كالطعوح الزائد، كزيادة زبء :عوامل ال تتعلق بالعمل -
النعل كغريىا، تضع زبئا زعى اغبياة األسرية، ففل األحواؿ الطبينية هبد اؼبرء يف بيمو معجأ من اؼبطالب 
اؼبعحة كاؼبنافسة اؼبوجودة يف بيئة النعل، إالٌ أٌف بنض ضغوط النعل كفقداف األمن الوظيفل زعى سبيل 

اؼبثل ال ينمهل تأثريىا مع ا مهاء يـو النعل، بل يبمد ليسٌبب القعق لؤلسرة كيفسد مناخ البيم، كيؤثٌر 
زعى الدكر الذم يبارسو الفرد يف حياتو اػباصة، كمع تزايد البراط النساء يف سوؽ النعل تمزايد حٌدة 

 ، داخل البيم كخارجو(Double Shift)مزدكجة  الضغوط، حيث ذبد اؼبرأة من اؼبموقع منها النعل  وبة 
 (.2010مسنودم،  )

 

 

 فقد كضنا قائعة تشعل أربنة أصناؼ ؼبصادر الضغوط، يمنعق Newman & Beehr       أما بيهر ك يوماف 
توقيم النعل، إثارتو أك إنبالو ؼبخمعف اؼبهارات، تغري ضبل النعل، : الصنف األكؿ خبصائص النعل  فسو مثل

مصادر ضغوط 
 العمل

 األمراض أعراض الضغوط

 (2010مسنودم، )كارترايم ككارم كوبر  مبوذج سوزاف(: 9-2 )الشكل رقم
47) 

 

 أمور داخعية
 ممنعقة بالوظيفة

ر يف الدكطبينة 
 اؼبنظعة

 النعليف النبلقات 

ىيشل كمناخ 
 اؼبنظعة

 المطور الوظيفل

 تمنعقأمور ال 
 بالنعل

 

 الفرد

أعراض متعلقة 
 :بالمنظمة
 الغياب

 الدكراف الوظيفل
 مشاكل النعاؿ

 تدين المحشم يف اعبودة
 

 

 :أعراض متعلقة بالفرد
 ارتفاع ضغط الدـ
 الشنور باإلحباط

 اإلدماف
 النصبية

 آالـ الصدر

 أمراض القعب- 
 األمراض النقعية- 

 اإلضراب- 
 اؼبمشررة ثاغبواد- 

 أك الشديدة
 البلمباالة- 
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كترية النعل، اؼبسؤكلية زعى األأخاص أك األأياء، المنقبلت اؼبرتبطة بالنعل، أما الصنف الثاين يمنعق دبمطعبات 
ضبل الدكر، صراع الدكر، غعوض الدكر، كالمفازبلت الرظبية كغري الرظبية بني أزضاء صبازة : الدكر كيمضعن

حجم اؼبنضعة، مدل األمن الذم : النعل، أما الصنف الثالث فعرتبط باػبصائص المنظيعية لععنظعة كتمضعن
وبققو النعل، السازات اؼبخصصة لعنعل، مدة اؼبهاـ اؼبخمعفة، المغريات االجمعازية كالمقنية، البنية المنظيعية 

كموقع اؼبنصب داخل المسعسل اؽبرمل،  سق االتصاالت كموقع اؼبنصب داخل النسق، النبلقات بني األ ساؽ 
المحمية، السياسات كاإلجراءات اؼبرتبطة باؼبسمخدمني كاؼبوظفني، النعط اإلدارم اؼبمبع من حيث فعسفمو 

كاجرائيمو، اؼبناخ المنظيعل، فرص الرتقية كالمحسن، برامج المدريب كربسني األداء، ضغوط االلمزامات النقابية 
الذىاب كاإلياب من النعل،  وع كزدد : احملعية، أما الصنف الرابع فيمنعق بنوامل خارجة زن اؼبنظعة كتشعل

 (.2006لوكيا كبن زركاؿ،  )اخل ..األفراد الذين تمنامل منهم اؼبنظعة

النبلقات االجمعازية بني الزمبلء، :  إذل كجود سبنة مصادر لعضغوط ىلGamelch       كعا أأار صبيعش 
الرتكيب اؼبنظعل، طبينة النعل كالوظيفة، غعوض الدكر، ظركؼ النعل كبيئمو، زوامل أخصية خاصة بالفرد، 

 (.2000لوكيا، )اغبياة الضاغطة 

  سمنرضهامصادر ضغوط النعل يف شباين فئات رئيسية  Robert Kahn (1987 )يصٌنف ركبرت كاف       ك
: ما يعليف

 ينع فقداف النعل فنبل أك  قص األمن الوظيفل، فاغبرماف من النعل أك المهديد :الحرماف من العمل -
بو يبٌثل مصدرا ىاٌما لعضغوط، كقد يشوف فقداف النعل أكثر إثارة لعضغوط من أٌف ينعل اإل ساف يف 

 .كظيفة مززجة

 لشٌل مهنة خصائصها، لذا زبمعف مصادر الضغوط من مهنة إذل أخرل، فالنامعوف يف ؾباؿ : المهنة -
الزرازة زعى سبيل اؼبثاؿ يمنٌرضوف بدرجة أكرب آلالـ النضبلت  ميجة لعضغوط، يف حني يمنٌرض 

 .النامعوف يف مهن مشمبية بدرجة أكرب ألمراض القعب كالشرايني  ميجة لعضغوط

 تشعل درجة اػبطورة كالمنقيد كالمشرار كاالسمقبللية كاؼبسؤكلية اؼبرتبطة دبعارسة مهنة :خصائص العمل -
 .منٌينة

 تشعل صراع كغعوض الدكر كزيادة زبء النعل، كالمنٌرض اؼبمشٌرر لععواقف :خصائص الدور -
اؼبشحو ة باال فناؿ، كتنشس خصائص الدكر طبينة األسعوب اإلدارم اؼبٌمبع كطبينة زععية ازباذ 
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القرارات، لذلت فإٌف تغيري اؼبعارسات اإلدارية يقضل بدرجة كبرية زعى الضغوط اؼبرتبطة خبصائص 
 .الدكر

 اؼبنظعات ىل مشركزات إ سا ية تمشٌوف كتمشٌشل كتدـك كفقا لسعوكيات :العالقات الشخصية -
أزضائها، لذلت فإٌف منظم اؼبسٌببات المنظيعية لعضغوط ىل يف الواقع  اذبة زن تصرٌفات األفراد، 

لذلت فإٌف النبلقات اؼبموترة، خاٌصة مع الرؤساء سبٌثل مصدرا لعضغوط، يف حني أٌف النبلقات اعبٌيدة 
 .تشوف زامبل ـبٌففا ؽبا

 منظم اؼبشاكل الناصبة زن زيادة زبء النعل، سواء من الناحية :عدـ توافر الموارد والتقنيات -
 .الشعية أك النوزية، ىل يف الواقع  اصبة زن زدـ توافر اإلمشا ات سواء البشرية أك المقنية

 توقيم النعل كتغرٌي النوبات من اؼبسٌببات اؽباٌمة لعضغوط، كيسٌبب النعل العيعل :جداوؿ العمل -
، كاضطراب اغبياة الزكجية كالنائعية  .مشاكل صٌحية كاضطرابات يف النـو

 يشعل مفهـو مناخ اؼبنٌظعة زٌدة جوا ب منها، فرص الرتقية كالمطٌور الوظيفل، :مناخ المنّظمة -
 .(2002حناف األضبدم، ) (أ)كاؼبنافسة، كتشجيع السعوؾ الذم ينرؼ بنعط 

       كعا صنف زعل زسشر مصادر ضغوط النعل ا طبلقا من  مائج الدراسات كاألحباث الل تناكلم مصادر 
زندما يشوف ىناؾ أكثر من مطعب زعى الفرد كاالسمجابة  )صراع الدكر : النعل يف زشرة زوامل تمعثل يف

غياب الوضوح حوؿ اؼبسؤكليات اؼبهنية اؼبطعوبة من ) ، غعوض الدكر (ألحدنبا تصنب زعيو االسمجابة لآلخر
) ، طبينة النعل (الفرد  ميجة  جملعوزة من النوامل مثل المغيري يف البيئة المنظيعية، إزادة المنظيم يف اؼبؤسسة

، زيادة (األزعاؿ الل تمضعن مسؤكلية اغبفاظ زعى حياة الناس أكثر مسانبة يف القعق مقار ة باألزعاؿ اؼبشمبية
، قعة اغبعل (ازدياد اؼبهاـ اؼبطعوبة من الفرد سواء من حيث الشعية أك من حيث مسمول اؼبهارة )اغبعل الوظيفل 

النعل يف  )، الدكاـ أك اؼبناكبة (األزعاؿ الل تمطعب قدرات أقل من إمشا ات الفرد كال تمحدل قدراتو )الوظيفل، 
، اؼبسؤكلية زن اآلخرين، فرص غري كافية لعمطوير اؼبهع، اؼبناخ المنظيعل اؼبؤسسل، غياب (أكقات غري ازميادية

 (تصعيم بيئة النعل )، تصعيم اؼبشمب (اغبرارة، اإلضاءة، الضوضاء )اؼبنعومات اؼبرتدة حوؿ األداء، البيئة اؼبادية 
 (.2001زسشر،  )

 زعى أهنا ؾبعوع اؼبهن الل تموفر فيها اؼبصادر  األزعاؿ الضاغطة       من خبلؿ المصنيفات اؼبذكورة يبشن ربديد
أك النوامل الضاغطة الل توصعم إليها الدراسات كالنعاذج الل مت اسمنراضها، كقد مت ربديد خصائص اؼبهن أك 

 زدـ اسمخداـ مهارات الفرد كقدراتو كطاقمو، كثرة النعل، كأدتو،: الوظائف الل تسبب الضغط فيعا يعل
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 ظركؼ زعل خطرة جدا، مسؤكلية زالية بالنسبة لصحة اآلخرين كرخائهم كرفاىيمهم، كاجبات صنبة أك منقدة،
ظركؼ زعل طبينية رديئة كغري سارة، صرازات أخصية، ازباذ القرارات، المغيري المنظيعل، زدـ كجود تناكف مع 

 (.2010مسنودم،  )ظركؼ النعل ككاجباتو  الزمبلء كاؼبشرفني، فقداف المحشم كالمأثري يف

       كا طبلقا من الدراسات كالنعاذج الل صنفم مصادر ضغوط النعل يبشننا ربديد مصادر ضغوط النعل يف 
مصادر ممنعقة بالبيئة المنظيعية، مصادر ممنعقة بالوظيفة كمصادر ممنعقة بالفرد كفيعا : ثبلثة مصادر أساسية كىل
 :يعل سيمم زرضها مفصعة

:   المتعلقة بالمنظمةالمصادر  .1.1.4.3
 كىل ؾبعوع اػبصائص الل تصنف منظعة ما كتشعل القيم كاؼبنمقدات السائدة يف اؼبنظعة :ثقافة المنضمة -1

يسمطيع الموفيق بني   كالنواحل اؼبادية كالمشنولوجية، كىذا اؼبصدر يشوف ضاغطا زعى الفرد زندما الكاألخبلقيات
 (.1998ىيجاف،  ) كثقافة اؼبنظعة ثقافمو

 يبثل األجر كمعحقاتو من اؼبزايا كالمحفيزات اؼبادية كاؼبننوية زامبل ىاما من زوامل : نظاـ األجر والحوافز-2
الرضا زن النعل، لذالت هبب أف يشوف اعبر يمناسب مع اعبهد اؼببذكؿ من قبل الفرد يف اؼبنظعة، فضنف األجور 

 .كاغبوافز قد يشوف زامبل ضاغطا زعى الفرد كمن مث قد يؤثر سعبا زعى مسمول األداء

 كيقصد بو اؼبنايري كاألسس الل يمم هبا تقييم أداء النامل، فندـ كجود منايري منطقية :نظاـ تقييم األداء -3
كمنضبطة كزادلة يقمنع هبا النامعوف يف اؼبنظعة من اؼبعشن أف يشوف مصدرا من مصادر ضغوط النعل إذا دل يمم 

 .كفق أسس سعيعة تعيب حاجات الفرد كاؼبنظعة يف آف كاحد

 الأت أف إحساس الفرد باف فرص الرتقية يف ؾباؿ زععو ضنيفة أك ربشعها منايري :فرص الترقي الوظيفي -4
أخرل غري منيار كفاءة األداء يند من اؼبصادر اؽبامة لضغط النعل، كو و يمنارض مع طعوحات الفرد حوؿ 

 .مسمقبعو اؼبهع 

 إف النقل اؼبمشرر لؤلفراد داخل اؼبنظعة كالمغيري اؼبمشرر يف اؼبهاـ اؼبوكعة إليهم قد يؤدم :االستقرار الوظيفي -5
بالفرد بالشنور بندـ االسمقرار كالمشويش كزدـ القدرة زعى الرتكيز كاإلبداع يف النعل كزدـ االسمقرار الوظيفل يف 

 . (1992ؿبعد لطفل،  )اؼبنظعة غالبا ما يشوف مصدرا من مصادر ضغط النعل
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 إف زدـ مشاركة النامعني يف ازباذ القرارات اػباصة الل تمنعق بأزعاؿ :المشاركة في اتخاذ القرارات- 6
يبارسوهنا يند ذباىبل لبلحمياجات الطبينية لعنامعني بوصفهم أفرادا حباجة إذل المقدير كاحرتاـ الذات كإأبازها، 

 كقد تشوف مصدرا من مصادر ضغوط النعل  كربوؿ دكف اإلبداع، كيقود أيضا إذل البفاض الركح اؼبننوية لعنامعني
 (.1998ىيجاف، )بسبب أنورىم بفقداهنم لبل معاء لععنظعة الل ينععوف هبا 

 قد شبثل صبازات النعل مصدرا من مصادر ضغوط  النعل كوف الفرد غالبا ما يؤدم زععو : جماعة العمل-7
ضعن صبازة زعل منينة، كتمولد الضغوط من صبازة النعل يف حالة ما إذا كا م صبازة النعل غري ممعاسشة، أك 

إذا كاف ىناؾ صراع كتنازع بني أفراد اعبعازة، أك إذا كاف الفرد يفمقر لدزم اعبعازة، فبارسة إأراؼ كتوجيو غري 
 .( Matteson & Ivancevich,1995) اخل ...مناسب

 إف المغيري الذم تقدـ زعيو اؼبنظعة قد يشوف زامبل من زوامل الضغط لدل النامل كىذا ألف :التغير التنظيمي -8
األفراد غالبا ما يبيعوف كبول اػبطوات كاإلجراءات اؼبألوفة لديهم يف النعل، ىذا من جهة كمن جهة أخرل غالبا 

ما يرتتب زن المغيري أزباء مهنية قد يصنب زعى الفرد ربععها، كمن أمثعة المغيريات الل تؤدم باألفراد إذل الشنور 
اخل، فقد أأار كل من ...بالضغط إزادة تنظيم اؼبؤسسة، تغيري يف أ ظعة النعل كأدكاتو، تغيري يف سياسات اؼبنظعة

؛ النزاكم كابو ضبيداف، 1998ىيجاف، )زاليز ت كدم فريز كىوارد أف المغيري المنظيعل سبب من أسباب الضغوط  
2001.)  

  :المصادر المتعلقة بالوظيفة .2.1.4.3
 قد تشوف طبينة الوظيفة الل يشغعها الفرد مصدرا من مصادر الضغوط كذلت تبنا ؼبا تمصف : طبيعة الوظيفة-1

بو ىذه الوظيفة من مواصفات سبيزىا زن غريىا من الوظائف األخرل، سواء تنعق األمر بالفئة الل تنمعل إليها، أك 
،  Davidson (2001)اخل حيث ينمرب ديفنسوف ...باؼبشا ة الل تميحها لشاغعها، أك باؼبمطعبات تمطعبها الوظيفة

 (.2006حسني كحسني، )أف اىمعامات كخصائص الوظيفة مصدرا من مصادر الضغوط 

ينمرب غعوض الدكر من مصادر ضغط النعل الرئيسية يف اؼبنظعات كتشري كععة الدكر إذل :  غموض الدور-2
ؾبعوزة من أمباط السعوؾ اؼبموقنة من الفرد الذم يشغل كظيفة منينة، كيقصد بغعوض الدكر  قص اؼبنعومات 

البلزمة الل وبماجها األفراد ألداء دكرىم يف اؼبنظعة أك جهعهم باؼبهاـ الل يفرتض أف يقوموا هبا أك حبدكد 
صبلحياهتم كسعطاهتم كمسؤكلياهتم، كقعة اؼبنعومات اؼبمنعقة بسياسات كقوازد اؼبنظعة الل ينععوف هبا، أك زدـ 
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كجود منعومات كافية ألداء النعل أك الوظيفة، كهبذا يصبح الفرد غري ممأكد من ممطعبات كظيفمو كال ينرؼ 
الموقنات اؼبطعوبة منو لؤلداء ككيفية ربقيق تعت الموقنات، فبا هبنعو غري قادرا زعى اال دماج يف النعل كبالمارل 

 (.2000زسشر،  )الشنور بالضغط 

 كيمعثل ىذا النبء يف الزيادة أك النقصاف يف اؼبهاـ اؼبطعوبة، فزيادة زبء :(عبء الدور ) الحمل الوظيفي -3
الدكر يقصد بو قياـ الفرد دبهاـ ال يسمطيع اقبازىا يف الوقم اؼبناسب أك أف ىذه اؼبهاـ تطعب مهارات زالية ال 

كوبدث زندما يسند إذل الفرد مهاـ كثرية )يبعشها الفرد، كتنقسم زيادة زبء الدكر إذل قسعني كنبا زبء كعل 
وبدث زندما يشنر الفرد أف اؼبهارات اؼبطعوبة القباز مسمول منل ) ، زبء كيفل (كهبب اقبازىا يف كقم ؿبدد

، أما البفاض زبء الدكر فيقصد بو زدـ اسميناب مسمول األداء اؼبطعوب يف اقباز (من األداء أكرب من قدراتو
اؼبهاـ لطاقات كاىمعامات كقدرات الفرد، حيث يمطعب أداء النعل يف ىذه اغبالة مسمول منخفض جدان من 

اؼبهارات  ميجة البطء يف سرزة النعل كصغر حجم النعل، ككعما اغبالمني قد تشو اف مصدران لعضغط، ففل اغبالة 
قد يشنر الفرد باػبوؼ كالموتر  ميجة لندـ قدرتو زعى اقباز ما ىو مطعوب منو كىذا  (زيادة زبء الدكر)األكذل 

قد يشنر الفرد باؼبعل كالرتابة كيفمقد إذل الشنور  (البفاض زبء الدكر )ما هبنعو يشنر بالضغط، كيف اغبالة الثا ية 
باألنبية أك اإلثارة يف زععو كمن مث قد يشنر بالشآبة كفقداف الثقة بالنفس كفقداف الدافنية كمن مث الشنور 

 (.1995؛ النديعل، 1994زامر كزبد الوىاب،  )بالضغط 

 بو المنارض بني الواجبات كاؼبعارسات كاؼبسؤكليات اؼبطعوبة من الفرد فنندما يمنرض كيقصد: صراع الدور -4
الفرد ؼبوقف يفرض زعيو ممطعبات ممنارضة فا و يناين من صراع الدكر، كىذا ينع أف صراع الدكر وبدث زندما 

يشوف ىناؾ تنارض بني الواجبات كاؼبعارسات كاؼبسؤكليات الل تصدر يف كقم كاحد من الرئيس اؼبباأر 
لععوظف، أك من تندد الموجيهات زندما يشوف الرؤساء اؼبشرفوف أكثر من أخص فبا يشنره بندـ االسمقرار، 

كهبنعو يقع ربم ضغط يسمعـز إزادة توفيقها لعمخعص من الضغط، كىناؾ زدة صور من صراع الدكر يف 
، الصراع (المنارض بني القيم كاؼبنايري الذاتية لعفرد كبني السعوؾ اؼبموقع منو )اؼبنظعات مثل الصراع داخل الدكر 

بني األدكار اؼبمنددة لعفرد، الصراع بني قدرات كموارد ككقم الفرد كبني السعوؾ اؼبموقع، الصراع بني توقنات أك 
     (.Debra, 1964؛ 1999ىيجاف،  )طعبات اآلخرين من الفرد 
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كيقصد هبا الظركؼ اؼبادية لعنعل مثل طريقة تصعيم اؼبشمب، مسمول اإلضاءة، درجة :  بيئة العمل المادية-5
اخل، فإذا كا م ظركؼ ...اغبرارة كالرطوبة كالمهوية، األماف الوظيفل، اػبدمات اؼبسا دة، كسائل الصحة كالسبلمة 

 (.2002ماىر،  )النعل اؼبادية غري مناسبة لعقياـ باؼبهاـ اؼبطعوبة من الفرد فإهنا قد تشوف مصدرا ضاغطا لعنامل 

إف كفاءة أم منظعة تمأثر بطبينة النبلقات بني صبازات النعل فيها، فالنديد من صفات : عالقات العمل- 6
اعبعازات فبشن أف تشوف مصدرا لعضغوط لبنض األفراد، فقد أكد النديد من زععاء االجمعاع أف النبلقات 

اعبيدة بني أفراد صبازة النعل زامل جوىرم ألداء، يف حني أف النبلقات اؼبموترة تشوف مصدرا لندـ الثقة كتقل 
 (.2006زعار،  )منها درجة المناكف غبل اؼبشاكل األمر الذم يزيد من ضغط النعل 

:  تنمرب اؼبسؤكلية يف النعل أحد مصادر الضغوط الوظيفية، كاؼبسؤكلية يف ؾباؿ النعل  وزاف:زيادة المسؤولية -7
اؼبسؤكلية كبول األفراد كاؼبسؤكلية كبول األأخاص، ككععا زادت مسؤكلية الفرد زن األأخاص النامعني يف اؼبنظعة 

زبد  ) . كالبفضم يف الوقم  فسو مسؤكليمو زن األأياء، كععا زاد زعيو ضغط النعل كا نشس زعى صحمو
 (.1995الرضبن، 

 : المصادر المتعلقة بالفرد  .3.1.4.3
كيقصد هبا الصفات كاؼبعيزات الل سبيز الفرد زن غريه من األفراد مثل تشوينو الشخصل : نمط شخصية الفرد -1

كاػبصائص الل يمعمع هبا كقدراتو كمهارتو، كالدكافع الل ربركو كأمباط السعوؾ الل يبارسها، كقد زرؼ البورت 
تساكية كظيفيا ـالشخصية بأهنا  ضاـ زصيب  فسل مركزم زاـ ىبمص بالفرد كينعل زعى جنل اؼبثريات اؼبمنددة 

كعا ينعل زعى إصدار كتوجيو أأشاؿ ممنددة من السعوؾ المشيفل كالمنبريم، كلقد أكد ركزمباف كفريدماف   
Rosenman   &Friedman أ و توجد فصائل لعشخصية مشاهبة لفصائل الدـ تدزى بأمباط الشخصية كىل 

، ككل مبط لديو فبيزات كظبات زبمعف زن األخر، كؽبذه الفصائل (ب)كالنعط  (أ)مصنفة إذل مبطني نبا النعط 
من األمباط السعوكية زبلقة مباأرة بأمراض القعب كاألكزية الدموية من ضغط الدـ كزيادة  سبة الشولسمريكؿ 

خباصية اإلقداـ كالمنافس كاؼبثابرة كالنشاط الزائد  (أ)كيمعيز صاحب الشخصية من النعط . كأمراض الشرياف الماجل
ككثرة اغبركة كاإلقباؿ زعى النعل، كلشنو يمحدث با فناؿ كيسمنجل اآلخرين لمنفيذ ما يقولو كعا أ و يشافح 

القباز اكرب قدر من اؼبهاـ يف اقل كقم فبشن، كىو غري صبور كيشره اال مظار كيف صراع دائم مع األفراد 
كاألحداث كوبب أف يشوف مشغوال دائعا كيشره كقم الفراغ ، لذا فهو منرض دائعا لئلصابة بأمراض القعب 

 (ب)أما صاحب الشخصية من النعط  (2004القببلف، ) ميجة تأثره بضغوط النعل كاسمجابمو ؽبا بقدر كبري 
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 ىادئ كق لديو، ؼيمصف بالمحرر من النداء، كاالسرتخاء، زدـ كجود إغباح زامل الزمنفهو يمعيز بطباع ىادئة ك
 (أ)، كعا يبماز بالمفوؽ النععل لذلت فهو أقل زرضة ألمراض القعب مقار ة مع النعط غري تنافسيل كغري زدكاين

فرا ت فاررل ، كباإلضافة إذل ىذين النعطني توجد أمباط أخرل لعشخصية فقد توصل (2003مسنودم، )
(1990 )Frank Farley  كىو مبط سعوكل يرتشز زعى القياـ باؼبخاطرة  (ت)ظباه النعط إذل ربديد مبط آخر

النعط اؼببدع اؼبدفوع لعمصرؼ بششل بناء،  (ت)كالبحث زن اإلثارة كاالىمياج، كميز بني  وزني من النعط 
كالنعط احملطم اؽبداـ الذم ينغعس يف سعوكيات ىدامة كجرائم مثل المخريب اؼبمنعد لعععمعشات النامة أك 

مرتفع  (ت)فعنظم األفراد يقنوف زعى ممصل يبمد بني النعط ، اػباصة، أك اسمنعاؿ النقاقري كاؼبواد اؼبخدرة
، كعا صنف (2004بشرل إظبازيل، )  األفراد الذين يمجنبوف اؼبخاطرة ىم كالطرؼ اآلخر،اؼبغامرة كاؼبخاطرة
يمعيز أصحاب ىذا النعط بأهنم ك، (C)مبط آخر يسعو و النعط , Bruchon et al( 1994)برأوف كآخركف 

أأخاص ذكك زاطفة جياأة، كىم أكثر اسمقبللية، كقدرهتم زعى االزرتاؼ كالمنبري زن زواطفهم ضنيفة، كثقمهم 
بأ فسهم ممد ية، فهم يقعنوف زواطفهم فبا هبنعهم يمأؼبوف يف صعم، كاسمجابمهم لعضغط تشوف زن طريق 

 .(2010مسنودم، )السرطاف : إفرازات قشرية كضرية، كىم أكثر قابعية من غريىم لئلصابة باألمراض اؼبنازية مثل
كلشن الفرؽ الوحيد ىو  (ب)كالنعط  (أ)كقد أكضحم الدراسات أف كل إ ساف يبمعت خصائص كل من النعط 

سيطرة أم من اػبصائص زعى أخصية اإل ساف، كىذه اػبصائص ىل الل ربدد أخصية اإل ساف كمبط سعوكو 
كعا تؤثر بششل كبري زعى مسمول إدراؾ الفرد كربععو لضغط النعل، كيند األأخاص الذين لديهم ظبات النعط 

 (.( Hargreaves, 1998 (ب)أكثر زرضة لضغوط النعل من األأخاص الذين لديهم ظبات النعط  (أ)

 الفرد يف أٌف ما وبدث لو من قباح أك أحداث سيئة يف ازمقاد ينرؼ مركز المحشم زعى أ ٌو :مركز التّحكم -2
كمركز المحشم ينع درجة اقمناع الشخص بقدرتو زعى السيطرة  تو الشخصية، حياتو إمٌبا ىو ؿبشـو بمصرفاتو كإراد

يرل أٌف  (Externalizes ) خارجلاألكؿ: مبطني من األفرادكجود إذل كقد أأار اؼبخمصوف زعى األمور من حولو، 
األحداث احمليطة بو زبرج زن سيطرتو كىل  اذبة زن القدر أك اغبظ، كىذا النعط من األفراد أكثر زرضة لضغوط 

لديهم قنازة بأٌف  (Internalizes)ىم الداخعيني النعل كاإلجهاد كاالحرتاؽ، يف حني ىناؾ مبط آخر من األفراد 
 أقل بإمشاهنم المحشم فيها، كىؤالء قاألحداث الل تؤثٌر فيهم ىل من صننهم أك  ميجة لمصرفاهتم، كبالمارل فإف

 كعا أف ىناؾ اخمبلفا بني الداخعيني كاػبارجيني يف طبينة ،(2002حناف األضبدم، )زرضة لضغوط النعل 
  كآخركفككارفر ،Amirkhan( 1990)كفازعية اؼبقاكمة الل يسمنععوهنا، فقد توصعم دراسات كل من أمرخاف 

(1989) Carver et al( 1984 )، كباركسBarkes إذل أف مركز المحشم الداخعل يرتبط ارتباطا قويا باسمنعاؿ 
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، كتضيف  مائج دراسة باركس أف الداخعني يغريكف يف اسمجابات اسرتاتيجيات فنالة لععقاكمة اؼبركزة زعى اؼبششل
اؼبقاكمة بطريقة تمشيف مع تقييعهم لععوقف الضاغط، يف حني يبدم اػبارجيوف تغريا طفيفا يف اؼبقاكمة، كيبيعوف 

 يف أحباثو أ ٌو ؾبرد الشنور بالقدرة Fisher (1984 )فيشر كقد أأار؛ (2006مزياين، )إذل إظهار سوء المشيف 
 أ و ال يسمطيع المحشم يف البيئة  الشخصازمقادزعى المحشم ردبا يشوف أزظم كسيعة إلدارة الٌضغط، أم دبجرد 

 تنرضو لضغط النعل، فاألأخاص الذين احمعاؿ يؤثر زعى سعوكو كتصرفاتو، كمن مث  أف يبشنالل ينعل فيها
ينمقدكف زدـ قدرهتم زعى المحشم يف اؼبطالب الواقنة زعيهم يف ميداف النعل، ىم الذين يمسعوف بالقعق كبالٌمارل 

فهم أكثر زرضة لعٌضغط، كعا أف ؼبركز الٌمحشم أثر يف درجة كحٌدة الٌضغط اؼبهع كذلت بسبب تأثريه زعى 
 (.2005، أويطر )الدافنية، اعبهد، األداء، كالرضا الوظيفل كالنعط اإلأرايف

بني النوامل الل تعنب دكرا ىاما يف ربديد مدل قدرة الفرد زعى مقاكمة الضغوط ىو توجو الفرد من : التفاؤؿ والتشاـؤ -3
، كالشخص اؼبمفائل ىو أخص يمعيز بنظرة ممفائعة يف اغبياة كمواقفو اهبابية سواء مع بيئمو أك مع كبول  المفاؤؿ أك المشاـؤ

بينعا اؼبمشائم ىٌو أخص يرل اعبا ب السعيب لعحياة فقط كال  فسو كزادة ما يبيل إذل إخراج أفضل ما زنده لآلخرين، 
المفاؤؿ بأ و  ظرة اسمبشار  (1999) أضبد زبد اػبالق ، كقد زرؼ(2006زعار،  ) يوجد أم ألء اهبايب يف ـبرجاتو

 كينرؼ ،ذلتزدا كبو اؼبسمقبل، ذبنل الفرد يموقع األفضل، كينمظر حدكث اػبري، كير و إذل النجاح، كيسمبند ما
، كيموقع الشر كالفشل كخيبة األمل، األسوأالمشاـؤ بأ و توقع سعيب لؤلحداث القادمة، هبنل الفرد ينمظر حدكث 

كقد أكدت الدراسات اغبديثة أف األأخاص اؼبمفائعوف ؛ (2010مسنودم،  )كيسمبند ما زدا ذلت إذل حد بنيد
 أكثر ا شغاال بأ واع السعوؾ الل تؤدم  أف اؼبمفائعوف(1999)أاير ككارفر حيث يرل  ىم أكثر مقاكمة لعضغوط

( 1991) كيرل ببل شسمني كزمبلءه ،قار ة باؼبمشائعنيـإذل زيادة الصحة كتدزيعها يف مواقف الضغوط 
Blanksten et alإدراؾ  طريقة من خبلؿذا أف ىناؾ طريق آخر يربط بني المفاؤؿ ككل من المشيف كالصحة، كه 

 إذ أف اؼبمفائعني ال يبيعوف إذل تنريف اغبوادث كربديدىا زعى أهنا ضاغطة إذل اؼبدل ذاتو الذم يقـو بو ،الضغوط
 أف اؼبمشائعني يدخنوف كيمناكلوف Petrson et al( 1988)بينم دراسة أخرل لبرتسوف كآخركف كعا  ،اؼبمشائعوف

 ،(2002زويد اؼبشناف، )الشحوليات، كيصابوف بنزالت الربد، كيزكركف الطبيب بنسبة الضنف قياسا باؼبمفائعني 
 اؼبمفائعني أقل اكمئابا، كأقل  بينم  مائج الدراسة أف Suzanne et al (1998)سوزاف كآخركف ؿ  أخرلكيف دراسة

أضبد السيد )قعقا، كصحمهم اعبسعية أفضل، كأف المفاؤؿ يعطف من المأثريات السعبية لععواقف الضاغطة 
، كقد تبني من خبلؿ النديد من الدراسات أف األأخاص اؼبمفائعني ىبمعفوف زن األأخاص (2001إظبازيل، 

اؼبمشائعني يف االسرتاذبيات الل يسمنععوهنا يف زبفيف الضغوط فاؼبمفائعني يركزكف زعى اؼبشاكل اؼبسببة لعضغوط 
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كيضنوف اػبطط لعمنامل مع مصادر الضغوط كيبحثوف دكما زن الدزم االجمعازل، بينعا األأخاص اؼبمشائعوف 
ينععوف زعى بذؿ اؼبزيد من اعبهد من أجل الوصوؿ إذل ربقيق األىداؼ الل كا م سببا يف كصوؽبم إذل درجة 

 إذل أف Scheier( 1986)منينة من الضغوط، كىذا ما قد يزيد يف أدة الضغوط لديهم، كلقد أأار سشاير 
 ززة األفراد كبول المفاؤؿ أك المشاـؤ تؤثر زعى الطرؽ الل يمنامل هبا األفراد مع الضغوط، حيث بينم الدراسة 

الل قاـ هبا أف األفراد اؼبمفائعني أكثر ا شغاال باسمجابات مموافقة زن اؼبمشائعني زند مواجهة موقف ضاغط، كاف 
ىناؾ ارتباطا موجبا بني المفاؤؿ كاالسرتاذبيات اؼبوجهة كبول اؼبششعة، كارتباطا سالبا بني المفاؤؿ كاإل شار 

؛ زعار، 1994زبد الباسط، )كاال سحاب كاالسمغراؽ يف المنبريات اال فنالية كأساليب لمحعل الضغوط 
2006.) 

إف األأخاص الذين يمسعوف بوجود مسمويات زالية لمأكيد الذات أك الذين يثقوف يف : تأكيد واحتراـ الذات -4
قدراهتم ىم أقل احمعاال لعشنور بالمهديد أك القعق، مقار ة بأكلئت الذين يمسعوف بوجود مسمويات منخفضة 

 سواء كاف ،يشري مفهـو تأكيد الذات بششل زاـ إذل حرية المنبري اال فنارل كحرية الفنللمأكيد الذات لديهم، ك
 اذباه المنبري زن األفناؿ كالمنبريات اال فنالية االهبابية الدالة زعى االسمحساف، كالمقبل، )ذلت يف االذباه االهبايب 

اذباه ) أك يف االذباه السعيب (اخل ..كحب االسمطبلع، كاالىمعاـ، كاغبب، كالود، كاؼبشاركة، كالصداقة كاإلزجاب
 ؿبعد) (المنبري زن األفناؿ كالمنبريات الدالة زعى الرفض كزدـ المقبل، كالغضب، كاألدل، كاغبزف، كالشت، كاألسى

، كقد أأارت الدراسات أف األفراد ذكم تقدير الذات اؼبنخفض أكثر زرضة لعضغوط ألهنم (1981الطيب، 
يشو وف أكثر سعبية كزاجزين زن تأكيد أ فسهم يف اؼبواقف االجمعازية، كزند تنرضهم ؼبوقف ضاغط يبيعوف إذل 

اسمخداـ زععيات المحعل اؼبوجهة كبول اعبوا ب اال فنالية لععوقف الضاغط كاال شغاؿ بنععية كف األ شطة 
األخرل دكف غريىا، كيبمندكف زن النععيات السعوكية النشطة،كعا أأار كوبر ظبيث أف ذكم المقدير السعيب 
لعذات ينمربكف أ فسهم غري ىامني جدا، كال يسمطينوف فنل أأياء كثرية يودكف فنعها ىذا فضبل زن أهنم ال 

، كيضيف قيوفا يع كآخركف (1987أبو زيد أضبد، )يسمطينوف المحشم فيعا وبدث ؽبم كيموقنوف سيئ األمور 
(1986 )Giovannini et al بأف األفراد الذين لديهم تقدير منخفض لعذات يبشن ؽبم تفسري النديد من ،

اؼبواقف كأحداث ضاغطة فبا هبنعهم يشنركف بالنجز زعى مواجهمها، يف حني أف األفراد ذكم تقدير الذات 
اؼبرتفع يمنامعوف مع اؼبوقف الضاغط بششل سريع كفناؿ كبأقل قدر فبشن من اآلثار كالنمائج السعبية باؼبقار ة مع 

 الل الدراسة  مائج توصعم كعا ،(1994لطفل زبد الباسط، ) (ذكم تقدير الذات اؼبنخفض )الفئة األكذل 
 الذات تقدير مرتفنل أف النفسية الضغوط بإدراؾ الذات تقدير زبلقة حوؿ( 2008 )ضبودة أيم هبا قامم
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 فبا لعحدث، االجابية باعبوا ب اإلىمعاـ خبلؿ من اؼبناأة الضاغطة اػبربة تقييم أزادة يف أكرب مهارات يظهركف
 الذات تقدير منخفضل يفمقر حني يف النفسل، لعضغط إدراكهم مسمول زعى ذلت كتأثري الموتر بمقعيص يسعح

 حالمهم زعى بدكره يؤثر الذم النفسل الضغط أدة من ا فنارل كضيق توتر ىبمربكف هبنعهم فبا اؼبهارة ىذه ؼبثل
 . (2008 ضبودة، أيم )الصحية

اؼبرك ة يف المنامل مع اؼبواقف الضاغطة كمواجهمها، كىل اذباه ك  القدرةكيقصد هبا: القدرة على االحتماؿ- 5
زع مكعا ،ممنعم أك مشمسب ؼبواجهة الضغوط ينمعد زعى تفسري األحداث الضاغطة بطريقة توافقية تشيفيو

الشنور الناـ بأف البيئة تدزو إذل الرضا، كىذا يقود الفرد إذل أف ينظر إذل اؼبواقف اؼبمنددة بنوع من الفضوؿ 
كاغبعاسة كىل صفة زامة من صفات الشخصية تظهر من منايشة خربات يف مرحعة الطفولة يمم تنزيزىا كتمضح 

كىو  وع من المناقد النفسل يعمـز بو )االلمزاـ   اؼبشازر كالسعوكيات اؼبمعثعة يف ؾبعوزة من يف الشرب من خبلؿ
الفرد ذباه  فسو كأىدافو كقيعو كاآلخرين من حولو، كينظر إذل اؼبواقف الضاغطة أف كراءىا منىن كأهنا ألء يدزو 

 يشري إذل مدل ازمقاد الفرد أ و بإمشا و القدرة زعى المحشم فيعا يعقاه من أحداث ك) ، المحشم (اؼبمنةإذل 
ىو )المحدم  ،(كيمحعل اؼبسؤكلية الشخصية زعا وبدث لو، كيرل أف الضغوط أحداثا ممغرية كليسم أمورا ثابمة

 ىو أمر مثري كفرصة ضركرية لعنعو أكثر من كو و هتديدا لو، ،ازمقاد الفرد أف ما يطرأ زعى جوا ب حياتو من تغيري
كىو يبثل جا با طبينيا يف اغبياة فبا يسازد الفرد زعى اؼببادأة كاسمششاؼ البيئة، كمنرفة اؼبصادر النفسية 

، كالقدرة زعى المحعل تشري لثبلث صفات هبب أف تموفر كاالجمعازية الل تسازده يف مواجهة الضغوط بشفاءة
يف الفرد، الصفة األكذل ىل الوالء كاال دماج الماـ لعفرد يف كظيفمو ك شاطاتو اليومية، الصفة الثا ية ىل المحشم 

كذلت بإيبا و أ و يسمطيع المأثري يف األحداث اؽبامة يف حياتو كاؼبخرجات الل خربىا، كاألخرية ىل المحدم حبيث 
ينمرب المغيري  وع من المحدم كفرصة لعنعو كالمطور أكثر منو هتديدا ألمنو، فهذه النوامل الثبلث ؾبمعنة سبشن 

 (. 2010؛ مسنودم، 2006زعار،  )الفرد من مقاكمة الضغوط 

  :   ين لدى المدرسةط النفسيومصادر الضغ. 2.4.2
تنمرب مهنة المدريس من اؼبهن الل تمطعب من اؼبشمغعني هبا القياـ دبهاـ كثرية كممنددة، لذلت فهل تند من       

أكثر اؼبهن الل تموفر فيها مصادر زديدة لعضغوط قد سبثل مصدر توتر كمضايقة لععدرس، كمن مث قد تسبب لو 
، (1999؛ زبد الفماح ؿبعد، 2007ىدل زساؼ، كؿبعد زساؼ )كإجهادا زصبيا كجسعيا ضغطا  فسيا 

أظهرت الدراسة الل أجراىا كل من فو ما ا كأبو سريع أف بني كل أربنة مدرسني يوجد مدرس يدرؾ ضغوط حيث 
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، كعا بينم الدراسة الل قاـ (Fontana & Abouserie, 1993)مهنة المدريس يف أزعى مسموياهتا كأخطرىا 
أ و ال تشاد زبعو مدرسة مهعا كا م، من مدرس كاحد زعى األقل يناين  (1989) الشافنل،ؿبعد الدسوقل هبا 

  كقد،(2007اؼبصدر كأبو كويت، )ضغطا حادا، كأف بني كل طبسة مدرسني يوجد مدرس يناين ضغطا حادا 
توصعم النديد من الدراسات الل حبثم يف مصادر الضغوط زند اؼبدرسني إذل ربديد ؾبعوزة من النوامل اؼبسببة 

لعضغوط، منها ما ىو مرتبط بطبينة مهنة المدريس، كمنها مالو زبلقة بالعوائح اإلدارية لععؤسسة الرتبوية، كمنها 
كىبمعف تصنيف مصادر ضغوط النعل يف األدبيات اؼبمخٌصصة  ،اخل...مالو زبلقة بسعوؾ كمسمول المبلميذ

 زباخمبلؼ النمائج الل أفرزهتا الدراسات اؼبيدا ية لضغوط مهنة المدريس، كفيعا يعل سوؼ  سمنرض أىم كابر
 .اؼبصادر كفقا ؼبا توصعم إليو الدراسات اؼبيدا ية

:  عند المدرسين النفسيةالمداخل النظرية لتصنيف مصادر الضغوط.  1.2.4.2
يف دراسة حملعد سامح ؿبافضة حوؿ مصادر كأسباب الضغط كاإلجهاد لدل زينة من اؼبنععني األرد يني        

: توصل إذل ربديد ؾبعوزة من النوامل ىل

 .تدين الراتب -
 .النظاـ كاال ضباط يف اؼبؤسسة المنعيعية -
 . اؼبشا ة اؼبمد ية لؤلسماذ كالمنعيم -
 .ضنف الدافنية لدل المبلميذ -
 .زدـ توفر اغبوافز اؼبادية كاؼبننوية -
 .صنوبة الرتقية كالنعو الوظيفل -
 (.2001لوكيا، )زدـ اىمعاـ اجملمعع باؼبسائل المنعيعية  -

مدرس يف اؼبؤسسات  590 زعى Run & Wiseman (1962)       كيف دراسة أخرل قاـ هبا ركف ككيسعاف 
المنعيعية توصبل إذل أف زدـ رضا اؼبدرسني يند من مصدرا من مصادر الضغوط اؼبهنية، كمن بني النوامل الل 

 :كا م سببا يف زدـ رضا اؼبدرسني ما يعل

 .ركاتب أزضاء ىيئة المدريس -
 .ضنف النبلقات بني أزضاء ىيئة المدريس -
 .زدـ كفاية الوسائل كاؼبندات -
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  (Kyriacou ; 1980). تدريس صفوؼ كبرية كمشازر بندـ الشفاءة -

يف النعوذج الذم قدمو لضغوط اؼبنعم، اؼبواقف اؼبسببة لعضغط الل  Pratt( 1978)كعا حدد برات        
:  تواجو اؼبنعم يف ثبلث مصادر رئيسية ىل

كىل زبارة زن تعت األحداث الل تقع خارج إطار النعل، ؿبدثة أثرا : اؼبواقف خارج البيئة اؼبدرسية .1
أزعار المبلميذ، مسمويات أسرة : زعى أداء اؼبنعم يف زععو ككفاءتو كزطائو، كتشعل زوامل منها

 . كغريىا...المبلميذ االقمصادية كاالجمعازية، كأزعار اؼبنععني
كتشعل األحداث الل تقع داخل حدكد اؼبدرسة كالنعل، كتشعل زبلقة : اؼبواقف داخل البيئة اؼبدرسية .2

الزمبلء يف اؼبدرسة، خصائص الطعبة مثل الندكا ية كالنشاط الزائد كزدـ المناكف، مششبلت النظاـ 
 .كالضبط اؼبدرسل كالفصل الدراسل، مششبلت ترتبط باإلدارة

كتشعل ظبات كقدرات كإمشا ات كاذباىات اؼبنعم كرضاه أك زدـ رضاه زن : اؼبواقف الذاتية لععنعم .3
 (.1999؛ زبد الفماح،  1999أضبد ىزاز الغرير، )اخل ... اؼبهنة كمسمول الدافنية لئلقباز

 منععا إذل ثبلثة 392 من خبلؿ  مائج دراسمو الل أجراىا زعى Blase( 1984)فيعا توصل ببلس        
ضغوط ترتبط بطبينة النعل الذم يؤديو اؼبنعم كىو المدريس، : مصادر ترتبط بالضغوط الل يواجهها اؼبنعم كىل

. ضغوط ترتبط خبصائص الطبلب، ك ضغوط ترتبط باؼبناخ اؼبدرسل

 فقد توصبل إذل أف أىم مصادر الضغط اؼبهع لععنعم Harris & Halpin( 1985)أما ىاريس كىالبني        
تمعثل يف المحٌيز يف منامعة بنض اؼبنععني، كاإلجراءات القا و ية اؼببهعة، كتغيري القيادة يف اؼبدرسة، كزدـ فنالية 
اإلدارة اؼبدرسية كقصورىا يف ربديد أدكار اؼبنععني، ككذا الصراع كالمضارب يف القوازد اؼبنظعة لعنعل، كؿبدكدية 

(. 2002زبلء الشنراكم، )فرص الرتقل 

 حوؿ مصادر 1983 إذل 1976كيف معخص أزده تغرم ألربنة زشر دراسة أجنبية لعفرتة اؼبعمدة من        
الضغط يف مهنة المنعيم توصل إذل كجود مصادر لعضغط تشررت بششل معفم لبل مباه يف ىذه الدراسات كقد 

: سبثعم ىذه اؼبصادر فيعا يعل
 .النبلقات بني ىيئة المدريس -
 .  المبلميذ غري اؼبمناك ني مع اؼبنعم -

 .زدكا ية المبلميذ -
 .اال شغاؿ الذىع دبشاكل تنعم المبلميذ -
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 .اغبراؾ الداخعل كاػبارجل -
 .المغري االجمعازل كالرتبوم -

 .القيم اؼبمنارضة -
 .كسباسشهاة افمقار اؼبدرسة إذل ركح اعبعاع -

 . قص الوسائل البيداغوجية -
 .أكلياء المبلميذ -
 .الربامج الدراسية -
 .زبء النعل -

 .قعة الوقم -
 .اؼبسار اؼبهع كالمشوين -
 .الراتب -
 .اكمظاظ األقساـ -

يات اؼبدرسية الل ال تموفر فيها أسباب االنب - .الضغوط اؼبرتبطة بالمبلميذ -
(. 2008، سبلمل ).الراحة

دراسة لعبحث زن مصادر الضغط اؼبهع لدل اؼبنععني،  Vance et al( 1989)كعا أجرل فا س كرفاقو        
ككشفم  مائج ربعيل البيا ات زعى أف النوامل المالية مرتبة ترتيبا تنازليا ىل من أىم مصادر الضغط لدل 

: اؼبنععني
 .زدـ كفاية الراتب .1
 .زدـ المقدير .2
 .زدـ توفر الوقم الشايف لبلسرتخاء .3
 .زدـ اال سجاـ مع اؼبهنة .4
 .كثرة اؼبهاـ اؼبفركضة .5
 .  ظاـ الضبطضنف .6

زدـ اؼبشاركة بالقرارات الل تمخذ بشأف  .7
 .اؼبدرسة

 قص الصبلحيات الل سبشن اؼبنعم من   .8
 .ضبط الطعبة

.زدـ توفر الوقم الشايف ألداء اؼبهاـ .9

(2010مسنودم، )

حوؿ مصادر الضغوط اؼبهنية لدل اؼبنععني  (2001)كيف الدراسة الل قاـ هبا زبد الفماح كزعاد الزغعوؿ        
:  توصبل إذل ربديد اؼبصادر المالية مرتبة حسب درجة تأثري كل مصدر

 .الدخل الشهرم .1
 . النبلقات باجملمعع اؼبدين .2
  .النشاطات البلٌمنهجية .3
 .البناء اؼبدرسل .4
 .زععية المدريس .5

 .الطبلب .6
 .زععية اإلأراؼ الرتبوم .7
 .النبلقات مع اإلدارة اؼبدرسية .8
. النبلقات مع الزمبلء .9
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ؽ اؼبنععني ميف دراسمو حوؿ بنض النوامل الضاغطة الل تع (1996)ضبد حسن  نيم أكعا كشف زرفة        
: زن أداء مهامهم المدريسية أف أبرز النوامل الضاغطة قد سبثعم فيعا يعل

كتشعل ازدحاـ الفصوؿ، زدـ توفر األماكن اؼبناسبة إلجراء األ شطة النععية : البيئة اؼبدرسية .1
 .البلصفية، صنوبة توفر األدكات كاألجهزة النععية البلزمة إلجراء المجارب اؼبنععية

 زعى اعبديد يف ؾباؿ لئلطبلعكتشعل أشعية الدكرات المدريبية، قعة الوقم : النواحل اؼبهنية .2
 .المخصص، قعة الوقم لمصحيح الواجبات اؼبقدمة لعمبلميذ

إلزاـ اؼبنععني يف صياغة بنض القرارات اؼبدرسية دكف مشاركمهم يف صياغمها، تناقض : النواحل اإلدارية .3
 .بنض اإلجراءات اإلدارية مع الواقع الفنعل لععدرسة

باإلضافة إذل زوامل أخرل كضنف المقدير االجمعازل ؼبهنة المدريس، زدـ المناسب بني اؼبردكد اؼبادم        
. كاعبهد اؼببذكؿ يف المدريس كاألزعاؿ األخرل اؼبرتبطة هبا كقعة الفرص لعرتقل الوظيفل

مبوذجا لضغوط اؼبنعم قدماه إثر  Kyriacou & Sutcliffes (1978)كعا زرض كرياكو كسوتشعيف        
 فناالت غري إمراجنة قاما هبا جملعوزة من الدراسات حوؿ اؼبوضوع، كزرٌفا الضغط زعى أ و ما ينا يو اؼبنعم من 

كيف ىذا النعوذج بنٌي . سارة كالموتر كاإلحباط كالغضب كاالكمئاب كالل تنجم زن خصائص زععو كعنعم
الباحثني الضغوط زعى أهنا أحداث ضاغطة يف بيئة النعل، كبٌينا مظاىر االسمجابة لعضغوط، كتشعل أحداث 

: النعل الضاغطة
. السعوؾ السيئ لعمبلميذ كالندكا ية كقعة المناكف -
. ظركؼ النعل السيئة كتمضعن النبلقة مع الزمبلء، كزدـ كفاية المنعيم، كاؼبهاـ اإلضافية -
. قعة اإلمشا يات كالراتب اؼبمدين -

كيرل الباحثاف أف الضغط ينشأ زن زدة زوامل كيمطعب اؼبزيد من البحث لعموصل إذل ربديد دقيق ؼبصادره لدل 
ف االخمبلؼ يف اؼبمغريات الل أ كعا بني كرياكو أف األحباث دل تموصل إذل اتفاؽ حوؿ ىذه اؼبصادر، ك؛اؼبنععني

كساـ بريت، ، 1998إيباف زيداف، ) زن زدـ االتفاؽ يف النمائج مسئوالتناكلمها الدراسات اؼبخمعفة قد يشوف 
2001  .)

ؾبعوزة من النوامل اؼبهنية اؼبؤثرة يف  فسية اؼبدرس الناصبة زن الظركؼ  (2004)كقد صنف زبدم        
: كالصنوبات الل يمعقاىا اؼبدرس كتمعثل ىذه النوامل فيعا يعل
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كيشعل ىذا النامل النظم كالعوائح المنعيعية، كعا يشعل زبلقة اؼبدرس  :اإلدارة الرتبوية كتنعيعاهتا .1
 .باإلدارة، كالمفميش الرتبوم

ىيعل باحمضاهنا لمبلميذ أحيث تمعيز مرحعة المنعيم اإلزدادم كالم: اتصاؿ اؼبدرس بنقوؿ غري  اضجة .2
 . فهل مرحعة لعموجيو كالمنعيم ألىم مبادئ كقوا ني اغبياة،غري  اضجني زقعيا ك فسيا كاجمعازيا

مثل اكمظاظ األقساـ، زدـ توفر الوسائل المنعيعية كاألجهزة البلزمة لمدريس، اغبجم : ظركؼ النعل .3
 .السازل اؼبنعوؿ بو الغري مناسب، زدـ تناسب األجر مع اعبهد اؼببذكؿ

إف الظركؼ الل ينعل فيها اؼبدرس ذبنعو يناين من ممازب كثرية كذبنعو غري راض : زبلقة اؼبدرس دبهنمو .4
زن  فسو يف منظم الفرتات، كغري أازر بالراحة كاالطعئناف يف زععو الرتبوم، كعا أ و يرل أف مشا مو 

 (.2007زبدم، )االجمعازية مهزكزة كىذا ما يؤثر بششل كبري زعى مسمول الرضا لديو 

 تعخيصا لندد من الدراسات الل Greenwich( 1986)كيقدـ النعوذج الذم أزدتو جامنة جرين كيمش        
، 1985 كزاـ 1962أجراىا زدد من الباحثني زن مسببات الضغط اؼبهع لدل اؼبنععني يف فرتات ـبمعفة بني زاـ 

: كيبشن إصباؿ أىم مصادر الضغط الل توصعم إليها الدراسات ضعن اؼبيادين المالية
 :زوامل تمنعق بسعوؾ الطعبة كمنها .1

  كتدين مسمول الدافنية،ضنف إمشا يات الطعبة كاتساع مدل الفركؽ الفردية يف اسمنداداهتم -
 .لديهم

 .االذباىات السعبية الل تمسم بندـ احرتاـ اؼبنععني أك النظاـ اؼبدرسل -
 .صنوبة اغبفاظ زعى القيم كاؼبنايري -
السعوؾ اؼبششل لعطعبة كصنوبة ضبطهم فبا يؤدم إذل القعق الدائم كاؼبنا اة اؼبسمعرة لدل  -

 .كقد أأارت زدة دراسات إذل ىذه النوامل كازمربهتا من اؼبصادر الرئيسية لعضغط اؼبهع .اؼبنععني
 : زوامل تمنعق دبطالب اؼبهنة كأزباء النعل كمنها .2

ضغط الوقم كذلت بسبب ضركرة اإلسراع يف اقباز اؼبهاـ يف فرتة زمنية ؿبدكدة لمحقيق مطالب  -
 .اؼبنهاج كالرب امج الدراسل

 . النبء المدريسل الشبري -
 فبا يضنف إمشا يات اؼبنععني كقدرهتم زعى ربعل الضغوط الناذبة زن ،كثرة اؼبهاـ اؼبطعوبة -

 .اؼبصادر اؼبخمعفة
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زدـ توفر الوقم الشايف لعحصوؿ زعى قسط كايف من الراحة  ظرا الضطرارىم إذل القياـ دبهاـ  -
 .المصحيح كالمحضري يف بيوهتم خارج أكقات الدكاـ

 .  الصفوؼ اؼبشمظة -
 كتنارضها، فبا كاؼبسئولنيغعوض الدكر، كصراع الدكر بسبب توقنات الطبلب كالزمبلء كاآلباء  -

 .يؤدم إذل تندد اؼبهاـ اؼبطعوبة من اؼبنعم كتنارضها كإذل زدـ سبشنو من المنبؤ دبا ىو مطعوب
:زوامل تمنعق بظركؼ النعل اؼبادية كاؼبننوية كمشا ة اؼبهنة االجمعازية كمنها .3

 .زدـ مبلئعة البناء اؼبدرسل -
 .زدـ كفاية الوسائل المنعيعية -
 . قعة الركاتب -
 .تدين اؼبشا ة االجمعازية لععهنة -
 . النعل يف مدارس ضخعة -
زدـ الشنور باألمن النفسل  -

 . الوظيفل
 .ظركؼ النعل السيئة -

سعوؾ اؼبدير الذم يمسم بقعة  -
 .الدزم

 .تدين مسمول النعل اؼبؤسسل -
 .ضنف النظاـ اؼبدرسل -
 الزمبلء من بنيالنبلقات الضنيفة  -

اؼبنععني كاؼبدرين كاؼبفمشني 
 .كاإلداريني

.زدـ االقمناع باؼبهنة -

 منعم 1034من خبلؿ دراسمو الل أجراىا زعى زينة قوامها  (2000)كتوصل اغبسن ؿبعد اؼبغيدم        
:  كمنععة باؼبععشة النربية السنودية إذل أف أىم مصادر الضغط لدل اؼبنعم ىل

من اؼبنععني  % 59كىو أىم مصدر من مصادر الضغط النفسل لععنعم، حيث اتضح أف  :بند الوقم .1
يؤكدكف اقباز مهامهم ربم ضغط  فسل كبري يف غالب األحياف، كتنمرب النوامل المالية أكثر النوامل 

كثرة األزعاؿ الواجب القياـ هبا، اقباز األزعاؿ كالمصحيح يف كقم أسرع، كثرة :ضغطا زعى اؼبنععني
أزداد الطعبة، كثرة األزعاؿ كالنشاطات اإلضافية، ضيق الوقم اؼبخصص القباز اؼبهاـ، طوؿ فرتة 

 .ج الدراسلاالنعل، طوؿ اؼبنو

احمل ىذا البند اؼبرتبة الثا ية كعصدر من مصادر الضغط النفسل : بند السعوؾ اإلدارم كاأل ظعة  .2
لععنعم، كأكد أفراد النينة أف أىم السعوكيات الل يبارسها مدير اؼبدرسة أك اؼبشرؼ كتزيد من إجهادىم 

 زدـ  زدـ إسناد مسؤكليات ذات قيعة كمشا ة،، زدـ مسا دة اإلدارة يف ضبط سعوؾ المبلميذ:ىل زعى الموارل



 

 88 

ذباىل . زدـ كضوح اؼبسؤكلية.  إخبار اؼبنعم بأف زععو غري مرضل.إتاحة الفرصة يف االلمحاؽ بدكرات تدريبية
 .اإلدارة يف االزرتاؼ بإقبازات اؼبنعم أك أزعالو اؼبعيزة

زدـ اإلطبلع زعى  :احمعم بنود ىذا احملور اؼبرتبة الثالثة كمشعم النوامل المالية: بند السعوؾ اإلأرايف  .3
 مائج الزيارة، زدـ المنسيق اؼبسبق لزيارة اؼبفمش، تدريس مواد يف غري المخصص، منايري تقوًن اؼبنعم غري 

 .صاغبة كغري موثوقة، زدـ كفاءة اؼبشرؼ

زدـ إدراؾ اآلباء زدـ ممابنة اآلباء ألداء أبنائهم، : كالذم احمل اؼبرتبة الرابنة كمشل:  بند سعوؾ األكلياء .4
زدـ ممابنة اآلباء لعواجبات زدـ تناكف اآلباء يف حل مششبلت أبنائهم المنعيعية، لعصنوبات الل تواجو أبنائهم، 

اؼبدرسية ألبنائهم، زدـ إطبلع اآلباء زعى دفاتر الواجبات اؼبنزلية، تفسري بنض اآلباء لسعوؾ اؼبنعم بأ و 
 .سعيب

 كعصدر من مصادر الضغط النفسل لععنعم احمل اؼبرتبة اػبامسة كالنوامل : بند احمياجات اؼبنعم .5
غياب اغبوافز اؼبادية كاؼبننوية لععنعم اؼبمعيز، زدـ : المالية تسبب لععنععني الضغط يف غالب األحياف

توفر اػبدمات الصحية لععنععني كأسرىم، الراتب ال يبثل اعبهد الذم يبذلو اؼبنعم، صنوبة اغبصوؿ زعى 
  .قركض، زدـ مشافأة هناية اػبدمة،  ظاـ المقازد ال وبقق األمن الوظيفل لععنعم

قبد أف ىذا احملور احمل اؼبرتبة السادسة كعصدر من مصادر الضغط النفسل :  بند سعوؾ المبلميذ .6
اذباىات الطبلب السعبية كبو : لععنعم كالنوامل المالية تولد الضغط النفسل لععنععني يف غالب األحياف

 .المنعيم،  صنوبة المنامل مع الطبلب ذكم القدرات اؼبنخفضة، المنامل مع الطبلب اؼبمأخرين دراسيا

 .كىو أقل مصدر لعضغط لدل أفراد زينة الدراسة:  بند زبلقة اؼبنععني بنضهم ببنض .7

: كباخمصار فإف أىم زوامل الضغط النفسل زعى اخمبلؼ أبناد الضغط لدل أفراد النينة تمعثل يف       
اذباىات الطبلب السعبية كبو المنٌعم، سعوؾ المبلميذ، فقداف المنامل بني الزمبلء، زيادة النبء المدريسل، زدـ 

منح مسؤكليات ذات ضنف إتاحة اإلدارة الفرصة لععنعم يف المدريب، توفر األدكات اؼبدرسية البلزمة لنععية المنعيم كالمنعم، 
تدريس مواد يف غري المخصص،  قص توافر اػبدمات ضنف االزرتاؼ باقبازات اؼبنعم يف اؼبناسبات، قيعة كمشا ة، 
.  الصحية اؼبعيزة
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 و ليس ىناؾ مصدر ؿبدد لعضغوط الل يواجهها اؼبنععوف، كترتيب كتصنيف اؼبصادر أفبا سبق  سمنمج        
ىبمعف باخمبلؼ زينة الدراسة، إذ كعا تبني فاألسباب كالنوامل اؼبسببة لعضغط كثرية كممنددة، كلشن يبدك أف 

ىناؾ زناصر ؿبددة ىل األكثر حدكثا يف ؾباؿ المنعيم، كؽبا زبلقة مباأرة دبهنة المدريس كالل تدرؾ من قبل 
 كا طبلقا من  مائج الدراسات الل مت المطرؽ إليها سوؼ كباكؿ ربديد ؛اؼبنععني زعى أهنا مصادر لعضغط

:  مصادر الضغط الل اتفقم زعيها الدراسات يف النقاط المالية

إف طبينة مهنة المدريس ذبنل اؼبدرس مضطر لعمنامل مع أكثر من جهة : خصوصية مهنة التدريس .1
ىذا ما يزيد من حجم اؼبسؤكليات لديو،  (المبلميذ، األكلياء، اإلدارة، اؼبشرؼ الرتبوم، زمبلء النعل)

كعا أف طبينة اؼبهنة كأركطها تمطعب من اؼبدرس زناية يف ربضري الدركس، تركيز يف اال مباه طواؿ 
سازات النعل، الدقة يف المنامل مع الناأئني، الموفيق بني ممطعبات اؼبناىج كقدرات المبلميذ، 

 إف ؛اخل...مرازاة اعبوا ب النفسية كاالجمعازية لعمبلميذ، النعل زعى تقوًن السعوكات السيئة لعمبلميذ
.      ىذه اؼبمطعبات الشثرية ذبنل اؼبدرس يشنر بالضغط

 إف  وع البيئة المنعيعية الل ينعل فيها اؼبدرس كالظركؼ احمليطة بو كندـ :ظروؼ العمل التربوي .2
توفر القازات اؼبناسبة الل يرازى فيها أركط المصعيم األرغو ومل اؼبناسب ؼبعارسة مهنة المدريس، 

كزدـ توفر الوسائل المنعيعية اؼبناسبة كالمجهيزات اؼبمطعبة حسب  وع اؼبادة اؼبدرسة، اكمظاظ 
. األقساـ  ذبنل اؼبدرس ينعل يف مناح مدرسل يمسم بالضغط

 ينمرب األجر اؼبورد الوحيد لعرزؽ زند أغعبية اؼبدرسني لذلت فهو من النوامل اؽبامة اؼبؤثرة يف :األجر .3
حياة اؼبدرس كسنادتو النفسية كاالجمعازية، كقد أكدت الشثري من الدراسات أف األجر الذم 

يمقاضاه اؼبدرس ال ينادؿ اعبهد اؼببذكؿ كالصنوبات الل يواجهها يف زععية المدريس، لذلت قبد أف 
أغعب اؼبدرسني غري راضني زن األجور اؼبعنوحة ؽبم، كىذا ما تثبمو النزازات اؼبمشررة لععدرسني كالل 

. غالبا ما يشوف األجر ىو السبب الرئيسل ؽبذه النزازات
إف السعوكات الغري مقبولة الصادرة من المبلميذ داخل القسم تششل مثريا منفرا : سلوؾ التالميذ .4

لععدرس كزامبل ضاغطا يقعل من مسمول الرضا الوظيفل لديو كيزيد من مندؿ االحرتاؽ النفسل 
طعب تبني اؼبنععني،كوهنا تؤثر سعبا زعى سري النععية المنعيعية كىذا ما يزيد من أزباء اؼبنعم ألهنا ت

منو كقما كجهدا إضافيا حىت يمعشن من المحشم يف الصف الدراسل، كالسعوكات الغري مقبولة تمعثل 
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يف كل السعوكات الل تمنارض مع النظاـ اؼبدرسل مثل السعوؾ الندكاين كالسعوؾ الفوضوم ككذا 
. اخل...السعوؾ اؼبنايف لؤلخبلؽ

إف اإلدارة زامل مهم كمؤثر يف حياة اؼبدرس، كعا ينمرب من النوامل  : عالقة المدرس باإلدارة .5
اؼبهنية الضاغطة زعى حياة اؼبدرس، لذلت فإ و إذا كا م النبلقات الل تربط اؼبدرس بالطاقم 

اإلدارم لععؤسسة الرتبوية سيئة سمؤثر حمعا زعى  فسية اؼبدرس، كىذا ما سوؼ هبنعو يمفادل 
االتصاؿ مع اإلدارة ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف النبلقات السيئة بني اؼبدرس كاؽبيئة اإلدارية 

 كىذا سوؼ يششل زامبل ضاغطا زعى ،لععدرسة ذبنل اؼبناخ اؼبدرسل مشحوف بالموتر كالصرازات
زدـ مسا دة اإلدارة كىناؾ ؾبعوزة من النوامل الل تؤثر سعبا يف زبلقة اؼبدرس باإلدارة مثل . اؼبدرس

 الفرصة يف االلمحاؽ بدكرات تو زدـ إتاحيف ضبط سعوؾ المبلميذ، زدـ إسناده مسؤكليات ذات قيعة كمشا ة،
 إخبار اؼبنعم بأف زععو غري مرضل، زدـ كضوح اؼبسؤكلية، ذباىل اإلدارة يف االزرتاؼ تدريبية،

   .بإقبازات اؼبنعم أك أزعالو اؼبعيزة
يبثل اإلأراؼ الرتبوم أك المفميش اجملهود الذم يبذلو اؼبسؤكؿ زن : التربوي (التفتيش)اإلشراؼ  .6

ىذه اؼبهعة الرتبوية السمثعار كتنسيق كتوجيو النعو اؼبسمعر لععدرسني يف اؼبدرسة، كذلت كل يفهعوا 
، كلشن إذا ربوؿ المفميش (2007زبدم، )كظائف المنعيم فهعا حسنا كيؤدكىا بصورة أكثر فنالية 

الرتبوم إذل  قد ىداـ ؼبردكد اؼبدرس سوؼ يؤثر سعبا زعى أداء ك فسية اؼبدرس، أل و سوؼ يصبح 
زائقا لععدرس كيصنب من مهعة القياـ بدكره الرتبوم كعا ينبغل، كسوؼ يزززع ثقة اؼبدرس يف 

قدراتو ككفائمة المدريسية، كىذا سوؼ يولد اػبوؼ كالرىبة كالشراىية لدل اؼبدرسني ذباه اؼبفمشني، 
كيصبح بذلت اؼبفمش زامل إززاج كقعق لععدرس خصوصا إذا ما أحبطم ؾبهودات اؼبدرس زندما 

.             يشنر بأ و دل يقيم حق تقييعو من قبل اؼبفمش
تنمرب مهنة المدريس من اؼبهن اإل سا ية الراقية كالنبيعة كلشنها اليـو : المكانة االجتماعية للمدرس .7

أصبحم ال ربظى بالمقدير الذم كاف فبنوحا ؽبا من قبل، حيث أصبح اؼبنعم ؿبل اهتاـ مباأر من 
 األكؿ زن تدىور اؼبسمول المنعيعل لعمبلميذ، كعا أصبحم مهنة اؼبسئوؿطرؼ اجملمعع كينمرب 

المدريس من اؼبهن الغري مرغوب فيها، حبيث أصبح أغعب األفراد يمجهوف إذل ىذه اؼبهنة زن غري 
رضا كإمبا بسبب قعة فرص الموظيف يف اؼبهن األخرل، كقد سانبم كسائل اإلزبلـ بششل كبري يف 

لل تنشر من حني ألخر يف النديد من اتغيري  ظرة اجملمعع إذل مهنة المدريس من خبلؿ اؼبقاالت 
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اعبرائد، كالل تسلء يف كثري من األحياف إذل صورة اؼبدرس من خبلؿ حصر اىمعامات اؼبدرسني يف 
اخل، كربريض المبلميذ كاألكلياء بششل غري مباأر ..اعبا ب اؼبادم كاهتامهم بالمقصري ذباه المبلميذ

إف ىذه النظرة السيئة لععدرس أضحم تششل زامبل ضاغطا زعى اؼبدرس كمصدرا . ضد اؼبدرسني
.         قلعموتر يؤثر سعبا زعى أداء

تنمرب مهنة المدريس من اؼبهن الل تشوف فيها فرص الرتقية اؼبماحة : الحوافز المادية والمعنوية .8
لععدرسني قعيعة مقار ة باؼبهن األخرل، كعا أف فرص الرتقية يف ىذه اؼبهنة غالبا ما زبضع ؼبنيار 

األقدمية من دكف األخذ بنني االزمبار الشفاءة اؼبهنية، كعا أف النجاحات كالنمائج اعبيدة احملققة من 
باإلضافة إذل غياب اغبوافز طرؼ اؼبدرسة يف غالب األحياف ما يشافئ زعيها اؼبدير دكف اؼبدرسني، 

اؼبادية كاؼبننوية لععنعم اؼبمعيز، كال أت أف إحساس اؼبدرس بأف فرص ترقيمو يف ؾباؿ زععو ضنيفة 
أك ربشعها منايري أخرل غري منيار كفاءة األداء يند أحد اؼبصادر اؽبامة لضغط النعل، كذلت 

  .لمنارض كضع النامل مع طعوحاتو كؿباكلمو تأكيد مسمقبعو اؼبهع

: اآلثار الناجمة عن الضغوط النفسية .5.2 
       تسبب أٌدة الضغوط كالمنرض اؼبمشرر ؽبا إذل ظهور كثري من المأثريات السعبية زعى أخصية الفرد، كقد 
تمندل ىذه األثار اؼبسمول الشخصل إذل اؼبسمول المنظيعل كاإلجمعازل لعفرد، حث يرل طومسوف كآخركف 

(1994 )Tompson, et alاؼبسمول الفردم، االجمعازل، : ، أف آثار الضغوط تشعل أربنة مسمويات ىل
اؼبسمول الفردم كاؼبسمول : اؼبسمول اؼبهع، كاؼبسمول المنظيعل، كعا صنفها بنض الباحثني إذل مسمويني نبا

 . ، كيف ىذه الدراسة سيمم الرتكيز زعى اؼبسمول الفردم كاؼبسمول المنظيعل(2004بشرل اظبازيل، )المنظيعل 

 : على مستوى الفرد. 1.5.2
       إف تنرض الفرد لعضغوط بدرجة مقبولة قد يزكده بالطاقة الل وبماجها حىت يشوف أكثر إبدازا كاقبازا يف 
أدائو كأكثر قدرة زعى ازباذ القرارات كحل اؼبششبلت، إال أف اسمعرار المنرض ؽبذه الضغوط كبدرجة حادة قد 

، حيث تظهر زعى (2000لوكيا، )ينجم زنها الشثري من السعبيات خاصة إذا دل يسمطع الفرد المشيف منها 
يف  (1956)أك ا فنالية أك سعوكية كقد بني سيعل  (زضوية)أشل أزراض كاضطرابات سعوكية أك جسعية 

كمابو ضغط اغبياة أف سعوكات كالمهيج الناـ كالقابعية لئلثارة كاالكمئاب، كزدـ الثبات اال فنارل، كالندكا ية 
أك السعبية، كالشنور الناـ بالقعق  ميجة اػبوؼ الشديد دكف منرفة سبب ذلت، كاألرؽ كالصداع النصفل 
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كالشد النصيب، كأالـ أسفل الظهر كفقداف الشهية أك اإلفراط يف األكل، كتناطل الشحوؿ كاؼبخدرات، 
اخل، تنمرب كعها زبلمات تشري إذل تنرض الفرد ...كحدكث الشوابيس ليبل، كزيادة االسمنداد لعحوادث 

 (.2006بن زركاؿ كلوكيا، )لعضغط 

أف الضغوط الل تقع زعى اإل ساف كثرية كممنددة كؽبا درجات ممفاكتة، كعا تمندد ردكد كفبا الأت فيو        
األفناؿ لعضغوط الواقنة زعى األفراد ، فبدأ الضغط يف المأثري زعى الفرد يف سياؽ مممابع يبشن أف يصل إذل 

السواء كاسمنادة الموازف اغبيوم، أك اؼبرض كاػبعل اؼبرتبط بالضغوط، كينمج زن الضغوط بند أف : طريقنياؿأحد 
 اسمجابات ،تمفازل مع أخصية الفرد كـبططو اؼبنريف كخرباتو السابقة كزعره كجنسو كظركفو النامة كاػباصة

 النبلمات كاألزراض أكؽبا االسمجابات احملددة، كثا يها: ـبمعفة، كقد تأخذ ىذه االسمجابات أأشاال ثبلثة
، كلقد اىمم الباحثوف بدراسة ىذه األزراض كاالضطرابات  (1998أضبد زبد اػبالق، ) النامة، كثالثها اضطرابات منينة

كتأثريىا زعى الفرد كزعى صحمو النفسية كاعبسعية، كفيعا يعل سيمم زرض األزراض كاالضطرابات الناصبة زن المأثريات 
 :السعبية لعضغوط زعى الفرد

 : (العضوية)األعراض واالضطرابات الفسيولوجية  .1.1.5.2

ربدث تغريات يف كظائف األزضاء كإفرازات الغدد         إف األحداث كالظركؼ الضاغطة الل يمنرض ؽبا الفرد 
كاعبهاز النصيب، فقد بينم الدراسات أف الشنور بالضغط يؤدم إذل ارتفاع اؽبرمو ات اؼبفرزة كينمرب اإلفراط يف 
إفراز اؽبرمو ات سببا يف المنرض أل واع كثرية من األمراض كارتفاع ضغط الدـ، تصعب الشعية كالذحبة الصدرية، 

، كينمرب ارتفاع ضغط الدـ من األزراض الفسيولوجية الناصبة (1997سمورا،  )اخل ...كتسعم الدـ أثناء اغبعل
توصل إذل أف الضغط ينمج زنو زيادة يف  شاط اعبهاز  (1978)زن الضغط اغباد، ففل دراسة قاـ هبا كوأراف 

زبدكين، )النصيب اؼبركزم الذم يسبب تقعص األكزية كىذا المقعص ىو أىم أسباب ارتفاع ضغط الدـ 
أف األفراد الذين تمضعن طبينة زععهم اؼبسؤكلية زن    French & Caplan، كبني فرا ش ككاببلف(1994

الغري ىم أكثر تنرضا الرتفاع ضغط الدـ فبا هبنل الطيارين كاألطباء كمراقيب اؼببلحة اعبوية من أكثر األفراد 
تنرضا الرتفاع ضغط الدـ ك سبة الشوليسرتكؿ يف الدـ  ميجة لثقل اؼبسؤكلية، كازباذىم لقرارات تمسم باػبطورة 

 (.2000لوكيا،  )

 أف الضغط النفسل بإمشا و أف يششل آلية تشغيل لنوامل أخرل Blocker( 1984)        كيشري بعوكر 
لعخطر، فالضغط اغباد يبشن أف يرفع ضغط الدـ كالدىوف الدموية، كيسرع تشوف اعبعطة الدموية فبا يزد من 
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 يرجعك،  ( Blocker,1984)احمعاؿ حدكث أمراض ممنوزة لعقعب كاألكزية قد تصل إذل السشمة القعبية 
 من األمراض إذل زوامل مرتبطة %75 إذل 50النديد من اػبرباء يف الطب كزعم النفس أسباب حوارل 

 كمن بني ىذه األمراض األزمات القعبية كارتفاع ضغط الدـ، قرحة اؼبندة، البوؿ السشرم، الربو، ،بالضغوط
آالـ الظهر كخباصة اعبزء السفعل منو، آالـ النضبلت كخباصة يف  ( صفل، دكرم، توترم)الصداع بأ وازو 

الرقبة كاألكماؼ، المشنج النضعل المهاب اؼبفاصل، اإلسهاؿ، اإلمساؾ اؼبزمن، اضطراب اعبهاز المنفسل، 
 الدرقية، البدا ة، ارتفاع  سبة الشولسرتكؿ يف الدـ، السرطاف، تعف الشبد،  الغدةاألمراض اعبعدية، تضخم

كىو طبيب " الفاريز"؛ ففل دراسة قاـ هبا الدكمور أمراض الرئة، تصعب الشرايني، ضنف جهاز اؼبنازة
 مريض زوعبوا من اضطرابات اؼبندة اتضح أف أربنة من كل من طبسة 10.000دبسمشفى مايو الشهري زعى 

مرضى ليس ؼبرضهم أساس زضوم زعى اإلطبلؽ، بل أساسو اػبوؼ كالقعق كزدـ مقدرة الفرد زعى اؼببلئعة 
 .بني  فسو كاغبياة

كىو طبيب دبسمشفى مايو يف اجمعاع اعبعنية األمريشية " ىاركلد ىاسني"        كيف خطاب ألقاه الدكمور 
 رجل من رجاؿ األزعاؿ من 176لؤلطباء كاعبراحني الناؼبني يف اؼبؤسسات الصنازية قاؿ فيها أ و درس حالة 

 سنة فاتضح لو أف أكثر من ثعث ىؤالء ينا وف كاحد من ثبلثة أمراض تنشأ كعها 44أزعار ممجا سة مندؽبا 
 .اضطرابات القعب، قرحة اؼبندة كضغط الدـ: من توتر األزصاب كىل

أف اال فناالت الل يسببها القعق كاػبوؼ كالنزاع الدائم قد " كلياـ ماؾ كو يل"        كعا أكد الطبيب 
؛ مسنودم، 1994كار يجل، )تصيب ميزاف الشالسيـو يف اعبسم باخمبلؿ ينشأ زنو أدل األسناف كتػىعىًفها 

2010.) 

 من أمراض  %16إذل أف  توصعم 2000كيف دراسة أجرهتا عبنة الرقابة لئل ماجية يف القطاع األكركيب لسنة 
منها تصيب النساء تنود إذل ضغوط النعل، كعا توصعم  % 22أرايني الدـ الل تصيب الرجاؿ يف أكركبا ك

أيضا إذل أف أزرض مرضية أخرل تظهر زعى النعاؿ مثل إصابات النضبلت كالنظاـ كاضطراب الصحة 
 (.                                                                            2007زباس ؿبعود مشل، )الذىنية سببها ضغوط النعل  

        كقد أكدت الدراسات أف لعضغط النفسل دكر يف ظهور األمراض اؼبرتبطة باعبهاز اؼبنازل، ففل دراسة 
، حوؿ االسمجابة اؼبنازية يف حالة الضغط مثل حاالت اغبداد، أخذت زينة من دـ (1977)لباتورت كآخرين 

 أرمعة بند أسبوزني من بند حدادىن زعى أزكاجهن الذين توفوا دبرض أك حبادث، كقوبعم النمائج بنمائج 26
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فئة أخرل مؤلفة من  ساء زاديات دل تنرفن اغبداد يف زائبلهتن خبلؿ السنمني السابقمني، فعوحظ أف زعل 
 أسابيع من بدء اغبداد كىناؾ البفاض يف الطاقة اؼبنازية لعجسم قد 6اػببليا الععفاكية تراجع زند األرامل بند 

 (.1997سمورا، )لئلصابة باألمراض  (يف حاؿ كجود ممغريات أخرل)ينرضو 

أف أحداث اغبياة الضاغطة مرتبطة ارتباطا كثيقا بظهور أ واع زديدة من  (1984 )        كقد أكضح كوبر 
 أف لعضغط Mc Clelland( 1985 )السرطاف، دبا يف ذلت سرطاف الثدم، كالرحم، كالرئة كيرل ماكعيبل د 

 (. 1995كشركد، )تأثري مباأر زعى البفاض  شاط اعبهاز اؼبنازل الذم يضبط السرطاف البسيط 

يف اعبدكؿ المارل تأثري الضغوط يف ـبمعف  Cooper & Cartwright( 1998)كيبنٌي كوبر ككارترايم         
 :(2010مسنودم، )مراحعها زعى الوظائف اغبيوية يف اعبسم 

 .(1998) كوبر ككارترايم يبثل تأثري الضغوط زعى الوظائف اغبيوية يف اعبسم حسب :(1.2)جدوؿ رقم 

 ضغوط مستمرة ضغوط حادة ضغوط (استرخاء)حالة طبيعية  

صداع كارذباؼ   المفشري بوضوح زيادة كعية الدـ اؼبمدفقة كعية الدـ اؼبمدفقة طبينية الدماغ
 كحركات زصبية

 توتر كفقداف ركح اؼبرح زيادة يف الرتكيز حاد سنيد  المزاج

 جفاؼ الفم كتقعص اغبنجرة يقل يقل طبينل اللعاب

 توتر زضعل كآالـ النضبلت ربسن يف األداء زيادة تدفق الدـ تدفق الدـ بشعية طبينية العضالت

مندؿ طبينل لضربات القعب  القلب
 كضغط الدـ

زيادة يف مندؿ ضربات القعب 
 كضغط الدـ

 ارتفاع ضغط الدـ كآالـ يف الصدر ربسن يف األداء

 سناؿ كربو كحساسية ربسن يف األداء زيادة مندؿ المنفس تنفس طبينل الرئتاف

 قص كعية الدـ اؼبمدفقة كزيادة  تدفق الدـ بشعية طبينية المعدة
 إفراز األضباض

 قص كعية الدـ يقعل من 
 القدرة زعى اؽبضم

قرحة اؼبندة  ميجة  
 لعحعوضة كسوء اؽبضم

حركة 
 األمعاء

البفاض تدفق الدـ   طبينية
 كزيادة حركة األمناء

 آالـ اؼبندة كاإلسهاؿ البفاض القدرة زعى اؽبضم

زيادة مندؿ المبوؿ  ميجة  زيادة مندؿ المبوؿ زيادة مندؿ المبوؿ  المثانة
 السمثارة األزصاب

زيادة الرغبة يف المبوؿ كأزراض 
 اضطراب الربكسماتا

األعضاء 
 التناسلية

النجز اعبنسل لعذكور  ظرا  طبينية
لنقص تدفق الدـ، كاضطراب 

 الدكرة الشهرية لدل اإل اث

النجز اعبنسل   البفاض تدفق الدـ
 الشهريةكاضطراب الدكرة 

 قص تدفق الدـ   طبينل الجلد
 كجفاؼ البشرة

اعبفاؼ كاغبساسية  البفاض تدفق الدـ
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طرابات تصاحبها أك تسبق حدكثها أزراض كزبلمات منينة كنميجة مباأرة ضكمن اؼبؤكد أف ىذه اال           
لبلسمجابة لعضغط، كتنمرب كعؤأر أك منبو لظهور االضطرابات الل مت المطرؽ إليها، فقد أكد ت الدراسات 

أف االسمجابات النضوية لعضغوط النفسية مثل المنبيهات اؽبرمو ية، كإفرازات بنض الغدد كفناليات اعبهاز 
السعبثاكم اؼبسئوؿ زن أمن اعبسم تعقائيان من حيث السيطرة زعى صبيع أجهزتو اغبيوية البلإرادية مثل اعبهاز 

ضغط خارجل أك )الدكراين كالمنفسل كاعبهاز الغددم كاعبعد الذم ينعل كقم تنرض اعبسم لعخطر 
، كىو ينعن ما يشبو حالة الطوارئ، كذلت بمجهيز طاقاتو ككضنها يف أزعى درجات االسمنداد (داخعل

ككذلت اعبهاز الباراظببثاكم بإبطاء أك كف زعل بنض أجهزة اعبسم، كيظهر ىذا زعى أشل أزراض أك 
 .(2006الثابم، ) تغريات جسدية

 إذل الدراسة الل أجراىا زالزينت كدم فريز كىوارد Schultz et al( 1990)      كيشري أولمز كآخركف
(1988) Zalenzik & de vries & Woward حوؿ أثر الضغوط النفسية يف الصحة كالسعوؾ كاألداء يف 

النعل، كقد أظهرت الدراسة مدل كاسنا كمؤأرات ألزراض الضغوط النفسية الل مت تصنيفها يف طبسة 
جوا ب ىل الضغوط اال فنالية، كاسمخداـ األدكية، كأمراض القعب، كاضطرابات اؽبضم، كمششبلت 

 (. 2001أبو ضبيداف كالنزاكم، )اغبساسية كاعبهاز المنفسل، كقد ظهر بنضها بمشرار زاؿ 
 الل ربدث لعشائن اغبل زند  اعبسدية بوضع قائعة لعمغرياتFontana( 1989)د قاـ فو ما ا        كؽ

:  كىل زعى النحو المارلكاالضطرابات اؼبصاحبة ؽبذه المغريات تنرضو لعضغوط 
دل إذل أمراض القعب، يؤ كإذا اسمعر ؼبدة طويعة ،زيادة األدرينالني بالدـ فبا يؤذم اعبسم .1

 . كاضطراب الدكرة الدموية
زيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدم إذل زيادة تفازبلت اعبسم، كإذا اسمعر ؼبدة طويعة يؤدم إذل  قص  .2

 .  الوزف، كاإلجهاد كاالهنيار اعبسعل
ث كدح، (تصعب الشرايني)زيادة إفراز الشولسرتكؿ من الشبد كيؤدم إذل اإلصابة بأمراض القعب  .3

زبد )  منازة اعبسمضناؼتغريات يف أجهزة اعبسم مثل اضطرابات مندية، تفازبلت جعدية، كإ
 (.2006اؼبننم، 

الناصبة زن الضغوط أف ىذه  (اعبسعية)لقد أصبنم جل الدراسات الل حبثم يف األزراض النضوية ك       
 :األزراض تظهر زعى أشل تغريات يف كظائف اعبسم تمعثل فيعا يعل
 .  الموتر النضعل - .الشنور بالمنب كاإلرىاؽ كاإلهناؾ -
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 . الشنور بثقل أك ارتناش األطراؼ -

 .المنرؽ الزائد -

 .تنرؽ كٌفات اليدين كبركدة األطراؼ -

 . مالموتر النضل -

 . صنوبة المنٌفس -

جفاؼ الفم كاغبعق كاتساع حدقة  -
 .النينني

 . اضطرابات اعبهاز اؽبضعل -

 . تسارع دقات القعب  -

 .آالـ الرقبة كالظهر -

 .ارتناش اليدين -

رارة حل  اؼبفاجئلبفاضالرتفاع أك االا -
 .اعبسم

 .الشنور بالغثياف كالدكار -

 .الصداع النصفلك الشنور بالصداع -

 .اضطرابات النـو -

 .اضطرابات األكل -

 .آالـ يف القعب كالصدر -
 .ارتفاع طبقات الصوت -

 .ارتفاع  سبة الشوليسرتكؿ يف الدـ -

 . مششبلت جنسية -

 .ارتفاع طبقات الصوت -

 .تزايد  سبة اعبعوكوز يف الدـ -
 .(اغبشة، اإلكزيبا)أمراض جعدية  -

       لئلأارة فقط إف ىذه األزراض ال تظهر صبعة كاحدة كبششل كاضح،كعا أف ظهورىا ىبمعف من فرد آلخر، 
فبنض األفراد ال تظهر زعيهم ىذه األزراض بالرغم من أنورىم بالضغط، كالبنض األخر تظهر زعيهم بششل 

كاضح دبجرد تنرضهم ألقل الظركؼ كاؼبواقف الضاغطة، كعا أف ظهور ىذه األزراض ليس بالضركرة  ميجة مباأرة 
؛ 1998 أضبد زبد اػبالق، ؛2006حسني كحسني، )لوقوع الفرد ربم الضغط كلشنها مؤأر قوم لوجود الضغط 

   (.2004؛ بشرل إظبازيل، 2010مسنودم،
 

: األعراض واالضطرابات السلوكية .2.1.5.2
إف أكؿ مؤأر يدؿ زعى أف الفرد كاقع ربم كطأة الضغوط النفسية ىو المغرٌي يف السعوكات كالنادات        

 : كتمعثل يفزن زيادة الضغوطالناصبة الطبينية اؼبألوفة لدل الفرد، كقد قدـ فو ما ا ؾبعوزة من األزراض السعوكية 
 كالقعق يف النـو كإلقاء ،النسياف كاإلنباؿ كزيادة مشاكل المخاطب، العجعجة كالمعنثم كالبفاض مسمول الطاقة

، كيبشن ربديد األزراض السعوكية الناصبة زن (2006زبد اؼبننم، )العـو زعى اآلخرين  كزدـ ربعل اؼبسؤكلية 
 :الضغوط كفقا ؼبا توصعم اليو الدراسات فيعا يعل
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 .اغبركات النصبية كهزىزة الركبة - .(المدخني بشراىة)   زيادة المدخني  -
 مف كفرقنة األصابع كقضم األظافر  - . بششل مسمعرلـو اآلخرين    -

 .الشنر
 .ضنف المواصل مع اآلخرين - . بششل مسمعرلـو اآلخرين -
 . سياف اؼبوازيد - .زدـ احملافظة زعى اؼبوازيد -
 .أك المأخر زن النعلكثرة المغيب   - .المهشم كالسخرية من اآلخرين -
 .البفاض اإل ماجيةاضطراب األداء ك - .الششول بششل مسمعر -
 .البلمباالة - .تناكؿ اؼبنبهاتكثرة  -
 .اإلدماف زعى الشحوؿ كاؼبخدرات -
 .كثرة ارتشاب األخطاء -

 .تصيد أخطاء اآلخرين -
 .إقباز اؼبهاـ بدرجة زالية من المحفظ -

 .االزمداء زعى األفراد كاألأياء -
 .ترؾ النعل -

 . كاؼبخالفاتارتشاب اغبوادث -
 .تزايد مندالت الدكراف يف النعل -

 . اال محارالمفشري أك ؿباكلة  -
 .صنوبة المنفس -

 .اضطرابات الشبلـ -

 .اال سحاب من اآلخرين كاؼبيل إذل النزلة -

.االىمعاـ باؼبظهر كالصحةإنباؿ  - .الشهيةفقداف الشهية أك اإلفراط يف  -

       إف األزراض السعوكية يبشن مبلحظمها بششل كاضح مقار ة باألزراض األخرل كوهنا تنمرب اسمجابة أك 
كسيعة وباكؿ من خبلؽبا الفرد مقاكمة الضغط الواقًع زعيو، لذلت يبشن االزمعاد زعيها لعمنرؼ كربديد درجة 

، مسنودم ؛1998 زبد اػبالق، ؛2006؛ حسني كحسني، 2001اؼبشناف،)الضغوط الل يناين منها الفرد 
 (. Ivancevich & Michael & Matteson, 1995؛ 2004؛ بشرل إظبازيل، 2006؛ الثابم، 2010

  :األعراض واالضطرابات االنفعالية .3.1.5.2

       إف اؼبواقف الضاغطة قد تؤثر زعى الصحة النفسية لعفرد فمجنعو يشنر بأحاسيس سعبية تظهر زعى 
 تبني كجود بنض Cooper & Davidson( 1982)أشل أزراض ا فنالية، ففل دراسة لشوبر كدافنسوف 

، القابعية لبل فناالت  %69.6األزراض النفسية اؼبرتبطة بضغوط النعل كتمعثل يف اإلهناؾ اعبسعل بنسبة 
 الشنور بالغضب بنسبة،  %42.6 اإلحساس بالموتر بنسبة،  %54.4 الشنور بالقعق بنسبة ، %60بنسبة 
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، زدـ االقمناع بالنعل بنسبة  %34.8، كاإلحساس بالموتر بنسبة  %34.1 اضطرابات النـو بنسبة،  35.6%
، (2001اؼبشناف، )  %23.7، اإلحساس باالكمئاب بنسبة  %25.1، البفاض تقدير الذات بنسبة 34.1%

 أف الضغط يؤثر زعى اغبالة اؼبزاجية  Heady & Holmstrom & Weringكعا كجد ىيدم كىععسرتـك ككير ج 
، كيبشن (1999الرأيدم،  )كيظهر ىذا يف أنور الفرد بالغضب كاال فناؿ كاألسى كالشنور باإلمث كالموتر 

 :ربديد األزراض اال فنالية اؼبصاحبة لعشنور بالضغط فيعا يعل

 . سرزة المهيج كاالسمثارة -

 .تقعب اؼبزاج -

 .ارتفاع درجات القعق -

 .اػبوؼ كاؽبعع -

 .الشنور بالغضب كالموتر -

 .الندكا ية ذباه اآلخرين -

 .الشنور بندـ الراحة -

 .اليأس كفقداف األمل -

 .الصراخ كالبشاء -

 .الرتدد كتوىم اؼبرض -

 .البفاض تقدير الذات -

 .الشنور بندـ الراحة -

 .فقداف الثقة يف النفس -

.النضرة السوداكية لعحياة -
 .السأـ كاؼبعل -

 .الشنور بندـ االسمحقاؽ كالقيعة -

 .اغبساسية الزائدة ذباه النصيحة أك النقد -

 .زيادة المشاـؤ -

 . اإلحساس بالوحدة -

 .الشنور باالكمئاب -

 .سيطرة األفشار كالوساكس القهرية-  

 .زيادة اال دفازية كاغبساسية اؼبفرطة -

 .  السيطرةافاػبوؼ اؼبمزايد من فقد -

 .  قص اغبعاس لعنعل -

 . لعنعلالبفاض الدافنية -
 .الشفاءة الشخصية -

 .البفاض مسمول الرضا زن النعل -

(.1999الرأيدم،  ؛2001؛ اؼبشناف، 2010؛ مسنودم، 2006حسني كحسني، )  

 :األعراض واالضطرابات المعرفية .4.1.5.2
تؤثر الضغوط زعى البناء اؼبنريف لعفرد، كمن مث فإف النديد من الوظائف النقعية تصبح غري فنالة        

زبدكين، )اخل ...كيصحب ذلت اضطرابات منرفية، كصنوبة الرتكيز، ضنف الذاكرة، صنوبة ازباذ القرارات
 :اؼبنرفية زعى النحو المارليبشن أف تظهر أزراض الضغوط ، ك(1994
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 .زدـ القدرة زعى الرتكيز -

 .  قص اال مباه -

 .ضنف قوة اؼببلحظة -

 .النسياف -
.ازدياد االضطرابات الفشرية كاألكىاـ - . أك صنوبة اسرتجاع األحداث -
 . تصعب الرأم -

فقداف القدرة زعى المقييم اؼبنريف  -
 .الصحيح

 .صنوبة مناعبة اؼبنعومات -

 .ضنف المفشري اإلبمشارم -

 .المفشري اؼبخمعط أك اؼبشوش - .المفشري النعطل اعبامد -

زعى المنظيم القدرة تدىور  - .كل الوظائف اؼبنرفيةيف  البفاض  -
 . كالمخطيط

 .زدـ القدرة زعى ازباذ القرارات -

 .تزايد زدد اػبطاء -
 .  إصدار أحشاـ غري صائبة -

 .فقداف اؼبرك ة النقعية -

.          المفشري االهنزامل كغري النقبلين -

 (. 2001، ؛ زسشر2010؛ مسنودم، 2006حسني كحسني، )

 :على مستوى المنظمة .2.5.2
 ،ال يبشن الفصل بني الفرد كاؼبنظعةأل و إف المأثري السعيب لعضغوط زعى الفرد يننشس زعى اؼبنظعة        

فهو جزء ال يمجزأ منها كزبلقة المأثري كالمأثٌر بينهعا ممبادلة، كمن مٌث فإٌف المأثريات السعبية زعى األفراد 
، كيظهر ىذا يف المشاليف اؼبالية الل تمشبدىا  تننشس زعى اؼبنظعة دبخمعف أأشاؽباكاألمراض كاالضطرابات
أف ضغوط النعل ترىق االقمصاد، فنعى سبيل  (1995) فقد أأار زبد الرحيم اؼبري اؼبنظعة بسبب الضغوط

( 200 ك100)اؼبثاؿ تقدر المشاليف الل تسببها ضغوط النعل زعى االقمصاد األمريشل مبالغ ترتاكح بني 
بعيوف دكالر سنويا، كعا أزعنم صبنية القعب األمريشية أف أمراض القعب كعفم الواليات اؼبمحدة األمريشية 

ىيجاف، ) المشاليف تنزل إذل تدين اإل ماج الناجم زن الغياب من ىذه  %25  بعيوف دكالر، كأف46.2
بعيوف  150،كعا قدرت حجم اػبسائر الل يعحقها الضغط باؼبنظعات يف الواليات اؼبمحدة األمريشية (1999

جنل كل من فبا  معيار جنيو إسرتليع يف الناـ 1.3دكالر سنويا، كقدرت اؼبععشة اؼبمحدة ىذه المشاليف بػ 
الواليات اؼبمحدة األمريشية، ككندا كأسرتاليا يمقبعوف الٌضغط اؼبهع كعرض مهع، كقد بعغم قيعة تنويضات 

توصعم إحدل ، كعا (2007، مزياين) 1990سنة ؿمن المنويضات الشعية  % 35ـبعفاتو يف أسرتاليا 
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من حاالت المغيب زن النعل ترجع إذل أمراض أسباهبا  % 70الدراسات إذل  ميجة مؤداىا أف ما يزيد زعى 
ينمقدكف أف الزيادة يف من األفراد موضع الدراسة  % 70أف زعى الضغوط، ككشفم  مائج دراسة أخرل 

 منهم يوما أك أكثر يف السنة بسبب  %20  تنرضهم لعضغط اؼبهع أدل إذل البفاض إ ماجياهتم، بينعا يمغيب
، كيف دراسة (2010مسنودم، )الضغوط، كيفشر ثعث النينة جديا باالسمقالة  ميجة المنرض لعضغوط كذلت 

 من حاالت  %50إذل ا و أكثر من توصعم  2000أجرهتا عبنة الرقابة لئل ماجية يف القطاع األكركيب لسنة 
   (.2007زباس ؿبعود مشل، )الغياب زن النعل تنود إذل الضغوط النفسية 

كتمعثل مصادر المشاليف اؼبالية الناصبة زن الضغوط يف مصادر مباأرة كمصادر غري مباأرة كتنقسم         
 :  مصادر المشاليف اؼبباأرة إذل ثبلث فئات ىل

تشعفة الغياب زن ، تشعفة المأخر زن النعل :تشاليف النضوية كاؼبشاركة يف النعل كتمضعن -أ 
تشعفة تشغيل زعاؿ إضافيني لئلحبلؿ ؿبل ، تشعفة الموقف زن النعل كاإلضرابات، النعل

تشعفة تنيني زعاؿ جدد كتدريبهم ليحعوا ، تشعفة مندؿ الدكراف يف النعل، اؼبمغيبني زن النعل
 . ؿبل من تركوا النعل

، تشعفة االلبفاض يف كعية اإل ماج زن اؼبندالت اؼبوضوزية: تشاليف األداء يف النعل كتمضعن -ب 
تشاليف النبلج كتشاليف اال قطاع زن ) تشعفة اإلصابات كحوادث النعل ،تشعفة البفاض اعبودة

   .تشعفة الفاقد من اؼبواد أثناء النعل، تشاليف زطل اآلالت كإصبلحها، (النعل

.  تشاليف المنويضات الل تمشبدىا اؼبنظعة بناءا زن أحشاـ قضائية أك طبقا لعنظاـ اؼبنعوؿ بو -ج 

سوء ،  البفاض الدافنية،لبفاض الركح اؼبننوية ا:ىاقبم زنمأما المشاليف غري اؼبباأرة لعضغط اؼبهع ؼ       
فقداف الثقة، )سوء النبلقات يف النعل ، (غعوض الدكر، االتصاؿ، تشويو اؼبنعومات)االتصاالت 
  (.2005زبده فيعيو، ؿبعد زبد اجمليد،  )زدـ االىمعاـ بالوقاية، زيوب يف إرباد القرارات، (اؼبشاجرات

:  اآلثار الناجمة عن ضغوط مهنة التدريس. 3.5.2

كعا كسبق اإلأارة إليو فإف الضغوط النفسية ترتؾ ا نشاسات سعبية زعى األفراد ك فس األمر يسرم        
 ؽبا ،الضغوط اؼبخمعفة ؼبهنة المدريس الل يواجهها اؼبنعم أثناء زععو يف البيئة اؼبدرسية، ؼزعى اؼبدرسني

 كاالجمعازية زعيو، ألف ىذه ، كاؼبنرفية، كاعبسعية،ا نشاساهتا السعبية زعى النواحل النفسية كاال فنالية
الضغوط تمنارض مع المناغم الطبينل عبسم اإل ساف ك فسيمو كقدراتو الطبينية، كقد يؤدم ذلت إذل زيادة 



 

 101 

 يبنع اؼبنعم من ربقيق ،الضيق كالموتر كالقعق كاإلحباط لديو، كعا كقد يؤدم إذل تنب كإرىاؽ جسعل كزصيب
 .الموازف كمن مث يفشل يف القياـ بواجباتو اؼبهنية زعى أكعل كجو

تبني أف ىناؾ زبلقة بني الضغوط الل يمنرض ؽبا  Kyriacou & Baratففل دراسة لشرياكو كبرات        
اؼبدرسني كبنض األزراض مثل القعق، الوسواس، االكمئاب، كاؽبيسرتيا، كعا توصعم الدراسة إذل أف ارتفاع 

مسمول الضغوط يصاحبو ارتفاع يف مسمول الشنور بالموتر كاإلجهاد اال فنارل كالبدين يف هناية اليـو الدراسل 
(. 2000اؼبشناف، )

من اؼبدرسني صحمهم تنذر باػبطر  % 43.1كعا توصل اؼبنهد الوطع اعبامنل لعصحة بسويسرا أف        
 ,Mary Claude)حالمهم الصحية سيئة كالنامل األساسل يف ىذه اغبالة ىو الضغط اؼبهع  % 22.1ك

2004 .)  

كقد أأار دكهناـ إذل أف تنرض اؼبنعم لعضغوط ينجم زنها أزراض كاضطرابات مثل زدـ القدرة زعى        
الرتكيز، صنوبة يف ازباذ القرارات، الشنور باإلهناؾ كاإلرىاؽ الشديدين، كإذا زادت أدة ىذه األزراض فإهنا 

. سمجنل اؼبنعم يشنر باالحرتاؽ النفسل

أ و ككنميجة لظركؼ النعل فإف كثريا من  (Maslach & Jckson)كيذكر كل من ماسبلش كجاكسوف        
اؼبنععني هبدكف أف مشازرىم كاذباىاهتم كبو أ فسهم كتبلميذىم ككبو مهنمهم قد أصبحم أكثر سعبية فبا 

كا م زعيو، فقد يظهر لديهم ا فناالت  فسية ـبمعفة مثل الغضب، القعق، قعة اغبيعة، اال ززاج، أك تثبيط 
، كمن مث فقد يفقدكف الدافنية كبو اإلقباز يف زععهم، كىؤالء األأخاص يوصفوف بأهنم ينا وف من  النـز

. ضغوط النعل

 كعا توصل  اصر الدين زبدم إذل ربديد صبعة من األزراض كاالضطرابات الل تظهر زعى اؼبدرس       
تششري الوجو أماـ المبلميذ، كثرة اغبركة أثناء إلقاء الدرس، آالـ يف : بسبب ضغوط مهنة المدريس تمعثل يف

الظهر، ظاىرة اإلمساؾ، قضم األظافر، زدـ القدرة زعى الرتكيز، مراكدة أفشار يصنب السيطرة زعيها، الشنور 
بالمقصري أثناء إلقاء الدرس،  سياف اؼبنعومات أثناء إلقاء الدرس، اؼبنا اة من فقداف الشهية، اغباجة إذل األكل 

، اؼبنا اة من فقداف الشهية، النناس أثناء النعل، الشنور بالوحدة، حالة المبوؿ اؼبمشرر، زدـ الصرب، (الشراىة)
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كغالبا ما تشوف ىذه األزراض  ميجة . فقداف الرغبة يف مواصعة الدرس، تشرار بنض الشععات، الدكار، الدكخة
 .(2007زبدم،  ) لعجهد الذم يبذلو اؼبدرس أثناء المدريس

 حوؿ زبلقة االضطرابات السيشوسوماتية الناصبة زن الضغوط اؼبهنية (2008 )باىل سبلملؿكيف دراسة       
 كالل ؽبا زبلقة بضغوط مهنة ،من اؼبدرسني ينا وف من االضطرابات السيشوسوماتية %37  أفتوصل إذل

 كتأيت اضطرابات اعبهاز النضعل يف اؼبرتبة األكذل مث اضطرابات اعبهاز النصيب يف اؼبرتبة الثا ية مث تعيها المدريس
بقية األجهزة كىل، اعبهاز الدكراين، اعبهاز النفسل، اعبهاز المنفسل، اعبهاز اؽبضعل، اعبهاز الغدم 

كالمناسعل، اضطرابات اعبعد، كقد أثبمم الدراسة كجود زبلقة ارتباطيو بني ىذه االضطرابات كمصادر الضغوط 
. الل يناين منها اؼبدرس

 إذل أف اؼبنععني الذين يمنرضوف لبلحرتاؽ النفسل  ميجة تنرضهم اؼبمشرر Cambellكعا أأار كعبل       
: لعضغوط اؼبهنية تظهر زعيهم األزراض كالصفات المالية

 .االتصاؼ بالفوضى يف النعل فبا يمسبب يف إجهاد كظيفل ممشرر -
 .اإلحساس بالنجز زعى السيطرة زعى اال فناالت -
 .اإلحساس بفقداف االىمعاـ من طرؼ اآلخرين -
 .اال فصاؿ زن زمبلء النعل -
 .تدين مسمول األداء -
 .زدـ الثقة يف النفس كالمششيت يف القدرات -
 .المجرد من الصفات الشخصية ذباه المبلميذ -
تنوع األمراض النفسية كاعبسعية كتنددىا  ميجة رد فنل اعبهاز النصيب ؼبصادر الضغط كاإلجهاد  -

 (.1995الوابعل، )

يف اعبزائر  (فوراـ)كقد توصعم الدراسات الل قامم هبا اؽبيئة الوطنية لرتقية الصحة كتطوير البحث         
إذل أف كثافة الربامج أثرت سعبا زعى اعبا ب النفسل لؤلساتذة، كباتوا أكثر توترا كزدكا ية يف منامعة  (2010)

 من تبلميذ األطوار الثبلثة تعقوا زقوبات  %40المبلميذ حيث بني االسمطبلع الذم قامم بو ىذه اؽبيئة أف 
قاسية من طرؼ األساتذة سبثعم يف الطرد من القسم كالضرب باإلضافة إذل الشبلـ اعبارح، كىذه السعوكات 

. الندكا ية ىل  ميجة لعضغط الذم يشنر بو األساتذة بسبب كثافة اؼبناىج كاكمظاظ األقساـ
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من خبلؿ  مائج ىذه الدراسات يبشن القوؿ أف ضغوط مهنة المدريس ينمج زنها ؾبعوزة من األزراض         
 ضغوط فكاالضطرابات النفسية كاعبسعية كاؼبنرفية كالسعوكية كىل تقريبا  فس األزراض كاالضطرابات الناصبة ع

.    النعل بششل زاـ كالل سبق المطرؽ إليها

 :قياس الضغوط .6.2
 كتباين اؼبفاىيم النظرية لعضغوط بني الباحثني أدل إذل تنوع يف أساليب كطرؽ قياس الضغوط،  تندد        إف

 فالسعوكيوف يركف أف حيث قبد أف طرؽ القياس زبمعف باخمبلؼ االذباىات كاؼبدارس اؼبفسرة لعضغوط
الضغط كدراسمو يبشن أف تمم من خبلؿ األفناؿ كاأل شطة الواضحة كالظاىرة، بينعا اؼبنرفيوف ينطوف األنبية 

القصول لنععية اإلدراؾ النقعل ك وزية األفشار الناذبة زند المنرض لععثريات الضاغطة، أما اؼبدرسة البيولوجية 
(. 1994زبد الرضبن الطريرم، )فريل أ صارىا أف المغريات البيوكيعيائية ىل األساس يف فهم كتفسري الضغط 

ليس أيئا مععوسا كاضح اؼبنادل من السهل قياسو، فهو من ك  مفهوما منقداكبازمبار الضغط النفسل        
اغبقائق السيشولوجية اؼبمنددة اعبوا ب كاؼبمشنبة يف مفاىيعها كأبنادىا، ك ظرا لمباين كجهات النظر حوؿ 

مفهـو الضغوط، كاػبعط القائم بني النوامل اؼبسببة لعضغوط كبني آثارىا، فقد تنددت أساليب قياس الضغوط 
تبنا لذلت كبات من الصنوبة قياس الضغوط بششل مباأر كممفق زعيو، كقد اتبنم الدراسات أساليب ـبمعفة 

د كإذل كج Matteson & Ivancevich( 1987)أأار إليو ماتيسوف إيفا سفيت لقياس الضغوط  ذكر ما 
: أربنة أ واع أساسية من مقاييس الضغط ىل

 

 :مقاييس التقرير الذاتي أو التحقيق الشخصي .1.6.2
بناء كتشوف زعى أشل أسئعة مباأرة موجهة إذل األفراد النامعني حوؿ النوامل اؼبرتبطة باؼبهنة مثل        

كتنقسم مقاييس المقرير ، اؽبيشل المنظيعل، ك ظاـ اإلثابة كاؼبشافآت، كالقيادة، كزوامل أخرل خارج اؼبؤسسة
تعت الل تقيس مثريات الضغوط، كتعت الل تقيس اسمجابات الضغوط، : الذايت لعضغوط إذل ثبلث أ واع

  .(Matteson & Ivancevich, 1987)كتعت الل تقيس المفازل بني الفرد كالبيئة 

 كىو Matteson & Ivancevich       كمن بني مقاييس المقرير الذايت مقياس ماتيسوف كايفا سيفيش  
 بند، تقيس إدراكات زعاؿ اؼبؤسسة لعضغط كزبلقة ىذه االدراكات بالوقم 60زبارة زن اسمعارة تضم 

كضبل النعل كغعوض الدكر ك ظاـ اؼبشافأة كالنقاب، كتؤكد ىذه االسمعارة زعى أف مصادر الضغط ؽبا زبلقة 
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السياسة النامة : (من حيث اعبا ب الناـ لععؤسسة )بالمنظيم يف مسمواه اعبزئل كالناـ كتأخذ بنني االزمبار 
كتأثريىا زعى ازباذ القرارات، تطور اؼبوارد البشرية كالضغط الناتج زن غياب المدريب كزن زوامل أخرل 

 (.1997سمورا، )
كيمم قياس ، يقاس إدراؾ األفراد لعضغوط من خبلؿ السؤاؿ اؼبباأر زن مدل أنورىم بالضغوطقد ك       

ما درجة الضغوط الذم سبثعها لت فبارسة "الضغوط من خبلؿ مقياس أامل لعضغوط، يمعثل يف زبارة كاحدة 
 . اخل".. إذل أم مدل تشنر بالضغط النفسل؟" أك " ؟....مهنة

زعى األطباء يف كندا، إذ مٌت  (ريمشاردسوف كبيورؾ)كقد مت إتباع ىذا األسعوب يف الدراسة الل قاـ هبا        
ما درجة الضغوط الذم سبثٌعها لت "قياس الضغوط من خبلؿ مقياس أامل لعضغوط، سبٌثل يف زبارة كاحدة 

كتمم االسمجابة ؽبا من خبلؿ مقياس طباسل، كفبا يؤخذ زعى ىذه الطريقة أهٌنا ال تقدـ " فبارسة مهنة الطب؟
مقياسا موضوزيا لعضغوط، إذ إهٌنا تقيس إدراؾ األأخاص لعضغوط، كليس مدل تنٌرضهم ؽبا فنبل، كبالمارل 

. (2010مسنودم،  ) فهل زبضع لبلخمبلفات الشخصية يف تفسري كتقييم ىذه الظاىرة

موقفا  (43)حيث قاما بصياغة  (1967)       كاسمينعل أيضا ىذا النوع من اؼبقاييس من قبل ىوؼبز كراىل 
زعى  (1976)حياتيا يف ؾباالت النائعة كالدراسة كالصحة كالدين كالنبلقات االجمعازية، كقد طوره ا درسوف 

  (.   1995االمارة، )موقفان  (49)أشل مقياس من 

       كمن اؼبقاييس الل تنمعد زعى المقرير الذايت مقياس ماسبلش كجاكسوف  لبلحرتاؽ النفسل كىو يقيس 
فقرة  22اإلجهاد اال فنارل، تبعد اؼبشازر،  قص الشنور باالقباز، كيضم ىذا اؼبقياس : ثبلثة أبناد رئيسية ىل

ممنعقة بشنور الفرد كبول مهنمو، تمطعب كل فقرة اسمجابمني من اؼبفحوص، زبص األكذل تشرار الشنور 
بالضغط، أما االسمجابة الثا ية فهل تمنعق بشدة الشنور بالضغط، كزعى أساس الدرجات الل وبصل زعيها 

اؼبفحوص زعى كل من بند اإلجهاد اال فنارل، كبند تبعد اؼبشازر، كبند  قص الشنور باالقباز تصنف درجة 
 (. 2006لوكيا كبن زركاؿ،  )االحرتاؽ النفسل زنده مابني زالية أك منمدلة أك زالية أك منخفضة 

 :األعراض النفسية والبدنية والسلوكيةقياس الضغوط من خالؿ  .2.6.2

      اذبو النديد من الباحثني يف قياسهم لعضغوط إذل االزمعاد زعى ردكد الفنل النفسية كالبد ية الناصبة زن 
المغريات الل ربدث زعى اؼبسمول  الضغوط كالل تظهر زعى صبيع أجهزة الشائن النضوم، حيث يمم قياس

 االرتباطزعد الباحثني إذل اسمخداـ ىذه الطريقة لوجود دالئل قوية زعى  كقدالفسيولوجل كاؼبنريف كالسعوكل، 
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يف طبس دراسات ـبمعفة حوؿ  (Cary Cooperكارم كوبر )بني الضغوط كالصحة، كزعى سبيل اؼبثاؿ قاـ 
لقياس الصحة  (Crisp Experimental Index Crown)ضغوط النعل لدل األطباء باسمخداـ مقياس 

كعؤأر لعضغوط، كيمضٌعن ىذا اؼبقياس سمة مقاييس فرزية لقياس أأشاؿ  (Mental Health)النقعية 
 .ـبمعفة من الموتر كاالكمئاب كاؽبوس

 Psycho logical Distressمٌت قياس الضغوط النفسية  (Ian Deary)كيف الدراسة الل قاـ هبا       
الموتر كاألرؽ )، ك(Somatic Symptomsاألزراض اعبسعية ) مقياس مشوف من ثبلثة أجزاء باسمخداـ

Anxiety/Insomnia) ك( خعل السعوؾ االجمعازلSocial Dysfunction) كذلت يف دراسة قامم هبا ،
زعى رجاؿ األزعاؿ يف مصر مٌت قياس األزراض النفسية كاعبسعية لعضغوط، كمشعم األزراض  (ىدل صقر)

 زن النفس االفمور كالبلمباالة كاالكمئاب كاؼبعل كالسأـ كزدـ الرغبة يف النعل كاإلحباط كزدـ الرض: النفسية
كزن مسمول اإلقباز كسرزة الغضب كاال فناؿ كالنسياف كصنوبة الرتكيز كالقعق كاػبوؼ من اؼبسمقبل، يف حني 

مشعم األزراض اعبسعا ية لعضغوط الصداع كضيق المنٌفس كالمنب كالقابعية لععرض كفقداف الشهية كضغط 
. الدـ كغريىا

حوؿ مؤأرات الضغط النفسل لدل اؼبنععني مت قياس الضغوط النفسية  (2010)      كيف دراسة ؼبسنودم 
باسمخداـ قائعة ؼبؤأرات الضغط النفسل مشو ة من ثبلثة أجزاء ىل األزراض الفسيولوجية كاألزراض 

فقداف الشهية، اضطراب اعبهاز اؽبضعل، : السعوكية كاألزراض النفسية، كقد مشعم األزراض الفسيولوجية
المهرب من النعل، صنوبة : اخل، كمشعم األزراض السعوكية...خفقاف القعب،  وبات الصداع، اضطرابات النـو

اخل، أما األزراض النفسية فقد ...يف الرتكيز، صنوبة احملافظة زعى اؽبدكء، كثرة تناكؿ اؼبنبهات، اؼبعل بسرزة
، اإلحباط، القعق، فقداف ركح الدزابة: مشعم  (.2010مسنودم، )اخل ...اال نزاؿ كاال سحاب، المشاـؤ

 زعى سبيل ،كعا قد تشوف األزراض سعوكية تظهر من خبلؿ مراقبة قدرة الفرد زعى أداء اؼبهعة اؼبوكعة إليو
 ةاؼبثاؿ قياس إ ماجية الفرد، أك مدل المزامو باغبضور كاال صراؼ، أك من خبلؿ تقدير  سب الغياب أك الرغب

. يف ترؾ النعل كالدكراف الوظيفل

:  البيوكميائيةالمقاييس  .3.6.2

تقييعا لوظائف األجهزة البيولوجية ك  زبارة زن اخمبارات يمم قياسها يف اؼبخابر حيث تقدـ تقريراكىل       
، ككعثاؿ زعى ذلت قياس النشاط الشهربائل لععخ زن طريق يف اعبسم، مع الرتكيز زعى  شاط اعبهاز الغدم



 

 106 

 Electro (ECG)، كسرزة خفقاف القعب بواسطة ـبطط القعب الشهربائل (EEG)ـبطط زعل الدماغ 

Cardiogrammeكالطاقة النضعية ، Electro Myogramme  كاسمجابة اعبعد لعشهرباء الناذبة زن المفازل
، (2006لوكيا كبن زركاؿ،  )الشيعيائل، كقياس ضغط الدـ كاؽبرمو ات االدرينالينية كالوظائف اؼبندية كاؼبنوية 

ؼبرضى الذين ينا وف من آالـ مزمنة زعى سبيل اؼبثاؿ ردبا يسمجيبوف لععواقف الضاغطة بزيادة األدل يف بنض فا
اجملعوزات النضعية  ميجة تأثري اؼبنبهات النصبية الل ترد إليها من اعبهاز النصيب اؼبركزم، كتسازد المغذية 

اؼبرتدة باسمخداـ جهاز المخطيط الشهربائل لعنضبلت ؽبذا النوع من اؼبؤأرات الباحث يف الرتكيز زعى 
(.  2000ؿبعد السيد، )اؼبواقف اؼبسببة لعموتر 

 بوضع أقطاب  النشاط الشهربائل لعدماغسمخدـ أيضا جهاز المخطيط الشهربائل لعدماغ لقياسمك      
كهربائية زعى أماكن ـبمعفة من الرأس حيث يشوف اؼبفحوص مسمعقيا أك جالسا مع إبقاء رأسو يف موضع 

ثابم، كينمج زن الميار الشهربائل الصادر زن اؼبخ بواسطة زبطيط اعبهاز رسم بياين، كتدؿ اؼبوجات اؼبخية 
 (.2010مسنودم، ) اؼبضطربة زعى ضغط زارل لدل اؼبفحوص

أجهزة قياس حرارة اعبعد، كأجهزة : كعا يبشن اسمخداـ أجهزة قياس كدراسة المغريات اعبعدية كمنها      
 إذ تنمرب درجة حرارة اعبعد مؤأران مفيدان ؼبسمول الموتر الناـ يف اعبسم، ذلت أف ىناؾ ،اسمجابة اعبعد اعبعفا ية

النديد من األكزية الدموية الصغرية اؼبوجودة ربم اعبعد تمغري كاسمجابة لعحالة اال فنالية لعفرد، فخبلؿ فرتات 
الموتر كالقعق تضيق ىذه الشنريات كال تسعح باؼبركر إال لقعيل من الدـ فبا يؤدم إذل أحوب اعبعد كالبفاض 

 إذ أف ىناؾ ارتباط كثيق بني سرزة المشيف كاالسمجابات اعبعدية الشهربائية اؼبسمقرة، كعا كجد أف ،حرارتو
األأخاص الذين ينا وف من زدـ اسمقرار النشاط اعبعدم الشهربائل يظهركف تشيفا أقل سرزة مع اؼبثريات 

:  الضاغطة كتقيس اؼبقاييس النفسية الفسيولوجية

. قياس مندؿ ضربات القعب:  شاط أحد أجهزة اعبسم مثل -
: النشاط كالمغذية البيولوجية لعجهاز الدكرم كمنها -
. جهاز الرسم الشهربائل لوظائف القعب -
. قياس حجم الدـ اؼبمدفق -
.  ك اؽبرمو ات االدرينالية كالوظائف اؼبندية كاؼبنويةقياس ضغط الدـ -

سازة، ىذا  24كيمم قياس الضغط بمزكيد اؼبفحوص جبهاز مراقبة سرزة النبض، كالذم زعيو أف يعبسو ؼبدة 
كعبيوتر ؾبهز بذاكرة مقركءة كؾبس لعحركة كىو موصوؿ بالصدر بأقطاب زبطيط  يشركااعبهاز زبارة زن ـ
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 طريق رباط كيبشن لبسو زعى اغبزاـ، أما ؾبس اغبركة فيعمصق بظهر اؼبفحوص زنغ 500كز و القعب، كيبعغ 
  . ثواف 5مطاط كعا يبمعت اعبهاز إمشا ية القراءة اؼبمسعسعة السرينة حملزكف الذاكرة بشامعو يف أقل من 

كزند هناية مرحعة صبع اؼبنعومات تمم قراءة ـبزكف الذاكرة زعى أجهزة الشعبيوتر كفيها منعومات سرزة النبض 
دقيقة فدقيقة ؼبدة يبشنها أف تصل إذل سبنة أياـ، كالضغط ىو سبازج  شاط جسدم أدل إذل مسمول زارل من 

 درجات، كىل اغبد الفاصل بني اؼبسمول اؼبنماد 04سرزة النبض تساكم أك تفوؽ تعت اؼبسجعة زعى مسمول 
كمسمول المعرين اعبسدم أل و يبثل مسمول منمدالن من اعبهد ال يمجاكزه منظم الناس خبلؿ  شاطاهتم 

 (.2010 مسنودم، اؼبخمعفة
      كقد أكد النديد من الباحثني زعى أنبية اسمخداـ اؼبقاييس البيوكعيائية كالسعوكية منا جنبا إذل جنب يف 

 ,Lazarus (1974)  Mason (1975)  Gatchalالدراسات اؼبهنية لعضغط، كقد أدرؾ ذلت كل من

(1979) Baum , Grunberg & SingeBaum (1982) كتشعن اغباجة لععقاييس المشخيصية اؼبمنددة يف 
االزمقاد بأف الضنف كالقصور يف أحد الطرؽ سوؼ ينوض زن طريق القول اؼبواز ة لؤلخرل؛ كيفرتض أف 

بشرل )مقاييس النعـو البيوكعيائية كالسعوكية لعضغوط ال يشرتكاف يف  فس  قاط الضنف كالمحريف، 
  (.    2004إظبازيل، 

   

 : أساليب إدارة الضغوط النفسية .7.2
       لعمنامل مع الضغوط النفسية كاؼبهنية البد من إدراؾ حقيقة مهعة تمعثل يف أف الضغوط ظاىرة مسمعرة 

ال يبشن إلغائها أك المخعص منها ألف الفرد منرض بششل مسمعر ؼبخمعف اؼبواقف الضاغطة، كلشن يبشن 
. المشيف منها كالمخفيف من آثارىا ك مائجها السعبية، كىذا زن طريق اخميار طرؽ كأساليب اؼبواجهة الفنالة

تعت اعبهود الثابمة اؼبنرفية كالسعوكية لمغيري أك المنامل مع " كاؼبواجهة كعا زرفها الزاركس كفولشعاف ىل 
 (.2004بشرل إظبازيل، )" أك الداخعية الل تفوؽ قدرات الفرد/ اؼبمطعبات اػبارجية ك

 أف اؼبواجهة ىل صورة من سعوؾ حل اؼبششعة، كأف الضغط يشوف  ميجة Cox( 1985)       كيرل كوكس 
لعفشل يف حل اؼبششعة، كأف اؼبواجهة تمضعن ؾبعوزة من االسرتاذبيات اؼبنرفية كالسعوكية الل يسمخدمها الفرد 

طو زبد النظيم  )يف المنامل مع أحداث اغبياة الضاغطة الل يمنرض ؽبا كمع اػبربات اال فنالية الناذبة زنها 
 (.2006كسبلمة زبد النظيم، 
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       كيشري الباحثني إذل كجود تنوع كبري يف أساليب إدارة الضغوط كلشن يبشن القوؿ أف منظم ىذه 
 .األساليب تندرج ربم مبطني نبا اإلسرتاذبيات الفردية كاإلسرتاذبيات المنظيعية

 :االستراتجيات الفردية. 1.7.2

دبا أف الضغط يموقف يف النهاية زعى مدركات الفرد كتفسرياتو ؼبسببات الضغط فإف المصرفات الفردية        
تنمرب مطعبا ضركريا ؼبواجهة ما ينا يو من ضغوط كما ربدثو زعيو من آثار، كيقصد باالسرتاذبيات الفردية تعت 

اعبهود الصروبة الل يقـو هبا الفرد لشل يسيطر أك يدير أك يمحعل مسببات الضغوط الل تفوؽ قدراتو كطاقاتو 
الشخصية، كىذا من خبلؿ المشيف كالسيطرة زعى مصادرىا كالمقعيل من المأثريات السعبية كالضارة ؽبا، كلقد 
صنف الزاركس االسرتاذبيات المشيفية مع الضغوط إذل ؾبعوزمني، إحدانبا تمنامل مع مصدر الضغط حبيث 

رباكؿ تغيريه زن طريق ؾبعوزة إجراءات سعوكية مباأرة، اؽبدؼ منها ىو تغيري الوضع أك اؼبوقف اؼبسبب 
كاقنيا أك خياليا لعضغط لدل الفرد، يف حني تمنامل األخرل مع الضغط ذاتو، فهل هتدؼ إذل المخفيف من 

 .حدتو أك القضاء زعيو مؤقما زن طريق إجراءات سعوكية مهدئة

هتدؼ األكذل إذل تغيري :        كعا صنف برلني كسشعر االسرتاذبيات المشيفية مع الضغط إذل ثبلثة ؾبعوزات
 .الظركؼ من خبلؿ اسمجابات كالمخطيط كؿباكلة اغبصوؿ زعى منعومات

أما الثا ية فهل هتدؼ إذل ؿباكلة المحشم يف زععية إدراؾ اؼبوقف اجملهد بواسطة اسمجابات مثل تغيري سعم 
 .األكلويات لدل الفرد

أما الثالثة فمظم االسمجابات الل رباكؿ المحشم يف اغبالة اال فنالية، كأنور الفرد بالضغط كاإل شار 
 (.2006لوكيا، بن زركاؿ، )اخل ...كالمجاىل كاالسرتخاء

ؾبعوزة من االسرتاذبيات الل  (2005)      كعا اقرتح كل من فاركؽ زبده فيعيو كالسيد ؿبعد زبد اجمليد 
 :يبشن لعفرد أف ينمعد زعيها من أجل مواجهة الضغوط الل يمنرض ؽبا كاؼبمعثعة فيعا يعل

االبمناد زن النادات السعوكية السيئة مثل العجوء إذل اؼبهدئات كاألقراص اؼبنومة كاإلفراط يف تناكؿ  -
 .الطناـ، كالمخعص من المصورات اػباطئة الل تؤدم إذل المطرؼ كالفشل

 .توقع األحداث الضاغطة كاإليباف بالقضاء كالقدر كالصرب زعى تعت األقدار -

اؼبشاركة يف أكجو اؼبشاط االجمعازل كالرياضل مثل فبارسة الرياضة أك قراءة الصحف أك فبارسة  -
 .المسعية أك مشاىدة المعفاز ألهنا تنمرب كسائل  اجحة يف زبفيف حٌدة الضغوط
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فبارسة إسرتاذبية اإلصرار اػبفل كإسرتاذبية حل اؼبششبلت كتمعثل يف ترؾ كمقاطنة األفشار الل  -
 .تسبب الضغط لعفرد كاسمبداؽبا بأفشار إهبابية

الدزم االجمعازل كيقصد بو اسمثعار النبلقات االجمعازية لمفنيل القوة الذاتية لعفرد يف مواجهة  -
الضغوط، كيمم ذلت من خبلؿ مشاركة األصدقاء كاألقارب كزمبلء النعل، كأفراد األسرة، كىذا 

الدزم يسازد الفرد زعى مواجهة الظركؼ الضاغطة كزبفيض مسمويات الضغط ؼبا يميحو من المنزيز 
 . كاؼبشاركة الوجدا ية كاالجمعازية لعفرد

       كمن خبلؿ اإلطبلع زعى ـبمعف اؼبداخل النظرية الل تناكلم األساليب كاإلسرتاذبيات الفردية يف إدارة 
 :الضغوط يبشن تصنيف ىذه األساليب إذل أربنة أساليب كىل

 كتنمرب ىذه األساليب ذات أنبية كبرية يف إدارة الضغوط حيث أهنا تساىم إذل : األساليب الفسيولوجية-1
حد بنيد يف خفض المغيريات الفسيولوجية الناصبة زن الضغوط إذ يبشن خفض ردكد الفنل الفسيولوجية 

كاعبسعية الناذبة زن اؼبواقف الضاغطة الل يمنرض ؽبا الفرد يف بيئمو من خبلؿ اسمخداـ زدة فنيات كمن بني 
 :ىذه الفنيات  ذكر ما يعل

حيث تفيد المعارين اعبسعية يف المخعص من توتر النضبلت كخفض االسمثارة : المعارين الرياضية -
الفسيولوجية، كعا أهنا تصرؼ الفرد زن المفشري يف األحداث الضاغطة الل يمنرض ؽبا كتنعل زعى 

خفض ضغط الدـ كعا أهنا تقوم اعبسم كتزيد من ا سياب الدـ لععخ كىذا ما يساىم يف تنشيط 
اعبهاز النصيب، كتمسبب يف إفراز مواد كيعاكية يف اعبسم مثل بيما ا دركفني كالذم ثبم أف لو تأثري 

اهبايب زعى مشازر الفرد كينعل زعى اسرتخاء النضبلت كخفض الموتر، كعا أكضحم بنض 
طو  )البحوث أف اؽبرمو ات الل تفرز أثناء المعرينات اعبسعية تنعل كعضادات طبينية لبلكمئاب 

 (.2006حسني، سبلمة حسني، 

كىو سبرين ذىع يمم زن طريق توجيو تفشري الفرد بنيدا زن  فسو كاعبعوس يف بيئة ىادئة :  المأمل -
تسعح لو بمخيل صورة أك مشهد صبيل أك حىت كععة ؽبا ثر طيب يف النفس مت تشرارىا يف الذات 

كاالسمعاع إذل صوت الشععة أك المفشري يف منناىا، كيسمطيع الفرد تشرار ىذا المعرين مرة إذل مرتني 
، كيسازد ىذا المعرين الفرد زعى االسرتخاء  20 إذل 10يف اليـو ؼبدة ترتاكح مابني  دقيقة يف اليـو

كالمنامل مع الضغوط، كيساىم يف هتدئة النقل حيث يشوف الفرد زند المأمل يف حالة اسرتخاء، كمن 
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مث تنعل موجات ألفا يف الدماغ دبندؿ يرتاكح ما بني شبا ية دكرات كثبلثة زشر دكرة يف الثا ية كعا 
يساىم المأمل يف اسمثارة اعبا ب األيبن من الدماغ كىو اعبزء اؼبسئوؿ زن الوزل الداخعل 

كاألحاسيس كاؼبشازر، كقد أثبمم الدراسات أف األأخاص الذين يبارسوف ىذا المعرين ىم اقل 
طو حسني، سبلمة  )زرضة لضغط الدـ كمسمويات الموتر كيمعمنوف بفرتات  ـو جيدة كزعيقة 

 (.2006 تغريد زعار، ؛2006حسني، 

تعنب المغذية دكرا أساسيا يف إدارة الضغوط كمناعبمها، فالغذاء اؼبموازف يساىم يف اغبفاظ : المغذية -
زعى درجة زالية من الطاقة ؼبواجهة الضغوط، فالنظاـ الغذائل اؼبموازف يزيد من مقاكمة يزيد من 

مقاكمة الفرد لعضغوط، كماداـ رد الفنل الناتج زن اؼبوقف الضاغط يشوف بيولوجيا يف اؼبقاـ األكؿ 
فبلبد من اغباجة إذل الشثري من األغذية لشل يسمطيع اعبسم أف يمنامل مع اؼبوقف الضاغط 

يسمهعت  (اؼبواجهة أك اؽبركب)بفازعية، كذلعت الف اعبسم زند االسمجابة لععواقف الضاغطة 
، كؽبذا (ج)كفيمامني  (ب)مقدارا كبريا من اؼبواد الشربوىدراتية كالدىوف كالربكتينات ككذلت فيمامني 

 (ب)فإف كجود  قص منني يف ىذه الفيمامينات يرتبط بضنف اعبهاز النصيب اؼبركزم فنقص فيمامني 
 (.     2006؛ طو حسني، سبلمة حسني، 1989ىيجاف،  )يرتبط باالكمئاب كضنف اعبهاز النصيب 

كىل تشعل ؾبعوزة من الفنيات الع تسازد الفرد زعى المقعيل من حٌدة الضغط :  األساليب السلوكية-2
 .اخل...مثل االسرتخاء، الدزابة كاؼبرح، إدارة الوقم، تنديل أسعوب اغبياة 

كىو أحد األساليب اؽبامة الل تسمخدـ يف مواجهة الضغوط كذلت ؼبا ينطوم زعيو من : االسرتخاء -
أنبية كبرية يف خفض القعق كالموتر الناجم زن اؼبواقف الضاغطة، كمن مث فإف تدريب الفرد زعى 
االسرتخاء ىبفض من الشنور بالقعق لديو كمن أزراض االسمثارة الفسيولوجية الناذبة زن الضغط 
كيقعل من درجة الموتر النضعل كيقعل من سرزة المنفس كضغط الدـ، فنند اسرتخاء النضبلت 

يندفع الدـ بسهولة كيقل الضغط زعى األكزية الدموية كيقل النبض كعا يمم االحمفاظ بالطاقة كيقل 
 .اإلجهاد كاإلرىاؽ

أثبمم الدراسات كجود زبلقة بني ركح الفشاىة لدل األأخاص كالضغوط، : الدزابة كاؼبرح -
فاألأخاص الذين يمعمنوف بركح الفشاىة ؽبم رؤية ـبمعفة لضغوط اغبياة، فمبدك آثار الضغوط زعيهم 

أقل بالنسبة لغريىم، كىم يأخذكف مصادر الضغوط زعى أهنا فرص ال هتديدات، كىم زادة ما 
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كلدزابة كظائف زدة منها أهنا تسمخدـ كطريقة . يضنوف أل فسهم توقنات منقولة بالنسبة ألدائهم
يف تشميم كصرؼ ذىن الفرد زن األفشار كاؼبواقف الل تثري القعق لديو، كعا تسمخدـ يف المقعيل 
من الشنور بالنزلة يف أكقات الضغوط، كعا تساىم يف زبفيف اآلثار السعبية الناذبة زن األحداث 

 (.Kosslyn & Rosenberg, 2001 ؛2006طو حسني، سبلمة حسني،  )الضاغطة 

كيهدؼ ىذا األسعوب إذل زيادة الشفاءة لدل الفرد يف اسمخداـ الوقم : المدريب زعى إدارة الوقم -
كتوظيفو كاسمثعاره يف كل ما ىو مفيد، حيث أف األفراد الذين ينا وف من مسمول مرتفع من الضغط 

ال تشوف لديهم الشفاءة النالية يف إدارة الوقم كتوظيفو كخصوصا فيعا يمنعق بالضغوط اؼبرتبطة 
بالنعل، كزعى ذلت يبشن القوؿ أف إدارة الوقم يسازد الفرد زعى اسمثعاره كتوظيفو الموظيف 

األمثل كعا يسازد الفرد أيضا زعى إدارة الضغوط اؼبهنية كالضغوط النفسية بفازعية، حيث أأار 
 يف دراسة لو أف المدريب زعى إدارة الوقم يؤدم إذل زيادة إدراؾ كقدرة  Macan(1994)ماكن 

الفرد زعى المحشم يف الوقم، كىذا يؤدم بدكره إذل البفاض الموتر كزيادة الرضا زن النعل كالرفع 
من أداء الفرد يف النعل، فاألفراد الذين يدركوف أ فسهم زعى أف لديهم القدرة زعى المحشم يف 

الوقم يظهركف توترا اقل كيشو وف اقل تنرضا لعضغوط كيظهركف رضا زن النعل بششل اكرب، كذلت 
 .                مقار ة باألفراد الذين ال يدركوف أف لديهم القدرة زعى المحشم يف أكقاهتم

كيبثل أسعوب اغبياة أىداؼ الفرد كاحملاكالت الل يقـو يف سبيل ربقيقها كعا : تنديل أسعوب اغبياة  -
يشعل أيضا قدراتو كدكافنو، ففل كثري من األحياف ما تشوف بنض السعوكيات الل يقـو هبا الفرد 

إزاء اؼبواقف الضاغطة غري فنالة كقد تضنف من قدرتو زعى مقاكممها لذلت يموجب زعية إحداث 
تغيري يف ىذه السعوكيات، فمغري أسعوب اغبياة يسازد الفرد زعى تفسري اؼبوقف الضاغط يف إطار 
اهبايب يقمضل منو تغيري أىدافو كتنديعها، كيسازد ىذا زعى ربويل اؼبواقف الضاغطة السعبية إذل 
مواقف اهبابية تسازد الفرد زعى اسرتداد أفناؿ  شطة توجو كبول مصدر اؼبششعة، فعن خبلؿ 

طو حسني، سبلمة حسني،  )تفسري اؼبواقف الصنبة تفسريا اهبابيا يسمطيع الفرد المنامل منها 
2006.) 

ينمرب المقييم اؼبنريف لععواقف الضاغطة خطوة أساسية كقوة دافنة يف ازباذ اػبطوات : ألساليب المعرفية ا-3
البلزمة ؼبواجهة الضغوط، فالمقييم اؼبنريف االهبايب كالفناؿ يساىم بششل كبري يف إدارة الضغوط، فالنععيات 
النقعية كاؼبنرفية الل يقـو هبا الفرد إزاء اؼبوقف الضاغط تشوف احملدد الرئيسل يف ازباذ اػبطوات الل سوؼ 
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ينمعد زعيها ؼبواجهة اؼبواقف الضاغطة، كتشعل األساليب اؼبنرفية زعى النديد من الفنيات مثل إدارة الذات، 
المخيل أك المصور البصرم، طريقة حل اؼبششبلت، المفشري االهبايب، المخعص من األفشار كاالزمقادات 

 .السعبية

كىو أسعوب منريف سعوكل يسمخدـ يف خفض اسمجابات القعق الناذبة زن اؼبوقف : إدارة الذات -
الضاغط كىل ذات فائدة كبرية يف مسازدة األفراد زعى إحداث تغيري يف سعوكهم، حيث يمم 

تنعيعهم مبلحظة سعوكهم كصياغة األىداؼ بوضوح كتقوًن ما يمم من تقدـ كإثابة لعسعوؾ اؼبوجو 
كبول اؽبدؼ، كيسازد ىذا األسعوب يف زيادة إدراؾ الفرد لقدرتو زعى  ضبط البيئة من حولو كالمأثري 

فيها، كعا أف ىذا األسعوب يسازد يف زيادة كزل الفرد باألفشار السعبية الل تؤثر يف سعوكو 
 .كاسمجاباتو ذباه األحداث كاؼبواقف الل يمنرض ؽبا

كيمضعن ىذا األسعوب تدريب الفرد زعى زبيل  فسو كىو يف موقف :  المخيل أك المصور البصرم -
ضاغط كغالبا ما يشوف المخيل مقرت ا باالسرتخاء، كىذا ينع أف يشوف الفرد مسرتخيا مث يمخيل 
 فسو  يف موقف ضاغط كعا لو كاف ينيشو فنبل، كعا يمنني زعيو أف يمخيل كيفية المنامل مع 

اؼبوقف الضاغط ككيف سمشوف ردكد أفنالو ذباىو، كيسازد ىذا األسعوب الفرد زعى المنامل مع 
 .اؼبواقف الضاغطة بفازعية

يند المنامل مع األفشار السعبية الل ذبنل الفرد يشنر : المخعص من األفشار كاالزمقادات السعبية -
بالضغط كالل غالبا ما ترتبط هبزيبة الذات كاسمبداؽبا بأفشار أكثر منطقية كإهبابية يند أسعوبا ىاما 

يف إدارة الضغوط، ألف كجود ىذه األفشار السعبية ينزز من الشنور بندـ الشفاءة كاػبوؼ لدل 
 .الفرد كىذا ما سوؼ هبنعو ينجز زن مواجهة اؼبواقف الضاغطة

إف تركيز الفرد زعى المفشري االهبايب يف اغبدث يسازد الفرد زعى المنامل منو، : المفشري االهبايب -
بينعا المفشري السعيب يف اغبدث يسبب النديد من األزراض اال فنالية اؼبززجة لعفرد كمن مث يضطرب 

 .سعوكو، كتنزيز األفشار االهبابية أثناء المنرض لععوقف الضاغطة يسازد الفرد زعى مواجهمها

كيشري ىذا األسعوب إذل قدرة الفرد زعى إدراؾ كفهم زناصر اؼبوقف أك اؼبششعة : حل اؼبششبلت -
كإهباد اغبعوؿ اؼبناسبة ؽبا، فندـ قدرة األفراد زعى حل ما يواجههم من مشاكل كمواقف ضاغطة 

 ميجة لنقص مهارات المدريب زعى اؼبششبلت لديهم هبنعهم زرضة لرتاكم اؼبواقف الضاغطة 
زعيهم، كىذا ما ينيقهم زن ربقيق أىدافهم، كيننشس ىذا سعبا زعى تقديرىم لذكاهتم فبا هبنعهم 
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زرضة لئلحساس بالضغط، لذلت فمنعية مهارات حل اؼبششعة لدل األفراد يسازدىم زعى المنامل 
مع اؼبواقف الضاغطة كإهباد اغبعوؿ اؼبناسبة ؽبا، كتمضعن زععية المدريب ىذه زعى جنل الفرد 

ا دقيقان مث صبع اؼبنعومات زنها كزن مصادرىا،  ينعشن من ربديد اؼبوقف الضاغط أك اؼبششعة ربديدن
مث كضع بدائل كحعوؿ ممنددة لعمنامل منها، كيف األخري ربديد اغبل األقبع كالفناؿ ككضنو موضع 
المنفيذ، كينطوم المدريب زعى حل اؼبششبلت زعى أنبية كبرية تمعثل يف زيادة كفاءة الفرد كتأكيد 

 .         الذات، كاكمساب الثقة بالنفس، فبا يؤدم إذل المنامل بنجاح مع اؼبواقف الضاغطة

 تنمرب األساليب الوجودية من األساليب الل تركز زعى النظرة المشامعية يف :األساليب الوجودية والروحانية- 4
المنامل مع الضغوط كإدارهتا، حيث ينعل كل من اعبسم كالنقل كالركح كوحدة كاحدة ممشامعة لدل الفرد يف 
مواجهة الضغوط الل يمنرض ؽبا يف حياتو اليومية، كتمضعن األساليب الوجودية يف إدارة الضغوط السنل كراء 

البحث زن منىن كىدؼ لعحياة، االحمفاظ بالنظرة المفاؤلية لعحياة، الرجوع إذل  الدين كالمعست بو، كفيعا 
 (.   2006؛ طو حسني كسبلمة حسني، 2005؛ الزراد، 2005الننزم،  )يعل  سمنرض بنض االساليب 

يؤكد الطب النقعل أف اإليباف النعيق كالصبلة يقعبلف من تأثريات اؼبشاغل كالقعق : الرجوع إذل الدين -
كاإلجهاد كاؼبخاكؼ زعى الفرد، فوقوؼ اإل ساف يف الصبلة أماـ اهلل سبحا و كتناذل خالقو كخالق 

الشوف كعو يف خشوع كتضرع يبده بطاقة ركحية تبنث فيو الشنور بالصفاء الركحل كاألمن النفسل، 
فخشوع الفرد يف الصبلة يبنث فيو حالة من االسرتخاء الماـ كىدكء النفس كراحة النقل، بإمشاهنا 

زبفيف الموترات الناأئة زن ضغوط اغبياة اليومية؛ كحالة االسرتخاء كاؽبدكء النفسل الل ربدثها 
الصبلة كالل تسمعر فرتة ما بند اال مهاء منها تسازد زعى المخعص من الموتر كالقعق، فمشرار اقرتاف 
حالة االسرتخاء باؼبواقف الضاغطة، يؤدم يف النهاية إذل تشوين ارتباطات أرطية جديدة بينها، كما 

كعا أف الدزاء كالششول . داـ االسرتخاء اسمجابة منارضة لعقعق فإف ىذا األخري سينطفئ تدرهبيا
أال بذكر اهلل " هلل سبحا و كتناذل يسازد الفرد زعى االسرتخاء كالمخعص من القعق لقولو تناذل 

كإذا سألت زبادم زع فإين قريب أجيب " ، كقولو تناذل (24سورة الرزد، اآلية  )" تطعئن القعوب
فأمل اإل ساف يف اسمجابة اهلل تناذل لو يؤدم إذل زبفيف حٌدة الضغط " دزوة الدازل إذا دزاين

لديو، كعا أف المسعيم لقضاء اهلل كقدره وبقق الطعأ ينة القعبية كالسشوف كىو ما يسازد زعى 
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؛ لوكيا، بن 1998ىيجاف،  )المخفيف من حٌدة الضغوط الل يواجهها الفرد يف حياتو اليومية 
 (. 2006زركاؿ، 

يند اؼبنىن الشخصل لعفرد يف اغبياة مشو ا جوىريا يف ربقيق : البحث زن منىن كىدؼ لعحياة -
مسمول مناسب من الصحة النفسية كالرضا زن اغبياة كضركريا يف المنامل مع الضغوط، فاألفراد 

الذين هبدكف منىن غبياهتم يشو وف أكثر قدرة زعى مواجهة الضغوط الل تواجههم يف اغبياة اليومية 
كيف النعل، كيشو وف أكثر أنورا بالرضا، كىذا ينع أف الفرد الذم سبمعئ حياتو باؼبناين كاألىداؼ 

طو  )تشوف لديو طاقة كدافنية إهبابية لعمنامل مع ـبمعف اؼبصازب كاؼبواقف الضاغطة كمواجهمها 
 (. 2006حسني، سبلمة حسني، 

ينمرب المفاؤؿ أسعوبا كجوديا قويا يف المنامل بفازعية مع أحداث اغبياة اليومية، فهو يؤثر : المفاؤؿ -
زعى إدراؾ الفرد كاسمجاباتو كبو اؼبنغصات اليومية كيساىم يف خفض اآلثار اعبسعية كالنفسية الل 
تسببها األحداث الضاغطة، كعا أف المفاؤؿ يسازد أيضا زعى ربسني كظائف جهاز اؼبنازة لدل 

كعا أف مسمول الضغوط كردكد األفناؿ السعبية كذلت تنخفض حينعا يبمند اإل ساف زن . األفراد
األفشار السعبية كيفشر بطريقة اهبابية تفاؤلية، حيث أأارت األحباث إذل أف االذباه المفاؤرل لدل 
الفرد يؤدم إذل تقييم منريف أفضل لععواقف الل يمنرض ؽبا، كعا يمبىن الفرد الذم يمسم بالمفاؤؿ 

طو حسني، سبلمة  )غالبا كسائل فنالة ك اجحة يف المنامل مع المنامل مع اؼبواقف الضاغطة 
 (. 2006حسني، 

تنمرب االسرتاذبيات كاألساليب السابقة الذكر فنالة ك اجنة يف مواجهة النديد من اؼبواقف الضاغطة الل 
يمنرض ؽبا الفرد لشنها قد ال تشوف فنالة يف ميداف النعل، إال إذا تبىن المنظيم اسرتاذبيات كأساليب سبشن 

 .الفرد من المخفيف من النمائج كاآلثار السعبية الناصبة زن الضغوط اؼبهنية

تمخذىا اإلدارة لعسيطرة زعى كىل زبارة زن ؾبعوزة القرارات الل :  االستراتجيات التنظيمية.2.7.2
زبده فيعيو، ؿبعد زبد اجمليد، ) مسببات الضغط أك المخفيف من آثارىا الضارة زعى كل من األفراد كاؼبنظعة

، كتمندد األساليب الل يبشن من خبلؽبا ربقيق االسرتاذبيات المنظيعية ؼبواجهة الضغوط النفسية كمن (2005
 : بني ىذه األساليب  ذكر ما يعل
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 إف األخطاء الل يقع فيها الشثري من اإلداريني يف :التطبيق الجيد ألساليب اإلدارة الحديثة -
فبارساهتم اليومية بسبب زدـ إتبازهم اؼببادئ اؼبمنارؼ زعيها يف اإلدارة كالمنظيم تسبب الشثري من 

الضغوط النفسية ؼبرؤكسيهم، لذلت يمنني زعى اؼبسمويات اإلدارية النعيا فبارسة مبادئ اإلدارة 
كالمنظيم بششل جيد، كىذا بدكره يبشن أف يشيع جوا من اال ضباط اإلدارم كالمنظيعل بني 

اؼبسمويات اإلدارية األكذل، كعا أف المطبيق اعبيد ألساليب كمبادئ اإلدارة اغبديثة كما يرتتب زعيها 
من تنديل لعسياسات كالربامج كاإلجراءات، كتغيري لععناخ المنظيعل ليمواكب مع المغريات 

االجمعازية كاالقمصادية الل يشهدىا اجملمعع، يساىم بششل كبري يف زبفيف كمواجهة الضغوط 
 (.        2006؛ طو حسني، سبلمة حسني، 2005زبده فيعيو، ؿبعد زبد اجمليد، )اؼبهنية 

 إف غعوض الدكر كزدـ كضوحو ينمرب من اؼبصادر الرئيسية لعضغوط :تحليل األدوار وتوضيحها -
اؼبهنية، لذلت يمنني زعى اؼبنظعة ربعيل كتوضيح دكر األفراد النامعني هبا حبيث ينل كل فرد بوضوح 
مسؤكلياتو كمهامو كسعطاتو كما ىو اؼبطعوب منو، كما يموقنو اآلخركف منو، كما يموقنو ىو من غريه، 

كيساىم توضيح دكر كمهاـ كزبلقات األفراد باؼبنظعة يف زبفيض االضطرابات الل تنشأ زن غعوض 
كصرازات األدكار، ألف مبلمح دكر الفرد تمششل من توقنات األطراؼ الل يمنامل منها مثل 

رؤسائو كرفاقو كمرؤكسيو، كيصبح ىذا الدكر أكثر كضوحا زندما يمم إزالة ما يشمنفو من صرازات 
 .            كغعوض

 كثريا ما يمنرض األفراد إذل ضغوط  ميجة لعمغيريات :تغيير ىيكل المنظمة وإعادة تصميم الوظائف -
الل تطرأ زعى ىياكل الوظائف كالنبلقات كالسياسات كاإلجراءات، كيؤدم ىذا المغيري إذل إلقاء 
مزيد من الضغوط النفسية زعى النامعني، لذلت يموجب زعى اؼبنظعة أف تنعل زعى إزادة الموازف 

ؼبخمعف ىياكل اؼبنظعة، كىذا بازباذ النديد من اإلجراءات مثل إضافة مسمول تنظيعل جديد، أك 
زبفيض مسمول اإلأراؼ أك دمج كظائف أك تقسيم إدارة كبرية إذل إدارتني أك إ شاء كظائف 
جديدة، كيضاؼ إذل ذلت إمشا ية توصيف النبلقات المنظيعية بني اإلدارات كإزادة تصعيم 

إجراءات النعل كتبسيطها، كإزادة الموازف بني حجم النعل اؼبسند كالوظائف اؼبخمعفة باؼبنظعة 
 .(2006طو حسني، سبلمة حسني، )كإزادة الموازف الخمصاصات الوظائف 

 كيؤدم زدـ اؼبشاركة يف ازباذ القرارات أك البند زن مراكز ازباذ القرار إذل :إقرار مبدأ المشاركة -
الشنور باالغرتاب كضغوط النعل، لذا ينبغل إقرار مبدأ اؼبشاركة يف كضع السياسات اإلدارية كيف 
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ازباذ القرارات سواء زعى مسمول القسم أك زعى مسمول اؼبنظعة، فإأراؾ األفراد النامعني يف 
االجمعازات كالعجاف ككضع السياسات الل ربدد سري النعل يشنرىم بأنبية أ فسهم كوبفزىم زعى 
 )ربسني أدائهم لععهاـ الل تناط هبم، كىذا ما يساىم يف زبفيف الضغوط الل يواجهوهنا يف زععهم 

 (.2006؛ طو حسني، سبلمة حسني، 2002ماىر، 

كىذا زن طريق اخميار أفراد لديهم كفاءة كقدرة زعى أداء اؼبهاـ : تطوير نظم التوظيف واالنتقاء -
اؼبطعوبة منهم، كلديهم القدرة زعى ربعل اؼبواقف الضاغطة كىذا من خبلؿ ربديد اؼبواصفات 

النفسية كالنقعية كحىت اعبسعية الل هبب أف تموفر يف الفرد الذم سيموذل الوظيفة، حىت يشوف قادرا 
 .         زعى مواجهة األزباء كالضغوط الل تواجهو أثناء أداء مهامو

ال يسمطيع الفرد أف يموافق مع الوظيفة دبفردة فهو وبماج بششل مسمعر إذل : تدريب العاملين -
الموجيو كالمدريب السعيم أثناء اػبدمة، كذلت ألف  قص فرص المدريب الفناؿ كاؼبسمعر يند من 

اؼبسببات المنظيعية لضغوط النعل، فبل أت أف تقدير الذات كزيادة ثقة الفرد يف  فسو تزداد مع 
زيادة برامج المدريب، كعا يمم من خبلؿ المدريب دزم مهارات كاذباىات الفرد كبول كظيفمو كمن 
مث يقـو اؼبوظف بأداء زععو بفنالية أكثر، كال بد أف يمضعن المدريب توضيح الدكر الذم يقـو بو 
اؼبوظف كاؼبهاـ احملددة لو، كذلت لمقعيل احمعاالت غعوض الدكر، كيعنب المدريب دكرا ىاما يف 

تدريب األفراد بششل مباأر زعى كيفية المنامل مع الضغوط كالموترات اؼبخمعفة الل يبشن أف 
يواجهها الفرد أثناء النعل، كعا يساىم المدريب يف تنعية مهارات االتصاؿ الفناؿ مع اآلخرين كالل 

 .تسازدىم يف المغعب زعى كثري من اؼبنوقات النفسية لبلتصاؿ

لعحوافز دكر كبري يف المخفيف من حٌدة الضغوط سواء كا م ىذه اغبوافز مادية : تحفيز العاملين -
مثل اؼبشفآت اؼبالية كالنبلكات كاؽبدايا كالل يفرتض أف تقابل ؾبهود الفرد الذم تقدـ لو، أك قد 

تشوف حوافز مننوية مثل خطابات الششر كالمقدير، أك المشرًن مثل إقامة حفل صغري زعى أرؼ 
اؼبوظف الذم يسمحق ذلت اغبافز، أك الثناء زعيو كتقدًن زبارات الششر كاإلطراء لو كغري ذلت؛ 

كتساىم اغبوافز بششل كبري يف ربقيق الرضا النفسل كاؼبادم لدل النامل كمن مث المقعيل من كطأة 
  (.2011رافدة اغبريرم، )الضغوط الواقنة زعى كاىل الفرد 

يند االتصاؿ إسرتاذبية فنالة يف المخفيف من الضغوط : تشجيع التواصل بين أعضاء المنظمة -
اؼبهنية، فاالتصاؿ ينزز من قدرات الفرد الطبينية زعى فهم احمياجات اآلخرين كدكافنهم، كينزز ثقة 
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الفرد بنفسو كيزيل من أمامو كل اغبواجز غري اؼبطعوبة، فشععا كاف األفراد النامعني باؼبنظعة أكثر 
قدرة زعى المواصل االهبايب ببنضهم البنض ازدادت قدرهتم زعى المنامل مع اؼبشاكل كاؼبواقف 

الضاغطة يف النعل، لذلت فاإلدارة المنظيعية الناجحة ىل الل تنعل زعى تشجيع المواصل بني 
األفراد النامعني هبا، كىذا ما يساىم يف خعق مناخ  فسل اهبايب داخل اؼبنظعة يسازد زعى ربسني 

طو حسني، سبلمة )كزيادة مسمول الشفاءة اؼبهنية لععوظفني كىبفف من الضغوط النفسية لديهم 
 (. 2011؛ رافدة اغبريرم، 2006حسني، 

تنمرب ظركؼ النعل الفيزيقية مثل درجة اغبرارة، الضوضاء، المعوث، : تحسين ظروؼ العمل المادية -
اإلضاءة كغريىا من النوامل اؼبؤثرة زعى أداء النامل، كقد تشوف من النوامل الضاغطة إذا كا م غري 
مبلئعة كتنيق الفرد زن أداء زععو لذلت يموجب زعى اؼبنظعة أف تنعل زعى توفري الظركؼ اؼبناسبة 

ألداء النعل؛ فعهنة المدريس مثبل تسمعـز كجود منايري لؤلقساـ الل تمم فيها زععية المدريس مثل 
سنة القسم كالعوف كاإلضاءة كالمهوية كزوازؿ الضوضاء، فالشثري من رجاؿ الرتبية يركف ضركرة أف 

 تععيذ زعى أف ىبصص لشل كاحدو منهم مساحة من الغرفة تقدر حبوارل 30 إذل 25يسع القسم من 
 مرت مربع، كحبجم حوارل طبسة أممار مشنبة من حجعها، كذلت من أجل تيسري المحرؾ يف القسم 2

كتأمني الشعية اؼبناسبة من اؽبواء، كهبب أف يشوف القسم فاتح العوف، كعا هبب أف تشوف غرفة 
القسم جيدة اإل ارة، كال يرتدد الصوت داخعها، كزازلة لؤلصوات اػبارجية؛ كعا هبب أف يشوف 

مشمب اؼبدرس مرتفنا بنض الشلء ليضعن إأراؼ اؼبدرس الماـ، كهبب أف يشوف ارتفاع الصبورة 
مناسبا حيث تشوف منصوبة يف مسمول أزني المبلميذ، كأف يشوف بندىا زن الصف األكؿ بنحو 

ثبلثة أممار كزن الصف األخري بنحو سبنة أممار، إف توفري ىذه الشركط تسازد زعى تسهيل النععية 
 (.        2007زبدم،  )المنعيعية المنٌععية، كمن مث ربقق رضا اؼبنعم 

 فقد أكدت النديد من الدراسات أف الدزم االجمعازل يسازد بششل كبري :المساندة االجتماعية -
يف المشيف مع اؼبوافق الضاغطة، حيث يذكر بنجعاف سمورا أ و بإمشاف البيئة االجمعازية اؼبؤلفة من 
الرؤساء كالزمبلء كالنائعة أف تسازد يف زبفيف اإلجهاد كالضغوط النفسية، كعا يشري أيضا إذل أنبية 

الدزم النععل الذم يبشن أف تقدمو البيئة االجمعازية كاالقمصادية لؤلفراد من أجل ربسني أكضازو   
؛ كيف ىذا السياؽ يؤكد زعار الطيب كشركد أف الفرد زندما يقيم زبلقات (1997سمورا، )

اجمعازية ضبيعة كصادقة مع اآلخرين يف اؼبؤسسة الل ينعل هبا فإ و وبظى باؼبسا دة االجمعازية 
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كععا تنرض لعضغوط، كىذا ما يبشنو من القدرة زعى المحعل كالمغعب زعى الضغوط الل يمنرض 
ؽبا يف النعل أك خارجو، كيرجع ىذا األمر إذل ازمقاد ىذا الفرد  بأ و سوؼ يمعقى اؼبسا دة 

كاؼبسازدة اؼبعشنة كععا دزم اغباجة إذل ذلت، كزعى ىذا األساس يمنني زعى اؼبنظعة توفري الفرص 
لبناء زبلقات اجمعازية  اجحة بني النامعني هبا كبث ركح المناكف بينهم، فقد أكدت  مائج الدراسة 

الل قاـ هبا ززت زبد اغبعيد أف اؼبسا دة االجمعازية تساىم يف زبفيف اآلثار السعبية الناصبة زن 
ضغوط النعل كبالمارل يزداد أنور األفراد بالرضا زن النعل، كعا تساىم يف إأباع حاجات الفرد 

إذل اال معاء كالمقبل كاغبب، أما بالنسبة لععنظعة فهل طريقة فنالة لعمقعيل من اآلثار السعبية 
 . (2006، طو حسني، سبلمة حسني، 1994الطيب كشركد، )لعضغوط 

 إف تقدًن اػبدمات كالربامج الموجيهية كاإلرأادية لعنامعني يساىم يف ربسني :اإلرشاد النفسي -
مسمول الصحة النفسية لديهم كهبنعهم يشنركف باالرتياح كالموافق ذباه أ فسهم كذباه اآلخرين يف 
بيئة النعل، كيشنركف أهنم قادركف زعى مواجهة الضغوط كممطعبات اغبياة، كىذا ما ينعل لديهم 

الثقة بأ فسهم كيزداد فهعهم كسيطرهتم زعى أ فسهم كمقدرهتم زعى النعل بفازعية، كيبشن أف يمم 
اإلرأاد بواسطة أأخاص ممخصصني كغري ممخصصني، فقد يمم من خبلؿ أخصائل أؤكف 

النامعني أك الرئيس اؼبباأر لععوظف، زعى أف يمم بصورة سرية كمشمومة، حبيث يشنر الفرد باغبرية 
يف المحدث كاإلفصاح زن مششبلتو كظركفو الشخصية كاػباصة، ألف اإلرأاد ليس مقصورا زعى 

مششبلت النعل فقط بل قد يشعل أيضا مششبلت تمنعق بشؤكف الفرد اػباصة لشوهنا تؤثر زعى 
أدائو، كمششبلت النعل تؤثر بدكرىا زعى حياتو الشخصية، كتمحقق أىداؼ اإلرأاد من خبلؿ 

؛ طو حسني، سبلمة حسني، 2004حرًن، )توجيو الفرد كتشجينو كمنحو الثقة ؼبواجهة مششبلتو 
 (. Keith Davis, 1981 ؛2006

  :خالصة .8.2
جهات النظر األساسية الثبلث لمنريف ربديد كك        لقد مت يف ىذا الفصل اسمنراض مفهـو الضغط

سمنرض  دبخمعف مرجنياهتا النععية كمنطعقاهتا الفشرية، كعا مت االضغوط، كأىم النظريات كالنعاذج اؼبفسرة ؽبا
زوامل صادر كـ  اسمنراض أىم كيز زعىمع الرت  بششل زاـبنض اؼبداخل النظرية لمصنيف مصادر الضغوط

الضغط النفسل لدل اؼبدرسني، كىذا باالزمعاد زعى النمائج الل توصعم إليها الدراسات الل تناكلم مصادر 
الضغوط النفسية لدل اؼبدرسني، مث مت زرض أىم اآلثار الناصبة زن الضغوط النفسية من خبلؿ ربديد أىم 
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األزراض كاالضطرابات الناصبة زن الضغوط النفسية كىذا باالزمعاد زعى النمائج الل توصعم إليها الدراسات 
الل تناكلم اآلثار الناصبة زن الضغوط النفسية، مع الرتكيز زعى أىم األزراض كاالضطرابات الل تظهر زعى 

 اؼبنمعدة  قياس الضغوط تبلىا زرض ألبرز أساليباؼبدرسني بسبب الضغوط الناصبة زن فبارسة مهنة المدريس،
من قبل الباحثني كاؼبخمصني يف دراسة الضغوط، كيف األخري مت اسمنراض ؾبعوزة من األساليب اؼبسازدة زعى 

 . إدارة الضغوط
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 الثػػػػػػػػػػػػالثؿ ػػػالفص

 المغييػػػر الرتبوم

 
 : تمهيد. 1.2

        إف المطورات اػبارقة الل أصبح يشهدىا الناـ اؼبناصر يف اؼبيادين المشنولوجية كالنععية كالل أضحم 
تؤثر إذل حد بنيد يف تششيل األفشار كالسعوكات كاؼبواقف، جنعم اؼبنظعات دبخمعف توجهاهتا كؾباالهتا، 

حباجة معحة إذل إجراء تغيريات كتنديدالت يف ـبمعف ىياكعها، كينمرب النظاـ الرتبوم من بني النظم الل تشهد 
تغيريات كربوالت كذبديدات مسمعرة، كسوؼ كباكؿ من خبلؿ ىذا الفصل المطرؽ إذل أىم النقاط اؼبرتبطة 

  .  بنععية المغيري الرتبوم، من خبلؿ ربديد ماىيمو كؾباالتو، كأسباب حدكثة، كالنمائج اؼبرتتبة زنو

:مفهـو التغيير .2.2  
إف مفهـو المغيري قبده غالبا مقرت ا دبناين زدة، كالمطوير، المجديد، اإلصبلح، المحوؿ، المطور،        

المحديث كغريىا من اؼبصطعحات الل قد تأخذ أك تنصب يف منىن كاحد كمشرتؾ، لذلت قبد الشثري من 
الباحثني يسمنععوف ىذه اؼبصطعحات كعرتادفات، كزعى الرغم من كجود بنض االخمبلؼ بني ىذه 

اؼبصطعحات إالٌ أهنا كعها تشرتؾ يف ميزة المغيري، كقد اخمعف الباحثني يف تنريفهم لعمغيري كفقا لععداخل الل 
ارتيًشز زعيها يف ربديد مفهـو المغيري، لذلت قبد تنوزا كتنٌددا يف مفاىيم المغيري كلشن بالرغم من ىذا المندد 

 . كالمنوع إالٌ أهنا صبينها تقريبا تعمقل كتعمف حوؿ  فس اؼبنىن

فالمغيري باؼبنىن الناـ ىو اال مقاؿ من حالة سائدة إذل حالة مغايرة ؽبا قد تشوف ؾبربة يف اؼباضل أك         
تشوف حالة جديدة يراد تطبيقها زعى اغباالت السائدة كاؼبعارسات اليومية، كالمغيري المنظيعل ىو تغيري موجو 

دبا يضعن اال مقاؿ إذل حالة  (الداخعل كاػبارجل)كمقصود كىادؼ ككاع يسنى لمحقيق المشيف البيئل 
كىو ؾبهود طويل اؼبدل لمحسني قدرة اؼبنظعة زعى حل اؼبششبلت . تنظيعية أكثر قدرة زعى حل اؼبششبلت

 زعى أف يمم ذلت من خبلؿ إحداث تطوير أامل يف اؼبناخ السائد يف اؼبنظعة، مع تركيز ،كذبديد زععياهتا
 كالذم يقـو بإقناع ،خاص زعى زيادة فنالية صبازات النعل فيها كذلت دبسازدة مسمشار أك خبري يف المغيري

 (.     2011رافدة اغبريرم، )أزضاء اؼبنظعة باألفشار اعبديدة 
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 المغيري بأ و تعت النععية الدينامشية لعمطوير اؼبسمعر كالذم يشعل Keith( 1998)        كقد زرؼ كريت 
إزادة المنظيم لبلسمجابة لعحاجات اؼبرغوبة، فهو زععية ربوؿ أك تدفق من حالة إذل أخرل، تمم  ميجة لنوامل 

داخعية أك قول خارجية تشعل األفراد كاعبعازات أك اؼبؤسسات، كبالمارل تؤدم إذل إزادة زبطيط القيم 
 .(Keith Mortison, 1998)كاؼبعارسات كاؼبخرجات اؼبوجودة، 

 أف المغيري بر امج ـبطط إلجراء تغيري زرب سنوات زديدة، حيث  Hosking & Anderson        كيرل 
يشمعل تطوير أىداؼ اؼبنظعة كأ شطمها كشل كليس الرتكيز زعى اعبوا ب اإلدارية، كمن األمور اؼبطعوبة 
كاؼبموقنة إلدارة المغيري إزادة تأىيل األفراد كالنامعني كاؼبنظعة ذاهتا ماديا كإداريا ك فسيا لعمشيف اؼبرف مع 

 (.2011حسن بربخ،  ). اؼبسمجدات كالضغوطات الداخعية كاػبارجية

        أما زبوم فقد زٌرؼ المغيري بأ و اال مقاؿ من مرحعة أك حالة غري مرغوبة إذل حالة أك مرحعة أخرل 
مرغوبة، كالل يفرتض فيها أف تشوف أكثر أجابية كتعقى قبوال لدل أغعبية النامعني يف اؼبنظعة، كيمطعب المغيري 
جهودا ممواصعة كمضنية من اؼبنظعات كمن اؼبديرين يف المخطيط لنععيات المغيري كؾباهبة ردكد األفناؿ الناصبة 

، مث بند ذلت زدـ المصديق ببدء دكراف (الصدمة)زنها اؼبمعثعة يف أنور النامعني بندـ القدرة زعى المصرؼ 
زجعة المغيري كيف بنض األحياف يشوف الشنور بالذ ب من قبل النامعني الذين ينمقدكف أهنم ىم السبب يف 

 (.    2010زبوم، )المغيري اؼبفاجئ كا مهاء قبولو، 

        كعا ينرؼ المغيري بأ و أم زععية تنديل أك تبديل أك إلغاء أك إضافة مقصودة يف بنض أىداؼ 
كسياسات اؼبنشآت، أك قيم كاذباىات األفراد كاعبعازات أك يف اإلمشا يات كاؼبوارد اؼبماحة ؽبا أك يف األساليب 

كاظم، )كطرؽ النعل ككسائعو ككفاءاهتا اػباصة بأداء تعت اؼبنشأة لغرض زيادة ما زعيها كربقيق كفايمها، 
1991.)   

        كزيرِّؼ المغيري أيضا بأ و زععية تشعل سعوكات األفراد، كىياكل المنظيم، ك ظم اإلدارة كتقويبها، 
   (. 2003مىن مؤسبن، )كالمشنولوجيا، كذلت بغرض المشٌيف كالمفازل مع البيئة احمليطة 

بأ و جهد ك شاط طويل اؼبدل يسمهدؼ ربسني قدرة اؼبؤسسة زعى حل  French & Bellينرفو فرا ش كبل ك
مششبلهتا كذبديد ذاهتا من خبلؿ إدارة مشاركة كتناك ية فنالة ؼبناخ المنظيم تنطل تأكيدا خاصا لعنعل 

   (.French & Bell,1982)اعبعازل الشامل 
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        كينرؼ مصطفى زشوم المغيري بأ و اال مقاؿ من حالة إذل حالة أخرل مغايرة ؽبا، كزادة ما يفرتض أف 
يشوف المغيري أحسن من الوضنية السابقة، كىو يهدؼ إذل إقباز اؼبهاـ زن طريق إتباع إسرتاذبية اال مقاؿ من 

اعبزئل إذل الشعل كربقيق األىداؼ الل تأسسم من أجعها اؼبنظعة دبنهجية أحسن كفنالية أفضل لغرض 
 (.1992زشوم، )إأباع اغباجات اؼبادية كاؼبننوية لؤلفراد الذين ينشطوف داخل اؼبؤسسة 

        كتنرؼ حعواين المغيري بأ و إجراء تنديبلت يف زناصر النعل المنظيعل، كأىداؼ اإلدارة أك سياسمها 
كأساليبها، يف ؿباكلة غبل مشاكل المنظيم أك إلهباد أكضاع تنظيعية أفضل كأقول كأكثر كفاءة أك إلهباد توافق 

  (.1990 حعواين،)أكرب بني المنظيم كأم ظركؼ بيئية جديدة تمحقق من حولو 

من خبلؿ زرضنا ؽبذا الندد من المنريفات الل تطرقم إذل مفهـو المغيري  بلحظ أف كل بػاحث قدـ         
سعوكية، إدارية، تنظيعية أك "  كزعى أم اؼبداخػل يركز ،المنريف كفػق رؤيمو اػبػاصة الل يمم هبا المغيري

 إال أهنا زعوما ال زبمعف من حيث اؼببدأ يف أف المغيري ىو ؾبهود طويل اؼبدل، كىو زععية ،"تشنولوجية 
 ينمج زنها إدخاؿ تطوير بدرجة ما زعى زنصر ،طبينية تقـو من أجل ربسني قدرة اؼبنظعة زعى حل اؼبشاكل

سعسعة من اؼبراحل الل من خبلؽبا القوؿ أف المغيري ىو أك أكثر فبا يؤثر زعى اؼبناخ السػائد يف اؼبنظعة، كيبشن 
 مع المطورات يف ظركؼ بيئمها الذم يشوف أكثر تبلئعايمم اال مقاؿ من الوضع اغبػارل إذل الوضع اعبديد 

 .اػبارجية

 :(التغيير في المؤسسة التربوية)مفهـو التغيير التربوي . 1.2.2
زيٌرؼ المغيري الرتبوم بأ و صبعة من اؼببادئ كاؼبفاىيم كاعبهود الرتبوية، تسنى زرب زععيات منطقية ىادفة         

إلحداث  قعة  وزية يف زععية الرتبية ؼبواكبة المقدـ النععل كالمطورات الناأئة زعى صبيع جوا ب حياة 
 (.2003الطراك ة، )اإل ساف، لمحقيق األىداؼ الل يسنى ؽبا اجملمعع 

         كينرؼ المغيري الرتبوم بأ و تغيري ؿبدد كمقصود ينمقد بأ و أكثر فازعية يف ربقيق أىداؼ النظاـ 
المنعيعل، يف حني ينرفو البنض األخر بأ و فشرة أك فبارسة أك موضوع ينظر إليو زعى أ و جديد، أك أية ؿباكلة 
فشرية أك زععية إلدخاؿ ربسينات زعى الوضع الراىن لعنظاـ المنعيعل، سواء كاف ذلت ممنعقا بالبنية المنعيعية 

الدىشاف كبدراف،  )أك المنظيم أك اإلدارة أك الرب امج المنعيعل كطرؽ المدريس، كالشمب اؼبدرسية كغريىا 
2001 .) 
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         كيشري الببلكم بأف المغيري الرتبوم  نع بو ذلت المغيري يف بنية النظاـ الرتبوم القومل زعى اؼبسمول 
الشبري، أك تعت المغيريات الشامعة كاألساسية يف السياسة أك البنية المنعيعية، كالل تؤدم إذل تغيريات يف احملمول 

 (. 1988الببلكم،  )كالفرص المنعيعية كاالجمعازية أك يف أم منهم يف  ظاـ المنعيم القومل يف بعد ما 

         كينرؼ فهعل المغيري الرتبوم بأ و زبارة زن ؾبعوزة المغرٌيات الل ربدث يف  ظاـ تنعيعل بقصد زيادة 
فناليمو، أك جنعو أكثر اسمجابة غباجات اجملمعع الذم ينشأ فيو، كالمغيري قد يشوف جذريا أامبل، حبيث 

يشعل أىداؼ النظاـ الرتبوم كبنيمو كخططو كمناىجو، أك قد يشوف المغيري جزئيا يشعل جا با من النظاـ أك 
جزءا فيو دبا هبنعو ذبديدا كإدخاؿ مسمحدثات جديدة يف إدارة المنعيم أك  ظاـ القبوؿ فيو أك مناىجو أك غري 

 (.1989فهعل، )ذلت من اعبزئيات 

         كينرؼ المغيري الرتبوم أيضا بأ و كل ذبديد أك تغيري يف األفشار، أك اؼبعارسات، أك السياسات، أك 
الربامج، أك اؼبرافق، أك البيئة المنعيعية القائعة بالفنل زعى اتسازها، كوبدث ربسنا مععوسا يف كفاءة اػبدمة 

  (.2007اػبوالدة، )المنعيعية 

تغيري أمباط السعوؾ الثابمة يف زعل اؼبنععني يف اؼبدرسة          كقد زرؼ المغيري يف اجملاؿ المنعيعل زعى أ و 
 (.1991ضبزة، ) بأمباط سعوؾ أخرل جديدة

        كعا زرؼ المغيري الرتبوم بأ و زععية هتدؼ إذل تطوير النظاـ الرتبوم كإزادة بناء اؼبناىج، كربديث 
 (.2009فضيل، )الوسائل كأساليب النعل، فبا يسمجيب لعحاجات اؼبمجددة كالمغيريات كالمحوالت اؼبمبلحقة 

 ذبديد أك تغيري يف ـبمعف ىياكل      ا طبلقا من اؼبفاىيم الل مت اسمنراضها يبشن القوؿ أف المغيري الرتبوم ىو
المنظيم الناـ لععنظومة الرتبوية، أك اعبا ب البيداغوجل ككل ما يمنعق النظاـ الرتبوم سواءا تنعق األمر ب

 .(األفراد النامعني)اخل، أك باعبا ب اإل ساين ...دبجاالت المنعيم من مناىج كبرامج دراسية، كأساليب النعل

 :أسباب التغيير ودواعيو. 2.3
إف المغيري يف اؼبنظعات ال وبدث من فراغ أك من الندـ، بل يشوف مدفوزا بقوة ما أك  اذبا زن سبب         

أف األسباب الل تدفع اؼبنظعات إذل إحداث تطوير كتغيري يف أجزائها، ىو  (2003)ما، حيث يرل ماىر 
كجود تغيريات كمشاكل ؿبيطة هبا، كأ و ال يبشن حل ىذه اؼبشاكل أك مواكبة المغيريات احمليطة هبا ما دل ربدث 
بنض المغيريات يف أجزاء اؼبنظعة كيف األسعوب الذم تفشر بو يف مواجهة مشاكعها، كالمغيري يف أغعب األحياف 
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ال يبدأ مساره إالٌ من خبلؿ مثريات كمؤثرات ربدث خعبل يف الموازف النسيب يف حركة اؼبشو ات كالنبلقات 
كالقيم الل تمحشم يف مؤسساتو كمصاحل أفراده، كقد يمحرؾ الطعب من داخل اؼبنظعة  فسها،  ميجة لشنور 
اؼبسؤكلني زنها بأهنا ال تؤدم كظيفمها، كقد تظهر زوامل كمثريات كممغريات من خارج اؼبنظعة، من السياؽ 

، كقد (2007اػبوالدة، )االجمعازل كما يطرأ زعيو من ربوالت كربديات سياسية، كاقمصادية، كاجمعازية 
أصبنم جل األحباث كالدراسات زعى تصنيف األسباب كالقول الل تدفع اؼبنظعة إذل المغيري إذل ؾبعوزمني 

 : رئيسيمني نبا

 :القوى والمسببات الداخلية .1.3.3
        كىل القول كاؼبسببات الناأئة من داخل اؼبنظعة بسبب زععيات اؼبنظعة كالنامعني فيها كغريىا كمن 

 :بني ىذه القول كاؼبسببات  ذكر ما يعل

 .تغيري يف أىداؼ اؼبنظعة كرسالمها كأغراضها -
 .إدخاؿ أجهزة كمندات جديدة -
 .  تدين مننويات النامعني -
 .تدين األرباح -
 .البفاض مسمول األداء -
 .ارتفاع مندؿ الدكراف الوظيفل -
 .إدخاؿ  ظم مناعبة منعومات ممطورة -
 .حدكث أزمة داخعية طارئة -
 .زدـ سبشن اؼبنظعة من توفري مرأحني مؤىعني لعوظائف النعيا من داخل اؼبنظعة -
 .تطور كزل النامعني كزيادة طعوحاهتم كحاجاهتم -
 .زيادة إدراؾ النبلقة بني البيئة اإلدارية كبني رغبة النامل يف تسخري صبيع قدراتو الشامنة لعنعل -
 . إدراؾ الصعة بني أسعوب المنامل مع النامل كفسح اجملاؿ لو لععشاركة يف ازباذ القرارات -

 (.2003؛ ماىر، 2006حرًن، )
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 :القوى والمسببات الخارجية. 2.3.3
يرل النديد من اؼبهمعني كالباحثني يف المغيري كالمطوير المنظيعل أف األسباب الناأئة من خارج اؼبنظعة         

تعنب دكرا كبريا بشثري من األسباب كالقول الداخعية، حيث تنمرب الدافع كالبازث الرئيسل إلحداث المغيري، 
ؽبذا فإف أغعب الدراسات الل اىمعم بدراسة المغيري ركزت زعى ربديد المحديات كالقول اػبارجية كالل 

 :تمعثل فيعا يعل

 النوامل احملدثة لعمغيري كعا تنمرب الدزامة األساسية لعمبديبلت ربدم النوؼبة حيث تنمرب من أىم -
 كيف الظواىر االجمعازية  كالرتبوم،الفجائية الل تطرأ يف اجملاؿ االقمصادم كالسياسل كالمشنولوجل

 .كأكؿ زوامل المغيري اػبارجية
 المشنولوجيا الل تأيت دبهارات جديدة فبا يمطعب من اؼبنظعة ضركرة المغيري من أجل ربقيق اخرتاؽ  -

 .الموافق بينها كبني بيئمها كالسيطرة زعيها أك زعى جزء منها لصاغبها
تغري األكضاع االقمصادية بصورة دائعة كممسارزة، كينمرب المطور االقمصادم من األسباب الرئيسية  -

 .إلحداث المغيري
اؼبشاكل االجمعازية كتسببها يف اال شقاؽ كاإلخمبلالت الثقافية كالقضايا االجمعازية اعبديدة الل  -

 ا مشرت مؤخرا كالبطالة كالصحة، فسعوؾ األفراد قد تنرض لمغريات سرينة كذلت  ظرا غبدكث
 كأخصياهتم كنميجة حمعية لمغري الظركؼ البيئية ، كدكافنهمكمدركاهتم،تغريات يف اذباىاهتم 

 . تزايد إدراؾ اؼبنظعة دبسؤكلياهتا االجمعازية، كىذا ما أدل إذلاحمليطة
المطور السريع لعسعع كاػبدمات كسيطرة اقمصاد السوؽ مع البحث زن مبوذج تنظيعل يركز زعى  -

 .الشفاءة كالفنالية  كاإل ماجية
، أك (الشم) المغريات اؼبسمعرة يف سوؽ القول النامعة زعى صبيع اؼبسمويات سواء من  احية الندد  -

 .يبالرتكيب النوزل لعشفاءات كىذا  ظرا لعمغري اؼبسمعر يف ىيشل ك ظم المنعيم كالمنعية كالمدر
 .المنافس اغباد بني اؼبنظعات كعبوء اؼبنافسني إذل طرؽ ككسائل هتدد مشا ة اؼبنظعة  -
 .إصدار قوا ني كتشرينات حشومية جديدة -
 .المغريات السياسية كالثقافية كالديبوغرافية -

 (.    2007؛ النامرم كالناليب، 2006حرًن، )
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 :التغيير في المنظومة التربوية أسباب. 3.3.3 
        أما بالنسبة لنوامل كأسباب المغيري يف اؼبنظومة المنعيعية فهل ال زبمعف كثريا زن األسباب الل تدفع 

اؼبنظعات دبخمعف توجهاهتا إذل إحداث المغيري، كغالبا ما وبدث المغيري كنميجة لوجود اضطراب أك خعل يف 
 :حركة تفازل مدخبلت النععية الرتبوية كالبفاض يف مسمول ـبرجاهتا، كمن أىم مصادر المغيري الرتبوم ما يعل

 إف المطورات اػبارقة الل أصبح يشهدىا الناـ اؼبناصر يف اؼبيادين المشنولوجية :التطور التكنولوجي .1
كالنععية كالل أضحم تؤثر إذل حد بنيد يف تششيل األفشار كالسعوكات كاؼبواقف، كاؼبنظومة 

الرتبوية ال تسمطيع أف تنزؿ  فسها زن ىذه المطورات، كبات مطعوبا منها أف تيًند النامعني بسعت 
المنعيم لبللمحاؽ بالنصر اؼبنعومايت كأف تندىم لمنعم اغباسوب كتقنياتو كتأىيعهم جملاهبة المغيريات 

اؼبمسارزة يف ىذا النصر ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فقد أحدثم ثورة تشنولوجيا اؼبنعومات 
ثورة مقابعة يف المنعيم اؼبدرسل، كعا فرضم تعت الثورة زعى اؼبدارس إجراء مراجنة لرباؾبها 

كمناىجها كإدماج تشنولوجيا اؼبنعومات يف ىذه الربامج كاؼبناىج اؼبسازدة لعطبلب زعى اممبلؾ 
 (.2007اػبوالدة، )الشفايات اؼبطعوبة كالل تؤىعهم لعنيش يف ؾبمعع تشنولوجيا اؼبنعومات 

 كالل فرضم كاقنا جديدا زعى كافة أصندة اجملمعع يسمعـز المشيف منو :تحديات العولمة  .2
( 1995)كاالسمفادة من اهبابياتو كالمقعيل من سعبياتو، فقد أأارت النديد من تقارير اليو يسشو 

U.N.E.S.C.O دبفرداهتا، كالشبشية كالمنددية كاألئمعة تند من القول اعبديدة   أف النوؼبةإذل
كالنوامل الل فرضم تطوير كذبديد المنعيم ليصبح أكثر دكلية،كعا أف النوؼبة االقمصادية ضبعم 

منها قيعا ثقافية كأخبلقية كصبالية، فثقافة االسمهبلؾ كا مقاؿ الوزل كاالىمعاـ الثقايف كاألخبلقل 
كالقيعل لئل ساف من إطار ثقافمو الوطنية إذل إطار الثقافة الناؼبية، كعها جاءت  ماجا لعنوؼبة 

كقد أكد زعل السععل أ و . االقمصادية كالسياسية كاإلزبلمية، لذا جاء االىمعاـ بمدكيل المنعيم
لشل تمعشن اؼبؤسسات المنعيعية من منايشة زصر النوؼبة كالمنامل مع مفرداتو المقنية، هبب زعيها 

أف زبوض زععية تغيري أامل كجذرم يمندل الششل إذل اؼبضعوف، حبيث تشوف  ظم كبرامج 
حسنني )كآليات مؤسسات المنعيم مرتابطة مع أىداؼ تنعية المخصص اؼبهع كاإلدارم كالفع 

 (.2007النجعى، 
 حيث أصبحم القيم كاؼبؤسسات كالنبلقات االجمعازية زرضة :التغّير االجتماعي المتسارع .3

لعمغرٌي كالمبدؿ كالمحوؿ، كىذا المغرٌي يمطعب من األفراد كاجملمعنات أف تواكب المغيري، كتمشيف 
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كتمأقعم منو بدال من منارضمو، كأف األفراد كاجملمعنات ال يبشنهم أف يمشيفوا مع ىذا المغيري 
االجمعازل السريع إال إذا كا وا مسعحني بنوع من المفشري كاؼبنرفة يسازدنبا زعى ذلت كيقع زبء 

 . ذلت أساسا زعى النظاـ الرتبوم
 كىذه اػباصية تمطعب  ظاما تربويا من  وع جديد :االنفتاح اإلعالمي الثقافي الحضاري العالمي .4

قادر زعى إكساب األفراد اؼبمنععني الشفايات كالقيم كاالذباىات الل تؤىعهم لعمشيف مع ثورة 
اؼبنعومات، كالمفازل مع ىذا اؼبناخ اإلزبلمل الثقايف اؼبفموح، كبالمارل تؤىعهم لبلسمجابة دبرك ة 

 (.2007اػبوالدة، )لعمنوع الثقايف لععجمعنات كاالخمبلؼ يف الرؤل بني األفراد 
تزايد زدد سشاف النادل كخاصة الدكؿ النامية كالنربية خطرا كبريا   يبثل:لنمو السكاني المتزايدا .5

  كىذا النعو، كخاصة مبو كتطور المنعيم يف ىذه الدكؿ،االقمصادم كاالجمعازل كالثقايف زعى النعو
أل ظعة الدكؿ  السريع يششل خطرا كبريا زعى تطور زععية المنعيم، كىذه الزيادة تششل ربديا كبريا

 ،زبئا كبريا زعى النععية المنعيعية  ىذايف صبيع اجملبلت اػبدماتية، كخصوصا المنعيم، حيث يششل
 فبا هبرب القائعني زعى اؼبنظومة الرتبوية الطبلب حيث ال تموفر اغباجات الضركرية حبجم تزايد زدد

زعى إحداث تغيريات يف ـبمعف ىياكعها من أجل مواكبة المطور الديبوغرايف اؼبمسارع، كإزادة 
النظر يف زدد اؼبباين اؼبدرسية كذبهيزاهتا كمرافقها كإزداد طبلهبا كمناىجها لممناسب مع ظركؼ 

 (.  2011رافدة اغبريرم، )تعت المغيريات 
لقد برز يف أكاخر القرف النشرين النديد من األساليب اإلدارية  : اإلدارية الحديثةتطور األساليب .6

 فنالية اإلدارة يف أداء مهعاهتا كربسني ىذه اؼبهعات كتطويرىا، كمنها اإلدارة اغبديثة الل زادت من
، اإلدارة باعبودة الشامة، كل ىذه األساليب باألىداؼ، أسعوب النظم، ا مشار حبوث النععيات

إذا ما مت ازمعادىا يف اإلدارة الرتبوية فإهنا حمعا سوؼ ترفع من قبازة النظاـ الرتبوم المنعيعل،  
 (.2000 شواف، )

 كىذا ما جنل اؼبنارؼ كاؼبنعومات :التطور الهائل في نظم االتصاؿ ووسائل االتصاؿ واالنتقاؿ .7
كاألفشار يف ممناكؿ األفراد، حبيث يسمطينوف اإلؼباـ دبا هبرم حوؽبم كحوؿ من ينيشوف بنيدين 

زنهم بآالؼ األمياؿ، كأصبح النادل اليـو قرية صغرية بفضل المقدـ اؽبائل يف كسائل اإلزبلـ 
 (. 2001بدراف كالدىشاف، )كاألقعار الصنازية 
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 حيث تششل اغباجات اؼبعحة كاؼبششبلت اؼبمنوزة :الحاجات والمشكالت التعليمية والتربوية .8
زوامل ؿبركة لنععية المغيري كالمجديد مثل صبود اؼبنهج الدراسل، ضنف إزداد اؼبنععني، ضنف 

مسمول المبلميذ كالنظاـ المقعيدم لبلممحا ات،  اؼبقررات المقعيدية، مبط الرتقية، كل ىذه النوامل 
 (.  2011رافدة اغبريرم، )تفرض زععية المغيري من أجل ربسني النععية المنعيعية المنىعًُّعية 

 قد وبدث المغيري الرتبوم كاسمجابة لعنمائج :نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث العلمية .9
كاالقرتاحات كالموصيات الل تيفرزىا الدراسات كالبحوث النععية، حيث تنمعد زعيها اؼبؤسسات 

الرتبوية كالمنعيعية يف إحداث المغيري الفناؿ يف أ ظعمها أك سياساهتا أك ىيشعها المنظيعل، أك 
أىدافها، أك مناىجها كما إذل ذلت، كقد ازمرب النععاء أف  مائج البحوث كالدراسات كما ينجم 

زنها من منعومات من أىم مطالب المجديد الرتبوم، كتنمرب األساس الذم ينمعد زعيو يف إ ماج 
اؼبنرفة النععية كذبويد  وزيمها يف ـبمعف فركع النعم كزبصصاتو لزيادة القدرة المنافسية زعى اػبريطة 

، كالششل المارل يوضح (2011؛ رافدة اغبريرم، 2005زبده فعيو، زبد اجمليد، )اإلقعيعية كالدكلية 
 :  مصادر المغيري الرتبوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مصادر المغيري الرتبوم: (1.3)الشكل رقم 

  :أىداؼ التغيير التنظيمي .4.3
        إف زععية المغيري المنظيعل ال تأيت بطريقة زفوية كارذبالية بل ىل زععية ىادفة كمدركسة كـبططة، 
لذالت فإف األىداؼ المفصيعية لعمغيري زبمعف تبنا لمشخيص مششبلت اؼبنظعات اؼبخمعفة، ككذلت كفقا 

ألىداؼ كطبينة زعل اؼبنظعة أك اؼبؤسسة، كلشن بالرغم من ىذا توجد ؾبعوزة من األىداؼ النامة لربامج 
المغيري المنظيعل كالل تنطبق يف صبيع اغباالت، ىذه األىداؼ تنشس ؾبعوزة من اؼبششبلت اؼبشرتكة يف صبيع 

اؼبنظعات بصفة زامة، كالل تقف حائبل أماـ االسمخداـ األمثل لعقدرات كالطاقات البشرية داخل اؼبنظعة 
 :  كيبشن تعخيص تعت األىداؼ زعى النحو المارل
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 .زيادة مقدرة اؼبنظعة زعى المنامل كالمشيف مع البيئة احمليطة هبا كربسني قدرهتا زعى البقاء كالنعو .1
زيادة مقدرة اؼبنظعة زعى المناكف بني ـبمعف اجملعوزات اؼبمخصصة من أجل اقباز األىداؼ  .2

 .النامة لععؤسسة
 .مسازدة األفراد زعى تشخيص مششبلهتم كربفيزىم إلحداث المغيري اؼبطعوب .3
 .تشجيع األفراد النامعني زعى ربقيق األىداؼ المنظيعية كربقيق الرضا الوظيفل ؽبم .4
خعق مناخ مفموح غبل اؼبششبلت يف صبيع أرجاء اؼبنظعة، حيث تيواجىو اؼبششبلت كتيوٌضح  .5

 .اخمبلفات الرؤل بصراحة ككضوح، سواء بني اعبعازة الواحدة أك بني اعبعازات بنضها البنض
ربديد مسؤكلية ازباذ القرارات كحل اؼبششبلت، حبيث تشوف أقرب ما يبشن ؼبصادر اؼبنعومات  .6

كلعجهات اؼبباأرة اؼبخمصة بقدر اإلمشاف، بدال من تركيزىا يف كظيفة منينة أك زند مسمول 
 .إدارم منني

 .تطوير قيادات قادرة زعى اإلبداع اإلدارم كراغبة فيو .7
 .الششف زن الصراع هبدؼ إدارتو كتوجيهو بششل ىبدـ اؼبنظعة .8
زيادة درجة المناكف بني األفراد كاعبعازات الل تربطهم زبلقة النعل داخل إطار اؼبنظعة، خاصة  .9

اعبعازات كاألفراد اؼبنافسني بشأف اؼبوارد احملددة، كبالمارل تشوف ىذه اؼبنافسة كاضحة حبيث 
 .يبشن إداراهتا كتوجيهها لصاحل اؼبنظعة

 .                    زيادة درجة  ضوج اؼبنظعة .10
 (.2003؛ ماىر، 2005؛ النعياف، 1985الغعرم، )

 :أىداؼ التغيير في المنظومة التربوية. 1.3.4
أما بالنسبة ألىداؼ المغيري يف اؼبؤسسات المنعيعية فقد أصبحم تمناظم مع ثورة اؼبنعومات حيث         

أصبحم اؼبنرفة مصدرا من مصادر القوة الرئيسية، كغدت القيعة اؼبضافة لععنرفة تقدر باآلالت، كمع 
اؼبنعوماتية المحعم ثورة االتصاالت الل جنعم من ىذا الشوكب قرية صغرية، ك مج زن ىذه الثورات  ظاـ 

اقمصادم جديد يقـو زعى زوؼبة السوؽ، كهبذا تمغعب اؼبيزة المنافسية القائعة زعى اؼبنرفة كالمنظيم كاغبركة 
السرينة زعى اؼبيزة النسبية اؼبنمعدة زعى مزايا اؼبشاف يف اؼبناخ كالرتبة، لذا صارت اؼبنظومة المنعيعية تزدحم 
دبطالب المغيري كالمجديد الل تمطعب ترسيخ الذىنية النععية، كأزعاؿ النقل كاالسمفادة من منجزات ثورة 

 :كيبشن ربديد أىداؼ المغيري يف اؼبنظومة الرتبوية فيعا يعل. اؼبنعومات كالمعشن من إ ماج اؼبنرفة
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 .ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة المنعيعية كرفع كفايمها كفازعيمها بصورة زامة .1
مسازدة القادة الرتبويني زعى تبع مفاىيم كأساليب مناصرة تمفق كطبينة الظركؼ الداخعية  .2

 .لععؤسسات المنعيعية، ككذلت الظركؼ اػبارجية ؽبا
 .جنل اؼبؤسسة المنعيعية قادرة زعى المشيف مع بيئمها اؼبمغرية .3
 .تنويد النناصر البشرية ألسرة اؼبؤسسة المنعيعية زعى فبارسة الرقابة الذاتية كالموجيو الذايت داخعها .4
 ممطورا ممحركا ذا فعسفة إدارية  اجحة تقـو زعى تفازل جنل اؼبؤسسة المنعيعية جهازا منمجا .5

 .أفراده كالمزامهم كأنورىم باؼبسؤكلية كتناكهنم يف ازباذ القرارات
زيادة درجة اال معاء لععؤسسات المنعيعية كألىدافها، كإحساس النامعني باؼبعشية كباألىداؼ  .6

 . المنظيعية
تغيري المفشري غري الصحل الذم قد يوجد زند األفراد إذل اذباىات اهبابية ذبنعهم يمنرفوف زعى  .7

اؼبششبلت كيموصعوف إذل حعوؿ جديدة ؽبا، كأف يناعبوا النراقيل الل تضر زبلقات األفراد 
كاعبعازات، كتغيري المقاليد القديبة الل ربد من المفشري اؼبمجدد إذل أمباط كقيم جديدة تنعل 

اإلبداع كتبصر اؼبؤسسة باؼبششبلت الل تواجهها كتسازدىا زعى كضع حعوؿ، كتنفيذ ىذه اغبعوؿ 
 .لعوصوؿ إذل األىداؼ اؼبطعوبة

 .اسمخداـ طرؽ كتقنيات إلحداث تغيري يف منارؼ كمهارات كاذباىات األفراد كتصعيم الوظائف .8
     (.          2004إبراىيم أضبد، )

        كعا أكد النديد من الباحثني كاؼبهمعني بدراسة المغيري يف اؼبؤسسات الرتبوية، أف الغاية من المغيري 
 :كالمطوير الرتبوم ىو ربقيق األىداؼ المالية

 .زيادة فنالية النععية الرتبوية لمحسني مسمول المحصيل لدل الطعبة .1
 .زيادة فنالية اإلدارة الرتبوية كاؼبدرسية .2
 .زيادة فنالية اسمخداـ اؼبصادر المنعيعية .3
 .اغبرص زعى المشٌيف مع ممغريات النصر كتوفري القدرة الذاتية لمعبية ممطعباتو .4
ربقيق الموازف بني مقومات الشخصية الوطنية كالقومية من جهة كاال فماح زعى الثقافة الناؼبية من  .5

 .جهة أخرل
 .ربقيق اؼبوائعة مع سوؽ النعل زن طريق مواكبة المطورات النععية .6
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 .المفازل مع تطورات الثقافة الناؼبية .7
 (. 2007اػبوالدة،  ؛2008 اضبد مرزل، ؿبعود غبعية،) 

        كيبشن القوؿ أف الغاية من إجراء زععية المغيري الرتبوم ىل إحداث تغيري إهبايب يف جهود اؼبنععني 
كاؼبمنععني، كربقيق تطور مععوس يف مسمول األداء اؼبدرسل ك وزية النمائج الرتبوية، كقيعة اؼبنارؼ كاؼبهارات 

اؼبربؾبة لعمنعم، ككذا أساليب المسيري كالمنظيم، حبيث تصبح أكضاع المنعيم كظركؼ النشاط الرتبوم أفضل فبا 
       (.2009فضيل، )ىل زعيو 

 : أنواع التغيير التنظيمي .5.3
 يف اؼبؤسسات كاحدة من أىم النععيات اإلدارية، فاؼبؤسسات دبخمعف توجهاهتا         تند زععية المغيري

تشهد بني اغبني كاآلخر بنض المغيريات اإلدارية، كالل تشوف ؽبا تأثريات كاضحة زعى اؼبؤسسة، كتمندد أ واع 
المغيري الذم يطرأ زعى اؼبؤسسات باخمبلؼ حجعها ك شاطاهتا ككيفية سري النعل هبا، لذلت قبد النديد من 

  كذلت حسب اؼبنيار اؼبسمخدـ يف المصنيف، كضنم من أجل ربديد أ واع المغيري المنظيعل اللتصنيفاتاؿ
:   سمنرضها كعا يعل

 :تصنيف التغيير حسب معيار التخطيط .1.5.3
 يبثل المغيري الذم وبصل بصورة ـبططة طبقا ؼبمطعبات ربقيق األىداؼ النامة أك :التغيير المخطط . أ

اػباصة يف اؼبنظعة ذاهتا كبفنل إرادم من اإل ساف، كبدرجات ممفاكتة من تدخعو، كقد زرؼ سشبنز 
(Skibbines)  األسعوب اإلدارم الذم يمم دبوجبو ربويل اؼبنظعة من حالمها " المغيري اؼبخطط بأ و

إذل مفهـو المغيري يف  (Bennis)كعا أأار بنس ، "الراىنة إذل صورة أخرل من صور تطورىا اؼبموقنة 
 لعمغيري  ميجة لوضع إسرتاتيجية تثقيفية ىادفة لمغيري اؼبنمقدات كالقيم االسمجابة"اؼبنظعة بأ و 

. "كاالذباىات كاؽبيشل المنظيعل، كجنعها أكثر مبلئعة لعمطور المشنولوجل اغبديث كربديات السوؽ
يمضح من خبلؿ ذلت أف المغيري اؼبخطط يمطعب فهعا كإدراكا كامعني لبيئة اؼبنظعة كالشركع بششل 

 لمحقيق الفنالية كالشفاءة، كيمطعب المغيري هبذا اخل،...جاد لموجيو األفراد كاؽبياكل كالمشنولوجيا 
اؼبفهـو اإلؼباـ الشايف بالظواىر اؼبنظعية ككذلت باؼبششبلت الل تواجو اؼبنظعة، كازباذ القرارات اؽبادفة 

 .إلحداث المغيري
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 كيبثل المغيري الذم وبصل تعقائيا بفنل النوامل الطبينية (:، العشوائيالتلقائي)التغيير الغير مخطط  . ب
أك البيولوجية، كبدكف تدخل اإل ساف، حيث يمم بششل مسمقل زن رغبة اؼبنظعة، كوبدث  ميجة 

. اخل... المطور كالنعو الطبينل يف اؼبنظعة كازدياد زعر النعاؿ 

 :تصنيف التغيير حسب درجة الشمولية .2.5.3
 .كىو المغيري الذم يشعل زعى كافة أك منظم اعبوا ب كاجملاالت يف اؼبنظعة  :المغيري الشامل . أ

كىو المغيري الذم يقمصر زعى جا با أك ؾباال كاحدا من اؼبنظعة، كمغيري اآلالت :  المغيري اعبزئل . ب
كاألجهزة، كاػبطورة يف المغيري اعبزئل أ و قد يهنشئ  وزا من زدـ الموازف يف اؼبؤسسة حبيث تشوف 

بنض اعبوا ب ممطورة كاألخرل ممخعفة فبا يقعل من فازعية المغيري، كمن أمثعة المغيري اعبزئل إدخاؿ 
 .مسمحدثات جديدة يف إدارة المنعيم

 :تصنيف التغيير على حسب موضوع التغيير. 3.5.3
المخصص )مثل المغيري اؽبيشعل كالمغيري المشنولوجل أم المغيري يف اؽبيشل المنظيعل : المغيري اؼبادم . أ

 . كالمغيري يف األزعاؿ كاأل شطة الل يزاكؽبا المنظيم أك كسائل المشنولوجيا اؼبسمخدمة،(سؤكلياتادلك
 مثل كالذم يهدؼ إذل إحداث المغيري يف أمباط السعوؾ : (النفسل أك االجمعازل) المغيري اؼبننوم . ب

 .اؼبواقف كاالذباىات
  :تصنيف التغيير على حسب سرعة التغيير .4.5.3

يمم ىذا النوع من المغيري بسرزة كينمرب تغيريان إجرائيان أكثر منو تغيريان ىيشعيان، : تغيري سريع قصري األجل . أ
أل و يهدؼ إذل المشيف مع اؼبوقف الذم يواجهو ممخذ القرار اإلدارم، كيبشن تقدًن مثاؿ زن ىذا 

النوع يف اؼبؤسسة المنعيعية، حذؼ بنض الدركس اؼبربؾبة  ميجة لندـ القدرة زعى اسمشعاؽبا يف 
 .اآلجاؿ احملددة

 . يرتبط ىذا المغيري ارتباطا قويا بالسياسات اؼبخمعفة اػباصة باؼبنظعة: تغيري مموسط األجل . ب
يرتبط ىذا المغيري باسرتاذبيات اؼبنظعة كأىدافها، فبا ينع أ و يمطعب كقما : تغيري بطلء طويل األجل . ت

طويبل لمحقيق أىدافو، كينمرب ىذا المغيري أكثر رسوخا كمما ة من األ واع األخرل أل و يسمغرؽ كقما 
 .طويبل، يميح لععنظعة من خبللو توفري كافة اإلمشا يات لمحقيق أىداؼ المغيري

 : تصنيف التغيير حسب مصدر التغيير .5.5.3
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يسمعد ىذا المغيري دكافنو كؿبفزاتو من زوامل ذاتية  ابنة من اؼبنظعة حيث تمولد : تغيري داخعل . أ
 .كتمدافع ؿبفزات المغيري كتنعو كتقول حىت ذبرب ممخذ القرار زعى إجراء المغيري اؼبطعوب

يرجع ىذا المغيري إذل الضغوط اػبارجية اؼبفركضة زعى اؼبنظعة، كالل ذبرب اؼبنظعة زعى : تغيري خارجل . ب
 .إحداث المغيري

  (.2003؛ ؿبعد زبد الباقل، 2002 العوزم، ؛2010؛ زبوم، 2002 ،اػبضريم )

 : أنواع التغيير في األنظمة التربوية. 6.5.3
إف المغيري يف األ ظعة الرتبوية ال ىبمعف كثريا زن باقل أ واع المغيريات الل ربصل يف اؼبنظعات، فقد         

يشوف المغيري جذريا أامبل، حبيث يشعل أىداؼ النظاـ الرتبوم كبنيمو كخططو كمناىجو، أك قد يشوف المغيري 
جزئيا يشعل جا با أك جزءا من جوا ب النظاـ الرتبوم كإدخاؿ مسمحدثات جديدة يف إدارة المنعيم  أك  ظاـ 

 (.2007اػبطيب كاػبطيب، )اخل ...القبوؿ فيو أك مناىجو 

        كقد يشوف المغيري أيضا زعى أشل تغيريات مادية، مثل المغيريات اؼبمنعقة بالمجهيزات اؼبدرسية كاألبنية 
كالشمب، أك زعى أشل تغيريات يف اؼبفاىيم كالقيم مثل المغيري يف زناصر اؼبنهاج المنعيعل أك طرائق  قل أك 

المقاط اؼبنعومات، أك تغيريات يف النبلقات البشرية مثل المغيري يف األدكار كالنبلقات اؼبمبادلة بني اؼبنععني 
 . كاؼبمنععني كبني اؼبنععني كاإلداريني، أك فيعا بني اؼبنععني أ فسهم

        أك قد يشوف المغيري حسب أبناد النظاـ الرتبوم، مثل المغيري يف األىداؼ، المغيري يف البنية المنظيعية، 
 (.2007اػبوالدة، )المغيري يف سعوؾ النامعني، المغيري يف المشنولوجيا كالوسائل اؼبسمخدمة يف المنعيم 

المغيري اؼبرجوة   و زندما  درس أ واع المغيريات، ال بد من المعييز بني كعيةأىوبرماف أيضا         كيؤكد 
 : كطبينة المغيريات اؼبنينة، كيقسم األكؿ إذل أربنة أ واع

ك فقات من اليد  فبا يسمدزل اسمثعارات يف اؼبشاف كذبهيزات: المغيري يف أحجاـ النععيات كمداىا .1
 .النامعة

الدكرات الل تسمهدؼ إزادة تأىيل   اغباؿ مثبل يفككعا ق: اكمساب كفاءات كمهارات جديدة .2
أك المنعيم بفريق اؼبدرسني، أك اسمخداـ ـبمربات  جل تطبيق اؼبناىج اعبديدة،أاؽبيئة المنعيعية من 

 .العغات
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زندما يشوف اؼبقصود مثبل إدخاؿ كسائل المنعيم الذايت، حبيث ال ينود اؼبنعم  :المغيري يف األىداؼ .3
، كعا ىو اغباؿ يف طريقة مبدأ السعطة يف  قل اؼبنعومات كاؼبنارؼ ليصبح مسازدا كمرأدا ينمعد

 .المدريس بالشفاءات اؼبنمعدة يف اؼبدارس اعبزائرية
 زندما تمدخل مبادئ زديدة الحظها اؼبعارسوف منذ زمن طويل، مثبل: القيم كالموجيو المغيري يف .4

 .الديع دبناسبة إلغاء االممحا ات، أك المفشيت اؼبدرسل، أك إلغاء المنعيم
 :إدراج المغيري الرتبوم يف ثبلثة أ واع رئيسية ىل Getzels كعا يقرتح قيمزلس

كوبدث  ميجة لعثقافة السائدة يف بيئة اؼبدرسة، دبنىن أف ىذا النوع من : التغيير المفروض بالقوة .1
المغيري يفرض زعى اؼبدرسة من خارجها كال ينبع من قيادهتا، فعثبل يموقع بنض اؼبنععني تغيري احملمول 

 .  الدراسل أك إجراءات المقوًن بسبب الضغوط الل تأيت من خارج اؼبدرسة
كىو زبارة زن تشييف تنظيعل ؼبواجهة الضغوط اػبارجية، مع ؿباكلة البقاء زعى : التغيير النفعي .2

الوضع الراىن لععدرسة من خبلؿ المعست بالربامج كاإلجراءات اؼبوجودة هبا، كلذا فإف اؼبدرسة 
 .   تصبح جامدة كغري سرينة االسمجابة لعظركؼ اغبادثة خارج اؼبدرسة

 المغيري، كيف ىذا توبدث  ميجة لمطوع األفراد من داخل اؼبدرسة لمىحعُّل مسؤكليا: التغيير األساسي .3
 .النوع من المغيري يظهر مدير اؼبدرسة كقائد يؤدم دكرا حيويا مًهٌعا

كيبشن القوؿ أ و ال يوجد  وع كاحد من أ واع المغيري السابقة ربدث يف اؼبدرسة منفردة، كإمبا منظم 
 (. 2012حسن بربخ،  ). المغيريات قد تشعل الثبلثة أ واع منا

 :مراحل التغيير. 6.3
إف المغيري ال وبدث دفنة كاحدة كإمبا يبر زرب مراحل ـبمعفة، كقد أصبنم منظم الدراسات كاألحباث         

من أىم  (Kurt Lewin)الل تناكلم موضوع المغيري أف المغيري يبر خبطوات كمراحل ـبمعفة، كيند كرت لوين 
 :الباحثني يف ؾباؿ المغيري كقد صنف خطوات المغيري يف ثبلثة مراحل ىل

 :مرحلة التهيئة واإلعداد .1.6.3
          كتمضعن ىذه اؼبرحعة اسمبناد كإلغاء االذباىات كالقيم كالنادات كاؼبعارسات كالسعوكات اآل ية أك 

 جديدة ينبغل تاغبالية لعفرد، دبا يسعح بإهباد أنور باغباجة إذل المغيري، فقبل تنعم أفشار كفبارسات كاذباىا
 .أف زبمفل األفشار كاؼبعارسات اغبالية
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 كالدافنية لدل الفرد لعمغيري، كتنعم منارؼ كمهارات كاذباىات د        كهتدؼ ىذه اؼبرحعة إذل إهباد االسمندا
جديدة، كىذا من خبلؿ المأكيد زعى زدـ جدكل كمبلئعة األساليب كاؼبعارسات اغبالية لعنعل، كإهباد 
أنور لدل النامعني بندـ الرضا زنها، كالمخعص من ـبمعف األسباب كالنوامل الل ذبنل األفراد النامعني 

 .يقاكموف المغيري

        كعا أف ىذه اؼبرحعة تساىم يف توضيح كإبراز ـبمعف اؼبشاكل كالنوائق اؼبوجودة يف ؿبيط النعل كالل 
قد تششل زائقا لعقائعني زعى زععية المغيري، كىذا ما يسهل يف زععية المنرؼ زعى صبيع اإلأشاالت الل 

 :  تسبق زععية المغيري مثل
 ىل يمفق ىذا المغيري مع ممطعبات كحاجات اؼبؤسسة؟ -
 اخل؟...ىل اؽبدؼ ىو تغيري األفراد، النظاـ، اؼبصادر، االتصاالت، المنامل -
 من ىم األفراد الذين سوؼ يمأثركف هبذا المغيري؟  -
 ما ىل ردكد الفنل الل سوؼ تواجو ىذا المغيري؟ -

        كتند ىذه اؼبرحعة خطوة ىامة كأساسية يف زععية المغيري كعا أهنا تعنب دكرا كبريا يف قباح زععية 
المغيري، فقد أكدت النديد من األحباث كالدراسات أ و كثريا ما تفشل ؿباكالت المجديد كالمغيري  ميجة إنباؿ 

 (. 2006 ؿبعود حرًن، ؛2000أضبد ماىر، )أك إغفاؿ ىذه اؼبرحعة كزدـ ايبلئها االىمعاـ اؼبناسب 

  :مرحلة التغيير .2.6.3
خميار بنض األساليب الل يبشن اسمخدامها يف كضع المغيري اؼبطعوب موضع إتمضعن ىذه اؼبرحعة         

 حيث أ و من اؼبعشن أف يشوف ىذا المغيري إما تنظيعيا ،المنفيذ، كذلت زن طريق تطبيق أسعوب أك بر امج ما
 .أك تقنيا أك موجها كبو األفراد، أك ؾبعوزة منينة من ىذه الفئات

        كيف ىذه اؼبرحعة يمنعم الفرد أفشار كأساليب كمهارات كمنارؼ جديدة، حبيث يسعت الفرد سعوكا 
جديدا أك ينعل بطرؽ جديدة، أم أ و يمم يف ىذه اؼبرحعة تغيري كتنديل فنعل يف الواجبات، أك اؼبهاـ، أك 

ككل ىذا يقمضل تزكيد النامعني دبنعومات كمنارؼ كأساليب . اخل...األداء، أك المقنيات، أك اؽبيشل المنظيعل
 .   كأراء كأفشار جديدة
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من زدـ اإلقداـ بششل ممسرع زعى تنفيذ ىذه اؼبرحعة كإحداث المغيري، ألف ( Lewin ) لوين وبذر        ك
ذلت سوؼ يرتتب زعيو ظهور مقاكمة أديدة ضد المغيري، األمر الذم يؤدم إذل اإلرباؾ كالمشويش، كزدـ 

 (.2000أضبد ماىر، ) الوضوح كمن مث زدـ ربقيق ما ىو مطعوب

 :مرحلة تثبيت التغيير. 3.6.3
كتنع ىذه اؼبرحعة ؿباكلة اؼبنظعة بناء درجة زالية من االلمزاـ لؤلفراد كبو اإلسرتاتيجية اعبديدة دكف         

 ، كاؼبنارؼ، كاؼبهارات،خعق أم  وع من اؼبقاكمة، كىنا يمم المنزيز البلـز لعمغيري حبيث تصبح االذباىات
أ دركدم ) كاألمباط السعوكية اعبديدة ثابمة كراسخة من خبلؿ ما مت إكسابو لؤلفراد النامعني يف مرحعة المغيري

. (1999سيزكالقل كجل كاالس، 

        كهتدؼ ىذه اؼبرحعة إذل تثبيم المغيري كاسمقراره، كىذا من خبلؿ اؼبمابنة اؼبسمعرة لنمائج زععية المغيري 
كتقييعها كاالسمعرار يف تدريب اؼبشاركني يف زععية المغيري، بإقامة أ ظعة حوافز ؽبم كاسمخداـ المدريب 

إ شاء أ ظعة تشجيع االقرتاحات اػباصة بالمطويرات كالمغيريات اعبديدة، اإلضايف لمنزيز اسمقرار المغيري، 
 سواء يف النععيات الفنية الوظيفية أك يف ،كتشجيع السعوؾ كالمصرفات اػباصة بالسعوؾ اإلبدازل كاالبمشار

كىنا تظهر أنبية المقوًن  ككذا اسمخداـ المنزيز كالمدزيم االهبايب أم تنزيز المغيري اؼبطعوب،. النععيات اإلدارية
يف ىذه اؼبرحعة، فالمقوًن ينعل زعى توفري البيا ات لؤلفراد فيعا يمنعق دبنافع المغيري، كتشاليفو كيسازد زعى 

 حرًن، ؛2003ماىر، )توفري اؼبنعومات كاإلمشا ات إلحداث المنديبلت البناءة يف المغيري مع مركر الوقم 
 :كالششل اؼبوارل يوضح اؼبراحل الل يبر يها المغيري (2006
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 (.2002 العوزم،)مراحل زععية المغيري  (:2.3)الشكل رقم  

 : كيرل الطويل أف المغيري يبر بأربنة مراحل رئيسية ىل
تمصل ىذه اؼبرحعة دبدل اسمنداد النظاـ كمشو اتو، كيشوف االسمنداد زاليا كععا كاف : مرحلة البدء .1

النظاـ يبارس مبطا اتصاليا مفموحا كيبمعت أفراده مهارات زالية، كيرتبط باالسمنداد دزم اؼبسمويات 
اإلدارية النعيا كالوسطى كالمنفيذية ػبطوات المغيري، فإقامة زبلقة بني زوامل المغيري كاألفراد ىبعق 

لديهم اإلحساس باؼبششعة كضركرة المنامل منها، كتغيري منهجية األداء زن قنازة بضركرة المغيري 
 . كاسمندادا لععسانبة فيو

 كتمضعن ىذه اؼبرحعة جهودا مدركسة يف أرح أىداؼ المغيري كممطعباتو، كتدريب :مرحلة التحوؿ .2
األفراد الممبلؾ مهارات فنية تسمدزيها خطوات المغيري، إذ أف ذلت سيؤدم إذل تغيري اذباىات األفراد 
ضد المغيري اتفاقا مع اؼبهارات البلزمة الل اممعشوىا، كبالمارل فإف حالة من االسمقرار كالرضا الوظيفل 

كارتفاع الركح اؼبننوية سمسود بينهم، فإزادة توزيع اؼبهاـ مع اغبفاظ زعى اغبقوؽ كاؼبشمسبات 
 .الشخصية لؤلفراد لمغيري اذباىاهتم كبول المغيري ضركرم قبل إجبارىم زعى المغيري

 ترتبط ىذه اؼبرحعة بإزداد فريق من اؼبخمصني النامعني داخل النظاـ :مرحلة الصيانة أو المؤسسية .3
لدزم جهود مسمشارم النظاـ كتنفيذ سياساهتم المطويرية، كيششل ىذا الفريق حعقة كصل فنية 

مسمنرية تشوف قادرة زعى المنامل مع ممطعبات المغيري كصيا ة منجزاتو، فحشد اإلمشا ات كتوجيو 
القدرات كتوظيف اؼبوارد كربريت الفناليات البشرية سيؤدم إذل إحداث تواز ات لدزم المغيري كاغبفاظ 

 .زعى حيويمو

 المرحلة األولى
 المهيئة كاإلزداد

أهباد أنور باغباجة - 
 لعمغيري

 تقعيص اؼبقاكمة- 
  لعمغيري

 

 

 المرحلة الثانية
 المغيري

تغيري األفراد-   
تغيري األزعاؿ-   
تغيري البناء - 

 المنظيعل
تغيري المقنيات-   

 
 
 

 

 

 المرحلة الثالثة
 تثبيم المغيري

تنزيز النمائج-   
تقييم النمائج-   
إجراء تنديبلت بناءة-   
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كتظهر ىذه اؼبرحعة يف مدل ا نشاس األىداؼ المغريية زعى األ ظعة : مرحلة األثر أو الناتج التربوي .4
اجملمعنية اؼبخمعفة كتعبية احمياجاهتا، كإذا كاف اغبديث زن اؼبؤسسة الرتبوية فإف األمر يمعثل يف مدل 

 .               كفاية  مائج ىذا النظاـ كـبرجاتو يف سوؽ النعل احملعل كالناؼبل
 (.2011حسن بربخ، )                                                                           

 :مجاالت التغيير التنظيمي.7.3
يمناكؿ المغيري النديد من اجملاالت يف اؼبؤسسة الواحدة، كىذه اجملاالت تمضعن تغيري األزعاؿ أك         

األ شطة الل يبارسها المنظيم، كذلت باسمحداث أزعاؿ جديدة كإلغاء أزعاؿ قائعة، أك تغيري يف بنض 
أساليب أداء النعل، تغيري األفراد القائعني بالنعل سواء من الناحية اؼبادية بإزفائهم من االسمعرار يف النعل 

كاسمبداؽبم بأفراد جدد، أك من الناحية اؼبهنية برفع مهاراهتم كتنعية قدراهتم أك تنديل أمباط سعوكهم من خبلؿ 
دكرات تدريبية منظعة، كمن ؾباالت المغيري أيضا تغيري اإلمشا ات اؼبماحة لععؤسسة كذلت بزيادة اؼبوارد أك 

 .تغيري المجهيزات أك اسمقطاب الشوادر البشرية اؼبمعيزة كاؼببدزة

        كعا ينمرب  المنظيم  فسو أحد ؾباالت المغيري بازمباره يبثل الوحدات المنظيعية الرئيسية مثل األقساـ 
اؼبخمعفة كشؤكف اؼبوظفني كالنبلقات النامة، كقد يشوف المغيري يف ؾباؿ الوظائف هبذه اإلدارات كاسمحداث 

كظائف جديدة أك دمج كضيفة مع أخرل، أك تقعيص بنض الوظائف، كعا أف المنظيم يبثل النععيات 
المنظيعية اؼبخمعفة مثل زععيات ازباذ القرار، كأمباط االتصاالت، كالنبلقات اإل سا ية كاالجمعازية بني األفراد، 

 .كزععيات المخطيط، ككضع األىداؼ كإدارة الصرازات، كإدارة الوقم، كزبلقات السعطة

        كقد يمناكؿ المغيري اذباىات صبازات النعل، كالقيم كاؼبنايري، كطرؽ ككسائل االتصاؿ، كالنبلقات 
كالدكافع، كتنعية اؼبوظفني مهنيا كأخصيا، كإرساء القوازد األخبلقية لععهنة كالنعل هبا، كعا تدخل 

النشاطات اؼبؤسسية اؼبخمعفة ضعن ؾباالت المغيري؛ كمن اجملاالت األخرل لعمغيري تغيري السياسات اغباكعة 
لعنعل، كإحداث المغيري اعبذرم يف اؼبفاىيم كاألسس الل يقـو زعيها النعل المنظيعل، كالمغيري يف النظم 

كاإلجراءات، كتبسيط اإلجراءات كتطوير النظم كاسمهداؼ زبفيض الوقم كاعبهد كتوفري اإلمشا ات كاؼبوارد 
 (.2011رافدة اغبريرم، )اؼبسمخدمة يف أداء اؼبهاـ 

        كلقد حدد زيد زبوم ؾباالت المغيري المنظيعل يف ؾبالني رئيسيني كنبا اجملاؿ البشرم، كاجملاؿ اؼبادم 
 :كىذاف اجملاالف يشمعبلف النناصر المالية
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كيشوف ذلت باسمحداث أزعاؿ كأ شطة جديدة، أك دمج أ شطة مع أ شطة : األ شطة كاألزعاؿ .1
 .أخرل، أك إلغاء بنض األزعاؿ اؼبوجودة بالفنل

كتأخذ المغيريات ىنا أشل زيادة حجم القول النامعة زن طريق االخميار : الننصر البشرم .2
كالمنيني، أك زبفيض حجعها زن طريق المسريح كإهناء اػبدمة، أك زيادة مهاراهتا بوضع برامج 

 .تدريبية كتنعوية
كتشعل تغيري األجهزة كاؼبندات، كرفع اؼبسمول المقع اؼبسمخدـ، كاسمبداؿ أ واع : اؼبوارد اؼبادية .3

 . اؼبواد األكلية بغريىا من اؼبواد اغبديثة
وبدث المغيري ىنا لمبسيط إجراءات النعل هبدؼ ربقيق السرزة يف األداء، : طرؽ كإجراءات النعل .4

 . أك إدخاؿ بنض الطرؽ اغبديثة
كيشوف المغيري ىنا بإلغاء سياسات قائعة كإدخاؿ سياسات جديدة، أك تنديل بنض : السياسات .5

 .السياسات اؼبنعوؿ هبا
يشمعل المغيري يف اؽبيشل المنظيعل زعى إزادة تقسيم الوحدات اإلدارية : اؽبيشل المنظيعل .6

 (.2010زبوم،  )كاسمحداث إدارات جديدة، أك دمج بنض اإلدارات مع إدارات أخرل 

 :كعا حدد صبلح ؿبعد زبد الباقل ؾباالت المغيري يف ثبلث ؾباالت كىل
 حيث ينمرب األفراد أىم زناصر المغيري كالمطوير المنظيعل بازمبارىم جوىر منظعات النعل :األفراد .1

كأىم زناصرىا، كيبشن تغيري كتطوير أفراد اؼبنظعة يف فهم كإدراؾ أدكارىم كسعوكهم كأخصياهتم 
كزبلقاهتم، كاذباىاهتم كميوؽبم، كالنعل زعى تغيريىا لممبلءـ مع ممطعبات كأدكار اؼبنظعة، كلممعاأى 

مع ركح النصر كممغريات اغبياة، ذلت أف تطوير اؼبوظفني إذل األحسن يسازد كثريا يف ربقيق أىداؼ 
اؼبنظعة كإقباز مهامهم زعى الوجو األكعل، كزعى اإلدارة مرازاة ؾبعوزة من النناصر اؼبمنعقة بمغيري 
األفراد كبول األحسن، مثل أمباط أخصياهتم، كدكافنهم، كقدراهتم، كاذباىاهتم، كطرؽ تفشريىم، 

 .      كمواقفهم كفرص مشاركمهم يف ازباذ القرارات كحل اؼبششبلت
 بند تغيري األفراد كأفراد ينبغل الموجو لمغيري األفراد كجعازات، كتمعثل صبازات :جماعات العمل .2

النعل يف األقساـ، كاإلدارات كالعجاف، كاجملالس، كفرؽ النعل، كالمغيري ىنا يركز زعى فنالية اعبعازة 
كسباسشها مع بنضها، كاالىمعاـ بقيعها كمنايريىا كتطوير أىدافها كما يطرأ بني أفرادىا من صرازات 
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كخبلفات، كا مقاء األساليب اؼبناسبة غبل اؼبششبلت كازباذ القرارات، كسبل االتصاالت بني أزضاء 
 .        اعبعازة من  احية، كبني اعبعازة كأزضاء البيئة الداخعية لععنظعة من  احية أخرل

 :يمعثل المنظيم يف بندين رئيسيني نبا: التنظيم .3
كىل الوحدات الل سبثل األقساـ اإلدارية كاألكاديبية زعى : الوحدات المنظيعية الرئيسية . أ

 .  إخمبلؼ أ وازها، كيشوف المغيري فيها يف ؾباؿ الوظائف كىيشل االتصاالت كاؼبنعومات
مثل زععيات ازباذ القرارات كاالتصاالت، كالنبلقات اإل سا ية : النععيات المنظيعية اؼبخمعفة . ب

كاالجمعازية بني األفراد كاعبعازات، كزععيات المخطيط كالمنظيم كالموجيو كالمنسيق كالرقابة، 
 . ككذلت اػبدمات كاإلجراءات كأساليب المجديد كاإلبداع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2006 سالمو عبد العظيم،)مجاالت التغيير التنظيمي : (2-3)الشكل رقم 
 

     أما بالنسبة جملاالت المغيري يف اؼبؤسسات الرتبوية فهل تمضعن جا بني رئيسيني نبا اعبا ب المنظيعل، 
 :اال فنارل كيمجعى ذلت من خبلؿ كاعبا ب

ؿػػػات العمػػاعػػجم       
.االذباىات            -   
.االتصاالت كالنبلقات            -   
.اؼبنايري كالقيم            -   

              
             

  .ـػػالتنظي
.األىداؼ كاؼبهاـ كاؽبيشل-   
.اإلجراءات كاألساليب-   
.المقنية-   

 األفػػػراد
الشخصية-   
  الدكافع- 

ػػةػػػػػػػالبيئػػػ  الظركؼ االقمصادية 

 األساليب الظركؼ االجمعازية



 

 143 

اعبهود اؽبادفة إذل إزادة بناء كىيشعة النظاـ اإلدارم اؼبؤسسل، كتشمعل زعى إحداث تغيريات  .1
كتبديبلت يف البناء الرظبل لععدرسة من حيث المنظيم اؼبدرسل، األدكار الوظيفية كالل ربدث تأثريا 

 .غري مباأر زعى المطوير يف النععية المىنًعيعية المنعًُّعيىة
اعبهود اؽبادفة إذل إزادة النعوذج الثقايف يف اؼبؤسسة المنعيعية، كتشعل بالضركرة إجراء تغيريات  .2

كتنديبلت يف األ ظعة الل تناجل النعاذج كالقيم، كاؼببادئ، كالدكافع كاؼبهارات، كالنبلقات 
المنظيعية كالل تؤدم إذل تنزيز طرائق كأساليب ككسائل النعل اعبعازل المناكين، دبا يننشس 

  . مباأرة زعى إحداث فرؽ مععوس يف زععيل المنًعيم كالمنعُّم يف اؼبدرسة

 : مقاومة التغيير. 8.3
 فالمغيري يف اؼبنظعات تنمرب اؼبقاكمة اإل سا ية لعمغيري أمرا طبينيا، كجزءا ال يمجزأ من ديناميشية المغيري،        

قد وبدث بششل تعقائل أك ـبطط كيمخذ أأشاال ممنددة، كيف أغعب األحياف قد وبدث المغيري  ميجة لوجود 
بنض اؼبششبلت بني أفراد المنظيم، أك  ميجة كجود بنض اإلأشاالت بني المنظيم كصبهور اؼبمنامعني منو، 

كزبمعف ردكد أفناؿ األفراد اؼبنمعني لعمنظيم ذباه المغيري حيث تمدرج من القبوؿ إذل اؼبقاكمة كالرفض، كيمحدد 
ذلت طبقا لنوع المغيري اؼبسمحدث كطريقة إدخالو، ككذا باإلجراءات الل يبر هبا، كاألساليب اؼبسمخدمة يف 

ذلت كالظركؼ احمليطة بنععية المغيري، فإذا اسمطازم اإلدارة اغبصوؿ زعى ثقة أفراد المنظيم كذباكهبم منو 
 .أمشنها تبع سياسات المغيري بششل أفضل خاصة إذا دل تمناقض أىداؼ المغيري مع أىدافهم كرغباهتم

        كالمغيري مهعا كا م أسبابو كاألىداؼ الل يسنى إذل ربقيقها فإ و يضع الفرد أماـ موقف جديد كىنا 
 :هبد  فسو أماـ احمعالني

األكؿ ىو أف يدرؾ أف زععية المغيري ىل فرصة لمحقيق مزيد من اإلأباع غباجاتو كرغباتو ككسيعة لعوصوؿ إذل 
درجة أزعى من النجاح، كيف ىذه اغبالة فإف الفرد سوؼ يمجو كبول تأييد المغيري كبذؿ ؾبهود من أجل إقباحو 

 .كترسيخ أركا و
أما االحمعاؿ الثاين فهو أف يدرؾ اإل ساف زععية المغيري زعى أهنا هتديد ألمنو كاسمقراره، كيرل يف المغيري زعى 

أ و  زع ؼبشاسبو أك سد الطريق أماـ مواصعة قباحو كتقدمو، كىنا وبدث المنارض بني أىدافو الشخصية 
 (.1993السععل، )كإدراكو ألىداؼ المغيري كمن مث يمجو الفرد إذل منارضة المغيري كمقاكممو 
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كقد زرؼ زيد زبوم مقاكمة المغيري بأهنا اممناع األفراد زن المغيري، أك زدـ االممثاؿ لو بالدرجة اؼبناسبة         
 (.2010زبوم،  )كالركوف إذل احملافظة زعى الوضع القائم 

مقاكمة المغيري بأهنا ردكد فنل سعبية لؤلفراد ذباه المغيريات الل ربصل، أك  (1992)        كزرفم الدىاف 
  (.2012حسن بربخ، )الل حصعم بالفنل يف اؼبنظعة الزمقادىم بمأثريىا السعيب زعيهم 

، مقاكمة المغيري بأهنا سبست أفراد المنظيم باألكضاع اإلدارية السائدة، (1990)        كعا زرفم حعواين 
كميعهم إذل االلمزاـ بالسعوؾ الوظيفل الذم تنودكا زعيو، كوباكلوف مقاكمة المغيري كبشدة ػبشيمهم اال مقاؿ إذل 

 .  أكضاع أخرل

 :أسباب مقاومة التغيير .1.3.8
كعا كسبق ذكره فإف المغيري المنظيعل قد يعقى مقاكمة كرفض من قبل األفراد اؼبنمعني لعمنظيم،         

ألسباب كزوامل زديدة كفقا ؼبا توصل إليو النديد من الباحثني، البنض منها  اأئ زن الفرد ذاتو، كبنضها 
اآلخر  اأئ زن اعبعازة الل ينعل فيها الفرد، كقد تشوف اؼبنظعة ذاهتا مصدر من مصادر مقاكمو األفراد 

 .لعمغيري
        فقد يبدم األفراد مقاكمة لعمغيريات الل ربدث يف ـبمعف اجملاالت بسبب ضخامة حجم المغيري، أك 

بسبب طبينة المغيري  فسو، كقد يشوف بسبب ميل النامعني كبو إحداث درجة من المحشم يف بيئة زععهم، أك 
لعطريقة الل ينجز هبا النعل، أك حينعا تنعن اإلدارة تغيريا يف تصعيم النعل أك بني النامعني أك يف اؼبندات أك 

يف ا سياب النعل بصورة مفاجئة، فهناؾ بنض األفراد الذين يمطعنوف إذل اؼبشاركة يف ىذه القرارات، إذل 
جا ب ذلت فإف المغيريات الشبرية كاؼبفاجئة زبيف النامعني كذلت بسب الغعوض اؼبرتبط هبا، كيف أغعب 

حسن بربخ،  )األحياف ما يشوف ىناؾ تداخل بني النوامل الناأئة زن الفرد كالنوامل الناأئة زن اؼبنظعة 
2011.) 

 
ؾبعوزة من األسباب الل تدزو األفراد إذل مقاكمة المغيري  ذكرىا فيعا  (1995)        كقد أكردت مىن مؤسبن 

 :يعل
 .االرتياح لععألوؼ كاػبوؼ من اجملهوؿ .1
 .اؼبيل لععحافظة زعى أمباط السعوؾ كالنادات كالمقاليد اؼبألوفة .2
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زدـ القدرة زعى إدراؾ  واحل الضنف كالقصور يف الوضع اغبارل، كزدـ القدرة زعى إدراؾ جوا ب  .3
 .القوة أك مزايا الوضع اعبديد الذم سينجم زن المغيري

خوؼ النامعني من اػبسارة اؼبادية أك اؼبننوية، كاػبشية من فقداف السعطة أك اؼبصاحل اؼبشمسبة  .4
 .كاؼبرتبطة بالوضع اغبارل

سوء فهم النامعني لآلثار اؼبرتقبة لعمغيري أك إحساسهم بأ و قد مت اسمغبلؽبم كىم ؾبربكف زعى زععية  .5
 .المغيري

اػبوؼ من ـبالفة منايري كمسمويات منينة من السعوؾ تفرضها قيم اجملعوزة، كاػبوؼ من مطالبمهم  .6
 .بمطوير زبلقات زعل كأمباط سعوكية جديدة بسبب إحداث المغيري

ازمياد النامعني زعى تصريف أؤكف النعل بطريقة منينة كاألداء ضعن مسمول منني من االقباز،  .7
 (.1995مىن مؤسبن،  )كاػبوؼ من ارتفاع مسمول األداء الذم قد تمطعبو زععية المغيري 

صبعة من األسباب الل تدزو األفراد إذل  (Lippit)كلبيم  (Gordon)        كعا أكرد كل من جوردف 
 :مقاكمة المغيري  ذكر منها

 .زدـ كضوح أىداؼ المغيري .1
 . ذباىل تقاليد كأمباط النعل كمنايريه .2
 .ارتباط النعل بأزباء كضغوط زعل كبرية .3
 .زدـ الثقة يف القائعني زعى المغيري .4
 .السرزة الشبرية لعمغيري .5
 .زدـ إأرتاؾ اؼبمأثرين بالمغيري يف زععية المخطيط لو .6
 .اػبشية من  مائج المغيري .7
 .اػبربات السابقة السيئة زن المغيري .8
 .كجود تنارض حقيقل بني أراء األأخاص زن المغيري .9

 .فقداف أك ضنف االتصاؿ زن موضوع المغيري .10
 .ارتفاع تشعفة المغيري مقار ة بالفائدة من إجرائو .11
 .ازمعاد االقمناع بالمغيري زعى أسباب أخصية .12

 (2011حسن بربخ، )
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        أما رافدة زعر اغبريرم فقد أكدت أف ىناؾ ؾبعوزة من األسباب كالنوامل الل تقف كراء مقاكمة 
 :النامعني لعمغيري كالل إتفق زعيها النديد من الباحثني أبرزىا ما يعل

 .اػبوؼ من االسمغناء زن بنض الوظائف  ميجة لعمغيري .1
 .اػبوؼ من فقداف اؼبركز الوظيفل أك االجمعازل أك فقداف الزمبلء .2
أنور اؼبوظفني أف أمنهم بات مهددا، فبا يدفنهم إذل الشنور باػبوؼ من اجملهوؿ الذم يمضعنو  .3

 .المغيري
 .زدـ توفر اؼبنعومات الشافية زن المغيري اؼبسمهدؼ لدل النامعني فبن يشععهم موضوع المغيري .4
 . اػبوؼ من زيادة األزباء الوظيفية أك إضافة بنض اؼبهاـ اعبديدة الل هبهعها اؼبوظف .5
 .زدـ االقمناع جبدكل المغيري كاغبرص زعى إبقاء الوضع زعى ما ىو زعيو .6
 .اػبوؼ من تأثري المغيري زعى اؼبنمقدات كالقيم السائدة .7
 .اؼبيل لعحاضر كالمخوؼ من اؼبسمقبل .8
خشية بنض اؼبوظفني من تغيري بنض اؼبواقع اعبغرافية لعنعل فبا يدفنهم إذل النعل بنيدا زن  .9

 .مقرات سشناىم
 . غياب اؼبنعومات الدقيقة كاؼبفصعة أك  قصها حوؿ المغيري اؼبطركح .10

 (.2011رافدة اغبريرم، )
        كيرل بنض الباحثني أف أسباب مقاكمة األفراد لعمغيري تنود إذل أسباب كثرية سواء كاف مصدرىا فرديا 

 : ك ذكر منها ما يعل (2012حسن بربخ،  )أك صبازيا 
غالبا ما يشوف ىناؾ احمعاؿ ؼبقاكمة أم تغيري ينشأ زنو الشنور  :الخشية من الخسارة المادية .1

بإمشا ية إلغاء بنض الوظائف، كتسريح النامعني فيها مؤقما أك إهناء خدماهتم بسبب اػبسائر، 
فاػبوؼ من فقداف الوظيفة أمر خطري يف ؾبمعع يشرتط النعل كسبيل لشسب النيش، كغالبا ما 

 .تواجو اإلدارة صنوبة يف زبفيف درجة ىذا اػبوؼ إذل أدىن حدكده
 إف أم تغيري يمنارض مع أسعوب النعل النادم سيمم مقاكممو، كذلت ؼبيل :إرباؾ الوضع القائم .2

األفراد لععحافظة زعى أمباط السعوؾ كالنادات كالمقاليد اؼبألوفة، ذلت أف اسمخداـ أسعوب جديد 
 .ألداء النعل قد يؤدم إذل إرباؾ الطريقة النادية الل يؤدل هبا النعل
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 قد تمطعب زععية المغيري ضركرة اكمساب األفراد :الحاجة الكتساب خبرات وقدرات جديدة .3
ػبربات جديدة، كال أت أف اكمساب ىذه اػبربات كالقدرات قد يمطعب كقما كجهدا كبريين، 

ذلت يموقف زعى طبينة ما هبب تنععو، كما إذا كاف مشاهبان أك ـبمعفا زن اػبربات القديبة، كزعى 
 . مدل صنوبة ما هبب تنععو، كما إذا كاف الفرد لديو الدافع إذل المنعم أك ال

 غالبا ما ينظر إذل المغيري زعى أ و مصدران رئيسيا من مصادر الموتر :التغيير كمصدر للتوتر النفسي .4
النفسل لدل األفراد حىت كلو كاف لؤلفضل، كذلت ؼبا يشمنفو من غعوض كؼبا وبععو من أزباء 

 .مهنية، كهتديد لععصاحل اؼبشمسبة لعنامعني
 من احملمعل أف يؤدم أم تغيري يف المنظيم أك :االختالؿ المحتمل في الروابط االجتماعية .5

النامعني إذل اخمبلؿ يف أمباط االتصاؿ أك الركابط القوية اؼبمنعقة بالمفازل، كعا يبشن أف تمنرض 
 .المفازبلت لعخطر بسبب المغيريات الل ربدث يف أسعوب المفازل

غالبا ما ينطوم المغيري زعى أمور ؾبهولة، فبا يدفع اؼبرؤكسني إذل ؿباكلة : الخوؼ من المجهوؿ .6
منرفة ما سيشوف زعيو دكرىم اؼبندؿ، كمدل إمشا ية قدرهتم زعى تطبيق ـبمعف إجراءات المغيري، 

اخل، كل ىذا الغعوض ...ككيف سمشوف ردكد فنل رؤسائهم ذباه تصرفاهتم إزاء األدكار اعبديدة
 .هبنل األفراد يقاكموف المغيري

        من خبلؿ ما سبق  بلحظ أف ىناؾ أبو اتفاؽ بني الباحثني يف تصنيف أسباب كزوامل مقاكمة المغيري 
يف اؼبنظعات، كأف النامل الرئيسل يف مقاكمة المغيري يرجع إذل طبينة إدراؾ الفرد لنععية المغيري، فاألفراد 

ىبمعفوف يف طريقة إدراكهم لنععية المغيري ككيفية تطبيقيو ككذا النمائج الل ترتتب زنو، لذلت قبد النديد من 
األسباب الل ذبنل األفراد يقاكموف المغيري منها ما ىو ظاىر كمنها ما ىو كامن يف  فس األفراد، كلنل أبرز 

ىذه األسباب ىو اػبوؼ فبا قد وبععو المغيري من  مائج قد تننشس سعبا زعى اؼبننيني بالمغيري، ككذا بركز 
مسؤكليات كأزباء زعل  جديدة قد تمطعب ضركرة اكمساب خربات كقدرات جديدة، خاصة يف حالة غياب 

 .أك زدـ توفر اؼبنعومات الشافية كاؼبفصعة حوؿ المغيري اؼبطركح
        كيبشن القوؿ أ و مهعا كا م األسباب كالنوامل الل تدفع األفراد ؼبقاكمة المغيري، هبب المفشري يف إهباد 
حعوؿ كطرؽ لمقعيل كزبفيف تعت اؼبقاكمة، أل و ال يبشن المخعص منها هنائيا، فعقاكمة األفراد لعمغيري يند أمرا 

 . طبينيا البد منو
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 : أساليب التغلب على مقاومة التغيير .2.8.3
        ذكر الباحثني النديد من  الطرؽ كاألساليب الل يبشن االزمعاد زعيها من أجل المخفيف من مقاكمة 
األفراد لعمغري، فقد أكردت رافدة زعر اغبريرم ؾبعوزة من األساليب الل يبشن إتبازها لعمخفيف من مقاكمة 

 :المغيري  ذكرىا فيعا يعل

المنعيم من خبلؿ االتصاالت، كذلت بمنعيم النامعني قوازد زععية المغيري كتوضيح أىدافها من  .1
 .خبلؿ اؼبناقشات كاالجمعازات كالمقارير كاؼبؤسبرات كالمدريب

إأراؾ النامعني يف زععية المغيري، فاؼبوظفوف سيشنركف باالطعئناف كيمقبعوف المغيري فيعا إذا مت  .2
إأراكهم يف ؾبرياتو، كاالسمعاع إذل آرائهم، كتشجيع االخمبلؼ يف اآلراء كإأراكهم يف كضع 

 .األىداؼ
توفري اؼبوارد الل ربماجها زععية المغيري، كتقدًن الدزم كاؼبسا دة لؤلفراد، كإمدادىم باإلمشا ات  .3

 .اؼبطعوبة كتدريبهم اؼبسمعر
اسمخداـ اؼبناسبات لمسهيل زععية المغيري، كتوضيح أنبية المغيري لعنامعني كتوزيمهم بأف اغبياة ال  .4

 .يبشن أف تسري زعى كترية كاحدة
مسازدة النامعني زعى رؤية األحداث زعى حقيقمها جبوا بها اغبسنة كالسيئة، مت تفسريىا بششل  .5

كاقنل يسازد زعى االسمجابة اؼببلئعة، كربديد أنبية كدرجة المغيري اؼبسمهدؼ كاعبوا ب الل سيمم 
 .تغيريىا

تفسري مقاكمة المغيري كتوضيح أسباهبا كدكافنها فبا هبنعها أقل حٌدة، زعى ازمبارىا أمرا طبينيا كحالة  .6
 . مؤقمة

توجيو دكافع النامعني كبول المغيري، كإأباع حاجاهتم زن طريق تقدًن اغبوافز لمحقيق النمائج اؼبرجوة  .7
 .من المغيري، كتوضيح اؼبزايا الل وبععها المغيري

 . إهباد بيئة يشنر فيها اؼبوظفوف باالطعئناف كاال معاء كاؼبشاركة، كذبسيد الرؤية لمحويعها إذل كاقع .8
اإلكراه الظاىر كالغري الظاىر، أم إجبار النامعني زعى المطوير كقد يمم هتديدىم بالنقل أك اغبرماف  .9

من الرتقية كغري ذلت، كيمم العجوء إذل اسمخداـ ىذه اإلسرتاذبية زندما تشوف السرزة يف إجراء 
المغيري ذات أنبية، كزندما يشوف لدل إدارة المطوير قوة كبرية، كىذه اإلسرتاذبية قد تثري اسمياء 

 . النامعني كغضبهم كتشنرىم بندـ الرضا الوظيفل



 

 149 

المفاكض كاالتفاؽ، كيمم ذلت يف حالة كجود جهة ممضررة من زععية المغيري، لشنها يف  فس  .10
 .              الوقم قادرة زعى مقاكممو، كىذه الطريقة تمعيز بالسهولة إال أف كعفمها قد تشوف زالية  سبيا

 :كعا قدـ سيد ؿبعد الرب أربنة اقرتاحات ؼبواجهة مقاكمة المغيري ىل

تنفيذ المغيري من خبلؿ صبيع أقساـ اؼبؤسسة كأفرادىا، حيث يشوف ىناؾ أساس قوم كممني لضعاف  . أ
 .القياـ بالمغيريات اؼبطعوبة

المنبؤ بأثر المغيريات كدراسمها، سواء زعى مسمول األفراد، أك زعى مسمول اؼبؤسسة يف األمدين؛  . ب
 .الطويل كالقصري منان 

توقع حجم اؼبؤسسة كقوهتا سواء من جا ب األفراد، أك من حيث إمشا ات المنظيم كمدل قدرتو  . ت
 .زعى تنفيذ المغيري

 المنرؼ زعى األىداؼ كاؼبسببات الل تدفع األفراد ؼبنارضة المغيري أك مقاكممو، كؿباكلة المنامل منها  . ث
 .كمناعبمها لصاحل المغيري اؼبطعوب

أف من بني االسرتاذبيات النامة لعحد من مقاكمة المغيري كتقعيصو الل  (2006)        كعا ذكر حرًن 
 : كاؼبمعثعة فيعا يعل ((Leonard & Kotterحظيم باالىمعاـ تعت الل قدمها كل من 

كتمضعن مناقشة أمر المغيري مسبقا مع النامعني، كإزبلمهم من خبلؿ اؼبناقشات : التعليم واالتصاؿ .1
 .اخل...كاؼبذكرات كالعقاءات بالمغيري اؼبزمع إحداثو كمربراتو كأىدافو

 كتمضعن السعاح لآلخرين باؼبشاركة يف زبطيط كتصعيم المغيري كتنفيذه، حيث أف :المشاركة .2
االىمعاـ بأخذ رأم اؼبمأثرين بالمغيري بنني االزمبار يسازد يف تصعيم كتنفيذ المغيري كيزيد من درجة 
إسهامهم فيو كالمزامهم بو، فشنور األفراد بأف أفشارىم كمواقفهم موضع ازمبار يف فبارسة الرؤساء 

لعنععية اإلدارية، كتضعن زععية المغيري ؼبواقفهم كأفشارىم كاقرتاحاهتم سيجنعهم أقل منارضة 
 .   كمقاكمة لعمغيري

الناطفل لعمغعب زعى صنوبات /  كيشمعل زعى تقدًن الدزم االجمعازل:الدعم والمؤازرة .3
كضغوطات المغيري كاإلصغاء بنناية لععششبلت، كتوفري المدريب زعى األساليب كالطرائق اعبديدة، 

 .كاؼبسازدة زعى المغعب زعى مششبلت األداء
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 كىذا بمقدًن اغبوافز لؤلفراد احملمعل قيامهم دبقاكمة المغيري، كإجراء بنض :التفاوض واالتفاؽ .4
 .اؼبساكمات بمقدًن مزايا خاصة مقابل اغبصوؿ زل تنهد بندـ إزاقة المغيري

 كتشعل اسمخداـ احملاكالت كاعبهود اػبفية لعمأثري زعى اآلخرين، كتزكيد األفراد :التحكم واالستمالة .5
دبنعومات بصورة ا مقائية، كترتيب اغبوادث بوزل كزقبل ية حبيث يناؿ المغيري اؼبطعوب أقصى دزم 

 .كمسا دة
السعطة عبنل الناس يمقبعوف المغيري، كهتديد /  كتمضعن اسمخداـ القوة:اإلكراه الضمني والصريح .6

أم فرد يقاـك المغيري من خبلؿ اإلجراءات النقابية اؼبعشن ازباذىا يف حقو يف حاؿ زدـ موافقمو 
 .        زعى خطة المغيري ك زدـ النعل زعى قباحو

        فبا سبق ذكره يبشن القوؿ أف اػبطوة األساسية يف المنامل مع مقاكمة المغيري تمعثل يف المنرؼ زعى 
أسباب اؼبقاكمة، كالنعل زعى إزالة الصنوبات كالنوائق الل يطرحها المغيري، كالل قد  تواجو كتنرتض األفراد، 
مع إزطاء الفرصة لشل اؼبسمويات اإلدارية اؼبخمعفة يف اؼبشاركة يف كل المغيريات الل ربدث يف اؼبنظعة، ألف 
اإل ساف بطبينمو يمقبل أكثر ما يسمشار فيو كما يساىم يف زبطيطو كتنفيذه، باإلضافة إذل أنبية توفري اؼبوارد 

كاإلمشا ات الل ربماجها زععية المغيري، كتقدًن الدزم اؼبادم كاؼبننوم لؤلفراد حىت يمعشنوا من تطبيق 
المغيريات اؼبطركحة، كعا أف االخميار األمثل ألساليب المغعب زعى مقاكمة المغيري تنمعد زعى زوامل زديدة 

 .       مثل منرفة السبب اغبقيقل ؼبقاكمة األفراد لعمغيري، ك وع المغيري اؼبراد إدخالو، كطبينة األفراد اؼبقاكمني لعمغيري

 :عوامل نجاح التغيير .9.3
يمضح فبا سبق أف المغيري زععية صنبة كتنرتضها النديد من الصنوبات، لذلت هبب توفري الضركؼ         

اؼبناسبة كاؼببلئعة ألم زععية تغيري داخل اؼبنظعة، كحىت تسمطيع اؼبنظعات إقباح المغيريات الل ربدثها يف 
 : ـبمعف ىياكعها المنظيعية هبب أف تموفر ؾبعوزة من النوامل، كمن بني ىذه النوامل  ذكر مايعل

إف المغيريات الل تدخعها اؼبنظعة زعى ثقافة النعل ليسم ؾبرد أقواؿ زابرة، : وجود سبب وجيو للتغيير -1
 .بل البد من المنامل منها جبدية، كالبد أف تنل اؼبنظعة سباما السبب الذم هبنل من المغيري أمرا حمعيا

من الضركرم كقبل الشركع يف إجراء المغيريات األساسية يف : تركيز االىتماـ على العناية بالقوى العاملة -2 
اؼبؤسسة، االىمعاـ دبسألة النناية باؼبوارد البشرية النامعة يف اؼبؤسسة، أم تقصل القضايا اؼبعحة الل سممأثر 
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هبذه المغيريات، كلذلت ينبغل زعى اؼبدير القائد أف يقـو جبعع اؼبنعومات حوؿ مدل اسمنداد اؼبرؤكسني 
كاألفراد اؼبننيني زعى المنامل مع ىذه المغيريات الغري اؼبألوفة، كمدل قدرهتم زعى تطبيق اؼبشركزات اؼبطعوبة، 

مث اسمخداـ تعت اؼبنعومات لمطوير خطة لعمنامل مع اؼبششبلت، أك لشل تسمخدـ يف كل الفرص الل 
 .تسموجب الرجوع إذل تعت اؼبنعومات

مسألة إأراؾ اآلخرين يف زععية المغيري من األمور اعبوىرية الل  تند:  إشراؾ اآلخرين في عملية التغيير-3
ذبنل اآلخرين أقل  زكزا يف مقاكمة المغيري كزدـ قبولو، كزندما يشوف الفرد مشاركان يف زععية المخطيط لعمغيري 

كتنفيذ اػبطة زعى أرض الواقع، فإ و سيشنر ببل أت بالقدرة زعى السيطرة، كلذلت هبب زعى قائد المغيري أف 
وبرص زعى اغبصوؿ زعى أفشار اآلخرين، ككجهات  ظرىم، كتصوراهتم حوؿ األسباب الل يركهنا مناسبة 

حوؿ دكر مشاركة النامعني يف  Zatizik( 2001) قاـ هبا ساتزؾ  دراسة، ففل بيسر كسهولةلمأدية أزعاؽبم 
المغيريات الل تقـو هبا اؼبؤسسة، تبني أف األفراد الذين يشاركوف يف المغيري بآرائهم كاقرتاحاهتم كمسانبمهم يف 
المخطيط كالمنفيذ لنععيات المطوير كالمغيري يف اؼبؤسسة يشو وف أقل مقاكمة لعمغيري ككذا تشوف لديهم رغبة 

زطا اهلل الننزم،  )كقدرة زعى تنفيذ إجراءات المغيري مقار ة مع األفراد الذين دل يشاركوا يف زععية المغيري 
2008 .) 

ينبغل زعى قائد المغيري إزطاء منعومات كافية ككافية كمفصعة : تقديم المعلومات والبيانات المفصلة -4
لععرؤكسني كاؼبننيني حوؿ المغيري اؼبرغوب إحداثو يف اؼبؤسسة، كمربراتو، كأىدافو، كأف يوضح الفوائد الل 
سمنجم زن ذلت المغيري، كمدل ا نشاسو زعى جودة اإل ماجية، كتطوير المنظيم، ككععا كا م اؼبنعومات 

كالبيا ات كاضحة كمفصعة، كععا حٌد ذلت من ظهور الشائنات كالغعوض كالعبس كاؼبنارضة الل تصاحب 
زععية المغيري، كعا هبب زعيو توضيح اؼبصطعحات اعبديدة اؼبمنعقة بالمغيري، كأرح كيفية تأثري اسرتاتيجيو 

المغيري زعى فرص النعل، كخعق بيئة كاضحة األىداؼ، كعا زعيو أف يوضح الفوائد الشخصية الل سيحصل 
 .زعيها كل فرد منع بالمغيري

المغيري بسعاع آراء اؼبرؤكسني كتساؤالهتم حوؿ المغيري،  إف اىمعاـ قائد:  تبادؿ وتقبل وجهات النظر-5
كالسعاح ؽبم بمقدًن كجهات  ظرىم أمر ضركرم، فالعجوء إذل المحاكر منهم كمناقشمهم حوؿ موضوع المغيري 

سيجنعهم ببل أت يقمننوف يف النهاية دبسألة قبوؿ المغيري، ىذا باإلضافة إذل أف بنض المغيريات قد تعحق 
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ضررا كلو جزئيا ببنض النامعني، فبا يموجب زعى القائد المناطف مع ىؤالء النامعني كمشاركمهم كجدا يا، مع 
    .         ضعاف زدـ إغباؽ أم ضرر مادم بأم منهم، كىذا سيسازد بالطبع زعى قبوؿ المغيري

من الصنب أف يمعشن أخص ما بمغيري سعوكات :  إدارة تغيير السلوؾ والمهارات بشكل مباشر-6
كمهارات أفراد آخرين، ذلت أف اإل ساف بطبنو كحبشم تشوينو يسنى دائعا كراء االسمقرار كالثبات كالنظاـ يف 

أكثر األحياف، لذا يموجب زعى اؼبنظعة إدارة جهود النامعني إلحداث المغيري، كذلت زن طريق توفري مناخ 
تنظيعل يدزم كيسا د كبل من المغيري كاألداء، ذلت ألف إنباؿ اؼبرؤكسني كتركهم يمخبطوف يف أزعاؽبم، مع 

إضافة الواجبات كاؼبهاـ اؼبعقاة زعى زواتقهم سيزيد من حٌدة الضغوط لديهم كىذا ما سيصند من مقاكممهم 
لعمغيري، مع تدين مسمول األداء لديهم، ككذلت تدين مسمول رضاىم الوظيفل، لذلت ينبغل توفري مساحة من 

  .             الوقم لععرؤكسني كل يمنععوا فيها الطرؽ اعبديدة مع دزعهم بالموجيو اؼبسمعر كالدفع

من الضركرم توفري البيئة اؼبناسبة إلزبلف أسباب كدكازل كحدكد : توفير البيئة المالئمة لقبوؿ التغيير - 7
المغيري،  بالموضيح لععرؤكسني أنبية اؼبرك ة يف المنظيم كقابعيمو لعمشيف مع اؼبسمجدات كمع الظركؼ، مع 

ضركرة اخميار الوقم كالظركؼ اؼبناسبة لئلزبلف زن ذلت المغيري، إضافة إذل إمدادىم باألمثعة الشثرية الل 
توضح فوائد كدكازل المغيري، كأف يطرح أمامهم بنض األمثعة اغبية حوؿ بنض اؼبؤسسات الل قامم بالمغيري 

 .         كقبحم يف ذلت

إف المنامل بوضوح كبأما ة من قبل القائد مع مرؤكسيو، : األمانة واالنفتاح الىتمامات المرؤوسين- 8
كالمحدث إليهم بصراحة كتقدًن خطة المطوير كالمغيري لنرضها أمامهم دكف إخفاء بنض جزئياهتا، كدكف مراكغة 
أك هترب، سيدفنهم ببل أت لعوثوؽ بو، كيشجنهم زعى المطوير بطرؽ المغيري اؼبوجهة، ىذا إضافة إذل ضركرة 

ربعل القائد باؼبرك ة لمغيري بنض أفشاره، فقد يشوف لدل بنض اؼبوظفني مفهـو أفضل فبا يطرحو القائد حوؿ 
كيفية تنفيذ جزء من إسرتاذبية المغيري بششل فناؿ، كقد يشوف لدل بنضهم الشفاءة، أك اػبربة الواسنة الل 

 .         تسازد القائد زعى المخطيط لعمغيري بششل أفضل

الذم يطرأ زعى اؼبنظعة البد كأف وبماج إذل   إف المغيري:  التنظيم وإعادة صياغة الخطط والبرامجإعادة- 9
تقدير لئلمشا ات كالطاقات اؼبماحة يف اؼبؤسسة، كىذا يمطعب إزادة النظر يف ىيشل األىداؼ كالسياسات 

اعبديدة، كالرتكيز زعى اػبطط كالربامج، كما ربماجو اؼبؤسسة من موارد، كربديد ما ربماجو اؼبؤسسة، كىذا 
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يمطعب إزادة النظر يف اؼبيزا ية، كربديد األ شطة اعبديدة، كإلغاء بنض النشاطات القديبة البالية مع إزادة 
 .         المقسيعات المنظيعية، ككضع تصعيم إلجراءات ك ظم النعل، كإزادة توصيف اؼبهاـ كربديد أاغعها

 من اؼبفيد لنععية المغيري تششيل فريق من األفراد اؼبمعيزين الذين يسمطينوف اغبفاظ :ؿ فريق العملتشكي -10
زعى كضع يمسم باليقظة كاغبذر كالفطنة، كاحملافظة زعى مسمول األداء لدل ىذا الفريق بمهيئة كل ما وبماج 

إليو كالمواصل الدائم منو، كاؼبمابنة اؼبسمعرة، إضافة إذل ضركرة تشعيف أخص ؿبرتؼ يموذل مسؤكلية قيادة ىذا 
الفريق كتقدًن اؼبسازدة البلزمة لو، كإطباد اؼبشاكل اعبا بية الل قد تظهر أثناء قياـ الفريق بنععو، كااللمزاـ 

 .بمقدًن المقارير اؼبفصعة زن سري النعل

إف مسؤكلية القائد ىل تشوين بيئة زعل قادرة زعى المنامل مع المغيري : االلتزاـ الشديد بمبادرة التغيير -11
اؼبسمعر، أما األساليب المشميشية قصرية األجل لمحقيق ىذا اؽبدؼ، فهل من مسؤكلية فرؽ النعل الل توكل 

إليهم مهعة المأكد من قياـ كل النامعني باؼبهعات الضركرية لوضع أم تغيري موضع المنفيذ، لذا فإف مسألة 
إحداث المغيري ىل مسؤكلية صبازية، كزعى القائد أف ينعن زن المزامو لشل يشنر كل موظف بأف المغيري قد 

تقرر المزامو كطعب الدزم اؼبمواصل لنععية المغيري، مع ضركرة زدـ رزاية زدد كبري من اؼبشركزات اؼبمنعقة 
بالمغيري كالشبرية يف كقم كاحد، إذ أف ممطعبات المغيري كاسنة كأامعة، فإذا ربعل زبء كثريا منها سيجد 

 . فسو غري قادر زعى أداء النعل

 : التغيير كمصدر للضغط النفسي .10.3
، كبالرغم من قعة المغيري الذم تقدـ زعيو اؼبنظعة قد يشوف زامبل من زوامل الضغط لدل النامل         إف

الدراسات الل اىمعم بدراسة المغيري المنظيعل كعصدر من مصادر الضغط النفسل، إال أ نا قبد بنض 
الدراسات النادرة الل أأارت إذل المغيري المنظيعل كنامل من النوامل الل ذبنل الفرد اؼبمأثر بنععية المغيري 

مصادر الضغط لدل النعاؿ من خبلؿ دراسة قاـ هبا  Davis (1981) يشنر بالضغط، فقد ػبص دافيس
 (.2004بشرل إظبازيل،  )ككاف من بني ىذه اؼبصادر المغيري من أم  وع، خاصة إذا كاف ىاـ أك غري منماد 

 خصائص الوظائف الل تسبب الضغط النفسل، ككاف من بني ىذه (Rigio)        كعا حدد رهبيو 
تسبب ... اػبصائص خاصية المغيري المنظيعل فالوظائف الل تمعيز بالمغيري يف اؼبهاـ كاألدكار كأساليب النعل

 زاليز ت كدم فريز كىوارد أف كعا أأار كل من. (Huffman et al, 1997)  الضغط لؤلفراد الذين يشغعوهنا
 كمن أمثعة المغيريات الل تؤدم باألفراد إذل الشنور بالضغط إزادة ،المغيري المنظيعل سبب من أسباب الضغوط
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النزاكم كابو ضبيداف،  )اخل...تنظيم اؼبؤسسة، تغيري يف أ ظعة النعل كأدكاتو، تغيري يف سياسات اؼبنظعة
2001.) 

 كعا ينمرب كىذا ألف األفراد غالبا ما يبيعوف كبول اػبطوات كاإلجراءات اؼبألوفة لديهم يف النعل،        
اػبوؼ من  مائج المغيري السبب الرئيسل ؼبقاكمة األفراد لعمغيريات الل تطرأ زعى اؼبنظعة، كقد أأارت النديد 

من األحباث كالدراسات أف اػبوؼ كالموتر ىو اسمجابة ا فنالية  اصبة زن كقوع الفرد ربم كطأة الضغوط، 
 .كمن مث يبشن القوؿ أف المغيري ينمرب مصدر من مصادر الضغط

        كزادة ما يمولد زن زععية المغيري ضغوط زعل كبرية كأزباء، قد ال يمحععها األفراد من خبلؿ احمعاؿ 
زيادة ممطعبات النعل كالزيادة يف المخصص لعنعل اعبديد، ككذلت زيادة اؼبهاـ كإجراءات النعل اؼبسمخدمة 

يف زععية المغيري، كبالمارل فإف ىذه المغيريات اؼبسمحدثة تمطعب أف يشمسب األفراد بنض القدرات، كاؼبهارات، 
كاػبربات اعبديدة، أك تطوير اػبربات القديبة كربديثها حىت تمبلءـ مع ممطعبات النعل اعبديدة، كقد وبماج ىذا 

إذل جهد ككقم كبربين، كعا أف إحداث تغيري يف أ ظعة النعل كأدكاتو قد ينجم زنو زيادة يف اؼبهاـ كاألدكار 
ففل اغبالة الل سوؼ يقـو هبا الفرد، كقد تطعب ىذه األدكار اعبديدة مؤىبلت كقدرات تفوؽ قدرات الفرد، ك

قد يشنر الفرد باػبوؼ كالموتر  ميجة لندـ قدرتو زعى اقباز ما ىو مطعوب منو كىذا ما هبنعو يشنر بالضغط، 
                            :كمن بني النوامل الل ذبنل من المغيري مصدرا من مصادر الضغوط النفسية  دكر مايعل

إف إدخاؿ تقنيات كأساليب كطرؽ جديدة يف النعل قد هبنل الفرد   :التغيير في أساليب العمل .1
  ميجة لشو و تنود زعى طرؽ كأساليب زعل منينة، كمن مث فهو حمعا  النفسل،يشنر بالضغط

وبماج إذل كقم كجهد من أجل المنود زعى طرؽ كأساليب النعل اعبديدة ىذا من جهة، كمن 
جهة أخرل فإف تغيري  أساليب النعل قد يعقل دبطالب زعى الفرد تفوؽ قدراتو يف المنامل منها 

كمن مث وبدث اخمبلؿ يف الموازف بني الطرفني كىذا ما سوؼ هبنل الفرد يشنر بالضغط، كقد 
 أف الضغط ينشأ  ميجة كجود صراع بني اؼبطالب اؼبعقاة زعى الفرد  Cox(1990)أكد كوكس 

 .ف اخمبلؿ الموازف بينهعا ىو السبب يف ظهور الضغطأكقدراتو زعى المنامل منها، ك
 كىذا النوع من المغيري يمضعن جا بني، اعبا ب األكؿ :(تغيير األفراد العاملين)التغيير اإلنساني  .2

كىو يمضعن االسمغناء زن بنض األفراد كإحبلؿ غريىم مشاهنم، أما : ىو المغيري اؼبادم لؤلفراد
 رفع مهارات كتنعية قدرات أك تنديل أمباط كىو يمضعن: النوع الثاين فهو المغيري النوزل لؤلفراد
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المنعية، ككبل النوزني قد هبنبلف األفراد ك ،سعوؾ األفراد النامعني زن طريق  ظم المدريب
فالمغيري اؼبادم يؤثر زعى سري النعل بني األفراد النامعني اػباضنني لعمغيري يشنركف بالضغط، 

حيث يضطر النامعني لعمنامل مع موضفني جدددل يمنودكا زعيهم، كبالمارل فهم مضطرين لبناء 
زبلقات زعل جديدة منهم، كىذا قد وبدث توترا كاخمبلال يف  ظاـ سري النعل لديهم، أما 
بالنسبة لعمغيري النوزل كالذم يمضعن رفع مهارات كتنعية قدرات النامعني كالذم قد يمطعب 
جهدا ككقما كبريين من النامعني، كمن مث فهٌو يعقل بأزباء إضافية زعيهم كىذا ما قد هبنعهم 

 .     يشنركف بالضغوط النفسية
 إف إحداث تغيري يف أ ظعة النعل كأدكاتو قد ينجم زنو زيادة يف اؼبهاـ :زيادة األعباء الوظيفية .3

كاألدكار الل سوؼ يقـو هبا الفرد، كقد تطعب ىذه األدكار اعبديدة مؤىبلت كقدرات تفوؽ 
كيف ىذه اغبالة قد يشنر الفرد باػبوؼ كالموتر  ميجة لندـ قدرتو زعى اقباز ما ىو قدرات الفرد 

 .مطعوب منو كىذا ما هبنعو يشنر بالضغط
إف زدـ توفر النامعني : غياب المعلومات الدقيقة والمفصلة أو نقصها حوؿ التغيير المطروح .4

زعى منعومات دقيقة كمفصعة حوؿ ـبمعف الربامج اعبديدة هبنعهم يقنوف يف العبس كالغعوض، 
فندـ كجود منعومات كافية حوؿ األدكار اعبديدة هبنعهم غري قادرين زعى مسايرة ممطعبات 

اؼبهاـ اعبديدة كىذا ماهبنعهم زرضة لعموتر، فقد أكدت النديد من الدراسات أف غعوض كزدـ 
كضوح اؼبهاـ أك األدكار غالبا ما يرتبط مع زدد من األثار كالنواقب النفسية منها توتر النعل 

كالقعق كاإلحباط، كزدـ الرضا زن النعل، كزدـ الثقة بالنفس، كالبفاض تقدير الذات، 
كالبفاض مسمويات الدافنية لعنعل، كىذا ما يؤدم إذل أنور الفرد بندـ قدرتو زعى السيطرة 

 .زعى زععو فبا يزيد من أنوره باإلجهاد كالضغط النفسل
 (.2004بشرل إظبازيل،  )

إف زدـ إأراؾ النامعني يف زبطيط كتصعيم المغيري :  عدـ إشراؾ العاملين في عملية التغيير .5
كتنفيذه، كزدـ االىمعاـ بأخذ رأم اؼبمأثرين بالمغيري بنني االزمبار، يؤدم هبم اذل زدـ قبوؿ 

المغيري كزدـ اإلقمناع بو، فشنور األفراد بأف أفشارىم كمواقفهم كاقرتاحاهتم ال تؤخذ بنني اإلزمبار 
هبنل دافنيمهم لعنعل تنخفض، كىذا ما يؤدم بدكره إذل البفاض تقديرىم لذاكاهتم كىذا ما 

 .هبنعهم زرضة لعضغوط النفسية
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فالمغيري أذا دل توفر لو البيئة كالشركط البلزمة : عدـ تهيئة الظروؼ المناسبة إلحداث التغيير .6
لمجسيده زعى أرض الواقع فإ و سيصبح زبأن زعى األفراد اؼبننيني بنععية المغيري، فندـ توفر 

الوسائل كاؼبوارد كالظركؼ اؼبادية اؼبناسبة سينيق النامعني، كيعقل بصنوبات زديدة زعيهم، كىذا 
      .بالمأكيد سيؤثر زعيهم سعبا كمن مث ىبعق لديهم ضغوطا  فسية

 :التغييرات التي مست المنظومة التعليمية الجزائرية .11.3
زرفم اؼبنظومة الرتبوية يف اعبزائر النديد من المغيريات كاإلصبلحات، ككاف اؽبدؼ الرئيسل ؽبذه         

المغيريات ىو ربسني أداء كمردكد اؼبنظومة الرتبوية، ككذا مواكبة المطورات النععية، كالمشنولوجية، كاالجمعازية، 
كالثقافية كالسياسية، كاالقمصادية، كيبشن ربديد أىم المغيريات الل أهدهتا اؼبنظومة المنعيعية يف اعبزائر يف 

 :ثبلث فرتات ىل

 :  الفترة األولى-1
سبمد من سنوات االسمقبلؿ األكذل إذل غاية منمصف السبنينيات، كقد كا م شبة زدة ازمبارات         

اجمعازية كسياسية خبلؿ السنوات األكذل الل أزقبم االسمقبلؿ، كقد سبيزت ىذه الفرتة بشثرة القرارات الل 
كا م تسمهدؼ صبينها تغيري اؼبدرسة اؼبوركثة زن النهد االسمنعارم الفر سل، كجنعها أكثر تبلؤما مع 
اسمقبلؿ الببلد كاخمياراهتا السياسية، كأغعب القرارات اؼبمخذة يف ىذه الفرتة كا م جزئية كؿبدكدة، كغري 

مندرجة يف رز امة زمنية تميح ترتيب اؼبراحل كبرؾبة اال مقاؿ، كعا أهنا كا م ؿبدكدة المأثري، كغري كافية لمغيري 
جوىر اؼبنظومة الرتبوية، كمن بني المغيريات البارزة يف ىذه اؼبرحعة، ترسيم تنعيم العغة النربية كالدين اإلسبلمل 

من خبلؿ تنريب السنة األكذل من المنعيم  1965 يف مناىج المنعيم، كالذم مت الشركع يف تطبيقو سنة
 بدأ النعل بمنريب ثعث األقساـ 1971االبمدائل، مت تبلىا تنريب السنة الثا ية كالثالثة كالرابنة، كيف بداية سنة 

 . اؼبفموحة يف مراحل المنعيم

كقد تواصعم زععيات المغيري كالمصحيح كاإلصبلح، كلشن بأسعوب يفمقر إذل الدقة يف المخطيط         
 ضاـ سبيزه خصائص : كالوضوح يف الرؤية كقد قبم زن المغيريات الل أهدهتا ىذه الفرتة بركز  ظامني لعمنعيم

اؼبدرسة الفر سية، ك ظاـ يرمز إذل خصائص اؼبدرسة الوطنية، كقد حققم زععيات اإلصبلح كالمصحيح الل 
 :سبم يف ىذه الفرتة النمائج المالية

 .تنريب الصفوؼ األربنة األكذل من المنعيم تنريبا أامبل -
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 .يف ـبمعف اؼبراحل (الماريخ، اعبغرافيا، الفعسفة)تنريب اؼبواد االجمعازية  -
 .تنريب ثعث أقساـ اؼبواد النععية تنريبا تاما -
 .ضبط المصور القا وين الشامل لبناء  ظاـ تربوم كطع -
 .كضع كبناء اؼبناىج الرتبوية لشل اؼبراحل -
 .تأليف الشمب كتصعيم الوسائل المنعيعية -

 : الفترة الثانية -2
كىل الفرتة اؼبعمدة من منمصف السبنينيات إذل غاية هناية المسنينيات، كما يبيز ىذه الفرتة ىو المغيري         

 1976 افريل 16الشامل كبناء النظاـ الرتبوم الوطع، كقد ذبسدت ىذه المغيريات بصدكر األمرية اؼبنشورة يف 
 : كمن بني القرارات الل جاءت هبا ىذه األمرية ما يعل،1980كالل أرع يف تنعيم النعل هبا سنة 

إقرار  ظاـ المنعيم األساسل الذم ينوض المنعيم االبمدائل كاؼبموسط، كيبدد اؼبرحعة اإللزامية إذل تسنة  -
سنوات، كيدمج يف مناىجو بني النعل الفشرم كالنعل اليدكم، كيربط اؼبدرسة باحمليط االجمعازل 

 .كاالقمصادم
جنل العغة النربية لغة تنعيم صبيع اؼبواد يف صبيع اؼبراحل المنعيعية، هبدؼ توحيد المنعيم كتأصيعو  -

 . كربطو بقيم جملمعع
تنظيم تنعيم العغات األجنبية بصفمها ركافد مسازدة زعى المفمح زعى النادل، كاالسمفادة من ذبارب  -

 .الغري مع ربديد الدكر الذم يسند ؽبا يف إطار اىمعاماتنا النععية
ذبديد  ظاـ المنعيم الثا وم كتنويع اؼبسارات الدراسية الل تنظم االخمصاصات زعى أساسها، مع  -

 .تطوير أساليب الموجيو كطرائق المنامل مع اؼبنرفة
ربديث اؼبناىج الدراسية كالذم اسمهدؼ باػبصوص ترسيخ الموجو المشنولوجل بإدراج النعل  -

اليدكم كالرتبية المشنولوجية يف برامج المنعيم األساسل، هبدؼ إحداث المشامل الوظيفل بني النعم 
كالنعل كبني النظرية كالمطبيق كبني اؼبدرسة كالبيئة، كتغيري النظرة إذل النعل كتأصيل قيعمو االهبابية يف 

 . فوس اؼبمنععني
 سنة حبيث ال يبشن طرد المععيذ من اؼبدرسة إال إذا 16 إذل 6ربديد سن المىعىدريس اإلجبارم من  -

 . ذباكز ىذا السن
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إجبارية المنعيم كإلزامية المنعيم كالمىنعُّم يف مرحعة المنعيم األساسل، فالدكلة معزمة دسموريا بموفري حق  -
 .    (تسع سنوات كامعة)المنعم كاالسمعرار فيو عبعيع األطفاؿ كفق اؼبدة القا و ية اؼبضعو ة لعجعيع 

 . إ شاء اؼبناىد اؼبمخصصة يف تشوين اؼبنععني كالمابنة لوزارة الرتبية الوطنية -

        إال أف ىذه المغيريات الل أهدهتا اؼبنظومة الرتبوية يف ىذه الفرتة كاجهمها زدة صنوبات، تنود أسباهبا 
 :زعى حسب اؼبخمصني كالقائعني زعى زععية المغيري إذل صبعة من النوامل  ذكر منها

 .زدـ اسمقرار اؽبياكل المنظيعية كاألأخاص -
 قص اإلزبلـ كالمشوين كقعة المجربة كضنف المعىٌرس اؼبهع لدل النناصر اؼبشعفة برتصبة غايات  -

 .كمقاصد اؼبدرسة يف أشل برامج دراسية فنالة
 .زجز اؼبؤسسة اؼبشعفة باؼبمابنة كالمقييم زن أداء صبيع مهامها -
 .ا نداـ الشركط اؼبسبقة كالضركرية لمطبيق أم بر امج تربوم جديد -
 .  قص اال سجاـ الداخعل كاػبارجل بني الربامج الدراسية -

 (. Benbouzid, 2008؛2009 فضيل،)
 :الفترة الثالثة- 3

كىل الفرتة الل سبمد من أكاخر المسنينيات إذل يومنا ىذا، كقد سبيزت ىذه الفرتة بإصبلحات كتغريات         
زديدة مازلم يف طور المطبيق إذل يومنا ىذا، كىذه المغيريات أك ما ينرؼ باإلصبلحات جاءت كعحاكلة 

إلصبلح ما أفسدتو اؼبدرسة األساسية، أك كنميجة لئلخفاقات الل ميزت الفرتة الثا ية من المغيريات الل زرفمها 
اؼبنظومة الرتبوية، كقد بدأت البوادر األكذل ؽبذه المغيريات من خبلؿ تنصيب العجنة الوطنية إلصبلح اؼبنظومة 

 كالل ،2000 مام 15يف  Commission Nationale de réforme de système éducatifالرتبوية 
مت تشعيفها من قبل رئيس اعبعهورية بإزداد مشركع إلصبلح اؼبنظومة الرتبوية يف مدة ال تمجاكز تسنة أأهر، 

 .2001كقد قدمم ىذه العجنة تقريرىا النهائل يف مارس 

 5كتضعن المقرير ؾبعوزة من االقرتاحات إلصبلح اؼبنظومة المنعيعية كالل سبم مناقشمها يف           
 كسبم اؼبصادقة زعيها كإقرارىا من طرؼ 2001 جويعية 27 إذل غاية 2001 فيفرم 3اجمعازات إممدت من 

 ,Benbouzid) 2003، كمت الشركع يف تطبيقها يف الدخوؿ اؼبدرسل لسنة 2002 افريل 30ؾبعس الوزراء يف 

2008 .)  
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 :أسباب التغيرات التي عرفتها المنظومة التربوية الجزائرية .1.11.3
سبيز الظرؼ الذم أرع فيو إصبلح اؼبنظومة الرتبوية اعبزائرية جبععة من اؼبعيزات، أك باألحرل صبعة من         

النوامل الداخعية من جهة، كظهور المنددية السياسية كما يرتبط هبا من إرساء ؼبفهـو الديبقراطية كغرس ركح 
اؼبواطنة يف  فوس الناأئة، كإبداؿ  ظاـ االقمصاد اؼبوجو باقمصاد السوؽ، كالنوامل اػبارجية من جهة أخرل، 

كنوؼبة االقمصاد، كالمطور اؼبمسارع لععنارؼ النععية كالمشنولوجية، كا مشار الوسائل اغبديثة لئلزبلـ كاالتصاؿ 
زعى أكسع  طاؽ، كل ىذه المطورات الل أهدهتا كالزالم الساحة الداخعية كاػبارجية تشهدىا، جنعم 

كيبشن ربديد األسباب  اؼبسئولني زن الرتبية كالمنعيم يفشركف يف إحداث تغيريات تواكب ىذه المطورات،
 :الرئيسية الل تقف كراء ىذه المغيريات فيعا يعل

 .إ مقاؿ الببلد من  ظاـ سياسل أحادم إذل المنددية اغبزبية كإذل  ظاـ ديبقراطل .1
 .ا مقاؿ الببلد من  ظاـ إقمصادم إذل  ظاـ االقمصاد اغبر .2
 .المطور اؼبذىل لعنعـو كالمشنولوجيا اغبديثة كوسائل االتصاؿ كالشبشات الرقعية .3
 .  المطور كالمقدـ اؽبائل الذم تشهده زعـو الرتبية .4
 .المحديات اعبديدة الل من أأهنا أف تواجهها اؼبدرسة .5
 .المدىور اؼبسمعر ؼبسمول المبلميذ ك مائجهم .6
 . ا نداـ اال سجاـ بني حاجات اجملمعع اعبديدة كؿبمويات الربامج الدراسية .7
 .زعى منطق المنعيم دكف المنعُّم (النظاـ المنعيعل السابق)ارتشاز المنعيم األساسل  .8
 .  زدـ كجود  ظاـ فناؿ ؼبمابنة تطبيق الربامج كتقييعها .9

 سنوات دكف ربديث أك تشييف أك كاف المشييف ال 10بقاء بنض الربامج زعى حاؽبا ألكثر من  .10
 .(الرتبية االجمعازية مثبل)يفل باغباجة 

 .زدـ النجازة يف ؿباكلة المنديل كالمشيف مع الواقع .11
 .زدـ توافق برامج تشوين اؼبنععني مع برامج المنعيم .12

        ىذه بنض النوامل الل كا م سببا يف المغيريات الل زرفمها كالزلم تشهدىا اؼبنظومة الرتبوية كيبشن 
 :بعورة ىذه األسباب يف ؿبورين أساسيني نبا
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 : التحديات الداخلية. أ
كىذا من خبلؿ جنل اؼبدرسة تساير : ربسني كجاىة المنعيم أماـ احمياجات اجملمعع اعبزائرم اغبارل -

كتواكب ـبمعف المغيريات اؼبؤسساتية، كاالقمصادية، كاالجمعازية، كالثقافية كالسياسية الل حصعم 
يف اعبزائر خبلؿ السنوات األخرية، كذلت جبنل اؼبدرسة تقـو أحسن قياـ بإيصاؿ قيم المسامح 

 .كاغبوار كربضري المبلميذ ؼبعارسة مواطنمهم يف ؾبمعع ديبقراطل
كىذا من خبلؿ جنل اؼبدرسة تقـو بوظيفمها زعى أكعل كجو يف الرتبية : رفع  وزية النظاـ الرتبوم  -

 .كالمنشئة االجمعازية كالمأىيل
كىذا من خبلؿ مواصعة تطبيق ديبقراطية المنعيم، أم جنعو يف : ربقيق اإل صاؼ يف النظاـ الرتبوم -

 .ممناكؿ أكرب زدد فبشن من المبلميذ، كضعاف حظوظ ممساكية يف النجاح لشل تععيذ

 :التحديات الخارجية. ب
ربدم النوؼبة االقمصادية الل تمطعب كفاءات زالية آخذة يف المزايد كممبلئعة أكثر فأكثر مع  -

 .ممطعبات حركية اؼبهنة
ربدم اؼبنعوماتية أم العجوء يف آف كاحد إذل تشنولوجيا اإلزبلـ كاالتصاؿ اعبديدة من أجل المحصيل  -

 .اؼبدرسل  كتنعم اسمنعاؽبا يف ـبمعف قطازات اغبياة النشطة
رفع الفنالية اػبارجية لعنظاـ الرتبوم كذلت جبنعو أكثر اسمندادا لئلسمجابة ؼبقمضيات تنعية الببلد  -

 (.2003كزارة الرتبية الوطنية، )االقمصادية كاالجمعازية ضعن بيئة زاؼبية 

 : التي عرفتها المنظومة التعليمية في الفترة األخيرة (اإلصالح)مجاالت ومحاور التغيير . 2.11.3
إف المغيريات األخرية الل حدثم يف اؼبنظومة الرتبوية اعبزائرية مسم النديد من اؽبياكل المنظيعية، ككذا         

الربامج المنعيعية، طرؽ المدريس، اؼبناىج الرتبوية، تنظيم تدريس العغات األجنبية، الشمب اؼبدرسية، طرؽ 
اخل؛ كفيعا يعل سوؼ  سمنرض أىم ؿباكر المغيري الل حصعم يف اؼبنظومة المنعيعية ...تشوين اؼبنععني 

 :اعبزائرية
 : (الهيكل التنظيمي) التنظيم العاـ للمنظومة التربوية -1

سنوات كقد مت الشركع يف تطبيقو يف السنة الدراسية  5 إذل 6زبفيض مدة المنعيم االبمدائل من  . أ
  .2007/2008 كمت تنعيعها يف السنة الدراسية 2003/2004
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 سنوات كمت الشركع يف تطبيقها يف السنة الدراسية 4 إذل 3سبديد مدة المنعيم اؼبموسط من  . ب
 .2006/2007 كمت تنعيعها يف السنة الدراسية 2003/2004

حيث مت إزادة ىيشعة مرحعة المنعيم ما بند : (الثا وم)إزادة تنظيم المنعيم ما بند اإلجبارم  . ت
المنعيم الثا وم الناـ كالمشنولوجل، المنعيم المقع كاؼبهع، المشوين : اإلجبارم إذل ثبلثة فركع ىل

 .2006/2007اؼبهع، كمت الشركع يف تطبيقها يف اؼبوسم الدراسل 

 : البيداغوجيا ومجاالت مواد التعليم-  2
مراجنة بنض اؼبواد المنعيعية كمنحها اإلزمبار من خبلؿ مراجنة برامج ككمب ىذه اؼبواد، سواءا من  . أ

 .  حيث اؼبضعوف أك الششل، ككذا ربديث الطرائق البيداغوجية اؼبسمنععة يف تدريس ىذه اؼبواد
كاؼبناىج الدراسية بصفة زامة ىل ؾبعوزة أ شطة مندؾبة يمم : إصبلح كتغيري اؼبناىج كالربامج المنعيعية . ب

كقد أككعم مهعة . تصعيعها زن دراية زععية كدبهارة فائقة بغرض بعوغ مراـ كأىداؼ ؿبددة سعفا
 زضو يبثعوف 24تغيري كإصبلح اؼبناىج كالربامج الدراسية إذل العجنة الوطنية لععناىج كىل تمشوف من 

ؾبعوزة من اؼبدراء اؼبركزيني يف كزارة الرتبية، مفمشو الرتبية كالمشوين زعى مسمول كزارة الرتبية الوطنية، 
غياب أبو كعل لععدرسني كىم اؼبننني بالدرجة األكذل  )األساتذة الباحثوف يف قطاع المنعيم النارل، 

 .(بمطبيق اؼبناىج كالربامح الدراسية

كعا مت إ شاء اجملعوزات اؼبمخصصة يف اؼبواد كىل مشعفة بصفة زامة بمصعيم الربامج المنعيعية كالوثائق 
اؼبرافقة ؽبا، ككذلت إزادة النظر بصفة دكرية يف اؼبضامني كاؼبسازل البداغوجية اؼبدرجة يف الربامج 

الدراسية ككيفية إدارهتا من طرؼ مديرم اؼبؤسسات المنعيعية، كربديد دكر اؼبنعم يف قسعو الدراسل 
 .   ككذا ربديد دكر اؼبفمشني اؼبشعفني دبراقبة اؼبدرس

مت اال مهاء من كضع الربامج الدراسية كاؼبناىج اعبديدة حيز  2007/2008كمنذ بداية الناـ الدراسل 
الل تمشوف منها اؼبنظومة الرتبوية، حيث بعغ زدد  (12زددىا )المطبيق عبعيع اؼبسمويات الدراسية 

 .2003 منهاجا دراسيا جديدا مت بنائها منذ ا طبلؽ اإلصبلح يف سنة 185اؼبناىج الدراسية 

حيث مت تغيري طريقة المدريس اؼبنمعدة يف الربامج كاؼبناىج الدراسية القديبة، فقد مت : طرؽ المدريس . ت
إزداد الربامج الدراسية كفقا ؼبقاربة جديدة كىل طريقة اؼبقاربة بالشفاءات، كىل طريقة تدريس ممفرزة 

زن اؼبنهج البنائل كتنمعد زعى منطق المنٌعم اؼبمعركز حوؿ المععيذ كردكد أفنالو أماـ كضنيات حل 
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عَّل المععيذ زعى اؼببادرة بالفنل بدكف الركوف إذل المعقل، كعا ذبنل ىذه  مششل، كيف ىذه اؼبقاربة وبي
المىنعُّم، كذبنعو أريشا يف بناء منرفمو، كىل هتدؼ إذل جنل / الطريقة المععيذ يف صعيم صريكرة المنعيم

اؼبمنعم يشمسب منارؼ كيمنعم كيف يسمفيد منها يف اغبياة، كىل ترمل أيضا إذل جنل اؼبمنععني 
قادرين زعى االسمخداـ الناجع جملعوزة مندؾبة من القدرات، كاؼبنارؼ، كاػبربات كالسعوكات ؼبواجهة 

كضنية جديدة غري مألوفة، كالمشيف منها دبا هبنعهم هبدكف ؽبا اغبعوؿ اؼبناسبة بسهولة كيسر، ممغعبني 
زعى النوائق الل تنرتض سبيعهم، ككذا حل اؼبششبلت اؼبخمعفة كاقباز اؼبشاريع اؼبمنوزة الل زبممم هبا 

المىنعُّم، كذبنعو أريشا يف بناء / ؿباكر الدركس كعا ذبنل ىذه الطريقة المععيذ يف صعيم صريكرة المنعيم
منرفمو، أما اؼبنعم فهو ينعل كعرأد كموجو فقط يف النععية المنعيعية، كحىت يمم تطبيق ىذه الطريقة 

.  تععيذ25بششل فٌناؿ ك اجع من طرؼ اؼبنعم هبب أف ال يمجاكز زدد المبلميذ يف القسم الواحد 
، كىذا الشرط غري مموفر يف (  Benbouzid, 2008؛2001؛ كزارة الرتبية الوطنية، 2005ىع، )

 .أغعب األقساـ يف اجملارس اعبزائرية
من ضعن  المدابري كاإلجراءات الل جاءت كنميجة إلصبلح اؼبنظومة : تنظيم تنعيم العغات األجنبية . ث

الرتبوية ترقية تدريس العغات األجنبية يف اؼبراحل اؼببشرة من المنعيم، حيم مت إدخاؿ العغة الفر سية 
كعغة أجنبية أكذل بدءا من السنة الثا ية من المنعيم االبمدائل زوض السنة الرابنة من المنعيم األساسل 
سابقا، كإدخاؿ العغة االقبعيزية كعغة أجنبية ثا ية بدءا من السنة األكذل مموسط بدؿ السنة الثامنة من 

المنعيم األساسل سابقا كفمح أنبة العغات األجنبية يف إطار إزادة ىيشعة المنعيم الثا وم، كىل الشنبة 
الل هتدؼ إذل تنزيز مسمول المععيذ يف العغمني األجنبيمني الل أرع يف تدريسهعا قبل ا مقالو إذل 

 .   مسمول المنعيم الثا وم، فبا يميح لو إمشا ية تنعم لغة أجنبية ثالثة
حيث مت إدخاؿ  ،2005 / 2004 كقد مت الشركع يف تطبيق ىذه اإلجراءات ابمداء من الناـ الدراسل 

، مث مت 2004العغة الفر سية إذل السنة الثا ية من المنعيم االبمدائل كذلت ابمداء من أهر سبمعرب 
، كيف  فس اؼبوسم الدراسل مت إدراج العغة 2006تأخريىا إذل السنة الثالثة من المنعيم االبمدائل يف سنة 

االقبعيزية يف السنة األكذل من المنعيم اؼبموسط، كىذا دليل زعى زدـ المخطيط اعبيد كالمسرع يف إحداث 
 .المغيريات
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من ضعن اإلجراءات الل  :اسمنعاؿ الرتميز الناؼبل كاسمنعاؿ اؼبصطعحات النععية بالٌعغة األجنبية  . ج
جاءت هبا المغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية، إسمنعاؿ الرتميز الدكرل  كإسمنعاؿ اؼبصطعحات 

 .النععية بعغة مزدكجة، كقد مت تطبيق ىذا اإلجراء يف كل اؼبراحل الدراسية

ففل مرحعة المنعيم االبمدائل يمم المدرب أساسا زعى كمابة كقراءة مادة الرياضيات من اليسار إذل 
اليعني، ككذا االسمنعاؿ المدرهبل لرموز ككحدات قياس الشعيات اؼبألوفة، كاسمنعاؿ اغبركؼ البلتينية 

كاإلغريقية يف الوصف اؽبندسل، أما يف مرحعة المنعيم اؼبموسط فقد أدرج اسمنعاؿ اؼبصطعح النععل 
بالعغة األجنبية مع الرتكيز زعى اؼبفاىيم كاؼببادئ األساسية الواردة يف الرب امج الدراسل، ككذا إدخاؿ 

كيف مرحعة المنعيم .الصيغ النععية ككمابمها بالرموز الدكلية مرفقة بالرموز القديبة اؼبألوفة يف تدريس اؼبادة
تدرهبيا .الثا وم الناـ كالمقع فقد مت إدراج اؼبصطعحات النععية بالعغة األجنبية كحدىا يف تدريس اؼبادة

 . يف الربامج كالشمب اؼبدرسية لععراحل المنعيعية الثبلث

مت إزداد بر امج كطع لمطوير اسمنعاؿ المشنولوجيات : إدماج المشنولوجيات اغبديثة لئلزبلـ كاالتصاؿ . ح
اغبديثة لئلزبلـ كاالتصاؿ يف اؼبنظومة الرتبوية، كتزكيد اؼبؤسسات المنعيعية تدرهبيا بأجهزة اإلزبلـ 

اآلرل كاال رت م، كإدراج مادة اإلزبلـ اآلرل يف األطوار المنعيعية، كقد مت الشركع يف تدريس مادة 
بالنسبة لعسنة األكذل من  2006/2007اإلزبلـ اآلرل يف الطور اؼبموسط ابمداء من اؼبوسم الدراسل 

المنعيم اؼبموسط يف بنض اؼبموسطات، أما يف الطور الثا وم قد مت الشركع يف تدريس ىذه اؼبادة يف 
 . بالنسبة لعسنة األكذل ثا وم2005/2006اؼبوسم الدراسل 

كيند إدراج مادة اإلزبلـ اآلرل يف ىاتني اؼبرحعمني ىدفا اسرتاذبيا يرمل إذل سبشني المبلميذ من المحشم 
يف اسمخداـ ىذه األداة اإلزبلمية، حبيث يمعشنوف بصفة تدرهبية من إتقاف اسمنعاالهتا يف اجملاؿ 

 .البيداغوجل سواء داخل الصف الدراسل أك خارجو

كلمحقيق ىذا اؽبدؼ هبب أف يمم تشوين اؼبنععني يف ؾباؿ اإلزبلـ اآلرل، ؽبذا السبب أرع يف تنفيذ 
 سازة يف السنة 30بر امج تشويع لمدريب اؼبنععني أثناء اػبدمة زعى اسمنعاؿ اإلزبلـ اآلرل دبندؿ 

 .لشل منعم
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 :(اإلصالحات التي استهدفت األفراد العاملين ) التغيير اإلنساني -3
يف اؼبنظومة الرتبوية من ضعن اإلجراءات  (اؼبؤطرين البيداغوجيني كاإلداريني)        يند تشوين األفراد النامعني 

الل جاءت كنميجة لئلصبلحات، حيث مت زبصيص بر امج تشويع خاص ؽبم كفقا لقوازد كأركط ؿبددة 
 :تشوين أكرل كتشوين ثا وم: كيمضعن ىذا المشوين  وزاف من المشوين

كيمعيز برفع مسمول أركط توظيف اؼبنععني، كبإطالة مدة المشوين كإجرائها زعى : المشوين األكرل . أ
مسمول مؤسسات تشوين ممخصصة تابنة لعمنعيم النارل أك ربم كصايمو البيداغوجية، فبالنسبة لعمشوين 
األكرل ؼبنععل الطور االبمدائل فهو تشوين ممخصص ذك مسمول جامنل، مدتو ثبلث سنوات، كيسمفيد 

منو اغبائزكف زعى أهادة البشالوريا، كيمم ىذا المشوين زعى مسمول مناىد تشوين اؼبنععني كربسني 
مسمواىم؛ ممحشعني يف العغة النربية كاؼبنعوماتية كممنددم العغات أك زعى األقل مزدكجل العغة كذكم 

 .تشوين أكاديبل كمهع جيد كذلت يف ثبلث سنوات بند البشالوريا

 أما بالنسبة ألساتذة المنعيم اؼبموسط فيمم تشوينهم زعى مسمول اؼبدارس النعيا لمشوين األساتذة ؼبدة أربع 
كعا يسمفيد أساتذة المنعيم الثا وم من .سنوات كيسمفيد من ىذا المشوين اغبائزكف زعى أهادة البشالوريا

 .تشوين ممخصص زعى مسمول اؼبناىد النعيا لمشوين األساتذة ترتاكح مدتو مابني طبس إذل أربع سنوات

كذلت زن طريق إقباز ـبطط كطع لعمحسني كالرفع من مسمول : (الثا وم)المشوين أثناء اػبدمة . ب
مواصعة الدراسة باعبامنة، المشوين )اؼبنععني، مع األخذ بنني االزمبار لمندد طرؽ المدخل كإمشا ية المثعني 

، مع (زن بند زعى الطريقة المقعيدية أك زن طريق المشنولوجيات اغبديثة، تربصات مغعقة، تشوين تناكيب
كلشل ينجح . منح األكلوية يف المشوين لؤلساتذة األصغر سنا، سواء يف المنعيم االبمدائل أك المنعيم اؼبموسط
 .ىذا النوع من المشوين مت كضع آليات لعمحفيز كالرتقية مرتبطة بمحسني مسمول أداء اؼبنععني

        لشن اؼببلحظ أف ىذه اإلجراءات بقيم ؾبرد إجراءات  ظرية بنيدة كدل تطبق بششل فنعل زعى أرض 
الواقع، كىذة  ميجة مت الموصل إليها من خبلؿ اؼبقاببلت اؼبيدا ية اؼبسجعة كالل أجريم مع اؼبدرسني يف مرحعة 

المنعيم اؼبموسط، خاصة فيعا يمنعق بمهيئة األرضية اؼبناسبة لمطبيق كل ىذه اإلجراءات الل جاءت هبا ىذه 
 . اإلصبلحات
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 : خالصة.12.3
لقد مت يف ىذا الفصل اسمنراض ـبمعف اؼبفاىيم اؼبرتبطة بالمغيري كالمغيري الرتبوم بششل خاص، ككذا         

ربديد األسباب كالنوامل الل تسمدزل زععية المغيري، مع الرتكيز زعى أسباب المغيري الرتبوم، باإلضافة إذل 
األىداؼ اؼبرجوة من زععية المغيري الرتبوم، كعا مت اسمنراض أ واع المغيري كمراحعو اؼبخمعفة، باإلضافة إذل ذكر 
أىم ؾباالت المغيري، كعا مت المطرؽ يف ىذا الفصل إذل مقاكمة المغيري كأسباهبا، كأساليب المغعب زعيها، ككذا 
زوامل قباح المغيري، بئلضافة إذل ربديد النوامل الل ذبنل من المغيري مصدرا لعصغوط النفسية، كيف األخري مت 

 .اسمنراض أىم ؾباالت كؿباكر المغيري الل مسم اؼبنظومة الرتبوية يف اعبزائر
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ع ػػػػػػػػػالفصل الراب

دراسةػػػػػػػػػػػػػراءات المنهجية للػػػػػاإلج  
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ع ػػػػػػػػػالفصل الراب

دراسة ػػػػػػػػػػػػػراءات اؼبنهجية للػػػػػاإلج

 :تمهيػػػػد. 1.4
بناءا زعى االطار النظرم لععمغريات األساسية لعدراسة الل مت زرضها يف الفصل الثاين كالثالث،         

كا طبلقا من الفركض الل سبم صياغمها لبلزمعاد زعيها يف االجابة زعى إأشالية الدراسة اغبالية، مت ربديد 
االجراءات اؼبنهجية اؼبمبنة يف ىذا البحث الل سيناقشها ىذا الفصل بدءا باؼبنهج اؼبمبع يف الدراسة كمربرات 
اخمياره، يعيو تقدًن ككصف جملمعع كزينة الدراسة االسمطبلزية مع زرض لنمائج الدراسة االسمطبلزية، كعا 

سيمناكؿ ىذا الفصل زرض ػبطوات اخميار زينة الدراسة األساسية مع ربديد خصائصها الوصفية كسيمناكؿ 
كآليات المحقق من صبلحيمها لعمطبيق كاػبطوات اؼبمبنة ، ىذا الفصل أيضا األدكات اؼبسمخدمة يف الدراسة

  .إلجراء المطبيق اؼبيداين كاألساليب اإلحصائية الل مت اسمخدامها من أجل المحقق من صحة فركض الدراسة

 : منهػج الدراسػػة .2.4
        إف طبينة الدراسة كفركضها تقمضل ربديد اؼبنهج الذم يمبلءـ منها كىبدمها يف ربعيل  مائجها، 

كالدراسة اغبالية ىل دراسة كصفية ربعيعية هتدؼ إذل المنرؼ زعى الضغوط النفسية لدل اؼبدرسني  ميجة 
 النوامل الل تؤثر يف سعوؾ اؼبدرس ك تسبب لو ضغطا المغيريات الل زرفمها اؼبنظومة الرتبوية، ككذا ربديد أىم

 .، لذلت مت ازمعاد اؼبنهج الوصفل المحعيعل كو و ينمرب أكثر اؼبناىج مبلئعة ؽبذه الدراسة فسٌيا

        كاؼبنهج الوصفل يهمم بوصف كتفسري ما ىو كائن، كىو من أكثر اؼبناىج اسمخداما يف الدراسات 
اإل سا ية لشو و يركز زعى تصنيف اؼبنعومات كتنظيعها كالمنبري زنها كعِّا ككىيفا، فبا يسهل فهم النبلقات بني 

 .مشو ات الظاىرة اؼبراد دراسمها

: دراسػػةة اؿػػع وعينػمجتم .3.4
تشوف ؾبمعع الدراسة من صبيع اؼبدرسني كاؼبدرسات الذين يبارسوف مهامهم المدريسية يف مرحعة         

 .2010/2011بوالية اعبزائر الناصعة لععوسم الدراسل  (الطور الثالث)المنعيم اؼبموسط 
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 :عينة الدراسة االستطالعية .1.3.4
، ككذا المأكد من قدرة  (اسمبا و الدراسة)أداة الدراسة  ةصبلحلهبدؼ المأكد من مدل مصداقية ك        

 مت تطبيق كفره زعى اػبصائص السيشومرتية،اؼبدرسني زعى فهم كل األسئعة الل احمواىا االسمبياف، كمدل ت
 مدرس كمدرسة، مت اخميارىم بطريقة 40اسمبياف الدراسة زعى زينة البحث االسمطبلزية كالل تشو م من 

مموسطة بن زيش، مموسطة باسمور، كمموسطة : زشوائية من ثبلث مموسطات باعبزائر الوسطى كىل
 اسمبا و بطريقة زشوائية زعى كل مدرسل اؼبموسطات اؼبذكورة سابقا اسمنيد منها 70كقد مت توزيع  الشاىنة؛

 اسمبا ة لشوف 15 اسمبا ة، حيث مت اسمبناد 40 اسمبا ة ككاف زدد االسمبيا ات الصاغبة بند فحصها 55
اإلجابة زعيها غري مشمععة، كاعبدكؿ المارل يوضح توزيع أفراد زينة الدراسة زعى اؼبؤسسات المنعيعية الل 

 .طبقم فيها الدراسة االسمطبلزية

 .زعى اؼبموسطات توزيع أفراد زينة الدراسة االسمطبلزية(: 1.4)الجدوؿ رقم  

لمشراراتا  لنسب اؼبئويةا   اؼبموسطات 
كرػاسمػػب 14 35,0  
ةػالشاىن 16 40,0  
 ين زيش 10 25,0

 اجملعوع 40 100,0

 

  :عينة الدراسة األساسية. 2.3.4

 مدرس كمدرسة مت اخميارىم بطريقة زشوائية من 200      تشو م زينة الدراسة األساسية بصفة مبدئية من 
 مموسطة من كالية اعبزائر اخمريت بطريقة زشوائية كىل مموسطة زعر الغا، مموسطة حفع  اصف، 11

مموسطة اػبعيل بن أضبد ببوزرينة، كمموسطة طو حسني، مموسطة الشاىنة، مموسطة باسمور، كمموسطة بن 
زيش باعبزائر الوسطى، مموسطة ابن اؽبيثم، مموسطة ابن باديس، كمموسطة يبينة أكدام، كبند تفريغ 

 اسمبا و  ظرا لندـ اكمعاؿ اإلجابة زعى زدد كبري من 20االسمجابات زعى اسمبا ة الدراسة مت اسمبناد 
 مدرس 180 فرد من أفراد النينة ليصبح ؾبعوع زينة الدراسة األساسية 20زباراهتا ، كبالمارل مت اسمبناد 

 .كمدرسة
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 :خصائص عينة الدراسة األساسية .1.2.3.4
تند اػبصائص الوصفية لنينة الدراسة من بني اؼبمغريات الل هبب ربديدىا كضبطها من طرؼ الباحث      

 :كسيمم فيعا يعل زرض خصائص زينة الدراسة األساسية

 :الجنس، السن والحالة العائلية . أ

. (اعبنس، السن، اغبالة النائعية ) توزيع أفراد زينة الدراسة حسب(: 2.4)             الجدوؿ رقم   

يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػلائػػػػػػػػػػػػػػػػ العالحػػػػػػػػػالة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الجػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الخػصائػػػػػػػػػص  
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 5 7 136 32 17 41 47 33 24 18 101 79 المشػػػػػػرار

 2.8 3.9 75.6 17.8 9.4 22.8 26.1 18.3 13.3 10.0 56.1 43.9 %النسبػػػػة 

 
        يمضح من خبلؿ البيا ات الواردة يف اعبدكؿ كجود تقارب يف توزيع أفراد النينة من حيث زامل 

 مع كجود فرؽ بسيط لصاحل اإل اث، ،% 56.1ك سبة اإل اث  ،% 43.9اعبنس، حيث بعغم  سبة الذكور 
كىذا راجع لغعبة زنصر اإل اث من اؼبدرسات زعى زنصر الذكور يف اؼبدارس اعبزائرية، كفقا إلحصائيات كزارة 

 حيث زرؼ زدد اإل اث من اؼبدرسات تزايدا خاما فاؽ ،2009 / 2008الرتبية الوطنية لععوسم الدراسل 
 بينعا تدىن زدد اؼبدرسني من الذكور 2008 إذل غاية 2000ميدىرِّسة ابمداء من الفرتة اؼبعمدة من سنة  40.000

 .، كالششل المارل يوضح توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب اعبنسميدرس 1.000 إذل ما يقارب

 
 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب اعبنسمدرج تشرارم ؿ(: 1.4)الشكل رقم 
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سنة، كقد توزع  51ك 22        أما بالنسبة لنامل السن، فيمضح أف أفراد زينة الدراسة ترتاكح أزعارىم بني 
مرتبة ترتيبا  (36 – 32)، (46 – 42)،  (41 – 37)أغعب أفراد النينة ما بني الفئات النعرية الل ترتاكح ما بني 

، مت تعيها الفئات النعرية (% 18.33)، ك(% 22.8)، ك(% 26.11)تنازليا بنسب قدرت زعى الموارل بػػػػػػ 
 13.3)بنسب مئوية قدرت زعى الموارل بػػػػػػ  ( فأكثر47)، (22 – 26)، (27 - 31)اؼبمبقية مرتبة ترتيبا تنازليا 

 .، كالششل المارل يوضح توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب السن(% 9.44)، (% 10)، (%

 

 
 .توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب السنمدرج تشرارم ؿ( : 2.4)الشكل رقم 

اغبالة النائعية، فيمضح أف غالبية أفراد زينة الدراسة          كفيعا ىبص توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب
، أما فئة (% 17.8)، يف حني أشعم  سبة النزاب (% 75.6)من اؼبمزكجني حيث بعغم  سبة اؼبمزكجني 

اؼبطعقني  كاألرامل فهل أشعم  سبة صغرية من اجملعوع الشعل ألفراد زينة الدراسة، حيث دل تمندل  سبة 
فقط، كىو ما يبني أف ىناؾ  وع من الموزع اإلزمدارل اؼبموقع خصوصا  (% 2.8)، كاألرامل (% 3.9)اؼبطعقني 

 : إذا ما قورف بموزٌع أفراد النينة زرب فئات السن، كىذا ما سيوضحو الششل األيت
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 .مدرج تشرارم لموزيع أفراد زينة الدراسة حسب اغبالة النائعية: (3.4)الشكل رقم 

    :عدد األقساـ المدرسةالمؤىل العلمي، الخبرة المهنية و . ب
 .توزيع أفراد زينة الدراسة حسب اؼبسمول المنعيعل، اػبربة اؼبهنية، زدد األقساـ اؼبدرسة: (3.4)    الجدوؿ رقم 

 زػػػػػػػػػػػػػدد األقسػػاـ اؼبػيػدىٌرسة زػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد سنػػػػػػػػػػػػػػػوات المػػػدريػػػػػػػػػػػػػػػػػس اؼبسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول المنعيػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اػبػصائػػػػػػػص

ات
الفػئ

 

فثا
كم 

ػجاـ
زل

 

 س
يسا

ل
 

سمري
ماج

 

1 
– 

5
 

 
6 

– 
1
0

 

1
1

 
– 

1
5

 

1
6

 
– 

2
0

 

2
1

–
 

 
كثر

فأ
 

1 – 4  8 – 5  

 58 122 29 48 49 36 18 2 79 51 48 المشرار

 32.2 67.8 16.1 26.7 27.2 20.0 10.0 1.1 43.9 28.3 26.7 %النسبة 

 
يمضح من خبلؿ البيا ات الواردة يف اعبدكؿ، أف أغعب اؼبدرسني كاؼبدرسات ممحصعني زعى أهادة         

 28.33)، أما بقية أفراد النينة فعسموياهتم ترتاكح ما بني اؼبسمول اعبامنل بنسبة (% 43.89)اليسا س بنسبة 

، كدل يمندل ؾبعوع اؼبدرسني اغباصعني زعى أهادة اؼباجسمري  سبة (% 26.67)، كاؼبسمول الثا وم بنسبة (%
 :  ، كىذا ما يوضحو الششل اؼبوارل(% 1.11)
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 .مدرج تشرارم لموزيع أفراد زينة الدراسة حسب اؼبؤىل النععل: (4.4)الشكل رقم 

من أفراد  (% 27.22)أف  سبة  (3.4) ما بالنسبة لندد سنوات المدريس فيمضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم        أ
ترتاكح خربهتم يف ميداف المنعيم  (% 26.7)سنة، ك سبة  (15 - 11)زينة الدراسة ترتاكح خربهتم اؼبهنية ما بني 

سنوات، أما باقل اؼبدرسني  (10 - 6)ترتاكح خربهتم اؼبهنية ما بني  (% 20)سنة، ك سبة  (20 - 16)ما بني 
بنسبة  ( سنة فأكثر21) مهنة المدريس ؼبدة افيموززوف زعى ؾبعوزمني األكذل تشعل اؼبدرسني الذين مارسو

( % 10.00)سنوات بنسبة  (5-  1)، كالثا ية تشعل اؼبدرسني الذين ترتاكح خربهتم اؼبهنية ما بني (% 16.11)
 . كالششل اؼبوارل يوضح تىوزُّع أفراد زينة الدراسة زعى حسب زدد سنوات المدريس 

 

 
. توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب اػبربة اؼبهنية:(5.4)الشكل رقم   
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        كفيعا ىبص زدد األقساـ اؼبدرسة فقد توززم زينة الدراسة زعى ؾبعوزمني، األكذل تشعل اؼبدرسني 
، كاجملعوزة الثا ية سبثل  سبة اؼبدرسني الذين (% 67.8)بنسبة  أربنة أقساـاذل  قسم كاحد الذين يدرسوف من

، كالششل المارل يوضح توزيع زينة الدراسة زعى حسب (% 32.2)أقساـ كالل بعنم  8 إذل 5يدرسوف من 
 .زدد األقساـ اؼبدرسة

 

.توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري زدد األقساـ اؼبدرسة :(6.4) الشكل رقم  

          :المادة الُمَدرسة وعدد التالميذ في القسم الواحد. ت
.           توزيع أفراد زينة الدراسة حسب ممغري اؼبادة اؼبدىٌرسة كزدد المبلميذ يف القسم: (4.4) الجدوؿ رقم       

 عػػػدد التػالميػذ فػي القػسػػم الواحػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػمػػُػػػػػدَّرسة لخػػصائػػػػػػػػػػػػصا
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 48 96 33 3 16 15 15 46 50 15 23 المشرار

 8.9 8.3 8.3 25.6 27.8 8.3 12.8 %النسبة 
1.
7 

18.3 53.3 26.7 

 

 27.8) أف أغعب أفراد زينة الدراسة مدرِّسوف ؼبادة الرياضيات بنسبة (3.4)يمضخ من خبلؿ اعبدؿ رقم         

، أما (% 12.8)، مت تعيهعا مادة النعـو االجمعازية بنسبة (% 25.6)مث تعيها مادة العغة النربية بنسبة  (%
، كمادة (% 8.9)باقل أفراد زينة الدراسة فهل موززة بششل ممساكم تقريبا بني مادة النعـو الطبينية بنسبة 

 :لشل مادة، كالششل المارل يوضح ذلت (% 8.3)الفر سية، االقبعيزية، كالفزياء بنسبة 
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.توزيع أفراد زينة الدراسة زعى حسب ممغري زدد اؼبادة اؼبدرسة :(7.4)الشكل رقم  

        أما بالنسبة لندد المبلميذ يف القسم الواحد، فيمبني من خبلؿ اعبدكؿ كجود اكمظاظ يف أغعب االقساـ 
 تععيذ، ك سبة 40 اذل 36من األقساـ يرتاكح زدد المبلميذ فيها ما بني  (% 53.3)الدراسية حيث قبد أف 

 31يرتاكح زدد المبلميذ فيها بني  (% 18.3) تععيذ، كتعيها  سبة 41يمجاكز زدد المبلميذ فيها  (% 26.7)
( % 1.7) تععيذ فهل تششل 30 ك25 تععيذ، أما  سبة األقساـ الل يرتاكح زدد المبلميذ فيها ما بني 35ك

 .فقط، كالششل المارل يوضح توزيع زينة الدراسة تبنا ؼبمغري زدد المبلميذ يف القسم الواحد

 
. مدرج تشرارم لموزيع أفراد زينة الدراسة حسب زدد المبلميذ يف القسم الواحد:(8.4)الشكل رقم   
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 :أدوات الدراسة .4.4

 البلزمعاد زعى النديد من الدراسات  مت، كالوقوؼ زعى مدل ربققها الدراسة فرضياتاخمبارألجل        
اؼبيدا ية الل تناكلم موضوع الضغوط النفسية، كىذا من أجل تشوين  ضرة أامعة زعى ـبمعف اؼبقاييس 

كاالسمبيا ات كاؼبقاببلت الل ازمعدت زعيها تعت الدراسات، حىت تشوف مرجنا لبناء أداة الدراسة اغبالية، 
كعا مت إجراء زيارات ميدا ية لعنديد من اؼبؤسسات المنعيعية، من أجل المنرؼ زعى تأثري المغيريات الل 

 المنعيعية زعى اؼبدرس، كالمنرؼ زعى ـبمعف النوامل الل ذبنل اؼبدرس اعبزائرم يشنر بالضغط ةمسم اؼبنظـو
 .النفسل، كبناءا زعى اؼبنعومات الل مت اغبصوؿ زعيها مت بناء أدكات الدراسة الل ازمعد زعيها البحث اغبارل

  :المقػػػػػابلػػة .1.4.4
        مت اسمخداـ اؼبقابعة اؼبسجعة اؼبقيدة ببنض المساؤالت احملددة كاؼبسطرة مسبقا هبدؼ المنرؼ زعى 
اؼبصادر كالنوامل اؼبسببة لعضغط النفسل يف الوسط اؼبدرسل، ككذا المنرؼ زعى أىم اجملاالت الل مسمها 

، موززني زعى ثبلث مموسطات باعبزائر الناصعة  كمدرسةمدرس 15المغيريات، كقد أجريم اؼبقاببلت مع 
مصادر الضغوط النفسية زند اؼبدرسني يف ضل المغيريات الل : حيث تضعنم أسئعة اؼبقابعة ثبلثة ؿباكر كىل

مسم اؼبنظومة المنعيعية، اآلثار الل تظهر زعى اؼبدرسني جراء تنرضهم لعضغط، كاالقرتاحات اؼبقدمة من 
مت تصعيم طرؼ اؼبدرسني لعمخفيف من الضغوط النفسية كزعى أساس اؼبنعومات الل مت اغبصوؿ زعيها 

 .اسمبياف الدراسة

 :االستبياف. 2.4.4
بناءا زعى  مائج اؼبقابعة كازمعادا زعى الدراسات السابقة مت تصعيم االسمبياف يف صورتو األكلية بالعغة         

كقد  زبارة موززة زعى ثبلثة ؿباكر باإلضافة إذل ؿبور البيا ات الشخصية، 143النربية، كقد اأمعل زعى 
البساطة كالوضوح كالدقة، كقد مت تطبيق الصورة النهائية لبلسمبياف زعى زينة ركزل يف صياغة النبارات 

 .الدراسة االسمطبلزية هبدؼ حساب الصدؽ كالثبات

 :وصف االستبياف .1.2.4.4
 زبار، موززة زعى ثبلثة ؿباكر باإلضافة إذل 143كعا أأر ا إليو سابقا فقد اأمعل االسمبياف زعى         

 :احملور اػباص بالبيا ات الشخصية كسيمم زرضها مفصعة فيعا يعل
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 :المحور الخاص بالبيانات الشخصية .1
أيًزد ىذا احملور هبدؼ ربديد اػبصائص الفردية كاؼبهنية لنينة الدراسة، كالل سيمم االزمعاد زعيها يف         

توزيع كتقسيم أفراد النينة إذل فئات، ككذا يف مناقشة النمائج، كقد تضعن ىذا احملور بنض البيا ات اػباصة 
اعبنس، السن، اغبالة النائعية، اؼبسمول المنعيعل كاؼبادة اؼبدرسة، اػبربة اؼبهنية، زدد المبلميذ يف : باؼبدرس ىل

 .القسم، زدد األقساـ اؼبدرسة

 :  المحور األوؿ .2
سبنة  زبارة موززة زعى 79كىو خاص بالنوامل اؼبسببة لعضغوط النفسية لععدرسني، كقد اأمعل زعى         

 النفسية، كاعبدكؿ المارل يوضح طأبناد، ككل بند يناجل زامل من النوامل الل ذبنل اؼبدرسني يشنركف بالضغو
 :الل تنمعل إليو (البنود)كل بند كالنبارات 

  .توزيع زبارات ؿبور النوامل اؼبسببة لعضغوط النفسية زعى األبناد الل يمضعنها(: 5.4)الجدوؿ رقم    
 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد احملاكر

ألكؿ
ور ا

حملػػػػػػػػػػػػػػ
ا

 

 09إذل البند رقم  01رقم من البند  المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة المنعيعية. 1

 43إذل البند رقم  25رقم من البند  اغباصعة يف اؼبنظومة المنعيعية  الل قبعم زن المغيريات النعلأزباء . 2

 24إذل البند رقم  10من البند رقم  المبلميذ  كمسمولسعوؾ .3

 57إذل البند رقم  44من البند رقم  كالزمبلء  إلدارةبا  اؼبدرسزبلقة .4

 69إذل البند رقم  58رقم من البند  كالفيزيقية اؼبادية النعل ظركؼ .5

 75إذل البند رقم  70رقم من البند   المبلميذأكلياءب  اؼبدرسزبلقة .6

 79إذل البند رقم  76رقم من البند   لععدرس اجملمعع  ضرة .7

 
 :المحور الثاني .3

كىو خاص باألزراض الل تظهر زعى اؼبدرسني زند تنرضهم لعضغوط النفسية، حيث يمشوف ىذا         
األزراض اعبسعية، السعوكية، اإل فنالية، : اعبزء من أربنة أبناد، ككل بند يناجل  وع من أ واع األزراض المالية

 : الل تنمعل إليو (البنود)اؼبنرفية كاعبدكؿ األيت يوضح البند الثاين كالنبارات 
 

 

 



 

 177 

 .توزيع زبارات ؿبور أزراض الضغوط النفسية زعى األبناد الل يمضعنها(: 6.4)الجدوؿ رقم 
 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد احملاكر

ثاين
ر ال

حػػػػػػو
الػػػع

 

 19إذل البند رقم  01رقم من البند  األزراض اعبسعية .1

 34إذل البند رقم  20رقم من البند  السعوكية األزراض .2

 43إذل البند رقم  35رقم من البند  اال فنالية األزراض. 3

 54إذل البند رقم  44رقم من البند  األزراض الذىنية  .4

 
 : المحور الثالث .4

        كىو يبثل االقرتاحات اؼبقدمة من قبل اؼبدرسني لعمخفيف من الضغوط النفسية الل ينا وف منها كقد 
 :كاعبدكؿ المارل يوضح البنود الل تنمعل إذل ىذا احملور (بند) زبارة 12تشوف ىذا احملور من 

 .زعى األبناد الل يمضعنها لعمخفيف من الضغوط النفسيةتوزيع زبارات ؿبور اقرتاحات اؼبدرسني  (: 7.4)الجدوؿ رقم 
 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند احملاكر

 12إذل البند رقم  01رقم من البند  االقرتاحات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدرسني لعمخفيف من الضغوط النفسية احملور الثالث

    

: طريقة تطبيق وتصحيح االستبياف .2.2.4.4
طبق االسمبياف بصفة فردية زعى اؼبدرسني، حبيث طيًعب من كل مفحوص أف ىبمار بالنسبة لشل زبارة إجابة 

كاحدة من بني اإلجابات اػبعسة اؼبقرتحة زعيو، حيث بوبم اإلقرتاحات اػبعسة يف صورة تدرج طباسل، 
 :كتنطى الدرجات كفقا الخميارات اؼبفحوص حسب السعم اؼبوارل

 .سعم تصحيح كتنقيط زبارات اسمبا ة الدراسة(: 8.4)الجدوؿ رقم 

 الدرجات اؼبقدمة لشل اجابة احمعاالت اإلجابة
 . درجة كاحدة أبدا .1
 .درجمني  ادرا .2
 .اتدرج 03 أحيا ا .3
 .اتدرج 04 غالبا .4
 .درجات 05 دائعا .5
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        ككفقا ؼبفماح المصحيح السابق فإف أقصى درجة يبشن أف وبصل زعيها اؼبفحوص زعى كل ؿباكر 
درجة، كيطعق زعيها سقف اؼبقياس، بينعا أقل درجة يبشن أف وبصل زعيها اؼبفحوص  (715)االسمبياف ىل 

 .كتسعى أرضية اؼبقياس (143)ىل 

        أما بالنسبة لعدرجة الل وبصل زعيها اؼبفحوص زعى احملاكر الفرزية لبلسمبياف، فيعشن اغبصوؿ زعيها 
جبعع درجات النبارات اؼبشو ة لععحور، كزعى ىذا األساس فإف أقصى درجة يبشن أف وبصل زعيها 

درجة،  (395)اؼبفحوص زعى احملور األكؿ الذم يبثل النوامل الل ذبنل اؼبدرس يشنر بالضغط النفسل ىل 
 .كنقطة فاصعة (03)، كقد مت ازمعاد الدرجة (79)بينعا أقل درجة يبشن أف وبصل زعيها الفرد ىل 

        كزعيو تصبح الدرجة الفاصعة بني األفراد الذين ينا وف كالذين ال ينا وف من الضغوط النفسية بالنسبة 
، كبالمارل تشوف ىذه النبلمة ىل (x 3 = 237 79)لشل مفحوص تساكم زدد النبارات مضركب يف ثبلثة 

فهو يناين من الضغوط النفسية، ككل من وبصل زعى   أك أكثر (237)النقطة الفاصعة، فشل من وبصل زعى 
 .يناين من الضغوط النفسية ال فهو ،(237)أقل من 

        كفيعا يمنعق باحملور الثاين كالذم يبثل مؤأرات الضغط النفسل، فإف أقصى درجة يبشن أف وبصل 
 (.270)، كأقل درجة يبشن أف وبصل زعيها ىل (54)زعيها اؼبفحوص زعى ىذا احملور ىل 

االقرتاحات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدرسني لعمخفيف من الضغوط      أما بالنسبة لععحور الثالث كالذم يبثل 
، كأقل درجة يبشن أف (60)فإف أقصى درجة يبشن أف وبصل زعيها اؼبفحوص زعى ىذا احملور ىل النفسية،

  (.12)وبصل زعيها ىل 

: داة الدراسةالخصائص السيكومترية أل .3.2.4.4
من أىم اػبصائص الل هبب أف تموفر يف أداة صبع البيا ات الصدؽ كالثبات، فالصدؽ يقصد بو         

مدل قدرة االخمبار زعى قياس السعة اؼبراد قياسها، أما الثبات فهو أف ينطل االخمبار النمائج  فسها تقريبا 
يف كل مرة يطبق فيها زعى  فس األفراد كيف  فس الظركؼ تقريبا، كؽباتني اػباصيمني أنبية خاصة يف البحوث 

؛ لذلت من الضركرم (2008سند جبلؿ، )الرتبوية كالنفسية، ألف القياس يف ىذين اجملالني قياس غري مباأر
المأكد من أف أداة الدراسة اغبالية تموفر فيها ىاتني اػباصيمني، كمن أجل المحقق من صدؽ مفرادات 

 . االسمبياف اؼبنمعد يف ىذه الدراسة، مت اسمنعاؿ ؾبعوزة من الطرؽ غبساب منامل الصدؽ كالثبات
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  :الصدؽ .1.3.2.4.4
كىو أىم خاصية من خواص القياس، كيشري مفهـو الصدؽ إذل االسمدالالت اػباصة الل لبرج هبا من        

درجات اؼبقياس من حيث مناسبمها كمنناىا كفائدهتا، كربقيق صدؽ القياس منناه ذبعيع األدلة الل تؤيد مثل 
ىذه االسمدالالت؛ كلذلت يشري الصدؽ إذل مدل صبلحية اسمخداـ درجات اؼبقياس لعقياـ بمفسريات منينة 

؛ كلعمأكد من صدؽ أداة الدراسة اغبالية مت االزمعاد زعى ؾبعوزة من الطرؽ  سمنرضها (2004أبو زبلـ، )
 :فيعا يعل

  :صدؽ المحتوى. أ
لعمأكد من صدؽ أداة الدراسة مت العجوء إذل الصدؽ اؼبنطقل أك ما ينرؼ بصدؽ احملمول، كذلت         

، مبلئعة بنود االسمبياف لعدراسة ؿبشعني من ذكم اػبربة كاالخمصاص، هبدؼ المأكد من (06)بنرضها زعى 
 . كسبلممها من حيث الصياغة كاؼبضعوف

موافقة احملشعني زعى صبيع األسئعة الل احمواىا االسمبياف مع إدخاؿ  زن ت  مائج المحشيمكقد أسفر
 .طفيفة يف الصياغةتنديبلت 

 :طريقة صدؽ التكوين . ب
        باإلضافة إذل الصدؽ اؼبنطقل كبند تطبيق أداة الدراسة زعى النينة االسمطبلزية لعدراسة كالبالغ زددىا 

مدرس كميدرسة، مت حساب الصدؽ اؼبرتبط بمشوين األداة، كاؼبمعثل يف صدؽ المشوين الفرضل، كذلت  (40)
 بني كل بند كالدرجة الشعية لبلسمبياف، كقد أسفرت النمائج زن Pearsonحبساب منامل االرتباط بريسوف 

، كعا (0.86)ك  (0.34)ارتفاع منامبلت االرتباط بني البند كالدرجة الشعية ألداة الدراسة، حيث تراكحم بني 
 :ىو موضح يف اعبدكؿ المارل
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 . لؤلداةكالدرجة الشعيةكل بند  منامبلت االرتباط بني :( 9.4)جدوؿ رقم 
قيمة معامل االرتباط  ػػػادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألبع

 **0.81 المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية .1

 **0.81 سعوؾ المبلميذ  .2

 **0.76 مطالب كزبء النعل .3

 **0.79 النبلقة مع اإلدارة .4

 **0.67 ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية .5

 **0.85 النبلقة مع األكلياء .6

 ** 0.68  ضرة اجملمعع لععدرس .7

 **0.82 ألزراض اعبسعيةا .8

 **0.86 األزراض السعوكية .9

 **0.66 األزراض اال فنالية .10

 **0.85 األزراض الفشرية .11

 ** 0.34 حعوؿ المخفيف من الضغط النفسل .12

 ** 0.74 مل الصدؽ الشعلامع

 (α ≤ 0.01)االرتباط داؿ زند مسمول مننوية ** 

 ≥ α)كجود زبلقة قوية كدالة إحصائيا زند مسمول داللة         يبلحظ من خبلؿ النمائج اؼببوبة يف اعبدكؿ 

، بني كل األبناد كالدرجة الشعية ألداة الدراسة، كىذا دليل زعى أف االسمبياف يمعمع بدرجة زالية من (0.01
 .الصدؽ

        كمن أجل المأكد من ارتباط احملاكر الثبلثة اؼبشو ة ألداة الدراسة لبلسمبياف بالدرجة الشعية لو مت 
 بني الدرجة الشعية كاحملاكر الفرزية ألداة الدراسة ككا م النمائج Pearsonبريسوف حساب منامبلت االرتباط 

  : كالمارل
 .كالدرجة الشعيةاحملاكر الفرزية  منامبلت االرتباط بني :(10.4)جدوؿ رقم 

 الدرجة الكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاور
 **0.96 . النوامل اؼبسببة لعضغط النفسل زند اؼبدرسني

 **0.93 .اثار الضغط النفسل زعى اؼبدرسني

 *0.34 .االقرتاحات اؼبقدمة لعمخفيف من الضغط النفسل

 (.  α ≤ 0.01)االرتباط داؿ زند مسمول مننوية     ** 

 .(α ≤ 0.05)االرتباط داؿ زند مسمول مننوية                     * 
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 ≥ α)كجود زبلقة قوية كدالة إحصائيا زند مسمول داللة         يبلحظ من خبلؿ النمائج اؼببوبة يف اعبدكؿ 

 بني الدرجة الشعية كاحملاكر الفرزية ألداة الدراسة، كىذا دليل زعى (α ≤ 0.05) كزند مسمول داللة ،(0.01
 .كجود ارتباط بني الدرجة الشعية كاحملاكر الفرزية، فبا يشري إذل ارتفاع منامل االتساؽ الداخعل ألداة الدراسة

 : طريقة الصدؽ الذاتي.ت
 الذم ىو يف اغبقيقة يبثل ، باالزمعاد زعى طريقة الصدؽ الذايتاألداةكعا مت المحقق من صدؽ         

كقد أسفر ، كيقاس الصدؽ الذايت حبساب اعبذر الرتبينل ؼبنامل ثبات االخمبار ،النبلقة بني الصدؽ كالثبات
 : المحعيل اإلحصائل لعبيا ات زن النمائج اؼبوضحة يف اعبدكؿ اؼبوارل

        . ½(منامل ثبات االخمبار) منامبلت الصدؽ الذايت (:11.4)جدوؿ رقم 

  ½(منامل ثبات ألفا كرك باخ)  ½(منامل ثبات المجزئة النصفية) األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 0.84 0.67 المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية

 0.93 0.91 سعوؾ المبلميذ

 0.94 0.92 مطالب كزبء النعل

 0.94 0.94 النبلقة مع اإلدارة

 0.76 0.40ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية 

 0.64 0.32النبلقة مع األكلياء 

 0.73 0.48 ضرة اجملمعع لععدرس 

 0.94 0.90األزراض اعبسعية 

 0.88 0.62األزراض السعوكية 

 0.90 0.82األزراض اال فنالية 

 0.94 0.88األزراض الفشرية 

 0.91 0.89حعوؿ المخفيف من الضغط النفسل 

 0.98 0.89 ؾبعل الصدؽ الشعل

 
 كبالمارل ، (0.98)ك (0.84) حيث تراكحم بني  زالية الذايتيمضح من اعبدكؿ أف منامبلت الصدؽ        

. يمعيز االسمبياف بدرجة زالية من الصدؽ الذايت أم يبشن االزمعاد زعيو يف الدراسة اغبالية
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 :الطرفية المقارنة طريقة. ث
 كيقصد بو قدرة االخمبار زعى المعييز بني  اؼبقار ة الطرفية أك ما ينرؼ بصدؽ المعايز،مت اسمخداـ        

 كبني من يمعمنوف بدرجة منخفضة من  فس الصفة ،األفراد الذين يمعمنوف بدرجة مرتفنة من الصفة أك السعة
 إال أف الطريقة الل مت االزمعاد زعيها يف ىذا البحث ىل ،أك السعة، كتمم اؼبقار ة الطرفية بإتباع طرؽ ـبمعفة

، أضبد ؿبعد الطيب) ،لبلسمبياف كشلمقار ة الثعث األزعى من االسمبياف بدرجات ثعثو األدىن كىذا بالنسبة 
1999.) 

مموسط الثعث األزعى ك )كتمم ىذه اؼبقار ة زن طريق حساب الداللة اإلحصائية لعفرؽ بني اؼبموسطني         
 : النمائج الل مت الموصل إليهايوضحك اعبدكؿ األيت  (مموسط الثعث األدىن

 .الطرفية  لععقار ة"ت"  مائج قيعة  (:12.4)جدوؿ رقم 
 (t)قيعة الثعث األدىن الثعث األزعى  األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 احملسوبة 
 (t)قيعة 

اجملدكلة 
درجة 
 اغبرية 

مسمول 
 االكبراؼ اؼبموسط االكبراؼ اؼبموسط الداللة

 0.05 9 2.26 11,29 5,18 24,08 2,06 38.4 المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية

 0.05 9 2.26 23,21 5,17 41,1 4,71 67.5 سعوؾ المبلميذ

 0.05 9 2.26 27,53 5,92 52,2 3,33 86 مطالب كزبء النعل

 0.05 9 2.26 39,60 7,54 28,1 8,02 56.9 النبلقة مع اإلدارة

 0.05 9 2.26 15,45 1,33 34 4,08 50.3ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية 

 0.05 9 2.26 42,60 1,41 16,3 1,76 27.3النبلقة مع األكلياء 

 0.05 9 2.26 15,41 2,74 9 1,41 17.3 ضرة اجملمعع لععدرس 

 0.05 9 2.26 15,60 10,81 47,3 5,27 83,1األزراض اعبسعية 

 0.05 9 2.26 12,48 7,06 33,9 7,2 56,8األزراض السعوكية 

 0.05 9 2.26 14,16 3,09 13,6 6,27 33,1األزراض اال فنالية 

 0.05 9 2.26 12,05 3,43 24,5 6,52 43,1األزراض الفشرية 

 0.05 9 2.26 9,95 5,21 33,6 00 50المخفيف من الضغط النفسل طرؽ 

 0.05 9 2.26 13,20 43,58 383,4 61,86 571,7 ؾبعل الصدؽ الشعل

    
 من خبلؿ اعبدكؿ السابق أف الفركؽ بني اؼبموسطات ؽبا داللة إحصائية زند مسمول الداللة         يمضح

ف الفركؽ دالة إ كزعيو ؼ،(9)اجملدكلة زند درجة اغبرية  (t)احملسوبة أكرب من  (t)، حيث جاءت قيعة 0.05
كىذا دليل زعى صدؽ  ،األفراد يف الثعث األزعى كدرجات األفراد يف الثعث األدىندرجات إحصائيا بني 

 .  االسمبياف
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 : الثبات.1.3.2.4.4
 باالزمعاد زعى طريقمني لبلتساؽ أداة الدراسة       بند المأكد من صدؽ األداة، مت المحقق من ثبات 

، كحساب تباين مفردات اؼبقياس Spearman-Brownالمجزئة النصفية دبنادلة سبريماف براكف  : الداخعل نبا
 . Alpha Cronbachدبنادلة ألفا كرك باخ 

  :التجزئة النصفية. أ
قد ك ،براكفمنادلة سبريماف أداة الدراسة بطريقة المجزئة النصفية باسمخداـ ثبات        لقد مت حساب منامل 

، كاعبدكؿ Spearman-Brown (0.61)كصل منامل ثبات المجزئة النصفية اؼبصحح دبنادلة سبريماف براكف  
 :المارل يوضح لنا النمائج الل مت اغبصوؿ زعيها

 . مائج منامل الثبات بطريقة المجزئة النصفية (:13.4)جدوؿ رقم 

منامل الثبات اؼبندؿ منامل ثبات  صف البند األبناد 

 0.49 0.33 المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية

 0.43 0.28 سعوؾ المبلميذ

 0.27 0.16 مطالب كزبء النعل

 0.56 0.35 النبلقة مع اإلدارة

 0.55 0.38ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية 

 0.49 0.33النبلقة مع األكلياء 

 0.57 0.40 ضرة اجملمعع لععدرس 

 0.47 0.31األزراض اعبسعية 

 0.29 0.17األزراض السعوكية 

 0.21 0.12األزراض اال فنالية 

 0.49 0.33األزراض الفشرية 

 0.36 0.22حعوؿ المخفيف من الضغط النفسل 

 0.61 0.44 مل الصدؽ الشعلامع

 .فبا يدؿ زعى ثبات االسمبياف (0.05)ثبات دالة زند مسمول اؿيمضح من اعبدكؿ السابق أف منامبلت  
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:  كرونباخالفأطريقة . ب
كعا مت المحقق من ثبات االسمبياف، بفحص منامبلت االتساؽ الداخعل لفقرات األداة دبنادلة ألفا         

 لشل بند من أبناد االسمبياف زعى حده، باإلضافة إذل الثبات الشعل لبلسمبياف،  Alpha Cronbachكرك باخ 
 :كعا ىو موضح يف اعبدكؿ اؼبوارل

 . قيم االتساؽ الداخعل لؤلبناد الفرزية كاؼبقياس كشل دبنامل ألفا كرك باخ(:4.14)جدوؿ رقم 

منامل ثبات ألفا كرك باخ  زدد الفقرات األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 0.84 9 المغيريات اغباصعة يف اؼبنظومة الرتبوية

 0.93 15 سعوؾ المبلميذ

 0.94 19 مطالب كزبء النعل

 0.94 14 النبلقة مع اإلدارة

 0.76 12ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية 

 0.64 6النبلقة مع األكلياء 

 0.73 4 ضرة اجملمعع لععدرس 

 0.94 19األزراض اعبسعية 

 0.88 15األزراض السعوكية 

 0.90 9األزراض اال فنالية 

 0.94 11األزراض الفشرية 

 0.91 12حعوؿ المخفيف من الضغط النفسل 

 0.98 145 ؾبعل الصدؽ الشعل

 

 0.64يبلحظ من اعبدكؿ السابق ارتفاع منامبلت الثبات لؤلبناد الفرزية لععقياس حيث تراكحم بني         

فبا  ،(0.98)كعا أف منامل الثبات الشعل لبلسمبياف بعغ   ذبا س مفرادات أداة الدراسة،ذلإفبا يشري   0.94ك
ينطل مؤأرا قويا زعى اسمقرار  مائج األداة كاتساقها، كىذا ما هبنعها صاغبة كمناسبة عبعع البيا ات اػباصة 

 .بالدراسة

 زعى أداة الدراسة تبني أف االسمبياف يمعمع ـبمعف اخمبارات الصدؽ كالثباتمن خبلؿ تطبيق         
 كىذا ما هبنعو صاحل كمناسب عبعع البيا ات اػباصة بالدراسة، كاعبدكؿ المارل يقدـ معخصبالصدؽ كالثبات 

 :  أداة الدراسةالخمبارات السيشومرتية لصدؽ كثبات ؿ
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 .أداة الدراسة معخص االخمبارات السيشومرتية لصدؽ كثبات  (:4.15)جدوؿ رقم 
 الداللة الدرجة االختبار

دالة  0.74طريقة صدؽ المشوين 
دالة  0.98ك   0.89 الصدؽ الذايت 
دالة  T = 13.201اؼبقار ة الطرفية  

0.61ك 0.44منامل الثبات بطريقة المجزئة النصفية  دالة  
دالة  0.981منامل الفا كرك باخ  

 
  :المعالجات اإلحصائية. 5.4

 االسمبياف زعى زينة الدراسة األساسية كصبنها كفحصها هنائيا، مت تفريغ كتبويب بيا ات بند تطبيق        
ؾبعوزة الربامج االسمبيا ات اؼبسموفية االجابة يف جداكؿ تسعح دبناعبمها زن طريق اغباسوب باسمخداـ 

ذلت إلهباد ك Statistical Package For Social Science (SPSS 18) ،االجمعازية اإلحصائية لعنعـو
: المحعيبلت اإلحصائية المالية 

 .المشرارات كالنسب اؼبئوية -
 .(اؼبموسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبنيارم )مقاييس النززة اؼبركزية كالمشمم  -
 .,ANOVA) (Analyse of Varianceربعيل المباين  -
 T. Test (Student).  (ت)اخمبار  -
 . الفركؽ لداللة 2اخمبار كا -
 . Friedmanاخمبار فريدماف  -
لعمأكد من الصدؽ اؼبرتبط دبحت، كالصدؽ اؼبرتبط بمشوين : Pearsonمنامل االرتباط بريسوف  -

 .أدكات صبع البيا ات
 .أدكات صبع البيا ات ثبات لعمأكد:  Alpha Cronbachمنادلة ألفا كرك باخ  -
  لعمأكد من:Spearman-Brownمنامل ثبات المجزئة النصفية اؼبصحح دبنادلة سبريماف براكف   -

 .أدكات صبع البيا اتثبات 
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 اػبػػػػػػػػػػػػػػامسالفصل 
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػتػػاقشة النػػػػػػػػػػزرض كمن
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 اػبػػػػػػػػػػػػػػامسالفصل 

ج ػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػتػػاقشة النػػػػػػػػػػزرض كمن
 

 :تمهيد. 1.5
        يمضعن ىذا الفصل زرض النمائج الل مت الموصل إليها كفقا ألىداؼ العدراسة كفرضياهتا، كذلت يف 

ضوء اسمجابات أفراد زينة الدراسة زعى أدكات الدراسة، كسيمم زرض النمائج كربعيعها كفقا لمسعسل تساؤالت 
كفرضيات البحث، كعا سيمم مناقشة النمائج الل توصعم إليها الدراسة اغبالية كمقار مها بنمائج بنض 

 . الدراسات الل أجريم يف ىذا اجملاؿ، كبندىا سيمم اسمخبلص االسمنماجات كتقدًن االقرتاحات

 :عرض النتائج .2.5
        بند اغبصوؿ زعى  مائج اؼبناعبات اإلحصائية لعبيا ات الل مت صبنها زن طريق أداة الدراسة، مت تبويب 
احملاكر كاألبناد اؼبنمعية لشل ؿبور يف جداكؿ إحصائية، كىذا من أجل زرضها كربعيعها تبنا لفرضيات الدراسة 

 :الل  سبم صياغمها، كفيعا يعل زرض لنمائج  الفرضيات

 :المحور األوؿنتائج عرض . 1.2.5
 ميجة عبععة من النوامل الل ؽبا اؼبدرسني ينا وف من الضغوط النفسية "         صم الفرضية األكذل زعى أف 

، كمن أجل المأكد من صحة ىذه الفرضية سيمم االزمعاد "زبلقة بالمغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية 
زعى إجابات أفراد زينة الدراسة زعى ؿبور النوامل اؼبسببة لعضغط النفسل لععدرسني، كالذم يشعل سبنة 

 .أبناد ككل بند يبثل زامل من زوامل الضغوط النفسية

النسب اؼبئوية،         كمن أجل اؼبناعبة اإلحصائية لعبيا ات اؼبمنعقة باحملور األكؿ مت االزمعاد زعى 
كاؼبموسطات اغبسابية، ككذا االكبرافات اؼبنيارية من أجل ربديد ما إذا كاف اؼبدرسني ينا وف من الضغوط 

النفسية، كألجل منرفة الفركؽ بني إجابات أفراد زينة الدراسة زعى كل أبناد احملور األكؿ مت االزمعاد زعى 
، كاحمبار فريدماف لرتتيب البنود كمموسطاهتا من أجل ربديد أكثر النوامل اؼبسببة لعضغط النفسل 2اخمبار كا
 .لععدرسني
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    .المغيريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة الرتبوية:  عرض نتائج البعد األوؿ.1.1.2.5
    .إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند المغيريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة الرتبوية :(1.5) الجدوؿ رقم

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

 2كا
 2,40 2 18 71 48 41 *ت  .الدراسل الرب امج ذبديد .1

 
,984 

 
79,83 

% 22,8 26,7 39,4 10,0 1,1 

 105,27 1,070 2,97 10 43 86 14 27 *ت  .المدريس طرؽ ذبديد .2

% 15,0 7,7 47,8 23,9 5,6 

 134,50 1,017 3,49 17 96 36 20 11 *ت  .اعبديد الدراسل الرب امج كثافة .3

% 6,1 11,1 20,0 53,3 9,4 

 91,22 1,080 3,39 19 79 52 13 17 *ت  .اعبديد الدراسل الرب امج طوؿ .4

% 9,4 7,2 28,9 43,9 10,6 

 باؼبقاربة المدريس طريقة تطبيق صنوبة .5
 .بالشفاءات

 90,38 934, 3,33 17 62 70 26 5 *ت

% 2,8 14,4 38,9 34,4 9,4 

 المدريس لطريقة اؼبيداين المجسيد صنوبة .6
  .بالشفاءات

 3,69 21 89 65 4 1 *ت

 
,725 170,11 

% ,6 2,2 36,1 49,4 11,7 

 اعبديدة اؼبنهجية يف  دكرؾ كضوح زدـ .7
 .لعمدريس

 99,27 886, 2,78 2 36 76 53 13 *ت

% 7,2 29,4 42,2 20,0 1,1 

 المدريس طرؽ  تطبيق كيفية كضوح زدـ .8
 .اعبديدة كاؼبناىج كالربامج

 161,38 777, 2,87 6 24 93 55 2 *ت

% 1,1 30,6 51,7 13,3 3,3 

 لععناىج المبلميذ كاسميناب فهم صنوبة .9
 .اعبديدة

 191,167 782, 3,09 1 51 102 16 10 *ت

% 5,6 8,9 56,7 28,3 ,6 

 

، كاؼبمنعقة ببند المغيريات الل (1.5)        لقد أظهرت اؼبناعبة االحصائية لعبيا ات اؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 
مسم اؼبنظومة الرتبوية أف  سبة كبرية من اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية بسب ـبمعف المغيريات الل 

 .أدخعم زعى بنض ىياكل كمشو ات النظاـ المنعيعل

 اؼبيداين المجسيد صنوبة  من اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل بسب% 61.1        حيث قبد أف 
 2.8، يف حني قبد أف  سبة  أحيا ا ىذا اؼبششلينا وف من منهم % 20، ك  سبة بالشفاءات المدريس لطريقة

 كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة كالذم قدر بػػػػػػػػ فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل، %
اتضح جعيا أف اؼبدرسني ينا وف فنبل من ضغط  فسل  كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، ،3.39

كيبشن القوؿ بأف ىذا راجع إذل زدـ توفر  ؛بالشفاءات المدريس لطريقة اؼبيداين المجسيد صنوبةبسبب زامل 
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الظركؼ اؼبناسبة لمطبيق طريقة المدريس بالشفاءات باؼبدارس اعبزائرية لشوف زدد المبلميذ يف منظم األقساـ 
 . الدراسية يمجاكز بشثري الندد البلـز حىت يمعشن اؼبدرسني من تطبيق ىذه الطريقة

أف  سبة  ة،اعبديد ةالدراسل الربامج  اؼبمنعق بشثافة03        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا تؤكد  مائج البند رقم 
     من اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل بسب كثافة الربامج الدراسية اعبديدة، كقبد أف% 62.7

ال  فقط % 17.2 منهم ينا وف من ضغط  فسل يف بنض األحياف لنفس السبب، يف حني قبد أف % 20
ينا وف من ضغط  فسل بسب ذبديد الربامج الدراسية، كىذا ما يمضح أكثر من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب الذم 

 . كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود،3.49قدر بػػػػػػػ 

 ما غالبا من اؼبدرسني  % 54.9أف  سبة ة اعبديد ةالدراسل الربامج          كعا بينم  مائج السؤاؿ اؼبمنعق بطوؿ
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 28.9 طوؿ الربامج الدراسية، كينا وف من ضغط  فسل بسبب

كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل،  فقط % 16.6
  ينا وف من ضغوط  فسية فنبلرسنيدتبني أف ادلكىو أكرب من اؼبموسط،  ،3,39 زينة الدراسة كالذم قدر بػػػػػػػػ

 .بسبب طوؿ الربامج الدراسية اعبديدة

 طريقة تطبيق صنوبة أف اؼبدرسني ينا وف من ضغط  فسل بسب ،05        ككذلت بينم  مائج البند رقم 
من اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 43.8، حيث قبد أف  سبة بالشفاءات باؼبقاربة المدريس

 من اؼبدرسني ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب % 17.2، ك سبة ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل % 38.8
 كىو أكرب من اؼبموسط 3.33ىذا اؼبششل؛ كىذا ما يمضح أكثر من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب الذم قدر بػػػػػػػػ 

 .زعى سعم  تنقيط البنود

من اؼبدرسني غالبا ما  % 28.9، بأف  سبة 09        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
 يمنرضوف % 56.7، ك سبة اعبديدة لععناىج المبلميذ كاسمينابيمنرضوف لضغط  فسل بسبب صنوبة فهم 
كحبساب  من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل؛ % 14.5أحيا ا لعضغط بسبب ىذا اؼبششل، ك سبة 

كىو أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم   3,09اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة كالذم قدر بػػػػػػػػ 
 لععناىج المبلميذ كاسميناب صنوبة فهم اتضح أف اؼبدرسني ينا وف من ضغط  فسل بسبب تنقيط البنود،

 .اعبديدة
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من أفراد زينة الدراسة ينا وف من ضغط  فسل بسبب  % 29.5أف  02        كعا بينم  مائج البند رقم 
 % 22.7 ك سبة يمنرضوف أحيا ا لضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، % 47.8، ك سبة المدريس طرؽ ذبديد

كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات ؛ من أفراد زينة الدراسة ال يمنرضوف لضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل
لشن ىذا ال ك ،2.97زعى سعم  تنقيط البنود حيث قدر بػػػػػػػػ أفراد زينة الدراسة تبني أ و أقل بقعيل من اؼبموسط 

يعغل بأف  سبة منمربة من اؼبدرسني ينا وف من ىذا اؼبششل كبششل ممشرر، كعا قبد أف  سبة كبرية أيضا 
 .تناين من ىذا اؼبششل من حني ألخر

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 16.6 أف  سبة 08        ككذلت تبني من  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من  % 51.7ك سبة  ،اعبديدة كاؼبناىج كالربامج المدريس طرؽ تطبيق كيفية كضوح زدـبسبب 

  ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل؛أفراد زينة الدراسةمن  % 31.7، ك سبة ىذا اؼبششل
زعى سعم  تنقيط البنود كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة تبني أ و أقل من اؼبموسط 

، كزعى الرغم من أف ىذا النامل ال يششل ضغطا  فسيا لنسبة منمربة من أفراد زينة 2.87حيث قدر بػػػػػػػػػ 
الدراسة، االٌ أ نا قبد أف  سبة كبرية من اؼبدرسني، هبدكف صنوبة يف بنض األحياف يف المنامل مع الطرؽ 

 .  كالربامج كاؼبناىج اعبديدة

من اؼبدرسني غالبا ما  % 21.1 بأف  سبة 07        كيف  فس السياؽ تقريبا، أظهرت  مائج البند رقم 
 منهم % 42.2، ك سبة لعمدريس اعبديدة اؼبنهجية يف ىمدكر كضوح زدـيمنرضوف لضغط  فسل بسبب 

من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل؛  % 36.6يمنرضوف أحيا ا لعضغط بسبب ىذا اؼبششل، ك سبة 
زعى سعم  تنقيط البنود كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة تبني أ و أقل من اؼبموسط 

، كىذا يدؿ زعى كجود  سبة منمربة من اؼبدرسني تفمقر إذل اؼبنعومات كالبيا ات البلزمة 2.78حيث قدر بػػػػػػػػػ 
 .كاؼبفصعة كالواضحة اػباصة بالربامح كاؼبناىج اعبديدة

يف أخر مرتبة بأصغر مموسط حسايب كالذم  كاؼبمنعق بمجديد الرب امج الدراسل 01        كقد جاء البند رقم 
 اأجابو % 49.5 سبة : زعى الششل المارل البند  ىذافراد زينة الدراسة زعىأجابات كا م إك ،2.40قدر بػػػػػػ 

ـ أحيا ا يششل ؽبم ذبديد الربامج  بأ واأجابو % 39.4 ، ك سبةيششل زامل ضغط ؽبم بأف ىذا النامل ال
يششل ؽبم ىذا النامل  من اؼبدرسني غالبا ما فقط % 11.1الدراسية زامل ضغط، يف حني قبد أف  سبة 
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كىذا ما يؤكد زعى أف تغيري الربامج كذبديدىا ال يششل ضغطا  فسيا ألغعبية أفراد زينة  .  فسياضغطا
 .الدراسة، كاؼبششل ال يشعن يف المغيري كإمبا يف ؿبمول المغيري كطريقة تنفيذه كالظركؼ الل يطبق فيها

        من خبلؿ المحعيل اإلحصائل ؼبخمعف البنود اؼبنمعية ؽبدا البند اتضح أف اؼبدرسني كجدكا صنوبة يف 
المأقعم مع ـبمعف المجديدات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية، كعا أهنم كاجهوا صنوبات يف تطبيق ىذه 

 .المغيريات زعى أرض الواقع، كىذا ما سبب ؽبم ضغطا  فسيا

،  اؼبنظومة المنعيعيةأيدخعم زعى  اللالمغيريات        كيظهر تطبيق اخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند 
 (.2.5)ترتيب ىذه البنود مرتبة زعى حسب درجة األنبية كعا يمضح يف اعبدكؿ رقم 

اغباصعة يف اؼبنظومة المغيريات  زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند 2        كزند تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضنط 0.01 اتضح أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول ،المنعيعية

 كزعيو فإف اؼبدرسني ينا وف من الضغط النفسل ،اؼبنظومة المنعيعيةزعى  أيدخعم  اللالمغيرياتالنفسل بسب 
 . اؼبنظومة المنعيعيةمسم  اللالمغيريات ميجة 

 .المغيريات الل مسم اؼبنظومة الرتبوية ترتيب فريدماف إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند :(2.5) الجدوؿ رقم         
 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

 بالشفاءات المدريس لطريقة اؼبيداين المجسيد صنوبة .1 6,53 6
 ةاعبديد ةالدراسل الربامج كثافة .2 6,14 3
 ة اعبديد ةالدراسل الربامج طوؿ .3 5,92 4
 بالشفاءات باؼبقاربة المدريس طريقة تطبيق صنوبة .4 5,56 5
 اعبديدة لععناىج المبلميذ كاسميناب فهم صنوبة .5 4,99 9
 المدريس طرؽ ذبديد .6 4,67 2
 اعبديدة كاؼبناىج كالربامج المدريس طرؽ تطبيق كيفية كضوح زدـ .7 4,15 8
 لعمدريس اعبديدة اؼبنهجية يف  دكرؾ كضوح زدـ .8 4,06 7
 الدراسل الرب امج ذبديد .9 3,00 1
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 . اؼبنظومة المنعيعيةالل مسم أزباء النعل الل قبعم زن المغيريات :عرض نتائج البعد الثاني .2.1.2.5
  . أزباء النعل إجابات اؼبدرسني زعى بند:(3.5) الجدوؿ رقم

 

 األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

بدا
ادر أ
ن

ا
 

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

2كػػػػا
 

 3,69 13 98 69 00 00 *ت .تندد األدكار الل تقـو هبا .25

 
,601 62,23 

% 0,0 0,0 38,3 54,4 7,2 

 90,00 942, 3,47 21 75 54 27 3 *ت .  إزدادؾ ؼبذكرات المدريس يوميا .26

% 1,7 15,0 30,0 41,7 11,7 

 98,88 898, 3,56 25 73 61 19 2 *ت .صنوبة المقٌيد بالمقوًن اؼبسمعر .27

% 1,1 10,6 33,9 40,6 13,9 

 108,72 872, 3,57 25 72 66 15 2 *ت .لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض كثرة .28

% 1,1 8,3 36,7 40,0 13,9 

 االخمبار أكراؽ من كبري زدد تصحيح .29
 .كالفركض

 119,55 849, 3,71 35 67 71 5 2 *ت

% 1,1 2,8 39,4 37,2 19,4 

 جل أمن إضايف كقم لمخصيص اضطرارؾ .30
 .لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض تصحيح

 55,02 830, 3,73 34 74 62 10 00 *ت

% 0,0 5,6 34,4 41,1 18,9 

اضطرارؾ لعقياـ دبهاـ المصحيح كالمحضري  .31
 .يف البيم

 64,44 988, 3,54 33 62 55 29 1 *ت

% ,6 16,1 30,6 34,4 18,3 

ضيق اؼبدة احملددة لمصحيح االخمبارات  .32
 .كاقباز اؼبندالت

 49,86 849, 3,83 42 76 52 10 00 *ت

% 0,0 5,6 28,9 42,2 23,3 

 فهم أجل من إضايف لوقم زبصيصت. 33
 .اعبديدة الربامج

 72,50 1,024 3,37 22 63 64 21 10 *ت

% 5,6 11,7 35,6 35,0 12,2 

 101,94 942, 3,24 11 63 74 22 10 *ت   .اليومل النعل سازات كثافة .34

% 5,6 12,2 41,1 35,0 6,1 

 101,05 1,004 2,66 14 12 69 69 16 *ت .اؼبدرسل بالشماب تقيدؾ ضركرة .35

% 8,9 38,3 38,3 6,7 7,8 

 39,38 1,178 3,06 30 27 60 50 13 *ت .الدراسل باؼبقرر تقيدؾ ضركرة .36

% 7,2 27,8 33,3 15,0 16,7 

 88,16 975, 3,66 34 79 42 22 3 *ت .اعبديدة اإلدارية بالقوا ني المقيد ضركرة .37

% 1,7 12,2 23,3 43,9 18,9 

 اؼبقرر إلهناء احملددة باؼبدة المقيد ضركرة .38
 .الدراسل

 140,77 767, 3,91 41 84 53 1 1 *ت

% ,6 ,6 29,4 46,7 22,8 

 117,66 835, 3,68 31 72 67 9 1 *ت .لعراحة اؼبخصصة األكقات  قص .39

% ,6 5,0 37,2 40,0 17,2 

 110,66 896, 3,19 10 55 81 27 7 *ت .رغبمت مع المدريس مواقيم تناسب زدـ. 40

% 3,9 15,0 45,0 30,6 5,6 

 55,05 1,034 2,68 5 36 60 54 25 *ت .اعبديدة اؼبناىج مع المنامل صنوبة. 41

% 13,9 30,0 33,3 20,0 2,8 

 أجل من كبري كقم لمخصيص اضطرارؾ .42
 .  اعبديد كاؼبنهاج الدراسل ؼبقرر فهم

 71,05  2,52 13 12 60 65 30 *ت

% 16,7 36,1 33,3 6,7 7,2  1,075  

زدـ جدية برامج المشوين اؼبمنعقة بالربامج . 43
 .كطرؽ المدريس اعبديدة

 126,16 852, 3,42 15 70 75 16 4 *ت

% 2,2 8,9 41,7 38,9 8,3 
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أزباء النعل الل كاؼبمنعقة ببند  (2.5)        أظهرت اؼبناعبة االحصائية لعبيا ات اؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 
 أف أغعب اؼبدرسني ينا وف من ضغط  فسل بسب ،اؼبنظومة المنعيعيةالل أدخعم زعى قبعم زن المغيريات 

 .، كىذا ما أظهرتو  مائج اؼبناعبة اإلحصائية لبنود ىذ البندىذا النامل

 باؼبدة المقيد ضركرة من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسبب % 69.5        حيث قبد أف 
 % 1.2، يف حني قبد أف  سبة  أحيا ا ىذا اؼبششلينا وف من % 29.4، ك سبة الدراسل اؼبقرر إلهناء احملددة

 كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى فقط من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل،
اتضح فنبل أف أغعب اؼبدرسني  كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، ،3.9ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػػػ 

 .الدراسل اؼبقرر إلهناء احملددة باؼبدة المقيد ضركرةينا وف من ضغط  فسل بسسب 

ينا وف من ضغط  ما غالبا من أفراد زينة الدراسة % 65.6أف  سبة  32        كعا بينم  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من  % 28.9ك سبة ضيق اؼبدة احملددة لمصحيح االخمبارات كاقباز اؼبندالت،   بسبب، فسل

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل،  فقط من أفراد زينة الدراسة % 5.6ىذا اؼبششل، ك سبة 
كىو أكرب من  3,83 كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػػػػ

ضيق اؼبدة احملددة من طرؼ اإلدارة  بسبب ينا وف من ضغوط  فسية رسنيد ادل غالبية أفتبنياؼبموسط، 
 .لمصحيح االخمبارات كاقباز اؼبندالت

من اؼبدرسني غالبا ما  % 56.6 بأف  سبة 29        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
يمنرضوف  % 39.4، ك سبة كالفركض اتاالخمبار أكراؽ من كبري زدد صحيحيمنرضوف لضغط  فسل بسبب ت

كحبساب من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل؛  % 3.9أحيا ا لضغوط بسبب ىذا اؼبششل، ك سبة 
كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط  3,71اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة كالذم قدر بػػػػػػػػ 

. يمبني أف ىذا النعل يسبب ضغطا  فسيا لنسبة كبرية من اؼبدرسني البنود،

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ضغط % 60أف  سبة  30        ككذلت تؤكد  مائج البند رقم 
ك سبة ، لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض تصحيح جلأ من إضايف كقم لمخصيص ىماضطرار فسل بسب 

ال  فقط % 5.6 منهم ينا وف من ضغط  فسل يف بنض األحياف لنفس السبب، يف حني قبد أف % 30.6
 كالواجبات الفركض تصحيح جلأ من إضايف كقم لمخصيص ىماضطرارينا وف من ضغط  فسل بسب 
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كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود،  3,73، كيؤكد اؼبموسط اغبسايب الذم قدر بػػػػػػػ لعمبلميذ اؼبقدمة
 . أف أغعب اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية بسب ىذا النامل

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما % 60أف  سبة  39        كيف  فس السياؽ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
 منهم ينا وف من ضغط % 37.2ك سبة  ،لعراحة اؼبخصصة األكقات  قصينا وف من ضغط  فسل بسب 

ال ينا وف من ضغط من اؼبدرسني  فقط % 5.6 فسل يف بنض األحياف لنفس السبب، يف حني قبد أف 
، كيؤكد  لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض تصحيح جلأ من إضايف كقم لمخصيص ىماضطرار فسل بسب 

كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، أف منضم اؼبدرسني ينا وف  ،3,68اؼبموسط اغبسايب الذم بعغ 
 .من  قص األكقات اؼبخصصة لعراحة

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 61.6بأف  سبة  25        كعا أظهرت  مائج البند رقم 
 يمنرضوف أحيا ا لعضغط بسبب ىذا اؼبششل، يف حني % 38.3، ك سبة تندد األدكار الل يقوموف هبابسبب 

كىذا ما يمبني من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب إلجابات أ و ال يوجد كال مدرس كاحد ال يناين من ىذا اؼبششل؛ 
 .كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود 3,69أفراد زينة الدراسة زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػػػ 

ينا وف  ما غالبا من اؼبدرسني % 62.8أف  سبة  37        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا  % 23.3ك سبة ، اعبديدة اإلدارية بالقوا ني المقٌيد  ضركرةمن ضغط  فسل بسبب

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل،  فقط من أفراد زينة الدراسة % 13.9اؼبششل، ك سبة 
كىو أكرب من  3,66 كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػػػػ

 .  ، كىذا ما سبب ؽبم ضغوطا  فسيةاعبديدة اإلدارية القوا ني غري راضني زن رسنيد أف ادليمضحاؼبموسط، 

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما % 53.9أف  سبة  28        كيف  فس السياؽ أيضا تؤكد  مائج البند رقم 
 منهم ينا وف من % 36.7ك سبة ، لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض كثرةيمنرضوف لضغط  فسل بسب 

ال ينا وف من ضغط  فسل  فقط % 9.4ضغط  فسل يف بنض األحياف لنفس السبب، يف حني قبد أف 
أف  سبة كبرية من اؼبدرسني ينا وف من حجم  ،3,57، كيؤكد اؼبموسط اغبسايب الذم قدر بػػػػػػ ىذا الناملبسب 

 .الواجبات كالفركض اؼبقدمة لعمبلميذ
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 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ضغط % 54.5أف  سبة  27       ككذلت بينم  مائج لعبند رقم 
 منهم ينا وف من ضغط  فسل يف بنض األحياف % 33.9ك سبة  صنوبة المقٌيد بالمقوًن اؼبسمعر، فسل بسب 

، كيمضح من ىذا الناملال ينا وف من ضغط  فسل بسب  فقط % 11.7لنفس السبب، يف حني قبد أف 
أف  سبة كبرية غري راضية زعى المنديبلت الل أدخعم زعى  ظاـ   3,56خبلؿ اؼبموسط اغبسايب الذم قدر بػػػػػػػػ 

 .المقوًن ألهنا تسبب ارىاقا لععدرسني، كىذا ما هبنعهم ينا وف من الضغوط 

 من أفراد زينة الدراسة غالبا % 52.7 فقد اتضح أف  سبة 31       ك فس الشلء بالنسبة لنمائج البند رقم 
 % 30.6ك سبة  اضطرارىم لعقياـ دبهاـ المصحيح كالمحضري يف البيم،ما ينا وف من ضغط  فسل بسب 

ال ينا وف من  فقط % 16.7منهم ينا وف من ضغط  فسل يف بنض األحياف لنفس السبب، يف حني قبد أف 
كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم   ،3,54، كيؤكد اؼبموسط اغبسايب اؼبقدر بػػػػػػػػ ىذا الناملضغط  فسل بسب 

 . تنقيط البنود، أف أغعب اؼبدرسني ينا وف من ىذا النامل

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 53.4أف  سبة  25       كقد أظهرت  مائج البند رقم 
 يمنرضوف أحيا ا لضغط  فسل بسبب  من اؼبدرسني% 30بسبب إزدادىم ؼبذكرات المدريس يوميا، ك سبة 

كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب ال يمنرضوف لعضغط بسب ىذا اؼبششل؛  % 16.7ىذا اؼبششل، ك سبة 
كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، أف ىذا النامل يسبب ضغوطا  فسية ، 3,47الذم بعغ 
 .لععدرسني

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 47.2أف  سبة  43       ككذلت بينم  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من  % 41.7ك سبة  ،بسبب زدـ جدية برامج المشوين اؼبمنعقة بالربامج كطرؽ المدريس اعبديدة

كيؤكد   ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل؛أفراد زينة الدراسةمن  % 11.1، ك سبة ىذا اؼبششل
كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، أف  سبة كبرية من اؼبدرسني  3,42اؼبموسط اغبسايب اؼبقدر بػػػػػػػ 

 .زدـ جدية برامج المشوينينا وف من 

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف  % 47.2 أف 33       كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
 أحيا ا يمنرضوف % 35.6ك سبة  ،اعبديدة الربامج فهم أجل من إضايف لوقم ىمزبصيصلضغط  فسل بسبب 
 ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب أفراد زينة الدراسةمن  % 17.3، ك سبة  ىذا اؼبششللضغط  فسل بسبب

كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط  3,37كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب اؼبقدر بػػػػػػػ  ىذا اؼبششل؛
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، كىذا ما يسب ؽبم ضغطا اعبديدة الربامج فهم أجل من إضايف كقمالبنود، أف اؼبدرسني يضطركف لمخصيص 
  . فسيا

من اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل بسبب  % 41.1 أف  سبة 34       كقد بينم  مائج البند رقم 
، ك سبة  ىذا اؼبششلمن ضغط  فسل بسبب أحيا ا ينا وف % 41.1ك سبة  ،اليومل النعل سازات كثافة
كيند ىذا النامل مصدرا   ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل؛أفراد زينة الدراسةمن  % 17.8

 كىو أكرب من 3,24لعضغوط النفسية الل يناين منها اؼبدرسني، كىذا ما يؤكدة اؼبموسط اغبسايب اؼبقدر بػػػػػػػ 
 .اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 36.2 أف  سبة 40       كعا أظهرت  مائج البند رقم 
منهم أحيا ا يمنرضوف لضغط لنفسل  ميجة ؽبذا  % 45ىم، كرغبم مع المدريس مواقيم تناسب زدـبسبب 

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد  % 18.9النامل، ك
كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، أف زدـ  3,19زينة الدراسة زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػ 

 .رغبة اؼبدرسني تسبب ؽبم ضغوطا  فسية مع المدريس مواقيمتناسب  

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل % 31,7أف  سبة  36       كعا بينم  مائج البند 
 منهم ينا وف من ضغط  فسل يف بنض األحياف لنفس % 33.3ك سبة  م،الدراس باؼبقرر تقٌيداؿ ضركرةبسب 

، كيمضح من اؼبموسط اغبسايب ىذا الناملال ينا وف من ضغط  فسل بسب  % 35السبب، يف حني قبد أف 
كىو أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، أف ىذا النامل يسبب ضغطا  3,06الذم قدر بػػػػػػػ 

 . فسيا لععدرسني

أظهرت أف   البنداذل ىذإكالل تنمعل  42 ك35 ك41       كزعى النقيض من ذلت فإف  مائج البنود 
مموسطات إجابات أفراد زينة الدراسة زعى ىذه البنود كا م أقل من اؼبموسط زعى سعم  تنقيط البنود، حيث 

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما  % 22.8 أف  ىذا البندحيث بينم  مائج ،2,68 بػػػػػػ 41قدر مموسط البند رقم 
من أفراد النينة أحيا ا  % 33.3، ك سبة اعبديدة اؼبناىج مع المنامل صنوبة يمنرضوف لضغوط  فسية بسب

 .ال يششل لديهم ىذا اؼبششل زامبل ضاغطا % 43.9 من ىذا اؼبششل، كينا وف



 

 197 

رضوف لضغط  فسل عفقط من اؼبدرسني يم % 14.5 فقد بينم النمائج أف 35أما بالنسبة لعبند رقم         
 من ىذا اؼبششل، ك سبة من أفراد النينة أحيا ا ينا وف % 38.3، ك سبة اؼبدرسل بالشماب تقٌيداؿ ضركرة بسب
ال يششل لديهم ىذا اؼبششل زامبل ضاغطا، كقد بعغ اؼبموسط اغبسايب إلجابات اؼبدرسني زعى  % 47.2
كىو أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذ ينع أف ىذا النامل ال يششل ضغطا  فسيا  2,66البند 

 .لععدرسني

 من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  ميجة % 13.9 بينم أف 42        كأخريا فإف  مائج البند رقم 
 يمنرضوف % 33.3، ك سبة اعبديد كاؼبنهاج الدراسل اؼبقرر فهم أجل مناضطرارىم لمخصيص كقم كبري 

كىو أقل من  2,52ؿ، ك دبموسط ال يمأثركف هبذا اؼبشت % 52.8لضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، ك سبة 
، كىذا ردبا ألف  سبة منمربة من اؼبدرسني ليس لديها الوقم الشايف  لميخصص ط البنودماؼبموسط زعى سعم تنق

 .كقما كبريا لفهم الربامج الدراسية

        يمضح من خبلؿ النمائج الل مت الموصل اليها أف المغيريات الل طرأت زعى اؼبنظومة المنعيعية ألقم 
 16بأزباءو إضافية زعى كاىل اؼبدرسني، كىذا ما جنعهم يمنرضوف لضغوط  فسية، حيث قبد أف مموسطات 

زبارة تنمعل إذل ىذا البند كا م أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كعا كا م  19زبارة من بني 
أغعب إجابات اؼبدرسني زعى النبارات بغالبا مث تعمها أحيا ا، كىذا ما يؤكد بأف األزباء اؼبهنية الل قبعم زن 

 . زععية المغيري تششل ضغطا  فسيا لععدرسني
اغباصعة يف أزباء النعل الل قبعم زن المغيريات      كيظهر تطبيق اخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند 

، النوامل الل  مجم زنها ىذه األزباء مرتبة زعى حسب درجة األنبية كعا يمضح يف اؼبنظومة المنعيعية
 (.4.5)اعبدكؿ رقم 

 زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند زبلقة اؼبدرس باإلدارة اتضح أف 2     كزند تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضغط النفسل بسب زامل 0.01ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول 

 . اؼبنظومة المنعيعيةالل مسمأزباء النعل الل قبعم زن المغيريات 
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.ؿترتيب فريدماف لبنود بند زبء النم( : 4.5)الجدوؿ رقم   
 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

 الدراسل اؼبقرر إلهناء احملددة باؼبدة المقيد ضركرة .1 12,98 38

 ضيق اؼبدة احملددة لمصحيح االخمبارات كاقباز اؼبندالت .2 12,61 32

 كالفركض االخمبار أكراؽ من كبري زدد صحيحت .3 11,78 29

 لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض تصحيح اجل من إضايف كقم لمخصيص اضطرارؾ .4 11,78 30

 لعراحة اؼبخصصة األكقات  قص .5 11,72 39

 تندد األدكار الل تقـو هبا .6 11,57 25

 اعبديدة اإلدارية بالقوا ني المقيد ضركرة .7 11,55 37

 لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض كثرة .8 10,88 28

 صنوبة المقٌيد بالمقوًن اؼبسمعر .9 10,76 27

 .اضطرارؾ لعقياـ دبهاـ المصحيح كالمحضري يف البيم .10 10,72 31

 إزدادؾ ؼبذكرات المدريس يوميا .11 10,17 26

 زدـ جدية برامج المشوين اؼبمنعقة بالربامج كطرؽ المدريس اعبديدة .12 10,15 43

 اعبديدة الربامج فهم أجل من إضايف لوقم زبصيصت .13 9,82 33

 اليومل النعل سازات كثافة .14 9,25 34

 رغبمت مع المدريس مواقيم تناسب زدـ .15 8,77 40

 الدراسل باؼبقرر تقيدؾ ضركرة .16 8,30 36

 اعبديدة اؼبناىج مع المنامل صنوبة .17 6,22 41

 اؼبدرسل بالشماب تقيدؾ ضركرة .18 5,74 35

   اعبديد كاؼبنهاج الدراسل اؼبقرر فهم أجل من كبري كقم لمخصيص اضطرارؾ .19 5,25 42
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 .المبلميذ  كمسمولسعوؾ :عرض نتائج البعد الثالث .3.1.2.5
.المبلميذ  كمسمولسعوؾ  إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند:(5.5) الجدوؿ رقم  

 األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

بدا
 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

2كا
 

 6 37 107 29 1 *ت المبلميذ مسمول ضنف .10

3,10 ,718 200,44 
% 6 16,1 59,4 20,6 3,3 

 744, 3,49 14 72 83 10 1 *ت المبلميذ مسمول ذبا س زدـ .11
 

 
163,61 

% ,6 5,6 46,1 40,0 7,8 

 الفردية الفركؽ مع المنامل صنوبة .12
 لعمبلميذ

  696, 3,34 5 70 87 18 0 *ت
104,84 

 % 0 10,0 48,3 38,9 2,8 

  884, 2,89 9 31 74 63 3 *ت المبلميذ ضبط صنوبة .13
111,55 

 % 1,7 35,0 41,1 17,2 5,0 

 حملمويات المبلميذ اسميناب صنوبة .14
 اعبديد الرب امج

  920, 3,06 5 52 85 24 14 *ت
117,94 

% 7,8 13,3 47,2 28,9 2,8 

 بطريقة المبلميذ مع المنامل صنوبة. 15
 بالشفاءات اؼبقاربة

  661, 3,77 27 89 62 00 2 *ت
74,50 

 % 1,1 0 ,0 34,4 49,4 15,0 

 كضنية يف المبلميذ كضع صنوبة .16
 إدماجية

 128,48 1,011 3,13 21 36 75 42 6 *ت
 

% 3,3 23,3 41,7 20,0 11,7 

 لدل الدراسة كبول الدافنية ضنف .17
 المبلميذ

 155,05 830, 3,41 16 90 60 9 5 *ت

% 2,8 5,0 33,3 50,0 8,9 

 78,05 957, 3,21 17 50 71 38 4 *ت اؼبدرسل لعنظاـ المبلميذ احرتاـ زدـ .18

% 2,2 21,1 39,4 27,8 9,4 

 34,88 1,132 2,86 43 46 55 11 25 *ت المبلميذ طرؼ من احرتامت زدـ .19

% 13 ,9 6,1 30,6 25 ,6 23,9 

 125,83 857, 3,36 15 61 82 18 4 *ت المبلميذ هبا يقـو الل السيئة السعوكات .20

% 2,2 10,0 45,6 33,9 8,3 

 لدل لعدراسة البلزمة الوسائل توفر زدـ .21
 المبلميذ

 88,50 1,094 2,37 14 9 42 80 35 *ت

% 19,4 44,4 23,3 5,0 7,8        

 يف المبلميذ قبل من زعيت العـو إلقاء .22
 الدركس فهم زدـ

 125,00 916, 2,06 2 14 27 87 50 *ت

% 27,8 48,3 15,0 7,8 1,1 

ا نداـ اعبدية يف تطبيق النقوبات  .23
 الصادرة ضد المبلميذ

 79,73 739, 3,77 27 89 62 00 2 *ت

% 1,1 0 ,0 34,4 49,4 15,0 

 ضل يف المبلميذ يف المحشم صنوبة .24
 .لعمبلميذ اؼبنحازة اإلدارية القوا ني

 61,24 902, 3,89 58 48 72 00 2 *ت

% 1,1 0 ,0 40,0 26,7 32,2 

 

، أف (5.5) كاؼببوبة يف اعبدكؿ رقم المبلميذ  كمسمولسعوؾ بندأظهرت اؼبناعبة اإلحصائية لنمائج           
اؼبدرسني يمنرضوف لضغوط  فسية بسسب سعوؾ كمسمول المبلميذ، حيث جاءت مموسطات أغعب النبارات 

 .أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنوداؼبشو ة ؽبذا البند 
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ينا وف من مششل صنوبة المحشم   غالبا مامن أفراد زينة الدراسة % 58        فقد أظهرت النمائج أف  سبة 
 ،منهم أحيا ا يمنرضوف ؽبذا اؼبششل % 40,0يف المبلميذ يف ضل القوا ني اإلدارية اؼبنحازة لعمبلميذ، ك سبة 

، كقد جاء مموسط ىذا البند أكرب من اؼبموسط ذا اؼبششلق زا وف منفقط ال م % 1.1 أف  سبة يف حني قبد
كىذا ما يؤكد أف اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية  ميجة ؽبذا  ،3,89 زعى سعم تنقيط البنود حيث بعغ

 .النامل

كاؼبمنعق با نداـ اعبدية يف تطبيق النقوبات الصادرة ضد المبلميذ أف   23        كعا بينم  مائج البند رقم 
منهم ينا وف أحيا ا من  % 34,4من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسب ىذا النامل، ك % 64.4

من اؼبدرسني فقط ال  % 1.1يف حني قبد أف  ضد المبلميذ، الصادرة النقوباتمششل ا نداـ اعبدية يف تطبيق 
كىو أكرب من ، 3,77 كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند كالذم قدر بػػػػػػ ،ينا وف من ىذا اؼبششل

. ف اؼبدرسني ينا وف مل ضغط  فسل بسبب ىذا الناملاؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود أ

 بطريقة المبلميذ مع المنامل صنوبةاؼبمنعق ب 15        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
 ينا وف من صنوبة المنامل  غالبا مامن أفراد زينة الدراسة % 64.4، حيث اتضح أف  سبة بالشفاءات اؼبقاربة

يف حني قبد ، هبدكف صنوبة يف ذلتمنهم أحيا ا  % 34,4، ك سبة مع المبلميذ بالطريقة اعبديدة يف المدريس
هبدكف صنوبة يف المنامل بالطريقة اعبديدة؛ كيؤكد اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند فقط من اؼبدرسني ال  % 1.1أف 

ف اؼبدرسني ينا وف مل ضغط  فسل كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود أ، 3,77كالذم قدر بػػػػ 
. بسبب ىذا النامل

 غالبا ما % 47.8، أف  سبة المبلميذ مسمول ذبا س زدـ كاؼبمنعق ب11         كعا أظهرت  مائج البند رقم 

منهم ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل،  % 46.1، ك سبة ينا وف من مششل زدـ ذبا س مسمول المبلميذ
 كىو 3,49 ال ينا وف من ىذا اؼبششل، كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند كالذم بعغ % 9.2ك

 أف اؼبدرسني ينا وف من ضغط  فسل بسب مششل زدـ كجود ذبا س يف مسمول أكرب من اؼبموسط،
 .المبلميذ

، أف  سبة المبلميذ لدل الدراسة كبول الدافنية ضنف كاؼبمنعق ب17        كذلت يمبني من  مائج البند رقم 
غالبا ما ينا وف من ضغوط  فسية بسبب ضنف الدافنية لدل المبلميذ،  من أفراد زينة الدراسة % 59.8

ال يششل ؽبم ىذا النامل ضغطا  % 7.8 منهم أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل، ك سبة % 33.3ك سبة 
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أف اؼبدرسني  ،كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود ،3,41، كيؤكد اؼبموسط اغبسايب كالذم بعغ  فسيا
 .ينا وف من ضغوط  فسية بسبب ىذا النامل

 42.2، أف المبلميذ هبا يقـو الل السيئة السعوكات كاؼبمنعق ب20        كعا يمضح من خبلؿ  مائج البند رقم 

أحيا ا  % 45.6غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل  ميجة لعسعوكات السيئة الل يقـو هبا المبلميذ، ك سبة  %
ال يمنرضوف لضغوط  فسية بسبب ىذا النامل، كقد  % 12.2يمنرضوف لضغط  فسل بسبب ىذا النامل، ك

من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا يدؿ زعى  أكرب ،3,36جاء اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند كالذم بعغ 
 .أف السعوكات السيئة الل يقـو هبا المبلميذ تسبب ضغطا  فسيا لنسبة كبرية من اؼبدرسني

 الفردية الفركؽ مع المنامل صنوبة اؼبمنعق ب12        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  ميجة  % 41.7، حيث اتضح أف  سبة لعمبلميذ

أحيا ا يمنرضوف لضغوط  فسية بسبب ىذا النامل،  48.3لصنوبة المنامل مع الفركؽ الفردية لعمبلميذ، ك سبة 
فقط من اؼبدرسني ال يششل ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا، كيمبني من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب كالذم  % 10ك

أف  سبة منمربة من أفراد زينة الدراسة ينا وف من كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود  ،3,34قدر بػػػػػػ 
  . ضغط  فسل بسب ىذا النامل

من اؼبدرسني  % 37.2، أف اؼبدرسل لعنظاـ المبلميذ احرتاـ زدـ اؼبمنعق ب18        كقد بينم  مائج البند رقم 
منهم ينا وف من ىذا  % 39.4غالبا ما ينا وف من مششل زدـ احرتاـ المبلميذ لعنظاـ اؼبدرسل، ك سبة 

كقد جاء مموسط ال ينا وف من مششل زدـ احرتاـ المبلميذ لعنظاـ اؼبدرسل،  % 23.3اؼبششل أحيا ا، ك سبة 
كىذا يدؿ زعى أف اؼبدرسني ينا وف من ضغط  ،3,21ىذا البند أكرب من مموسط تنقيط البنود، حيث قدر بػػػػ

.  فسل  ميجة ؽبذا النامل

، إدماجية كضنية يف المبلميذ كضع صنوبة كاؼبمنعق ب16     كيف  فس السياؽ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من مششل كضع المبلميذ يف كضنية إدماجية، كىل  %21.7أف  سبة 

منهم أحيا ا ينا وف من ىذا  % 41.7من ضعن اؼبمطعبات الل جاءت هبا طريقة المدريس اعبديدة، ك سبة 
ال يششل ؽبم ىذا النامل زائقا؛ كقد تبني من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند الذم %  26.6اؼبششل، ك

 اؼبدرسني ينا وف من ضغط   سبة كبرية منكىو أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، أف 3,13بعغ 
.  كبششل ممشرر بالنسبة لعبنض فسل بسبب ىذا النامل
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من  % 23.9، أف المبلميذ مسمول ضنف اؼبمنعق ب10        كعا يمضح أيضا من خبلؿ  مائج البند رقم 
منهم أحيا ا يمنرضوف  % 59.4اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ضغوط  فسية بسبب ضنف مسمول المبلميذ، ك

ال يمنرضوف لضغوط بسب ىذا اؼبششل، كعا جاء اؼبموسط  % 22.1لضغوط  فسية بسبب ىذا اؼبششل، ك
، كىذا ينع أف اؼبدرسني 3,10اغبسايب ؽبذا البند أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود حيث بعغ 

 .ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا النامل

 مجاالرب حملمويات المبلميذ اسميناب صنوبة اؼبمنعق ب14        كزعى  فس اؼبنواؿ جاءت  مائج البند رقم 
 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من مششل صنوبة اسميناب % 31.7ة، حيث تبني أف  سبة اعبديد

ال ينا وف من  % 21.1منهم أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل، ك % 47.2المبلميذ حملمويات الربامج اعبديدة، ك
ىذا اؼبششل، كقد اتضح من خبلؿ مموسط ىذا البند أف اؼبدرسني ينا وف من ضغط  فسل بسب ىذا 

 .كىو أكرب من اؼبموسط زل سعم تنقيط البنود 3,06النامل، حيث قدر بػػػػػػػ 

 اؼببوبة يف 22 كالبند رقم 21 كالبند رقم 19        كزعى النقيض من  مائج البنود السابقة فإف  مائج البند رقم 
 جاءت مموسطاهتا أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا ينع أهنا ال تششل (5.5)اعبدكؿ رقم 

أما  ،2,86 لععدرسني المبلميذ احرتاـ زدـ اؼبمنعق ب19ضغطا  فسيا لععدرسني، حيث قدر مموسط البند رقم 
، 2,37 فقد قدر مموسطو اغبسايب بػػػػػ المبلميذ لدل لعدراسة البلزمة الوسائل توفر زدـكاؼبمنعق ب 21البند رقم 

، فقد قدر الدركس فهم زدـ يفزعى اؼبدرسني  المبلميذ قبل من العـو إلقاءب كاؼبمنعق 22كبالنسبة لعبند رقم 
. ، كىذا ينع أهنا ال تششل ضغطا كبريا زعى اؼبدرسني2,06مموسط ىذا البند بػػػػػػ 

        كىشذا يمضح من خبلؿ ىذه النمائج أف زامل سعوؾ كمسمول المبلميذ يششل ضغطا  فسيا 
لععدرسني، كىذا أمر جد مموقع خاصة كأف اؼبدرس يف ىذه اؼبرحعة يمنامل مع تبلميذ غري  اضجني  فسيا 

كزقعيا كاجمعازيا، حيث قبد أف أغعب المبلميذ يف ىذه اؼبرحعة ىم يف فرتة اؼبراىقة، كىل فرتة حساسة تمعيز 
بالثورة النفسية كباضطراب اغبالة اإل فنالية لعمبلميذ، كعا أف ضنف مسمول المبلميذ يششل زائقا لععدرسني 

خاصة يف ضل المجديدات كالمغيريات الل مسم اؼبناىج الدراسية، باإلضافة إذل كل ىذا فإف أغعب اؼبدرسني 
ينا وف من اؼبشاكل كالسعوكات الغري البلئقة لعمبلميذ، كالل يقابعها هتاكف كا نداـ اعبدية يف مناقبة المبلميذ 

 .خاصة اؼبشاغبني منهم، سواء من قبل االدارة أك األكلياء



 

 203 

، ترتيب ىذه البنود سعوؾ كمسمول المبلميذاخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند         كقد أظهر تطبيق 
 . (6.5)كمموسطاهتا كعا يمضح من اعبدكؿ 

كجود فركؽ   زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل ؽبذا البند2        كعا تبني من خبلؿ تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضغط النفسل، بسب زامل سعوؾ 0.01ذات داللة إحصائية زند مسمول 

 .كمسمول المبلميذ
.ترتيب فريدماف لبنود ؿبور زبلقة اؼبدرس بالمبلميذ(: 6.5)   الجدوؿ رقم   

 

 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود
  .لعمبلميذ اؼبنحازة اإلدارية القوا ني ضل يف المبلميذ يف المحشم صنوبة .1 10,92 24

  بالشفاءات اؼبقاربةصنوبة المنامل مع المبلميذ بطريقة  .2 10,72 15
 .ا نداـ اعبدية يف تطبيق النقوبات الصادرة ضد المبلميذ .3 10,71 23

 المبلميذ مسمول ذبا س زدـ .4 9,28 11

 المبلميذ لدل الدراسة كبول الدافنية ضنف .5 9,04 17

 المبلميذ هبا يقـو الل السيئة السعوكات .6 8,79 20

 لعمبلميذ الفردية الفركؽ مع المنامل صنوبة .7 8,71 12

 اؼبدرسل لعنظاـ المبلميذ احرتاـ زدـ .8 8,16 18

 إدماجية كضنية يف المبلميذ كضع صنوبة .9 7,76 16

 اعبديد الرب امج حملمويات المبلميذ اسميناب صنوبة .10 7,60 14

 المبلميذ طرؼ من احرتامت زدـ .11 6,52 19

 المبلميذ ضبط صنوبة .12 6,45 13

 المبلميذ مسمول ضنف .13 7,39 10

 المبلميذ لدل لعدراسة البلزمة الوسائل توفر زدـ .14 4,62 21

 الدركس فهم زدـ يف المبلميذ قبل من زعيت العـو إلقاء .15 3,34 22

 

. 
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 .كالزمبلء إلدارةبا  اؼبدرسزبلقة :عرض نتائج البعد الرابع .4.1.2.5
.كالزمبلء إلدارةبا  اؼبدرس زبلقةبندإجابات أفراد زينة الدراسة زعى  :(7.5) الجدوؿ رقم  

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

 

2كا
 

المهرب من اؼبسؤكلية من قبل . 44
  .اإلداريني

 65,27 1,047 3,18 22 41 74 33 10 *ت

% 5,6 18,3 41,1 22,8 12,2 

 92,22 932, 2,96 6 44 78 40 12 *ت   .المباالة اإلدارة دبطالبت .45

% 6,7 22,2 43,3 24,4 3,3 

 45,38 1,152 3,08 14 62 52 29 23 *ت  .زدـ تقدير اإلدارة جملوداتت .46

% 12,8 16,1 28,9 34,4 7,8 

ازباذ اإلدارة لعقرارات دكف األخذ  .47
 .برأيت

 143,50 880, 3,34 5 90 53 26 6 *ت

% 3,3 14,4 29,4 50,0 2,8 

زدـ توفري اإلدارة لعظركؼ اؼبناسبة  .48
 .لعقياـ بنععت

 112,44 883, 3,33 13 65 75 22 5 *ت

% 2,8 12,2 41,7 36,1 7,2 

قعة الفرص اؼبماحة لت لبلتصاؿ  .49
 .باإلدارة

 100,33 1,029 2,27 11 5 45 80 39 *ت

% 21,7 44,4 25,0 2,8 6,1 

زدـ منحت فرص لعنقاش كالمحاكر  .50
  .مع اؼبدير كاؼبفمش

 152,11 943, 2,24 7 11 32 99 31 *ت

% 17,2 55,0 17,8 6,1 3,9 

تدخل اؼبدير يف الصبلحيات اؼبعنوحة  .51
  .لت

 132,22 1,102 2,12 15 3 22 89 51 *ت

% 28,3 49,4 12,2 1,7 8,3 

 176,22 896, 2,89 7 25 106 25 17 *ت .طريقة المفميش من قبل مفمش اؼبادة .52

% 9,4 13,9 58,9 13,9 3,9 

 90,35 780, 3,01 8 31 95 46 00 *ت  . طريقة تقييعت من قبل اؼبفمش.53

% 0,0 25,6 52,8 17,2 4,4 

 131,72 877, 3,16 6 57 86 21 10 *ت    . طريقة توجيهت من قبل اؼبفمش.54

% 5,6 11,7 47,8 31,7 3,3 

زدـ كفاية الموضيحات كاؼبنعومات . 55
.اؼبقدمة من طرؼ اؼبوجو  

 118,97 678, 3,44 10 68 93 9 00 *ت

% 0,0 5,0 51,7 37,8 5,6 

.زدـ ربفيزؾ من قبل اإلدارة .56  117,77 833, 3,23 6 68 70 34 2 *ت 

% 1,1 18,9 38,9 37,8 3,3 

ضنف المنسيق كالمواصل بني الزمبلء  .57
  .اؼبدرسني

 112,38 923, 2,91 14 25 74 65 2 *ت

% 1,1 36,1 41,1 13,9 7,8 

 

 إلدارةبا  اؼبدرسزبلقة، كاؼبمنعقة ببند (7.5)أظهرت اؼبناعبة االحصائية لعبيا ات اؼببوبة يف اعبدكؿ رقم         
، كىذا ما أسفرت كالزمبلء زن كجود  سبة منمربة من اؼبدرسني يمنرضوف لضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل

 .زنو  مائج اؼبناعبة اإلحصائية لعبنود اؼبنمعية ؽبذا النامل
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زدـ كفاية الموضيحات كاؼبنعومات اؼبمنعقة بالربامج الدراسية  كاؼبمنعق ب55بينم  مائج البند رقم         حيث 
 ينا وف من ضغط  فسل ما غالبامن اؼبدرسني  % 43.3 سبة  ، أف(اؼبفمش) اعبديدة اؼبقدمة من طرؼ اؼبوجو

ك سبة ، زدـ كفاية الموضيحات كاؼبنعومات اؼبمنعقة بالربامج الدراسية اعبديدة اؼبقدمة من طرؼ اؼبوجو بسب
ال ينا وف من ضغط  فسل  من أفراد زينة الدراسة فقط % 5ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 51.7

 كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػبسبب ىذا اؼبششل، 
زدـ كفاية الموضيحات   ضغط  فسل بسببينا وف من رسنيد أف ادليمضحكىو أكرب من اؼبموسط،  3,44

 .اؼبمنعقة بالربامج الدراسية اعبديدةكاؼبنعومات 

 ينا وف من ضغط  فسل ما غالبا من اؼبدرسني % 52.8 سبة  أف 47        كعا أظهرت  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 29.4ك سبة  بآرائهم، ازباذ اإلدارة لعقرارات دكف األخذ بسب
ؽبذا البند كالذم قدر ال يسبب ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا، كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب  % 17.7

 زدـ إأراؾ اؼبدرسني يف القرارات اؼبمنعقة بالنععية المنعيعية يسبب ضغطا أفكىو أكرب من اؼبموسط،  ،3,3 بػػػػػػػػ
 . رسنيمدؿ فسيا ؿ

 من أفراد زينة % 43.3  سبة حيث تبني أف 48        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
  % 41.7تدريس، ك سبة زدـ توفري اإلدارة لعظركؼ اؼبناسبة للالدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل، بسب 

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كيؤكد اؼبموسط   % 15ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة 
 كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، أف ىذا النامل يسبب ،3,33اغبسايب ؽبذا البند كالذم قدر بػػػػػ 

 .ضغطا  فسيا لععدرسني

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  % 41.1أف  سبة  56        كذلت أظهرت  مائج البند رقم 
 % 20ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 38.9، ك سبة قبل اإلدارة تعقيهم ربفيزات من زدـبسب 

كىو أكرب  3,23ال يسبب ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا، كيمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب الذم قدر بػػػػػ 
 .من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، أف ىذا النامل يسبب ضغطا  فسيا ألغعب اؼبدرسني

  بسبينا وف من ضغط  فسل ما غالبا من اؼبدرسني % 35 سبة  أف 44        كعا بينم  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة   % 41.1ك سبة  من القياـ دبهامهم كمسؤكلياهتم، هترب اإلداريني

كحبساب اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة ال يششل ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا،  % 23.9
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ىذا النامل يششل ضغطا  فسيا لنسبة  أف يمضحكىو أكرب من اؼبموسط،  ،3,18 زعى ىذا البند كالذم بعغ
 .منمربة من اؼبدرسني

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل % 35  سبة أف 54        كقد بينم  مائج البند رقم 
أحيا ا يمنرضوف لضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل،  منهم % 47.8، ك من قبل اؼبفمشىمطريقة توجيوبسب 

ال يسبب ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا، كقد بعغ اؼبموسط اغبسايب إلجابات اؼبدرسني زعى ىذا  % 17.3ك
، كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا يدؿ زعى أف ىذا النامل يششل ضغطا 3,16البند 

 .لنسبة منمربة من أفراد زينة الدراسة

تقدير من اؼبدرسني يؤكدكف أف زدـ  % 42.2أف  ،46        كذلت يمضح من خبلؿ  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة   % 28.9ـ غالبا ما يسبب ؽبم ضغطا  فسيا، ك سبة اإلدارة جملوداتو

كىو أكرب من  ،3,08ال يؤثر زعيهم ىذا النامل، كعا يمبني من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب الذم بعغ  % 28.9
اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، أف زدـ إزرتاؼ اإلدارة باجملهودات الشبرية الل يبذؽبا اؼبدرسني يسبب ضغطا 

 .   فسيا لنسبة منمربة من اؼبدرسني

 من أفراد زينة % 21.6  سبة حيث تبني أف 53        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
يمنرضوف  % 52.8، ك سبة  من قبل اؼبفمشىمطريقة تقييمالدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسب 

ال يششل ؽبم ىذا  (% 25.6)أحيا ا لضغط  فسل  ميجة ؽبذا النامل، كعا قبد أف  سبة منمربة من اؼبدرسني 
كىو أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم  ،3,01النامل ضغطا  فسيا، كقد بعغ اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند 

 .تنقيط البنود، فبا ينع أ و يششل ضغطا  فسيا لنسبة منمربة من اؼبدرسني

 غالبا ما من اؼبدرسني % 27.7  سبة أف قد أظهرت 45        كزعى النقيض من ذلت فإف  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل،  % 43.3ىم، ك سبة المباالة اإلدارة دبطالبينا وف من ضغط  فسل بسبب 

كىو أقل  ،2,96ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كقد بعغ اؼبموسط اغبسايب  % 28.9ك سبة 
بقعيل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود؛ كزعى الرغم من ذلت فإ نا قبد أف ىذا النامل يسبب ضغطا  فسيا 

 .  لنسبة منمربة من اؼبدرسني سواء كاف ذلت بششل ممشرر أك من حني ألخر
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غالبا  من اؼبدرسني % 17.8  سبة أفتبني  حيث ،52        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من  % 58.9 ، ك سبةطريقة المفميش من قبل مفمش اؼبادةما ينا وف من ضغط  فسل بسبب 

ال يسبب ؽبم ىذا النامل ضغطا  فسيا، كقد جاء مموسط ىذا البند أقل من  % 23.3ىذا اؼبششل، ك سبة 
كلشن قبد أف ىذا النامل يسبب ضغطا يف بنض األحياف لنسبة  ،(2,89)اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود 

 . كبرية من اؼبدرسني

 من اؼبدرسني % 21.7 سبة زن البندين السابقني حبيث اتضح أف  57        كعا دل زبمعف  مائج البند رقم 
  % 41.1 ، ك سبةضنف المنسيق كالمواصل بني الزمبلء اؼبدرسنيغالبا ما ينا وف من ضغط  فسل  ميجة 
ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كقد جاء  % 37.2ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة 

، كلشن ىذا (2,91)مموسط إجابات زينة الدراسة زعى ىذا النامل أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود 
 . ال يعغل أف  سبة منمربة من اؼبدرسني ينا وف من حني آلخر من ضنف المواصل بني اؼبدرسني

، كرقم  لبلتصاؿ باإلدارةلععدرسنيقعة الفرص اؼبماحة ب اؼبمنعق 49        كقد جاءت مموسطات البنود رقم 
تدخل اؼبدير يف ب  اؼبمنعق51، كرقم فرص لعنقاش كالمحاكر مع اؼبدير كاؼبفمش اؼبدرسني زدـ منحاؼبمنعق ب 50

لععدرسني، أقل بشثري من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا ينع أف ىذه النوامل الصبلحيات اؼبعنوحة 
ال تسبب ضغوطا  فسية لععدرسني، حيث قبد أهنا ال تششل ضغطا ألغعب أفراد زينة الدراسة، فبالنسبة 

 ، لبلتصاؿ باإلدارةلععدرسنيقعة الفرص اؼبماحة  ال ينا وف من من اؼبدرسني % 66.1قبد أف  49لعبند رقم 
ك فس األمر ال ينا وف من تدخل اؼبدير يف الصبلحيات اؼبعنوحة ؽبم،  من اؼبدرسني % 72.2 كعا قبد أف

 تدخل اؼبدير يف  مششلال ينا وف من من أفراد زينة الدراسة % 77.7 يث قبد أفح ،51بالنسبة لعبند رقم 
 .الصبلحيات اؼبعنوحة ؽبم

        كىشذا يمضح من خبلؿ ىذه النمائج أف اإلدارة تنمرب مصدر ضاغطا لنسبة كبرية من اؼبدرسني، كىذا 
النبلقات السيئة بني اؼبدرس كاؽبيئة اإلدارية ذبنل فإف  اإلدارة زامل مهم كمؤثر يف حياة اؼبدرس، لذلت لشوف

 ىذا من جهة، كمن جهة ؤثر حمعا زعى  فسية اؼبدرس، كىذا ما ماؼبناخ اؼبدرسل مشحوف بالموتر كالصرازات
أخرل فإف زدـ كضوح اؼبنعومات اؼبقدمة لععدرسني حوؿ ـبمعف المغيريات من قبل الطاقم اإلدارم اؼبسئوؿ 

زن ذلت، يؤثر حمعا زل اؼبدرسني كهبنعهم يف حالو توتر كقعق دائعني بسب زدـ كفاية اؼبنعومات 
 . كالموضيحات اؼبمنعقة بالربامج كاؼبناىج كطرؽ المدريس اعبديدة، كىذا ما هبنعهم زرضة لعضغوط النفسية
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، ترتيب ىذه البنود زبلقة اؼبدرس باإلدارةكيظهر تطبيق اخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند         
 (.8.5)كمموسطاهتا كعا يمضح من اعبدكؿ 

 زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند زبلقة اؼبدرس باإلدارة، اتضح أف 2        كزند تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضغط النفسل بسب زامل 0.01ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول 

 .زبلقة اؼبدرس باإلدارة

.كالزمبلء إلدارةبا  اؼبدرسزبلقةترتيب فريدماف لبنود بند  :(8.5) الجدوؿ رقم  

 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

 .زدـ كفاية الموضيحات كاؼبنعومات اؼبمنعقة بالربامج الدراسية اعبديدة اؼبقدمة من طرؼ اؼبوجو .1 9,71 55

 .ازباذ اإلدارة لعقرارات دكف األخذ برأيت .2 9,24 47

 .زدـ توفري اإلدارة لعظركؼ اؼبناسبة لعقياـ بنععت .3 9,19 48

 .زدـ ربفيزؾ من قبل اإلدارة .4 8,63 56

   .المهرب من اؼبسؤكلية من قبل اإلداريني .5 8,40 44

   .طريقة توجيهت من قبل اؼبفمش .6 8,34 54

 .زدـ تقدير اإلدارة جملوداتت .7 8,22 46

   .مباالة اإلدارة دبطالبت ال .8 7,66 45

 .طريقة تقييعت من قبل اؼبفمش .9 7,64 53

 .طريقة المفميش من قبل مفمش اؼبادة .10 7,31 52

 .ضنف المنسيق كالمواصل بني الزمبلء اؼبدرسني .11 7,23 57

 .قعة الفرص اؼبماحة لت لبلتصاؿ باإلدارة .12 4,78 49

 .زدـ منحت فرص لعنقاش كالمحاكر مع اؼبدير كاؼبفمش .13 4,46 50

 .تدخل اؼبدير يف الصبلحيات اؼبعنوحة لت .14 4,21 51
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 . ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية:عرض نتائج البعد الخامس .5.1.2.5
. ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقيةإجابات اؼبدرسني زعى بند:(9.5) الجدوؿ رقم  

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
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سط
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االن
 

 

 2كا

زدـ توفر الوسائل البيداغوجية البلزمة  .58
  .لمطبيق الربامج اعبديدة

 84,31 865, 3,58 36 41 94 9 00 *ت

% 0,0 5,0 52,2 22,8 20,0 

كسائل اإليضاح اؼبسمنععة يف المدريس  .59
  .غري كافية كغري مناسبة

 126,71 707, 3,41 14 54 103 9 00 *ت

% 0,0 5,0 57,2 30,0 7,8 

زدـ كجود قازات خاصة السمنعاؿ  .60
  .كسائل اإليضاح البلزمة

 9,30 808, 4,18 78 57 45 00 00 *ت

% 0,0 0,0 25,0 31,7 43,3 

 درة الشمب اؼبمنعقة باؼبناىج كالربامج  .61
.اعبديدة  

 75,11 1,177 3,02 00 36 94 32 18 *ت

% 10 17,8 52,2 20,8 0,0 

 صنوبة المنقل بني الصفوؼ بسبب ضيق .62
.مساحة حجرات المدريس  

 137,42 856, 4,40 103 59 5 13 00 *ت

% 0,0 7,2 2,8 32,8 57,2 

كثره الضوضاء بسبب تشويش المبلميذ.63  123,68 797, 3,96 38 106 31 00 5 *ت 

% 2,8 0,0 17,2 58,9 21,1 

.ضنف اإلضاءة داخل قازات المدريس .64  65,16 1,361 2,75 23 26 68 9 54 *ت 

% 30,0 5,0 37,8 14,4 12,8 

.ا نداـ المدفئة يف قازات المدريس .65  72,00 1,093 2,25 9 00 81 27 63 *ت 

% 35,0 15,0 45,0 0,0 5,0 

.زدـ صبلحية البناء اؼبدرسل .66  20,66 1,570 2,83 25,0 10,6 17,2 17,2 30,0 *ت 

% 54 31 31 19 45 

.اكمظاظ األقساـ .67  58,80 672, 4,47 102 60 18 00 00 *ت 

% 0,0 0,0 10,0 33,3 56,7 

.ضنف المهوية يف قازات المدريس.68  78,04 1,023 3,59 45 35 91 00 9 *ت 

% 5,0 0,0 50,6 19,4 25,0 

 األجر الذم تمقضاه ال ينادؿ حجم .69
   .األزباء الل تمطعبها مهنة المدريس

 71,63 859, 4,37 112 23 45 00 00 *ت

% 0,0 0,0 25,0 12,8 62,2 

         

ظركؼ النعل اؼبادية كاؼبمنعقة ببند  (5.5)        أظهرت اؼبناعبة االحصائية لعبيا ات اؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 
 زن كجود  سبة كبرية من اؼبدرسني ينا وف من الظركؼ اؼبادية كالفيزيقية السيئة الل يبارسوف فيها كالفيزيقية

 كىذا ما أسفرت زنو  مائج اؼبناعبة اإلحصائية النععية المنعيعية، كىذا ما جنعهم زرضة لعضغوط النفسية؛
 .لبنود ىذا البند

كمظاظ ا  بسبينا وف من ضغط  فسلكل أفراد زينة الدراسة  أف 67بينم  مائج البند رقم         فقد 
 ،% 90، حيث بعغم  سبة اؼبدرسني الذين أجابوا بغالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسب ىذا النامل األقساـ
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. كىو أزعى بشثري من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود ،4.47  قدر بػػػػػػػػػ، كدبموسط% 10كالذين أجابوا بأحيا ا 
 .كىذا ما يؤكد زعى أف اكمظاظ األقساـ من بني أكثر النوامل اؼبسببة لعضغوط النفسية لععنععني

 ينا وف من ضغط  فسل ما غالبا من اؼبدرسني % 90 سبة  أف 62 أظهرت  مائج البند رقم         ككذلت
ينا وف أحيا ا من  % 2.8ك سبة صنوبة المنقل بني الصفوؼ بسبب ضيق مساحة حجرات المدريس،  بسب

كىو أزعى بشثري من  ،4.40  قدر بػػػػػػػػػال ينا وف من ىذا اؼبششل، كدبموسط % 7.2ىذا اؼبششل، ك سبة 
اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا يدؿ زعى أف حجرات المدريس دل يرازى يف تصعيعها اؼبنايري اؼبطعوبة، 

 .تسازد زعى تسهيل النععية المنعيعية المػىنيٌعًعيةكالل 

 اتضح أف كل أفراد زينة الدراسة ينا وف حيث ،69        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
حيث قبد ، ال ينادؿ حجم األزباء الل تمطعبها مهنة المدريسيمقاضو و األجر الذم من ضغط  فسل كوف 

أحيا ا ينا وف من ىذا  % 25، ك سبة  من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ىذا اؼبششل% 75أف  سبة 
، كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود زعى أنبية 4.37اؼبششل، كيؤكد اؼبموسط اغبسايب الذم بعغ 

 .األجر يف ربقيق الرضا كاالأباع النفسل كاؼبادم، لذلت فإ و من أىم مصادر الضغط النفسل

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  % 75أف  سبة  60        كيف  فس السياؽ تؤكد  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من  % 25، ك سبة زدـ كجود قازات خاصة السمنعاؿ كسائل اإليضاح البلزمة فسل بسب 

ىذا اؼبششل، يف حني ال يوجد كال مدرس كاحد ال يناين من ىذا اؼبششل، كقد بعغ مموسط إجابات اؼبدرسني 
كتؤكد ىذه النمائج أف غالبية اؼبدارس . كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود ،4.18زعى ىذا البند 

اعبزائرية ال تموفر فيها كسائل المدريس اغبديثة، كالل تسهل من مهاـ اؼبدرسني، كىذا ما وبنعهم ينا وف من 
 .  الضغوط النفسية  ميجة لذلت

 ينا وف من ضغط  فسل ما غالبا من اؼبدرسني % 80 سبة  أف 63        كعا أظهرت  مائج البند رقم 
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة  % 17.2ك سبة ، تشويش المبلميذالناصبة زن  الضوضاء ةكثرؿ  ميجة
ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كقد بعغ مموسط إجابات اؼبدرسني زعى ىذا  فقط % 2.8

كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا ينع أف ىذا النامل يسبب ضغطا  فسيا  ،3.96البند 
 .ؼبنضم اؼبدرسني
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 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل % 44.4 أف 68 مائج البند رقم         كذلت بينم 
ال  % 5 أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك سبة ينا وف  % 57.2، ك سبة ضنف المهوية يف قازات المدريسبسب 

كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا  ،3.59ينا وف من ىذا اؼبششل، كدبموسط حسايب قدر بػػػػػ 
يؤكد أف اؼبدرسني ينا وف من  قص المهوية داخل حجرات المدريس، كقد ينود سبب ذلت إذل الندد الشبري 

 .لعمبلميذ داخل األقساـ الدراسية

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسب  % 42.8أف  سبة  58كعا بينم  مائج البند رقم       
ينا وف أحيا ا من ىذا  % 52.2، ك سبة زدـ توفر الوسائل البيداغوجية البلزمة لمطبيق الربامج اعبديدة

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كقد جاء اؼبموسط اغبسايب ؽبذا فقط  % 5اؼبششل، ك سبة 
 كىذا ما يؤكد أف ىذا النامل يششل ،3.58البند  أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود حيمث قدر بػػػػػػػ 

 .ضغطا لععدرسني

 من أفراد زينة الدراسة % 37.8  أفقبدحيث  ،61      كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا جاءت  مائج البند رقم 
، ك سبة كسائل اإليضاح اؼبسمنععة يف المدريس غري كافية كغري مناسبةغالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل، كوف 

ال ينا وف من ىذا اؼبششل، كقد بعغ  من اؼبدرسني % 20.8ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، ك % 52.2
كىو أكرب بقعيل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا يدؿ زعى أف ىذا النامل  ،3.2اؼبموسط اغبسايب 

 .    يسبب ضغطا ألفراد زينة الدراسة

 درة الشمب اؼبمنعقة باؼبناىج كالربامج ب كاؼبمنعق 66      كزعى النشس فبا سبق فإف مموسط البند رقم 
، كلشن زعى الرغم من ذلت فقد تبني أف (2.83) جاء أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود ،اعبديدة

 20.8)ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل، كعا قبد أف  سبة منمربة  (% 52.2) سبة كبرية من أفراد زينة الدراسة 

 . ال ينا وف من ىذا اؼبششل% 27.8غالبا ما يمنرضوف لضغوط بسب ىذا النامل، ك (%

، فقد جاء مموسط ضنف اإلضاءة داخل قازات المدريس باؼبمنعق 64      ك فس الشلء بالنسبة لعبند رقم 
، لشن ىذا ال ينفل كجود  سبة منمربة من اؼبدرسني (2.75)ىذا البند أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود 

غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل  ميجة  % 27.2، كعا قبد أيضا أف (% 37.8)تناين أحيا ا من ىذا النامل 
  . لنقص اإلضاءة داخل قازات المدريس
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ال  من اؼبدرسني % 50 سبة زن البندين السابقني حبيث يمضح أف  65         كعا دل زبمعف  مائج البند رقم 
لمبقى  سبة   ينا وف أحيا ا،منهم % 45، كا نداـ المدفئة يف قازات المدريس ينا وف من ضغط  فسل بسب

ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كدبموسط حسايب قدر بػػػػػ  من أفراد زينة الدراسة فقط % 5
كىو أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كىذا يدؿ زعى أف ىذا النامل ال يسبب ضغطا  فسيا  ،2.25

 .ألفراد زينة الدراسة

         إف ىذه النمائج تؤكد زعى أف الظركؼ الل يبارس فيها اؼبدرسوف مهامهم غري مناسبة، حيث اتضح 
من خبلؿ إجابات اؼبدرسني، أهنم غري راضني زن ظركؼ النعل الرتبوم سواءا ما تنعق منها بالظركؼ اؼبادية 

 قص المهوية،  )أك الفيزيقية  (...زدـ توفر الوسائل البلزمة ؼبعارسة اؼبهنة، األجر غري مناسب )
، فالربامج كطرؽ المدريس اعبديدة تطعب توفر ظركؼ منينة، ككسائل بيداغوجية تمناسب مع (...الضوضاء

ممطعبات الربامج كطرؽ المدريس اعبديدة، لذلت فإف تنرض اؼبدرسني لعضغوط النفسية  ميجة ؽبذا النامل 
 .ألء مموقع إذل حد ما

، ترتيب ىذه ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقيةاخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند          كقد أظهر تطبيق 
 . (10.5)البنود كمموسطاهتا كعا يمضح من اعبدكؿ 

ظركؼ النعل  زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند 2         كعا تبني من خبلؿ تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضغط 0.01كجود فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول  ،اؼبادية كالفيزيقية

 .ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقيةالنفسل بسب زامل 
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. ظركؼ النعل اؼبادية كالفيزيقية ترتيب فريدماف لعبنود اؼبنمعية لبند:(10.5) الجدوؿ رقم  
 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

 .كمظاظ األقساـا .1 9,28 67

 . صنوبة المنقل بني الصفوؼ بسبب ضيق مساحة حجرات المدريس .2 9,08 62

   .األجر الذم تمقضاه ال ينادؿ حجم األزباء الل تمطعبها مهنة المدريس .3 8,85 69

  .زدـ كجود قازات خاصة السمنعاؿ كسائل اإليضاح البلزمة .4 8,14 60

 .كثره الضوضاء بسبب تشويش المبلميذ .5 7,75 63

 .ضنف المهوية يف قازات المدريس .6 6,38 68

 .زدـ توفر الوسائل البيداغوجية البلزمة لمطبيق الربامج اعبديدة .7 6,09 58

 .كسائل اإليضاح اؼبسمنععة يف المدريس غري كافية كغري مناسبة .8 5,79 59

 .زدـ صبلحية البناء اؼبدرسل .9 4,77 66

  درة الشمب اؼبمنعقة باؼبناىج كالربامج اعبديدة .10 4,57 61

 ضنف اإلضاءة داخل قازات المدريس .11 4,47 64

 ا نداـ المدفئة يف قازات المدريس .12 2,82 65

 
 . المبلميذأكلياءب  اؼبدرسزبلقة: عرض نتائج البعد السادس .6.1.2.5

 . المبلميذأكلياءب  اؼبدرس زبلقةإجابات اؼبدرسني زعى بند :(11.5) الجدوؿ رقم
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زدـ ) قص اىمعاـ األكلياء بأبنائهم  .70
.(.كجود ممابنة لؤلبناء  

 36,31 1,028 3,99 75 48 38 19 00 *ت

% 0,0 10,6 21,1 26,7 41,7 

زدـ الرد زعى اسمدزاءات  .71
.اؼبدرسني  

 53,73 886, 3,78 37 85 40 18 00 *ت

% 0,0 10,0 22,2 47,2 20,6 

المطاكؿ العفظل من قبل بنض  .72
.األكلياء  

 39,91 1,045 3,41 42 24 80 34 00 *ت

% 0,0 18,9 44,4 13,3 23,3 

إلقاء العـو زعيت من قبل األكلياء يف  .73
  .حالة ضنف  مائج أبنائهم

 51,24 1,001 3,36 36 25 86 33 00 *ت

% 0,0 18,3 47,8 13,9 20,0 

زدـ تدخل األكلياء يف ردع  .74
.السعوكات السيئة ألبنائهم  

 49,55 1,029 3,91 73 31 62 14 00 *ت

% 0,0 7,8 34,4 17,2 40,6 

 تدخل األكلياء لمغيري النقاط اؼبعنوحة .75
.ئهمألبنا  

 20,16 1,548 3,22 59 26 27 32 36 *ت

% 20,0 17,8 15,0 14,4 32,8 

 

 المبلميذ كعا يمضح أكلياءب  اؼبدرسزبلقةلقد أظهرت  مائج اؼبناعبة اإلحصائية ؼبخمعف زبارات بند          
أف كل مموسطات البنود اؼبمعية ؽبذا البند جاءت أكربمن اؼبموسط زعى سعم تنقيط ، (11.5)من اعبدكؿ رقم 



 

 214 

البنود، كىذا دليل زعى أف ىذا النامل يسبب ضغطا  فسيا لععدرسني، كمن بني األسباب الل ذبنل اؼبدرسني 
 :   ينا وف من ضغوط  فسية  ميجة لطبينة النبلقة الل تربطهم باؼبدرسني ما يعل

 زامل من النوامل الل تسبب أف زدـ ممابنة األكلياء ألبنائهم 70البند رقم خبلؿ  مائج يمبني من         
،  ضغوط  فسية بسب ىذا الناملغالبا ما ينا وف من % 68.4ضغطا  فسيا لععدرسني، حيث قبد أف 

ذا ق زا وف منال مفقط  % 10.6  لمبقى  سبة،النامل بسبب ىذ   فسلحيا ا يمنرضوف لضغطأ % 21.1ك
  . كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود ،3.99 بػػػػػػػ  قدراؼبششل، كدبموسط حسايب

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف  % 57.8أف  سبة  74         كعا يمضح من  مائج البند رقم
منهم أحيا ا يمنرضوف  % 34.4، كردع السعوكات السيئة ألبنائهمؿزدـ تدخل األكلياء لضغط  فسل  ميجة 

ال ينا وف من ىذا اؼبششل، كقد بعغ اؼبموسط  فقط % 7.8 لضغط  فسل بسب ىذا اؼبششل، لمبقى  سبة
. كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، 3.91اغبسايب ؽبذا البند 

غالبا ما  من أفراد زينة الدراسة % 67.8 أف ،71        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا أظهرت  مائج البند رقم 
منهم أحيا ا ينا وف من  % 22.2ـ، ك سبة  زعى اسمدزاءاتو األكلياءزدـ رديمنرضوف لضغط  فسل بسب 

كىو أكرب من اؼبموسط ، 3.78فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل، كدبموسط قدر بػػػػػػػ  % 10ىذا اؼبششل، ك سبة 
. زعى سعم تنقيط البنود

غالبا ما  من أفراد زينة الدراسة % 36.6 تؤكد أف  سبة 72        زيادة زعى ما سبق، فإف  مائج البند رقم 
منهم أحيا ا يمنرضوف  % 44.4، ك سبة المطاكؿ العفظل من قبل بنض األكلياء يمنرضوف لضغط  فسل بسب

كىو أكرب من اؼبموسط ، 3.41ال يمنرضوف ؽبذا اؼبششل، كدبموسط قدر ب  % 18.9ؽبذا اؼبششل، ك سبة 
. زعى سعم تنقيط البنود

 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط % 33.9  سبة أف 73        كعا بينم  مائج البند رقم 
ينا وف  منهم % 47.8، ك سبة  من قبل األكلياء يف حالة ضنف  مائج أبنائهمىمالعـو زعل إلقاء فسل بسب 

ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، من اؼبدرسني  % 18.3أحيا ا من ىذا اؼبششل، لمبقى  سبة 
 .، كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود3.36كدبموسط حسايب قدر بػػػػػ 
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 من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل % 15  سبة أف 75كقد بينم  مائج البند رقم         
ينا وف أحيا ا من ىذا اؼبششل،  منهم % 47.8ئهم، ك سبة تدخل األكلياء لمغيري النقاط اؼبعنوحة ألبنابسب 
  .3.22ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا اؼبششل، كدبموسط حسايب قدر بػػػػػ  % 37.8ك سبة 

        يمضح من ىذه النمائج أف أكلياء المبلميذ ال يولوف االىمعاـ الشايف بأبنائهم، حيث يمبني من إجابات 
كعا أهنم ال يمناك وف مع ، ىم الل تواجو الدراسيةلعصنوبات، كغري مدركني  أبنائهمكفتابعم اؼبدرسني أف األكلياء ال

 كثريا ما يعوموف اؼبدرسني كيفسركف بأف  بنض اآلباءباإلضافة إذل أفبنائهم، ألأشبلت المنعيعية ادلحل اؼبدرسني يف 
 .سعوكاهتم سعبية ذباه أبنائهم، ىذا ما هبنل اؼبدرسني يشنركف بالضغوط النفسية  ميجة لذلت

، ترتيب ىذه  المبلميذأكلياءب  اؼبدرسزبلقةاخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند    كقد أظهر تطبيق      
 . (12.5)البنود كمموسطاهتا كعا يمضح من اعبدكؿ 

 أكلياءب  اؼبدرسزبلقة زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند 2        كعا أظهر تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني يف تنرضهم لعضغط النفسل، 0.01ذات داللة إحصائية زند مسمول  المبلميذ، كجود فركؽ

 المبلميذ؛ كىذا دليل زعى أف ىذا النامل يششل ضغطا  فسيا زعى أكلياءب  اؼبدرسزبلقةبسب زامل 
 .اؼبدرسني

 . المبلميذأكلياءب  اؼبدرسزبلقةترتيب فريدماف لبند  :(12.5) الجدوؿ رقم
 الرتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

70 4,13 
 .(زدـ كجود ممابنة لؤلبناء) قص اىمعاـ األكلياء بأبنائهم  .1

 .زدـ تدخل األكلياء يف ردع السعوكات السيئة ألبنائهم .2 4,08 74

 .زدـ الرد زعى اسمدزاءات اؼبدرسني .3 3,76 71

 .المطاكؿ العفظل من قبل بنض األكلياء .4 3,13 72

 .إلقاء العـو زعيت من قبل األكلياء يف حالة ضنف  مائج أبنائهم .5 3,01 73

 .بناءألتدخل األكلياء لمغيري النقاط اؼبعنوحة ؿ .6 2,89 75
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 .لععدرس اجملمعع   ضرة:عرض نتائج البعد السابع .6.1.2.5
 .لععدرس اجملمعع  ضرةإجابات اؼبدرسني زعى بند  :(13.5) الجدوؿ رقم

 األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

بدا
 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

 

2كا
 

 االجمعازية اؼبشا ة ضنف .76
  .لععدرس

 69,55 1,122 3,68 49 55 58 5 13 *ت

% 7,2 2,8 32,2 30,6 27,2 

 طرؼ من لععدرس السيئة النظرة .77
.اجملمعع  

 80,16 1,072 3,75 54 50 62 5 9 *ت

% 5,0 2,8 34,4 27,8 30,0 

 22,50 1,239 3,15 27 54 36 45 18 *ت  .اإلزبلـ كسائل يف بت المشهري .78

% 10,0 25,0 20,0 30,0 15,0 

 مهامت يف بالمقصري اهتامت .79
.فقط اؼبادم باعبا ب كاىمعامت  

 39,05 1,295 2,81 18 37 62 18 45 *ت

% 25,0 10,0 34,4 20,6 10,0 

 

، (13.5)        أظهرت اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات بند  ضرة اجملمعع لععدرس كعا يمضح من اعبدكؿ رقم 
زن كجود اخمبلؼ يف إجابات اؼبدرسني زعى بنود ىذا البند، كلشن منظم اإلجابات تبني أف اؼبدرسني 

 .ينا وف من ضغوط  فسية  ميجة ؽبذا النامل، كىذا ما توضحو  مائج مناعبة بيا ات البنود اؼبنمعية ؽبذا البند

من اؼبدرسني غالبا ما ينا وف من ضغط  فسل بسب  % 57.8  أف77 البند رقم   مائجيمبني من        حيث 
منهم أحيا ا يمنرضوف لضغط  فسل بسب ىذا  % 34.5ك سبة ، اجملمعع قبل من لععدرس السيئة  ظرةاؿ

كىو ، 3.75 قدر بػػػػػػػاؼبششل، كدبموسط حسايب  ينا وف من ىذا الفقط  % 7.8 اؼبششل، يف حني قبد أف
كىذا ما يؤكد أف اؼبدرس اعبزائرم يناين من النظرة السيئة لععجمعع  ،أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود

  .إليو كإذل مهنة المدريس يف حد ذاهتا

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل  ميجة  % 57.8أف  76         كعا يمضح من البند رقم
منهم أحيا ا ينا وف من ضغوط  ميجة ؽبذا النامل، يف حني  % 32.2، ك سبة االجمعازية هتمكافـ ضنفؿ

فقط ال ينا وف من ضغط  فسل بسبب ىذا النامل؛ كقد بعغ اؼبموسط اغبسايب ؽبذا البند  % 10قبد أف 
كىذا يدؿ زعى أف اىمزاز كضنف مشا ة اؼبدرس  ،كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، 3.68

  .االجمعازية ذبنعة يشنر بالضغوط النفسية
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غالبا ما  من أفراد زينة الدراسة % 45أف  ،78        كزعى  فس اؼبنواؿ تقريبا يمضح من  مائج البند رقم 
 منهم أحيا ا يمنرضوف لضغوط % 20، ك اإلزبلـ كسائل يف ـبو المشهري يمنرضوف لضغوط  فسية  ميجة

 كىو أكرب من اؼبموسط 3.15ال ينا وف من ىذا اؼبششل، كدبموسط قدر بػػػػػػػػػ  % 25بسب ىذا النامل، ك سبة 
كىذا ما يؤكد زعى أف كسائل اإلزبلـ خاصة اؼبشموبة سانبم بششل كبري يف زيادة  ،زعى سعم تنقيط البنود

 .الضغوط الل يناين منها اؼبدرسني  ميجة لبلهتامات الل توجهها لو

 جاء أقل من 79        كزعى الرغم من أف اؼبموسط اغبسايب إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى البند رقم 
من أفراد زينة الدراسة ينا وف  % 34.4االٌ أ نا قبد أف  ،2.81اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود حيث بعغ 

، كعا قبد أف فقط اؼبادم باعبا بىم كاىمعاـ ىممهاـ يف بالمقصري ىماهتاـأحيا ا من ضغوط  فسية بسب 
من اؼبدرسني ال  % 35 ينا وف من ضغوط بسب ىذا النامل؛ كإذل جا ب ذلت قبد أف غالبا ما % 30.6

 .يمنرضوف ؽبذا اؼبششل

، أف اؼبدرس لععدرس اجملمعع  ضرة        كىشذا  سمنمج من خبلؿ  مائج المحعيل اإلحصائل لنبارات بند 
يمنرض لضغوط  فسية  ميجة اىمزاز مشا مو االجمعازية، حيث أصبح ينظر إليو بنظرة ضنف،  ظرا لوضنيمو 
اؼبادية كاإلجمعازية اؼبمد ية يف ضوء المحوالت الل يشهدىا اجملمعع اعبزائرم، باإلضافة إذل أف  ضرة اجملمعع 

ؼبهنة المدريس تغريت بند أف كاف ينظر اليها بنضره تقدير كاحرتاـ، كعا سانبم كسائل اإلزبلـ بدكر كبري يف 
تشويو صورة اؼبدرس من خبلؿ االهتامات الل تعصقها باؼبدرس، كىذا ما جنل  ضرة اجملمعع لععدرس زامل 

 . من النوامل اؼبسببة لعضغط النفسل لععدرسني

، ترتيب ىذه البنود  ضرة اجملمعع لععدرساخمبار فريدماف زعى البنود اؼبنمعية لبند         كقد أظهر تطبيق 
 . (14.5)كمموسطاهتا كعا يمضح من اعبدكؿ 

  المبلميذ،أكلياءب  اؼبدرسزبلقة زعى  مائج ـبمعف النبارات الل تنمعل لبند 2        كعا أظهر تطبيق إخمبار كا
 بني اؼبدرسني، يف تنرضهم لعضغط النفسل بسب زامل 0.01كجود فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول 

 . ضرة اجملمعع لععدرس؛ كىذا دليل زعى أف ىذا النامل يششل ضغطا  فسيا زعى اؼبدرسني
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 .لععدرس اجملمعع  ضرةترتيب فريدماف لعبنود اؼبنمعية لعبند  :(14.5) الجدوؿ رقم
 الترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػب متوسط الرتب البنود

 اجملمعع طرؼ من لععدرس السيئة النظرة .1 2,79 77

 لععدرس االجمعازية اؼبشا ة ضنف .2 2,69 76

 اإلزبلـ كسائل يف بت المشهري .3 2,36 78

 فقط اؼبادم باعبا ب كاىمعامت مهامت يف بالمقصري اهتامت .4 2,16 79

 

 

 كالل ؽبا يمضح من خبلؿ زرض  مائج احملور األكؿ اؼبمنعق بالنوامل اؼبسببة لعضغط النفسل لععدرسني        
أف اؼبدرسني ينا وف من الضغوط النفسية بسب صبعة من  زبلقة بالمغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية،

مسم  الل قبعم زن المغيريات الل النعلأزباء المغريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة المنعيعية، : النوامل ىل
، كالفيزيقية اؼبادية النعل ظركؼكالزمبلء،  إلدارةبا  اؼبدرسزبلقة، المبلميذ  كمسمولسعوؾاؼبنظومة المنعيعية، 

، كقد بعغم  سبة اؼبدرسني الذين ينا وف من الضغوط لععدرس اجملمعع رة المبلميذ،  ظأكلياءب  اؼبدرسزبلقة
كىو أزعى من النقطة  ،(15.5)كعا يمضح يف اعبدكؿ رقم  261,07دبموسط قدر بػػػػػػػػ  ك% 89.44 النفسية

كبالمارل  ،ضغوط النفسيةؿينا وف من ا الفاصعة بني اؼبدرسني الذين ينا وف من الضغوط النفسية كالذين ال
ربققم الفرضية األكذل الل تنص زعى أف اؼبدرسني ينا وف من الضغوط النفسية  ميجة ؾبعوزة من النوامل الل 

 . ؽبا زبلقة بالمغيريات الل مسم اؼبنظومة الرتبوية

توزيع أفراد زينة الدراسة بني الذين ينا وف من الضغوط النفسية كالذين الينا وف من الضغوط: (15.5)    الجدوؿ رقم   
.          النفسية  

 لفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتا المشرار النسبة اؼبئوية اؼبموسط االكبراؼ

22,68 261,07 
 .فئة اؼبدرسني الذين ال ينا وف من الضغط النفسل .1 21 11.66%
 .فئة اؼبدرسني الذين ينا وف من الضغط النفسل .2 161  89.44%
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في مستويات الضغط النفسي بين المدرسين تبعا لبعض الخصائص  عرض نتائج تحليل التباين .2.2.5
  :الفردية
 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مسمويات الضغط النفسل بني  صم الفرضية الثا ية زعى        

ترصبة ىذه الفرضية إذل الفرضيات اؼبدرسني تبنا لبنض اػبصائص الفردية؛ كلئلجابة زعى ىذه الفرضية سيمم 
 :  اعبزئية الماليةةاإلحصائل
يف مسمويات الضغط النفسل ( α ≤ 0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول داللة  (1

 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري اعبنس

يف مسمويات الضغط النفسل ( α ≤ 0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول داللة  (2
 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري السن

يف مسمويات الضغط النفسل ( α ≤ 0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول داللة  (3
 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري اغبالة النائعية

يف مسمويات الضغط النفسل ( α ≤ 0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول داللة  (4
 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري اػبربة اؼبهنية

يف مسمويات الضغط النفسل ( α ≤ 0.05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية زند مسمول داللة  (5
 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري طبينة اؼبادة اؼبدرسة

 بالنسبة ؼبمغري T. Test (Student) (ت)    كمن أجل المأكد من صحة ىذه الفرضية، مت اسمخداـ اخمبار 
، بالنسبة لباقل اؼبمغيريات، كقد أفرزت النمائج ,ANOVA) (Analyse of Varianceاعبنس، كربعيل المباين 

 :زعى مايعل
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نتائج تحليل تباين إجابات المدرسين حوؿ مستوى التعرض للضغط النفسي تبعا لمتغير . 1.2.2.5
 :الجنس

.توزيع أفراد زينة الدراسة بني الذين يمنرضوف لعضغوط النفسية كالذين ال يمنرضوف لعضغوط: (16.5)رقم  الجدوؿ  
 اعبنس اؼبموسط اغبسايب االكبراؼ اؼبنيارم اػبطأ اؼبنيارم  درجة اغبرية Tقيعة  مسمول الداللة

 1,517- غري داؿ
178 

 ذكور 258,18 24,16 2,719

 إ اث 263,33 21,30 2,119

 
، زدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية تنزل ؼبمغري اعبنس حوؿ (16.5)        يمضح من اعبدكؿ رقم 

مسمول المنرض لعضغوط النفسية، دبنىن ال يوجد اخمبلؼ بني الذكور كاإل اث يف مسمول المنرض لعضغوط 
النفسية، كبالمارل دل تمحقق الفرضية اعبزئية األكذل الل تنص زعى كجود فركؽ ذات داللة احصائية تبنا ؼبمغري 

 .اعبنس
        حيث قبد أف كل اؼبدرسني يمنرضوف لعضغوط النفسية كىذا ما يمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب، 

اؼبقدر بػػػػ  (الدرجة الفاصعة)ىو أكرب من اؼبموسط النظرم ك 258,18حيث قدر اؼبموسط اغبسايب لعذكور بػػػ 
. كىو أكرب من اؼبموسط النظرم 263,33 ك فس الشلء بالنسبة لئل اث حبيث بعغ اؼبموسط اغبسايب ،237
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نتائج تحليل تباين إجابات المدرسين حوؿ مستوى التعرض للضغط النفسي تبعا لمتغير  .2.2.2.5 
 .السن، الحالة العائلية، الخبرة المهنية، المادة المدرسة

اغبالة النائعية،   ربعيل تباين إجابات اؼبدرسني حوؿ مسمول المنرض لعضغط النفسل تبنا ؼبمغري السن،:(17.5)جدوؿ رقم 
 .اػبربة اؼبهنية، اؼبادة اؼبدرسة

 الداللة Fقيمة  متوسط المربعات  الحريةدرجات مجموع المربعات مصدر التباين المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاور
 

 السػػػػػػػػػػػػػػن 
  1567,727 5 7838,636 بني اجملعوزات

3,238 

 

 

,008 

 

 484,176 174 84246,564 داخل اجملعوزات

  179 92085,200 موعػػػػػػػػػػػػػػاؼبج

 
 الحالة العائلية

  1041,966 3 3125,897 بني اجملعوزات

1,760 

 

 

,157 

 

 591,999 176 104191,764 داخل اجملعوزات

  179 107317,661 موعػػػػػػػػػػػػػػاؼبج

 
 األقدميػة

  2463,973 4 9855,893 بني اجملعوزات

5,244 

 

 

,001 

 

 469,882 175 82229,307 داخل اجملعوزات

  179 92085,200 موعػػػػػػػػػػػػػػاؼبج

 
المادة 
 المدرسة

 2,170 1252,138 6 7512,831 بني اجملعوزات

 

 

,048 

 

 576,907 173 99804,830داخل اجملعوزات 

  179 107317,661موع ػػػػػػػػػػػػػػاؼبج

 

         

يمضح من خبلؿ ربعيل إجابات اؼبدرسني حوؿ مسمول الضغوط النفسية، حسب ممغري السن كعا ىٌو           
يف الشنور  (0.05)، كجود فركؽ ذات داللة احصائية زند مسمول داللة (17.5)مبني يف اعبدكؿ رقم 

 .اجملدكلة F احملسوبة أكرب من قيعة Fبالضغوط النفسية حسب ممغري السن، حيث جاءت قيعة 

، كقد أسفرت النمائج زعى أف الفئة لععقار ات البندية LSD        كؼبنرفة مصدر الفركؽ مت اسمخداـ اخمبار 
ىل األكثر تنرضا لعضغوط النفسية، كبالمارل ربققم  (36 – 32)ك( 31 – 27)الل ترتاكح أزعارىا ما بني 

 .الفرضية  اعبزئية األكذل الل تنص زعى كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري السن

، زدـ كجود فركؽ ذات داللة (17.5)        أما بالنسبة ؼبمغري اغبالة النائعية فيمضح من خبلؿ اعبدكؿ 
يف مسمول المنرض لعضغوط النفسية تبنا ؼبمغري اغبالة النائعية، حيث جاءت  (0.05)احصائية زند مسمول 

كبالمارل دل تمحقق الفرضية اعبزئية الثا ية الل تنص زعى كجود فركؽ . اجملدكلة F  من قيعةقلاحملسوبة أ Fقيعة 
 .بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغيري اغبالة النائعية
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        كزعى النقيض من ذلت فقد تبني من خبلؿ ربعيل تباين إجابات اؼبدرسني حوؿ مسمول الضغوط 
، كجود فركؽ ذات داللة احصائية زند (17.5)النفسية، حسب ممغري األقدمية كعا ىٌو مبني يف اعبدكؿ رقم 

 Fيف مسمول المنرض لعضغوط النفسية حسب ممغري األقدمية، حيث جاءت قيعة  (0.01)مسمول داللة 

 .اجملدكلة F احملسوبة أكرب من قيعة

، كقد أكضحم النمائج اؼببوبة يف لععقار ات البندية LSD        كؼبنرفة مصدر الفركؽ مت اسمخداـ اخمبار 
 5-1كالفئة الل ؽبا أقدمية  ترتاكح ما بني  سنوات  10-6أف الفئة الل ؽبا أقدمية ترتاكح بني ، (19.5 )اعبدكؿ 

كجود فركؽ ذات  زعى الل تنصاعبزئية الثالثة، تارل ربققم الفرضية اؿكب. ىل األكثر تنرضا لعضغوط النفسية
 .داللة إحصائية بني اؼبدرسني يف مسمول المنرض لعضغوط النفسية

        أما بالنسبة ؼبمغري اؼبادة اؼبدرسة فقد اتضح من خبلؿ ربعيل تباين إجابات اؼبدرسني، أ و ال توجد فركؽ 
، كىذا ما اجملدكلة F احملسوبة أكرب من قيعة F حيث جاءت قيعة 0.05ذات داللة احصائية زند مسمول 

كبالمارل دل تمحقق الفرضية اعبزئية اػبامسة الل تنص زل كجود فركؽ . (17.5)يمضح  من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 .بني اؼبدرسني يف مسمول المنرض لعضغوط النفسية تبنا ؼبمغري اؼبادة اؼبدرسة من طرؼ اؼبدرسني

 .  مائج اؼبقار ات البندية ؼبمغري األقدمية(:19.5)الجدوؿ 
اتػػػػػػػػػػػػػػالفئ فركؽ اؼبموسطات اػبطأ اؼبنيارم مسمول الداللة ئةػػػػػػػػػػػػػػػالف   

,011 6,504 16,808
*
 1-5  

20,753 5,409 000,  سنة فأكثر21
*
 10-6 

,049 5,079 10,076
*
 15-11 

,488 5,098 3,545 16-20 

(                                                                                                             α ≤ 0.01)الفركؽ دالة زند مسمول مننوية **   

 

كجود فركؽ ذات داللة احصائية يف مسمول المنرض لعضغوط النفسية تبنا  مائج اؿيمضح من خبلؿ           
لبنض اػبصائص الفردية، كقد سجعم الفركؽ يف كل من اػبربة اؼبهنية كالسن، حيث اتضح أف اؼبدرسني 

 10الذين لديهم خربة مهنية طويعة ىم األقل تنرضا لعضغوط النفسية مقار ة مع الذين تقل خربهتم اؼبهنية زن 
 سنة تنودكا زعى ـبمعف الظركؼ 16سنوات، كردبا ينود ىذا لشوف اؼبدرسني الذين تزيد خربهتم اؼبهنية زن 

أما بالنسبة لعسن فقد تبني أف الفئات النعرية السيئة الل سبارس فيها مهنة المدريس يف اؼبدارس اعبزائرية، 
الصغرل ىل األكثر تنرضا لعضغوط النفسية، كردبا ينود ىذا لنقص اػبربة لدل اؼبدرسني األصغر سنا، كىذا ما 

 .هبنعهم ال يبعشوف القدرة الشافية لعمحشم يف ـبمعف الظركؼ احمليطة دبهنة المدريس
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        أما بالنسبة لعحالة النائعية كاعبنس كطبينة اؼبادة اؼبدرسة، فقد تبني زدـ كجدكد فركؽ ذات داللة 
احصائية بني اؼبدرسني يف مسمول المنرض لعضغط النفسل تبنا ؽبذه اؼبمغريات؛ كمن مث يبشن القوؿ أف الفرضية 

الل تقوؿ بوجدكد فركؽ بني اؼبدرسني يف مسمول المنرض لعضغط النفسل تبنا لبنض اػبصائص الفردية قد 
 .ربققم

  : المحور الثانينتائجعرض  .3.2.5
من أجل المحقق من ك، "اؼبدرسني ينا وف من أزراض الضغط النفسل"         صم الفرضية الثالثة زعى أف 

ىذه الفرضية قعنا بمحعيل إجابات زينة الدراسة زعى ؿبور األزراض الناصبة زن الضغوط النفسية الل اأمععها 
اسمبياف الدراسة من أجل المأكد من مدل ظهورىا زند اؼبدرسني، كىذا باالزمعاد زعى النسب اؼبئوية 

 .كاؼبموسطات اغبسابية
، كالبند الثاين (اعبسعية)كيمشوف احملور الثاين من أربنة أبناد، البند األكؿ يبثل األزراض الفسيولوجية         

يشعل األزراض السعوكية، كالبند الثالث يشعل األزراض اال فنالية، كالبند الرابع يشعل األزراض اؼبنرفية 
 : سمنرضها فيعا يعل
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 :(الفسيولوجية)عرض نتائج البعد األوؿ األعراض . 1.1.2.2.5
.األزراض الفسيولوجية(: 20.5)الجدوؿ رقم   

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
  41 81 31 22 5 *ت  .الموتر .1 

3,73 
 

1,035 
 % 2,8 12,2 17,2 45,0 22,8 

.األرؽ .2  1,045 3,68 32 90 40 4 14 *ت 

% 7,8 2,2 22,2 50,0 17,8 

 النـو اؼبمقطع، النـو )النـو اضطرابات. 3
.(.الزائد النـو قصرية، لفرتات  

 985, 3,70 36 77 53 5 9 *ت

% 5,0 2,8 29,4 42,8 20,0 

 اإلفراط الشهية، فقداف )األكل اضطرابات .4
  .(األكل يف

 1,006 3,50 36 41 89 5 9 *ت

% 5,0 2,8 49,4 22,8 20,0 

 اؼبندة، يف الـآ )اؽبضعل اعبهاز اضطرابات .5
  .(....ةاغبعوض الغازات،

 1,144 3,56 41 63 40 27 9 *ت

% 5,0 15,0 22,2 35,0 22,8 

.كاغبنجرة الفم جفاؼ .6  1,055 3,60 44 49 63 19 5 *ت 

% 2,8 10,6 35,0 27,2 24,4 

.(اػبفقاف )القعب  بضات اضطراب .7  1,054 3,46 35 41 90 00 14 *ت 

% 7,8 0,0 50,0 22,8 19,4 

 1,349 2,97 35 23 55 35 32 *ت  .النفس بقصر الشنور .8

% 17,8 19,4 30,6 12,8 19,4 

.بالدكار الشنور .9  1,051 3,37 31 37 93 5 14 *ت 

% 7,8 2,8 51,7 20,6 17,2 

.الشمابة أثناء اليد ارتناش .10  1,292 3,29 44 31 58 27 20 *ت 

% 11,1 15,0 32,2 17,2 24,4 

.(الرأس آالـ )الصداع .11  1,008 3,67 44 50 77 00 9 *ت 

% 5,0 0,0 42,8 27,8 24,4 

.الدرس إلقاء أثناء النناس. 12  1,035 3,73 41 81 31 22 5 *ت 

% 2,8 12,2 17,2 45,0 22,8 

.الدكخة .13  1,046 3,67 32 89 41 4 14 *ت 

% 7,8 2,2 22,8 49,4 17,8 

 982, 3,69 35 77 54 5 9 *ت .النينني يف أالـ. 14

% 5,0 2,8 30,0 42,8 19,4 

.الدائم المنب .15  1,000 3,49 35 41 90 5 9 *ت 

% 5,0 2,8 50,0 22,8 19,4 

.الظهر آالـ .16  1,144 3,56 41 63 40 27 9 *ت 

% 5,0 15,0 22,2 35,0 22,8 

.اؼبنخفضة اغبرارة درجات يف حىت المنرؽ .17  1,055 3,60 44 49 63 19 5 *ت 

% 2,8 10,6 35,0 27,2 24,4 

.اؼبفاصل أالـ .18  1,059 3,47 36 41 89 00 14 *ت 

% 7,8 0,0 49,4 22,8 20, 

.الدـ ضغط ارتفاع .19  1,358 2,98 36 23 54 35 32 *ت 
 
 % 17,8 19,4 30,0 12,8 20,0 

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع
 

66,52 14,99 
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أظهرت اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات األزراض الفسيولوجية الل تظهر زعى اؼبدرسني  ميجة تنرضهم         
 أف أغعب مموسطات إجابات اؼبدرسني زعى ىذا البند ،(20.5)لعضغط النفسل، كاؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 

كا م أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كقد مشعم األزراض الفسيولوجية األزراض المالية مرتبة زعى 
 : حسب درجة ظهورىا لدل أفراد زينة الدراسة

من أفراد زينة الدراسة  % 67.8 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,73ػػػػػػ دبموسط قدر ب الموتر. 1
من اؼبدرسني ال  % 15 منهم أحيا ا يشنركف بالموتر، يف حني قبد أف % 17.2ك، غالبا ما يشنركف بالموتر
 .ينا وف من ىذا اؼبششل

من   % 67.8 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,73ػػػػػػ دبموسط قدر ب الدرس إلقاء أثناء النناس .2
 أثناء لنناسمنهم أحيا ا يشنركف با % 17.2ك، الدرس إلقاء أثناء النناسأفراد زينة الدراسة غالبا ما يشنركف ب

 .من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 15 يف حني قبد أف ،الدرس إلقاء

 حيث اتضح من ،3,70ػػػػػػ دبموسط قدر ب (الزائد النـو قصرية، لفرتات النـو اؼبمقطع، النـو )النـو اضطرابات .3
منهم  % 29.4من أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ىذا اؼبششل، ك % 62.8خبلؿ ربعيل النمائج أف 

 .من اؼبدرسني ليس لديهم ىذا اؼبششل % 7.8 يف حني قبد أف أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل،

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يشنركف  % 62.2، حيث قبد أف 3,69 دبموسط قدر بػػػػػػػػ النينني يف أالـ .4
فقط من اؼبدرسني  % 7.8 ، يف حني قبد أفالنينني يف منهم أحيا ا يشنركف بآالـ % 30ك، النينني يف بآالـ

 .ليس لديهم ىذا اؼبششل

من أفراد زينة الدراسة  % 67.8 حيث يمضح من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,68ػػػػػػ  دبموسط قدر باألرؽ. 5
من اؼبدرسني ال  % 10 رؽ، يف حني قبد أفاألمنهم أحيا ا يشنركف ب % 22.2ك، رؽاألغالبا ما ينا وف من 

 .ينا وف من ىذا اؼبششل

من أفراد  % 67.8 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,67ػػػػػػ دبموسط قدر ب (الرأس آالـ )الصداع. 6
، يف حني قبد الصداعمنهم أحيا ا يشنركف ب %17.2ك، (الرأس آالـ )الصداعزينة الدراسة غالبا ما يشنركف ب

 .من اؼبدرسني ليس لديهم ىذا اؼبششل % 15 أف
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من أفراد زينة الدراسة  % 67.2 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,67ػػػػػػ  دبموسط قدر بالدكخة. 7
من  % 9 منهم أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل، يف حني قبد أف % 22.8ك، لدكخةغالبا ما يشنركف با

 .اؼبدرسني فقط ليس لديهم ىذا اؼبششل

من أفراد  % 51.6 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,60ػػػػػػ دبموسط قدر ب كاغبنجرة الفم جفاؼ. 8
 الفم جفاؼمنهم أحيا ا ينا وف من  % 35ك، كاغبنجرة الفم جفاؼزينة الدراسة غالبا ما ينا وف من 

 .من اؼبدرسني ال يظهر لديهم ىذا اؼبششل % 13.4 ، يف حني قبد أفكاغبنجرة

 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,60ػػػػػػ  دبموسط قدر باؼبنخفضة اغبرارة درجات يف حىت المنٌرؽ. 9
منهم أحيا ا  % 35ك، اؼبنخفضة اغبرارة درجات يف حىتمن أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرقوف  % 51.6

 .من اؼبدرسني ليس لديهم ىذا اؼبششل % 13.4 ينا وف من ىذا اؼبششل، يف حني قبد أف

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما  % 57.8 حيث يمضح من النمائج أف ،3,56ػػػػػػ دبموسط قدر ب الظهر آالـ. 10
من اؼبدرسني  % 20 منهم أحيا ا ينا وف من آالـ الظهر، يف حني قبد أف % 22.2ك، الظهر آالـينا وف من 

 .ليس لديهم ىذا اؼبششل

من أفراد  % 57.8 حيث يظهر من ربعيل النمائج أف ،3,56ػػػػػػ قدر ب دبموسط اؽبضعل اعبهاز اضطرابات. 11
منهم أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل، يف حني قبد  % 22.2ك، الظهر آالـزينة الدراسة غالبا ما ينا وف من 

 .من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 20 أف

من أفراد زينة  % 42.8 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,50ػػػػػػ دبموسط قدر ب األكل  اضطرابات.12
، يف حني األكل اضطراباتمنهم أحيا ا ينا وف من  % 49.4ك، األكل اضطراباتالدراسة غالبا ما ينا وف من 

 .من اؼبدرسني فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 7.8 قبد أف

من أفراد زينة  % 42.2 كقد اتضح من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,49ػػػػػػ دبموسط قدر ب الدائم المنب .13
 ، يف حني قبد أفالدائم المنبمنهم أحيا ا ينا وف من  % 50ك، الدائم المنبالدراسة غالبا ما ينا وف من 

 .من اؼبدرسني فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 7.8
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من أفراد زينة  % 42.8 حيث يمبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,47ػػػػػػ دبموسط قدر ب اؼبفاصل الـأ .14
 ، يف حني قبد أفىذا اؼبششلمنهم أحيا ا ينا وف من  % 49.8ك، اؼبفاصل الـآالدراسة غالبا ما ينا وف من 

 .من اؼبدرسني فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 7.8

من   % 42.2 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,46ػػػػػػ  دبموسط قدر بالقعب  بضات  اضطراب.15
منهم أحيا ا ينا وف من  % 50ك، القعب  بضات اضطرابأفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من مششل 

 .من اؼبدرسني فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 7.8 ، يف حني قبد أفالقعب  بضات اضطراب مششل 

من أفراد  % 37.8 حيث يمبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,37ػػػػػػ  دبموسط قدر ب اإلحساس بالدكار.16
منهم أحيا ا ينا وف من ىذا اؼبششل، يف حني قبد  % 51.7ك، زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من ىذا اؼبششل

 .من اؼبدرسني فقط ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 10.6 أف

من  % 41.6 حيث يمضح من خبلؿ ربعيل النمائج أف ،3,29ػػػػػػ  دبموسط قدر بالشمابة أثناء اليد  ارتناش.17
منهم أحيا ا ينا وف من  % 32.2ك، الشمابة أثناء اليد ارتناشأفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من مششل 

 .من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 21.1 ىذا اؼبششل، يف حني قبد أف

 كىو أقل  بقعيل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، حيث ،2,98ػػػػػػ دبموسط قدر ب الدـ ضغط ارتفاع .18
 30ك، الدـ ضغط ارتفاعمن أفراد زينة الدراسة غالبا ما ينا وف من  % 32.8تبني من خبلؿ ربعيل النمائج أف 

من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا  % 37.2 ، يف حني قبد أفالدـ ضغط ارتفاعمنهم أحيا ا ينا وف من  %
 .اؼبششل

 كىو أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، حيث يمضح ،2,97ػػػػػػ  دبموسط قدر بالنفس بقصر  الشنور.19
منهم  % 30.6ك، النفس بقصر من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يشنركف % 32.2من خبلؿ ربعيل النمائج أف 

 .من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 37.2 ، يف حني قبد أفالنفس بقصر أحيا ا يشنركف

        يمضح من خبلؿ ربعيل  مائج إجابات اؼبدرسني زعى بند األزراض الفسيولوجية الل تظهر زعى 
اؼبدرسني  ميجة تنرضهم لعضغط النفسل أف أغعب اؼبدرسني تظهر زعيهم األزراض اعبسعية بششل كاضح مع 
كجود تفاكت يف درجات ظهور ىذه األزراض، كىذا ما يمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب إلجابات اؼبدرسني 

 . 57اؼبقدرة بػػػػػ   من النقطة الفاصعةأكربكىو  ،66,52زعى ىذا البند كالذم قدر بػػػػػػ 
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 :(األعراض السلوكية)عرض نتائج البعد الثاني . 2.1.2.2.5
.األزراض السعوكية(: 21.5)الجدوؿ   

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

.الدراسل الفصل إذل الذىاب يف المأخر .20  1,130 2,38 5 25 57 40 53 *ت 

% 29,4 22,2 31,7 13,9 2,8 

 865, 3,11 14 32 98 32 4 *ت  .مسمعر بششل المبلميذ لـو .21

% 2,2 17,8 54,4 17,8 7,8 

 810, 3,59 28 59 84 9 00 *ت  .المبلميذ من المذمر كثرة .22

% 0 ,0 5,0 46,7 32,8 15,6 

 914, 3,64 28 85 41 26 00 *ت  .اؼبدرسة أكضاع من المذمر كثرة .23

% 0 ,0 14,4 22,8 47,2 15,6 

 861, 1,54 5 00 14 49 112 *ت   .إليها اغباجة دكف اؼبرضية النطل زعى اإلقباؿ .24

% 62,2 27,2 7,8 0 ,0 2,8 

 اؼبخصص الوقم ربعل زعى القدرة زدـ .25
.لعمدريس  

 1,003 2,93 14 23 98 26 19 *ت

% 10,6 14,4 54,4 12,8 7,8 

.حقيقل مربر دكف من النعل زن المغيب .26  957, 1,63 5 00 31 31 113 *ت 

% 62,8 17,2 17,2 0 ,0 2,8 

 1,091 1,52 25 00 00 9 146 *ت  .الدرس إلقاء أثناء المدخني يف الرغبة .27

% 81,1 5,0 0 ,0 0 ,0 13,9 

 كاؼبهدئة اؼبنشطة اؼبشركبات تناكؿ يف الرغبة .28
.(الشام القهوة،)  

 1,058 2,62 5 18 107 4 46 *ت

% 25,6 2,2 59,4 10,0 2,8 

.(اؼبهدئة األقراص )اؼبهدئات تناكؿ. 29  1,005 1,74 5 5 28 42 100 *ت 

% 55,6 23,3 15,6 2,8 2,8 

.(اؼبنومة األقراص )اؼبنومات تناكؿ .30  1,010 1,62 5 10 10 41 114 *ت 

% 63,3 22,8 5,6 5,6 2,8 

 1,155 2,65 10 35 51 50 34 *ت   .حبدة ؾبادلمو أك اؼبدير مواجهة ذبنب .31

% 18,9 27,8 28,3 19,4 5,6 

.بالشمم المبلميذ مناقبة .32  1,141 2,85 22 13 87 32 26 *ت 

% 14,4 17,8 48,3 7,2 12,2 

.حبدة المبلميذ ؾبادلة .33  842, 3,51 26 50 99 00 5 *ت 

% 2,8 0 ,0 55,0 27,8 14,4 

 1,058 3,44 23 78 44 25 10 *ت  .اإلدارية كالعوائح القوا ني من الششول كثرة .34

% 5,6 13,9 24,4 43,3 12,8 

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع
 

38,30 7,50 

 
        يمضح من خبلؿ اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات األزراض السعوكية الل تظهر زعى اؼبدرسني  ميجة 

تنرضهم لعضغط النفسل، أف  سبة منمربة من اؼبدرسني ال تظهر زعيهم األزراض السعوكية، حبيث تبني من 
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 خبلؿ اؼبناعبة اإلحصائية إلجابات أفراد زينة الدراسة زعى البنود اؼبنمعية ؽبذا البند كاؼببوبة يف اعبدكؿ 

 أف مموسطات أغعب النبارات كا م أقل من اؼبموسط زل سعم تنقيط البنود، حبيث قبد أف طبسة (21.5)
 :بنود فقط كا م مموسطاهتا أكرب من اؼبموسط  سمنرضها مرتبة فيعا يعل

 كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط ،3,64 دبموسط بعغ اإلدارية كالعوائح القوا ني من الششولكثرة  .1
 كالعوائح القوا ني من الششولمن أفراد زينة الدراسة يشثركف  % 62.8البنود، حيث أظهرت النمائج أف 

منهم ينمفل كجود ىذا  % 14.4 منهم يشمشوف أحيا ا من ىذا اؼبششل، يف حني قبد أف % 22.8، كاإلدارية
 .السعوؾ لديهم

، فقد اتضح كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود 3,59كثرة المذمر من المبلميذ، دبموسط قدر بػػػػػ  .2
يظهر  % 47.2من اؼبدرسني غالبا ما يمذمركف من المبلميذ، ك % 48.4من خبلؿ ربعيل  مائج ىذا البند أف 

 .فقط من اؼبدرسني ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهم % 5أحيا ا لديهم ىذا السعوؾ، يف حني قبد أف 

حيث يمضح من  كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، ،3,51دبموسط بعغ  حبدة المبلميذ ادلةمج .3
يظهر أحيا ا لديهم ىذا  % 55من اؼبدرسني غالبا ما هبادلوف المبلميذ حبدة، ك % 42.2 أف  مائج ىذا البند

 .   ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهمفقط من اؼبدرسني % 2.8السعوؾ، يف حني قبد أف 

من أفراد زينة  % 56.1ىرت  مائج ىذا البند أف ظفقد أ ،3,64المذمر من أكضاع اؼبدرسة دبموسط قدر بػػػػ  .4
منهم أحيا ا يمذمركف من أكضاع اؼبدرسة، يف حني  % 24.4، كالدراسة يشثركف من المذمر من أكضاع اؼبدرسة

 . ال يظهر لديهم ىذا السعوؾ % 19.5 قبد أف

، حيث كىو أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، 3,59لـو المبلميذ بششل مسمعر دبموسط قدر بػػػػػ  .5
 يظهر أحيا ا منهم % 54.4غالبا ما يظهر لديهم ىذا السعوؾ، كمن أفراد زينة الدراسة  % 25.6قبد أف 

  . من اؼبدرسني ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهم% 20كلديهم ىذا السعوؾ، 

        أما بالنسبة لبقية البنود الل تضعنم األزراض السعوكية الل تظهر زعى اؼبدرسني زند أنورىم 
بالضنط النفسل، فقد جاءت مموسطات إجابات أفراد زينة الدراسة زعيها أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط 
 :البنود، كىذا ينع أهنا ال تظهر بششل ممشرر زعى منظم أفراد زينة الدراسة، كىذا ما سموضحو النمائج المالية
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من  % 20.6 حيث قبد أف ،2,93س دبموسط قدر بػػػػػػ لعمدرم اؼبخصص الوقم ربعل زعى القدرةزدـ  .6
منهم أحيا ا ال  % 54.4س، كلعمدرم اؼبخصص الوقم ربعل زعى القدرة أفراد زينة الدراسة ليسم لديهم

 .من اؼبدرسني ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهم % 25يسمطينوف ربعل الوقم اؼبخصص لعمدريس، ك

من اؼبدرسني  % 19.4 ىرت  مائج ىذا البند أفظفقد أ ،2,85مناقبة المبلميذ بالشمم دبموسط قدر بػػػػػػ  .7
 ال يظهر % 32.2كيظهر أحيا ا لديهم ىذا السعوؾ،  منهم % 48.3غالبا ما يناقبوف المبلميذ بالشمم، ك

 .لديهم ىذا السعوؾ

من اؼبدرسني غالبا  % 25 كقد بينم النمائج أف ،2,65 ذبنب مواجهة اؼبدير أك ؾبادلمو حبدة دبموسط بعغ .8
 ال % 46.7ك يظهر أحيا ا لديهم ىذا السعوؾ، % 28.3ما يمجنبوف مواجهة اؼبدير أك ؾبادلمو حبدة، ك

  .يسعشوف ىذا السعوؾ

 % 16.7 كقد أظهرت  مائج ىذا البند أف ،2,38الدراسل دبموسط قدر بػػػػػػػ  الفصل إذل الذىاب يف المأخر .9

أحيا ا  يظهر لديهم ىذا السعوؾ،  % 31.7الدراسل، ك الفصل إذل الذىاب يفمن اؼبدرسني غالبا ما يمأخركف 
 . ينمفل لديهم ىذا السعوؾ% 51.6ك

 كفتناكؿممن أفراد زينة الدراسة فقط  % 5.6 حيث قبد أف ،1,74 دبموسط بعغ اؼبهدئات تناكؿ .10 
منهم ينمفل كجود ىذا  % 78.9 منهم يسعشوف ىذا السعوؾ أحيا ا، يف حني قبد أف % 15.6، كاؼبهدئات

 .السعوؾ لديهم

 من أفراد زينة الدراسة فقط % 8.3 فقد أظهرت النمائج أف ،1,62 دبموسط قدر بػػػػػػ اؼبنومات تناكؿ .11
منهم ينمفل كجود  % 86.1 منهم يسعشوف ىذا السعوؾ أحيا ا، يف حني قبد أف % 5.6، كاؼبنومات كفتناكؿم

 .ىذا السعوؾ لديهم

فقط أجابوا   % 13.9  بينم النمائج أفكقد ،1,52 الرغبة يف المدخني أثناء إلقاء الدرس دبموسط قدر بػػػػػػػ .12
من أفراد زينة الدراسة ال تشوف لديهم الرغبة  % 85.1بأهنم غالبا ما يرغبوف يف المدخني أثناء إلقاء الدرس، ك

 .يف المدخني أثناء إلقاء الدرس
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من فقط  % 2.8 أففقد أظهرت النمائج  ،1,63 دبموسط قدر بػػػػ حقيقل مربر دكف من النعل زن المغيب .13
 أحيا ا يسعشوف ىذا السعوؾ، يف حني % 17.2، كحقيقل مربر دكف من النعل زنأفراد زينة الدراسة يمغيبوف 

  .منهم ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهم % 80 قبد أف

من أفراد فقط  % 2.8 حبيث قبد أف ،1,54 دبموسط قدر بػػػػ إليها اغباجة دكف اؼبرضية النطل زعى  اإلقباؿ.14
منهم يسعشوف ىذا السعوؾ  % 7.2، كإليها اغباجة دكف اؼبرضية النطل زعى لوفقبزينة الدراسة غالبا ما م
 .منهم ينمفل كجود ىذا السعوؾ لديهم % 89.4 أحيا ا، يف حني قبد أف

يمضح من خبلؿ ربعيل  مائج إجابات اؼبدرسني زعى بند األزراض السعوكية الل تظهر زعى اؼبدرسني         
 ميجة تنرضهم لعضغط النفسل، أف اؼبدرسني ال تظهر زعيهم األزراض السعوكية بششل كاضح مع كجود 

تفاكت يف درجات ظهور ىذه األزراض، كىذا ما يمضح من خبلؿ مموسط إجابات اؼبدرسني زعى ىذا البند 
 .42اؼبقدرة بػػػػػ  من النقطة الفاصعة أقل كىو ،38,30كالذم قدر بػػػػػػ 
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 :عرض نتائج بعد األعراض االنفعالية. 3.1.2.2.5
.األزراض اال فنالية(: 22.5)الجدوؿ   

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

.بالشآبة الشنور. 35  98, 3,47 20 76 64 8 12 *ت 

% 6,7 4,4 35,6 42,2 11,1 

.بالوحدة الشنور .36  1,19 2,66 12 31 61 36 40 *ت 

% 22,2 20,0 33,9 17,2 6,7 

.النزلة إذل اؼبيل .37  1,12 2,19 8 15 41 56 60 *ت 

% 33,3 31,1 22,8 8,3 4,4 

.كالبشاء الصراخ يف الرغبة .38  1,03 2,06 8 00 54 51 67 *ت 

% 37,2 28,3 30,0  4,4 

.اؼبسمقبل من اليأس .39  1,03 3,02 8 49 85 14 24 *ت 

% 13,3 7,8 47,2 27,2 4,4 

.الشبلـ كثرة. 40  1,37 2,74 16 50 38 23 53 *ت 

% 29,4 12,8 21,1 27,8 8,9 

.الضحت كثرة.41  99, 2,30 4 10 70 48 48 *ت 

% 26,7 26,7 38,9 5,6 2,2 

.باإلحباط الشنور. 42  1,15 2,98 21 27 87 18 27 *ت 

% 15,0 10,0 48,3 15,0 11,7 

.اؼبسمقبل من اػبوؼ .43  1,02 3,06 16 34 93 19 18 *ت 

% 10,0 10,6 51,7 18,9 8,8 

موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمج  24,86 5,40 

 

        أظهرت اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات األزراض اال فنالية الل تظهر زعى اؼبدرسني  ميجة تنرضهم 
 أف أغعب مموسطات إجابات اؼبدرسني زعى ىذا البند ،(22.5)لعضغط النفسل كاؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 

كا م أقل من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، حبيث قبد أف ثبلث زبارات فقط كا م مموسطاهتا أكرب من 
 :  اؼبموسط كتمضعن ىذه النبارات اؼبظاىر اال فنالية المالية

من أفراد زينة  % 53.3 حيث تبني من خبلؿ ربعيل النمائح أف ،3,47ػػػػػػ دبموسط قدر بالشنور بالشآبة . 1
فقط  % 11.1 منهم أحيا ا يشنركف بالشآبة، يف حني قبد أف % 35.6ك، الدراسة غالبا ما يشنركف بالشآبة
 .من اؼبدرسني ال يشنركف بالشآبة
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من أفراد زينة  % 27.7حيث يمضح من خبلؿ النمائح أف  ،3,06 ػػػػػػدبموسط قدر ب اؼبسمقبل من اػبوؼ .2
، يف اؼبسمقبل من اػبوؼمنهم أحيا ا يشنركف  % 51.7ك، اؼبسمقبل من اػبوؼالدراسة غالبا ما يشنركف ب

 .ليس لديهم ىذا الشنور  % 20.6 حني قبد أف

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يشنركف   % 31.6حيث قبد أف  3,02 ػػػػػػدبموسط قدر ب اؼبسمقبل من اليأس. 3
ليس  % 21.1 ، يف حني قبد أفاؼبسمقبل من اػبوؼمنهم أحيا ا يشنركف ب % 47.2ك، اؼبسمقبل من اػبوؼب

 .لديهم ىذا الشنور

     أما باقل البنود فقد جاءت مموسطات إجابات اؼبدرسني زعيها أقل من اؼبموسط، كقد مشعم ىذه البنود 
   : اؼبظاىر اإل فنالية المالية كىل مرتبة زعى حسب درجة ظهورىا لدل اؼبدرسني

 غالبا ما يشنركف اؼبدرسني من % 26.7، حيث قبد أف 2,98 ػػػػػػ دبموسط قدر بباإلحباط الشنور .4
 . يظهر لديهم ىذا الشنور ال % 26.7أحيا ا يصابوف باإلحباط، ك % 48.3باإلحباط، ك

 غالبا ما يشثركف من الشبلـ، اؼبدرسني من % 36.7، حيث قبد أف 2,74 ػػػػػػ دبموسط قدر بكثرة الشبلـ .5
 .ليس لديهم ىذا النرض % 42.2أحيا ا يشثركف من الشبلـ، ك  % 21.1ك

 غالبا ما يشنركف اؼبدرسني من % 23.9، حيث قبد أف  سبة 2,66 ػػػػػػ دبموسط قدر ببالوحدة الشنور .6
 .يظهر لديهم ىذا الشنور ال % 42.2أحيا ا يشنركف بالوحدة، ك % 33.9بالوحدة، ك

 غالبا ما يظهر لديهم ىذا من اؼبدرسني % 7.8، حيث قبد أف 2,30 ػػػػػػ دبموسط قدر ب كثرة الضحت.7
 .يظهر لديهم ىذا النرض ال % 53.4أحيا ا يظهر لديهم، ك % 38.9النرض، ك

 غالبا ما يبيعوف إذل النزلة، من اؼبدرسني % 12.7، حيث قبد أف 2,19 ػػػػػػ قدر باؼبيل إذل النزلة دبموسط .8
 .يظهر لديهم ىذا النرض ال % 64.4أحيا ا يبيعوف إذل النزلة، ك % 22.8ك

 ما يشنركف بالوحدة، غالبا من اؼبدرسني % 4.4، حيث قبد أف 2,06 ػػػػػػ دبموسط قدر ببالوحدة الشنور .9
 .ليس لديهم ىذا الشنور % 65.5أحيا ا يشنركف بالوحدة، ك % 30ك
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        كحبساب مموسط إجابات أفراد زينة الدراسة زعى بند األزراض اال فنالية تبني أ و أقل من النقطة 
، كبالمارل يبشن القوؿ أف أغعب اؼبدرسني ال تظهر (22.5)، كعا يمضح يف اعبدكؿ رقم 27الفاصعة  اؼبقدرة بػػػ 

  . زعيهم األزراض اال فنالية

 :عرض نتائج بعد االعراض المعرفية. 4.1.2.2.5
األزراض اؼبنرفية(: 23.5)الجدوؿ   

 
بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

.الرتكيز صنوبة .44  1,118 3,23 16 65 67 8 24 *ت 

% 13,3 4,4 37,2 36,1 8,9 

.اؼبنعومات تذكر صنوبة .45  1,094 2,62 12 18 72 46 32 *ت 

% 17,8 25,6 40,0 10,0 6,7 

.لعمبلميذ األفشار إيصاؿ صنوبة. 46  986, 2,13 4 8 52 59 57 *ت 

% 31,7 32,8 28,9 4,4 2,2 

.لعنعل الدافنية البفاض. 47  1,054 3,11 12 54 75 19 20 *ت 

% 11, 10,6 41,7 30,0 6,7 

.اإلبداع زعى القدرة ضنف. 48  1,098 3,17 16 62 55 31 16 *ت 

% 8,9 17,2 30,6 34,4 8,9 

 كاألفشار اؼبنعومات فهم صنوبة .49
.اعبديدة  

 1,111 2,98 12 48 70 25 25 *ت

% 13,9 13,9 38,9 26,7 6,7 

.األفشار طرح يف اؼببادرة زدـ. 50  952, 3,13 4 70 63 31 12 *ت 

% 6,7 17,2 35,0 38,9 2,2 

.اال مباه تشمم .51  922, 3,16 4 65 83 12 16 *ت 

% 8,9 6,7 46,1 36,1 2,2 

 اؼبمنعقة القرارات ازباذ صنوبة .52
.بالمبلميذ  

 884, 3,08 12 38 87 39 4 *ت

% 2,2 21,7 48,3 21,1 6,7 

 إلقاء أثناء اؼبنعومات  سياف .53
.الدرس  

 793, 2,45 4 5 76 78 17 *ت

% 9,4 43,3 42,2 2,8 2,2 

 إلقاء مواصعة يف الرغبة فقداف .54
.الدرس  

 3,10 23 10 124 8 15 *ت
 

,969 

% 8,3 4,4 68,9 5,6 12,8 

موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمج  33,12 7,02 

 
اتضح من خبلؿ اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات األزراض اؼبنرفية الل تظهر زعى اؼبدرسني  ميجة تنرضهم         

 أف أغعب مموسطات إجابات اؼبدرسني زعى ىذا البند ،(22.5)لعضغط النفسل كاؼببوبة يف اعبدكؿ رقم 
كرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود، كفيعا يعل  سمنرض النبارات الل تمضعن اؼبظاىر اؼبنرفية أكا م 

 : مرتبة حسب درجة ظهورىا
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من أفراد زينة الدراسة  % 45 حيث تبني من خبلؿ النمائح أف ،3,23 دبموسط قدر بػػػػػػ الرتكيز صنوبة .1
 % 17.7 منهم أحيا ا هبدكف صنوبة يف الرتكيز، يف حني قبد أف % 37.2ك، غالبا ما هبدكف صنوبة يف الرتكيز

 .من اؼبدرسني ال ينا وف من ىذا اؼبششل

من أفراد زينة الدراسة غالبا   % 43.3حيث قبد أف   ،3,17 ػػػػػػدبموسط قدر بضنف القدرة زعى اإلبداع  .2
منهم أحيا ا ينا وف من ضنف القدرة زعى اإلبداع، يف  % 30.6ك، ما ينا وف من ضنف القدرة زعى اإلبداع

 .ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 26.1حني قبد أف 

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمشمم  % 38.3حيث قبد أف  ،3,16 ػػػػػػدبموسط قدر بتشمم اإل مباه  .3
ليس  %15.6 منهم أحيا ا ينا وف من تشمم اإل مباه، يف حني قبد أف % 46.1ك، ا مباىهم أثناء القاء الدرس

 .لديهم ىذا اؼبششل 

من أفراد زينة الدراسة يف  % 38.3حيث قبد أف  ،3,13 ػػػػػػ دبموسط قدر بزدـ اؼببادرة بطرح األفشار .4
 منهم أحيا ا ال يبادركف بطرح األفشار، يف حني قبد أف % 46.1ك، أغعب األحياف ال يبادركف بطرح األفشار

 .ليس لديهم ىذا اؼبششل % 15.6

من أفراد زينة الدراسة غالبا ما  % 36.7حيث قبد أف  ،3,11 ػػػػػػ ب قدرتوسطالبفاض الدافنية لعنعل مب .5
 منهم أحيا ا يشنركف بالبفاض الدافنية لعنعل، يف حني قبد أف % 41.7ك، يشنركف بالبفاض الدافنية لعنعل

 .ليس لديهم ىذا اؼبششل % 21.6

من أفراد زينة  % 18.4حيث قبد أف  ،3,10 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب الدرس إلقاء مواصعة يف الرغبة فقداف .6
 فقدافمنهم أحيا ا يشنركف ب % 68.9ك، الدرس إلقاء مواصعة يف الرغبة فقدافالدراسة غالبا ما يشنركف ب

 .ال ينا وف من ىذا اؼبششل % 12.7 ، يف حني قبد أفالدرس إلقاء مواصعة يف الرغبة

من أفراد زينة  % 18.4حيث قبد أف  ،3,08 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب بالمبلميذ اؼبمنعقة القرارات ازباذ صنوبة .7
 صنوبةمنهم أحيا ا يشنركف ب % 68.9ك، بالمبلميذ اؼبمنعقة القرارات ازباذ صنوبةالدراسة غالبا ما يشنركف ب

 .يف ذلت صنوبةليسم لديهم أية  % 12.7 ، يف حني قبد أفبالمبلميذ اؼبمنعقة القرارات ازباذ

  زعى سعم تنقيطكىو أقل من اؼبموسط ،2,98 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب اعبديدة كاألفشار اؼبنعومات فهم صنوبة .8 
 كاألفشار اؼبنعومات فهم  يفصنوبةمن أفراد زينة الدراسة غالبا ما يشنركف ب % 33.4البنود، حيث قبد أف 
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 ، يف حني قبد أفاعبديدة كاألفشار اؼبنعومات فهم  يفصنوبةمنهم أحيا ا يشنركف ب % 38.9ك، اعبديدة
  . يف ذلتصنوبةمن اؼبدرسني ليس لديهم  % 27.8

 زعى تنقيط البنود، حيث قبد أف كىو أقل من اؼبموسط ،2,62 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب اؼبنعومات تذكر صنوبة .9
منهم أحيا ا هبدكف  % 40ك، اؼبنعومات تذكريف  صنوبةهبدكف  من أفراد زينة الدراسة غالبا ما % 16.6
  . يف ذلتصنوبةمن اؼبدرسني ليسم لديهم  % 43.4 ، يف حني قبد أفاؼبنعومات تذكريف  صنوبة

 زعى سعم تنقيط كىو أقل من اؼبموسط ،2,45 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب الدرس إلقاء أثناء اؼبنعومات  سياف .10
، الدرس إلقاء أثناء اؼبنعومات  سياف من  ينا وفمن أفراد زينة الدراسة غالبا ما % 5البنود، حيث قبد أف 

من  % 52.7 ، يف حني قبد أفالدرس إلقاء أثناء اؼبنعومات  سياف من ينا وفمنهم أحيا ا  % 42.2ك
  .اؼبدرسني ليس لديهم ىذا اؼبششل

  % 6.6، حيث قبد أف كىو أقل من اؼبموسط ،2,45 ػػػػػػ ب قدرتوسطمب لعمبلميذ األفشار إيصاؿ صنوبة .11

منهم أحيا ا هبدكف  % 28.9ك، لعمبلميذ األفشار إيصاؿ  يفصنوبة من أفراد زينة الدراسة غالبا ما هبدكف
  .من اؼبدرسني ليس لديهم ىذا اؼبششل % 64.5 ، يف حني قبد أفلعمبلميذ األفشار إيصاؿ  يفصنوبة

 من خبلؿ ربعيل  مائج إجابات اؼبدرسني زعى بند األزراض اؼبنرفية الل تظهر زعى اؼبدرسني          يمبني
 ميجة تنرضهم لعضغط النفسل، أف  سبة منمربة من اؼبدرسني تظهر زعيهم األزراض اال فنالية مع كجود 

تفاكت يف درجات ظهور ىذه األزراض، كىذا ما يمضح من خبلؿ مموسط إجابات اؼبدرسني زعى ىذا البند 
 . 33اؼبقدرة بػػػػػ   من النقطة الفاصعة بقعيلكىو أزعى ،33,12كالذم قدر بػػػػػػ 

الل تظهر زعى اؼبدرسني  ميجة تنرضهم لعضغوط   األزراض  مائج ؿبورربعيليمضح من خبلؿ          
النفسية كالل تشعل األزراض السعوكية، األزراض اعبسعية، األزراض اإل فنالية، كاألزراض اؼبنرفية، أف ىناؾ 

تفاكت يف درجة ظهور ىذه األزراض، فقد أظهرت النمائج أف األزراض اعبسعية كاألزراض اؼبنرفية ىل األكثر 
ظهورا زعى اؼبدرسني، باؼبقار ة مع األزراض السعوكية كاال فنالية، كلشن بصفة زامة قبد أف اؼبدرسني تظهر 

زعيهم أثارا كأزراضا سعبية  ميجة تنرضهم لعضغوط النفسية، كىذا ما يمبني من خبلؿ مموسط إجابات زينة 
يمضح يف اعبدكؿ  كعا 162أكرب بقعيل من النقطة الفاصعة  اؼبقدرة بػػػػػ كىو  ،162,10الدراسة كالذم قدر بػػػػػػػػ 

 .كبالمارل ربققم الفرضية الل تنص زعى أف اؼبدرسني ينا وف من أزراض الضغط النفسل. (24.5)رقم 
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 .ترتيب فريدماف ألبناد األزراض الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 24.5)الجدوؿ رقم 
ضراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألعا المتوسط االنحراؼ متوسط الرتب  

األزراض اعبسعية  .1 66,52 14,99 3,91
األزراض الفشرية  .2 32,12 7,02 2,78
األزراض السعوكية  .3 38,30 7,50 2,16
األزراض اال فنالية  .4 24,86 5,40 1,16

 اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوع 162,10 23.80 

 

  :العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية و األعراض التي تظهر على المدرسين نتائجعرض . 4.2.5
توجد زبلقة ارتباطيو بني أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كدرجة " صم الفرضية الرابنة زعى أ و         

من أجل المحقق من ىذه الفرضية قعنا حبساب منامل اإلرتباط ك". ظهور أزراض الضغط النفسل لديهم
من أجل المنرؼ زعى ما إذا كا م ىناؾ زبلقة ارتباطيو بني تنرض اؼبدرسني لعضغوط Pearson بريسوف 

 :النفسية كدرجة ظهور األزراض لديهم، كفيعا يعل  سمنرض النمائج الل مت الموصل إليها
. مائج النبلقة االرتباطية بني الضغوط النفسية ك األزراض الل تظهر زعى اؼبدرسني(: 25.5)الجدوؿ رقم   

 المػػػػػػػػتغيرات المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري معامل االرتباط مستوى الداللة

 
 داؿ

 

0,19**
 

 فسيةػػالضغوط الن  256,67 24,48
 راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألع  162,10 23,80

 (α ≤ 0.01)االرتباط داؿ زند مسمول مننوية **       

بني أنور  0.01كجود زبلقة ارتباطيو اهبابية دالة احصائيا زند مسمول  (25.5)        يمضح من اعبدكؿ 
أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كععا  زادأم كععا اؼبدرسني بالضغط النفسل كدرجة ظهور األزراض لديهم، 

بني زادت درجة ظهور األزراض لديهم، كبالمارل ربققم الفرضية الرابنة الل  صم زعى كجود زبلقة ارتباطيو 
 .أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كدرجة ظهور أزراض الضغط لديهم
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 الطرؽ كاألساليب الل يبشن أف تساىم يف المخفيف من الضغوط :المحور الثالثنتائج عرض  .5.2.5
 .النفسية الل يناين منها اؼبدرسوف

. اغبعوؿ اؼبقرتحة لعمخفيف من الضغوط النفسية الل يناين منها اؼبدرسوف(: 26.5)الجدوؿ   
 

بدا األسئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 أ

درا
 نا

يانا
البا أح
 غ

ئما
 دا

سط
متو

ال
 

اؼ
حر

االن
 

.زبفيف الربامج الدراسية .1  851, 4,27 85 70 14 11 00 *ت 

% 0 ,0 6,1 7,8 38,9 47,2 

.المقعيل من حجم المبلميذ يف القسم .2  728, 4,53 116 47 13 4 00 *ت 

% 0 ,0 2,2 7,2 26,1 64,4 

توفري الشركط البلزمة لمطبيق طريقة المدريس .3
.بالشفاءات  

 936, 4,29 95 55 21 5 4 *ت

% 2,2 2,8 11,7 30,6 52,8 

زبصيص برامج تشوينية جادة قبل إحداث .4
  .أم تغيري

 994, 4,03 72 60 29 19 00 *ت

% 0 ,0 10,6 16,1 33,3 40,0 

إأراؾ اؼبدرس يف كل ما يمنعق باؼبنظومة .5
.المنعيعية  

 1,121 4,01 85 34 43 13 5 *ت

% 2,8 7,2 23,9 18,9 47,2 

.ربفيز كتشجيع اؼبدرس مننويا كماديا.6  1,122 4,21 104 31 32 4 9 *ت 

% 5,0 2,2 17,8 17,2 57,8 

المنديل يف القوا ني اؼبمنعقة بطريقة المنامل .7
.مع المبلميذ  

 1,180 3,94 80 41 37 13 9 *ت

% 5,0 7,2 20,6 22,8 44,4 

إهباد طريقة غبعاية األسماذ من المبلميذ .8
.كأكليائهم  

 1,126 4,01 86 32 44 13 5 *ت

% 2,8 
7,2 24,4 

17,8 47,8 

توفري الظركؼ اؼبادية اؼبناسبة داخل قازات .9
.المدريس  

 28 17 5 *ت
43 87 4,34 ,946 

% 2,8 9,4 15,6 
23,9 48,3 

تفنيل دكر صبنية أكلياء المبلميذ لعمواصل .10
.مع أكلياء المبلميذ  

 00 *ت
17 9 

50 104 4,06 1,137 

% 0 ,0 
9,4 5,0 

27,8 57,8 

اؼبدير، )تفنيل دكر اإلدارة اؼبدرسية .11
.(اؼبسازدين الرتبويني  

 30 19 4 *ت
37 90 4,06 1,127 

% 2,2 10,6 16,7 
20,6 50,0 

تنظيم برامج تشوينية جادة لععدرسني قبل .12
.كبند إحداث أم تغيري  

 00 *ت
13 18 

31 118 4,41 ,938 

% 0 ,0 7,2 10,0 17,2 65,6 

 
من أأهنا أف زبفف من الضغط النفسل         اتضح من خبلؿ اؼبناعبة اإلحصائية لبيا ات ؿبور اغبعوؿ الل 

 أف الطرؽ ،(26.5)كاؼببوبة يف اعبدكؿ رقم الذم يناين منو اؼبدرسني، كىذا حسب ما اقرتحو اؼبدرسني، 
كاألساليب الل يبشن أف زبفف من الضغوط النفيسة الل يناين منها اؼبدرسني  ميجة المغيريات الل مسم 

 :   اؼبنظومة الرتبوية سبثعم فيعا يعل
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حجم المقعيل من   ضركرة من اؼبدرسني %90.5 حيث اقرتح المقعيل من حجم المبلميذ يف القسم .1
 .المبلميذ يف األقساـ الدراسية

 .زبفيف الربامج الدراسيةمن اؼبدرسني ضركرة  % 86.1 حيث أكد زبفيف الربامج الدراسية .2
 أكلياء صبنيةتفنيل دكر  ضركرةمن اؼبدرسني  % 85.6 حيث أكد  أكلياء المبلميذصبنيةتفنيل دكر  .3

 .المبلميذ
 من % 83.4  كىذا ما مت اقرتاحو من قبل،توفري الشركط البلزمة لمطبيق طريقة المدريس بالشفاءات .4

 .أفراد زينة الدراسة
 82.8 ، كىذا ما مت اقرتاحو من قبلتنظيم برامج تشوينية جادة لععدرسني قبل كبند إحداث أم تغيري .5

 .من اؼبدرسني %
فيز كتشجيع اؼبدرس تح  ضركرةمن اؼبدرسني % 75  حيث أكدفيز كتشجيع اؼبدرس ماديا كمننوياتح .6

 . ماديا كمننويا
أفراد زينة من  % 72.2كىذا ما اقرتحة  ريس،توفري الظركؼ اؼبادية اؼبناسبة داخل قازات المد .7

 .الدراسة
تفنيل دكر اإلدارة  ضركرةمن اؼبدرسني  % 70.6  حيث أكدتفنيل دكر اإلدارة اؼبدرسية ضركرة .8

 .اؼبدرسية
 % 67.2، كىذا ما مت اقرتاحو من قبل المنديل يف القوا ني اؼبمنعقة بطريقة المنامل مع المبلميذ ضركرة .9

  .من اؼبدرسني
أراؾ إ  ضركرةمن اؼبدرسني % 66.1 ، حيث أكدأراؾ اؼبدرس يف كل ما يمنعق باؼبنظومة المنعيعيةإ .10

 . يف كل ما يمنعق باؼبنظومة المنعيعيةيناؼبدرس
 .من اؼبدرسني % 65.6 كىذا ما اقرتحو ، من المبلميذ كأكليائهماؼبدرسنيإهباد طريقة غبعاية  .11

         سمنمج من خبلؿ االقرتاحات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدرسني أف مششل اكمظاظ األقساـ من أكثر 
من األقساـ اؼبدرسة من طرؼ زينة الدراسة  % 26.7اؼبشاكل الل يناين منها اؼبدرس اعبزائرم، حيث قبد أف 

تراكح زدد المبلميذ فيها ما بني م من األقساـ % 53.3 تععيذ، ك سبة 41اغبالية يمجاكز فيها زدد المبلميذ 
 زدد كبري خاصة كأف اؼبناىج كالطرؽ اعبديدة يف المدريس تطعب أف ال يمجاكز زدد المبلميذ كىو ،40 – 36
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 تععيذ، كىذا ما يزيد من صنوبة تدريس المبلميذ بالطريقة اعبديدة، كمن اؼبؤكد أف ىذا 25يف القسم الواحد 
 .النائق سيششل ضغطا  فسيا لععدرس

        كعا ينمرب زدـ تناكف األكلياء مع اؼبدرسني غبل ـبمعف اؼبشاكل الدراسية ألبنائهم زامبل من النوامل 
الل تسبب الضغط لععدرسني، كىذا ما يمضح من خبلؿ اقرتاح اؼبدرسني لضركرة تفنيل دكر صبنية أكلياء 

المبلميذ، حىت تساىم يف دفع أكلياء المبلميذ لعمناكف مع اؼبدرسني غبل ـبمعف اؼبشاكل الل يمنرض ؽبا 
 .أبنائهم

        كعا اقرتح اؼبدرسني ضركرة توفري كل الشركط كالظركؼ اؼببلئعة لرتصبة كل المغيريات كالمجديدات الل 
مسم اؼبناىج كطرؽ المدريس زعى أرض الواقع، زن طريق توفري الوسائل المنعيعية اؼبناسبة لذلت، كذبهيز 

اخل، كىذا يدؿ زعى ... األقساـ الدراسية دبا يمناسب مع ذلت، كتنظيم برامج تشوينية فنالة ك اجنة لععدرس 
أف ظركؼ النعل الرتبوم يف اؼبدارس اعبزائرية تند من النوامل الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسني، لشوهنا ال 

 .تمبلءـ مع ـبمعف اؼبسمجدات الل ربدث يف اؼبنظومة المنعيعية

        باإلضافة إذل ذلت فقد أكد اؼبدرسني زعى ضركرة تشجينهم كربفيزيهم ماديا كمننويا، ككذا اأراكهم 
يف كل ما يمنعق باؼبنظومة المنعيعية، باإلضافة إذل ضركرة سن قوا ني ربعل اؼبدرس من كل اؼبخاطر الل قد 

 .تعحق بو خاصة من قبل المبلميذ كأكليائهم
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:مناقشة النتائج .3.5  
اسمنادا إذل اؼبناعبة اإلحصائية لنمائج الدراسة اغبالية، مت الموصل إذل النديد من اؼبنطيات الل تفسر         

زوامل اؼبششعة اؼبطركحة كذبيب زن النديد من المساؤالت اؼبطركحة يف موضوع الدراسة اغبالية، كسيمم من 
خبلؿ ىذا الننصر مناقشة تعت اؼبنطيات كمقار مها ببنض الدراسات الل ؽبا زبلقة دبوضوع الدراسة، مع 

تقدًن بنض المفسريات اسمنادا إذل بنض اؼببلحظات اؼبيدا ية الل ؽبا زبلقة دبوضوع الدراسة، كفيعا يعل زرض 
 :ؼبناقشة  مائج الدراسة

: مناقشة نتائج الفرضية األولى .1.3.6

صحة الفرضية األكذل، كالل مفادىا أف اؼبدرسني ينا وف من الضغوط أكدت  مائج الدراسة اغبالية         
النفسية  ميجة جملعوزة من النوامل الل ؽبا زبلقة بالمغيريات الل مسم اؼبنظومة الرتبوية؛ فقد اتضح أف 

من أفراد زينة الدراسة ينا وف من الضغوط النفسية، كىذه الضغوط ىل  ميجة جملعوزة من النوامل  % 89.44
الل ؽبا زبلقة بالظركؼ النامة لعنعل الرتبوم يف ظل ـبمعف المغيريات الل أهدهتا كالزالم اؼبدرسة اعبزائرية 

 .تشهدىا

        حيث بينم  مائج الدراسة اغبالية أف  سبة منمربة من اؼبدرسني غري راضني زن المغيريات الل أدخعم 
زعى اؼبنظومة المنعيعية، خاصة ما تنعق منها دبحمويات كحجم الربامج كاؼبناىج الدراسية، ككذلت طرؽ 

 لشوف ؿبمول اؼبناىج كالربامج المدريس، فقد اتضح من خبلؿ آراء اؼبدرسني أ و من الصنب تنفيذىا كتطبيقها،
الدراسية اعبديدة ال يمناسب مع زدد اغبصص اؼبقررة لو يف اؼبنهاج، كال مع قدرة المبلميذ االسمينابية، كعا أف 
طرائق المدريس اعبديدة صنبة المطبيق،  ظرا لضيق الوقم اؼبخصص لشل حصة دراسية، ككثرة زدد المبلميذ 

 .يف القسم الواحد، كزدـ توفر الوسائل الضركرية لمنفيذىا

فعن خبلؿ         باإلضافة إذل أ و دل هتيئ ؽبا اإلمشا ات كالظركؼ اؼبناسبة لرتصبمها زعى أرض الواقع، 
اؼببلحظات اؼبيدا ية كاؼبقاببلت الل أجريم مع اؼبدرسني تبني أف أغعب اؼبدرسني الزالوا يمنامعوف بالطريقة 

القديبة يف المدريس كالل تنمعد أساسا زعى اإللقاء، ألف الطريقة اعبديدة يف المدريس ال يبشن تطبيقها زعى 
 تععيذ، يف حني أف طرائق المدريس 40أرض الواقع، فعنظم األقساـ الدراسية يقارب فيها زدد المبلميذ 

كىذا ما يمضح من ، (2005ىع، ) تععيذ 25اعبديدة تمطعب أف ال يمجاكز زدد المبلميذ يف القسم الواحد 



 

 242 

 المدريس لطريقة اؼبيداين المجسيد صنوبةخبلؿ  سبة اؼبدرسني الذين ينا وف من الضغوط النفسية بسب 
 .% 61.1 كالل قدرت بػػػػػ بالشفاءات

        كمن جهة أخرل فإف ؿبمويات اؼبناىج اعبديدة تمطعب توفر ؾبعوزة من الوسائل البلزمة لمنفيذىا، مثل 
أجهزة اإلزبلـ اآلرل كأبشة اال رت م كاألجهزة الناكسة، كىذا ما ال تموفر زعيو النديد من األقساـ الدراسية 
يف اؼبدارس اعبزائرية، كحىت كإف توفرت يف بنض اؼبموسطات الل أجريم فيها الدراسة اؼبيدا ية، فإهنا غالبا ما 

تبقى حشرا زعى اإلداريني فقط، كال تسمنعل إالٌ لغرض اقباز بنض األزعاؿ اإلدارية احملضة، كيف غالب 
األحياف ال تماح لععدرسني، كعا أف اؼبناىج الدراسية اعبديدة تمعيز بالشثافة كالطوؿ، حبيث قبد أف  سبة 

ينا وف من  % 54.9 من اؼبدرسني ينا وف من الضغوط النفسية بسب كثافة الربامج الدراسية، ك سبة % 62.7
 . طوؿ الربامج الدراسية

 هبدكف صنوبة يف تطبيق طريقة % 43.8        زيادة زعى ذلت فإف  سبة منمربة من اؼبدرسني قدرت بػػػػػ 
المدريس اعبديدة، كىذا راجع باألصل إذل زدـ اؼبامهم باؼبنعومات الشافية حوؿ مفهـو بداغوجيا الشفاءات 

 . كىل الطريقة اعبديدة يف المدريس
        كىشذا يمضح أف اؼبدرسني غري راضني زعى المغيريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة المنعيعية، كتنمرب 

مصدرا أك زامبل من النوامل الل تسبب ؽبم ضغطا  فسيا، كتمفق ىذه النميجة مع ما توصل إليو بنض 
 الذم ػبص خصائص الوظائف الل تسبب الضغط ككاف من بني ىذه (Rigio)رهبيو الباحثني السابقني مثل 

اػبصائص خاصية المغيري المنظيعل، حبيث أكد أف الوظائف الل تمعيز بالمغيري يف اؼبهاـ كاألدكار كأساليب 
 .(Huffman et al, 1997)النعل تسبب الضغط لؤلفراد الذين يشغعوهنا 

أف  Zaleznik, de Vries, & Woward( 1977)زاليز ت كدم فريز كىوارد         ككذلت أأار كل من 
 كمن أمثعة المغيريات الل تؤدم باألفراد إذل الشنور بالضغط إزادة ،المغيري المنظيعل سبب من أسباب الضغوط

النزاكم كابو ضبيداف،  )اخل...تنظيم اؼبؤسسة، تغيري يف أ ظعة النعل كأدكاتو، تغيري يف سياسات اؼبنظعة
2001.) 

 إذل أف أغعب مدرسل مادة النعـو الطبينية يف اؼبدارس اعبزائرية، (2006)أغبلؿ بوكرمة         كعا توصعم 
ليس لديهم الفهم الشايف لبداغوجيا الشفاءات، كىل الطريقة اعبديدة الل جاءت هبا المغيريات الل مسم 
 . النظاـ الرتبوم يف اعبزائر، كىذا ما يسبب ؽبم صنوبات يف تطبيق ىذه الطريقة، كىبعق لديهم ضغوطا  فسية
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        كقد أكدت  مائج الدراسة اغبالية أف المغيريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة الرتبوية قبعم زنها أزباء 
مهنية كبرية، حيث جاء زامل األزباء اؼبهنية الل قبعم زن ـبمعف المغيريات كاإلصبلحات الل أدخعم زعى 

؛ كيظهر ىذا 64.95اؼبنظومة المنعيعية، من أكثر النوامل اؼبسببة لعضغوط النفسية لععدرسني دبموسط قدر بػػػػػػػ 
جعيا من خبلؿ ربعيل  مائج بند األزباء اؼبهنية، كالل أسفرت زن كجود ؾبعوزة من النوامل الل تؤكد زعى أف 

 .اؼبدرسني ينا وف من ضغوط األزباء اؼبهنية

فقد أأارت النمائج إذل أف اؼبدة احملددة إلهناء اؼبقررات الدراسية غري كافية بسبب طوؿ الربامج كاؼبناىج         
من  % 69.5الدراسية اعبديدة، ككثرة المصحيحات  ميجة لعمقوًن اؼبسمعر لعمبلميذ، حيث قبد أف  سبة 

 % 65.6اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية بسب ضركرة المقٌيد باؼبدة احملددة إلهناء اؼبقرر الدراسل، ك سبة 

 % 60تنرضوف لضغوط  فسية بسب تصحيح زدد كبري من الواجبات كأكراؽ الفركض كاالخمبارات، ك سبة م

 .يمنرضوف لضغوط  فسية بسب صنوبة المقٌيد بالمقوًن اؼبسمعر

        حيث أكد أغعب اؼبدرسني الذين أجريم منهم اؼبقاببلت، أهنم غري راضني زن طريقة تقوًن المبلميذ، 
كالل اقرهتا المغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية، ألهنا ممنبة لععدرسني كلعمبلميذ زعى حد السواء، فهل ذبرب 

اؼبدرسني زعى إجراء فرضني كاخمبار لشل فصل دراسل باإلضافة إذل فرض منزرل لشل درس، إضافة إذل  قطة 
 .اؼبراقبة اؼبسمعرة، كىذا ينمرب زبأن كبريا زعى اؼبدرسني

        كعا أكضحم النمائج زعى أف  سبة كبرية من اؼبدرسني تناين من قعة األكقات اؼبخصصة لعراحة بسبب 
كثافة سازات النعل، ككثرة اؼبطالب اؼبعقاة زعى كاىل اؼبدرسني، كالل ذبرب اؼبدرسني يف كثري من األحياف إذل 

 من أفراد زينة الدراسة ينا وف من ضغط % 52.7 النعل لسازات طويعة خارج أكقات النعل؛ حيث قبد أف
 يمنرضوف لضغوط  فسية % 53.9 اضطرارىم لعقياـ دبهاـ المصحيح كالمحضري يف البيم، ك سبة فسل بسب 

تندد األدكار يمنرضوف لضغط  فسل بسبب  % 61.6، ك سبة لعمبلميذ اؼبقدمة كالواجبات الفركض كثرةبسب 
من اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية بسبب إزدادىم ؼبذكرات المدريس  % 53.4ك سبة الل يقوموف هبا، 

 .يوميا

       ضف إذل ذلت فإف المغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية قبم زنها ضركرة إجراء دكرات تشوينية ألجل 
أكدكا زعى زدـ  (% 47.2)توضيح كيفية تطبيق الربامج كاؼبناىج اعبديدة، إالٌ أف  سبة منمربة من اؼبدرسني 

جدية ىذه الربامج كالدكرات المشوينية، كغالبا ما ذبرل ىذه الدكرات المشوينية يف فرتات الراحة اؼبعنوحة 
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لععدرسني، كمن مث فهل تضييع ألكقات الراحة اؼبعنوحة ؽبم ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف زدـ جدية 
 . الربامج المشوينية تزيد من صنوبة تنامل اؼبدرسني مع الربامج الدراسية اعبديدة

        يمضح من خبلؿ ىذه النمائج أف المغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية ألقم بأزباء جديدة زعى 
كاىل اؼبدرسني، كقد أكدت النديد من الدراسات زعى أف األزباء اؼبهنية ىل زامل من النوامل الضاغطة، 

الل توصل فيها إذل أف ضغوط األزباء اؼبهنية من أكثر ( 2008)كمن بني ىذه الدراسات دراسة باىل سبلمل 
ممغريين أساسني  Mc Lean (1980)حدد ماؾ لني كعا اؼبصادر الل تسبب ضغوطا  فسية لععدرسني، 

النبء الشعل كزيادة : يؤدياف بالنامل إذل ذباكز حدكد االحمعاؿ، كبالمارل إذل ضغوط مرتبطة بالنعل نبا
 .حجم النعل اؼبطعوب اقبازه

        كزعوما تمفق  مائج ىذه الدراسة مع النديد من الدراسات الل تناكلم موضوع الضغوط النفسية مثل 
، كدراسة Nicole royer (2001)، دراسة  يشوؿ ركير Dinham Steve( 1992)دراسة د يهاـ سميف 
 حبيث توصعم  مائج ىذه الدراسات إذل ،(2004)دراسة  اصر الدين زبدم  ،(2003)زبيد زبد اهلل النعرم 

 . أف األزباء اؼبهنية من بني اؼبصادر اؼبسببة لعضغوط النفسية لععدرسني

كعا ينمرب زامل سعوؾ كمسمول المبلميذ، من بني النوامل الل ذبنل اؼبدرسني ينا وف من الضغوط         
النفسية، فقد جاء ىذا النامل يف اؼبرتبة الثا ية من حيث حجم كمسمول الضغوط الل يسببها لععدرسني 

أف زامل سعوؾ كمسمول المبلميذ يششل ضغطا  فسيا  حيث أظهرت النمائج ،43.82دبموسط قدر بػػػػػػ 
 .لععدرسني

من أفراد زينة الدراسة ينا وف من صنوبة المحشم يف   %58        فقد أأارت  مائج الدراسة اغبالية إذل أف 
يمنرضوف لضغوط  فسية  ميجة ال نداـ   %64.4المبلميذ بسب القوا ني اإلدارية اؼبنحازة لعمبلميذ، ك سبة 

اعبدية يف تطبيق النقوبات الصادرة ضد المبلميذ، كىذا ما ساىم يف زيادة سبرد المبلميذ زعى النظاـ اؼبدرسل 
بششل زاـ كزعى اؼبدرسني بششل خاص، كغالبا ما يظهر ىذا المعرد زعى أشل سعوكات غري الئقة كغري 

مقبولة مثل سب كأمم اؼبدرسني، كقد تصل إذل حد االزمداء سواء زن طريق اإلأارات كاأللفاظ الغري 
من اؼبدرسني أهنم غالبا ما  % 42.2اؼبهذبة، أك االزمداء اعبسدم، كىذا ما يمضح من خبلؿ تصريح 

 .يمنرضوف لضغوط  فسية  ميجة لعسعوكات السيئة الل يقـو هبا المبلميذ
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كعا أف ا نداـ الصرامة يف مناقبة المبلميذ، ساىم بششل كبري يف زيادة اسمهمار المبلميذ كزدـ المزامهم         
بأداء الواجبات الدراسية اؼبفركضة زعيهم، كبالمارل البفاض كتقهقر مسمواىم المنعيعل، كىذا ما ىبعق صنوبات 

من اؼبدرسني أهنم غالبا ما يمنرضوف لضغوط  فسية بسبب ضنف  % 23.9ممنددة لععدرسني، حيث أكد 
كىذا ما يؤثر سعبا زعى غالبا ما ينا وف من ضنف الدافنية لدل المبلميذ،  % 59.8 مسمول المبلميذ، ك سبة

 .سري النععية المنعيعية المنٌععية

 بطريقة المبلميذ تدريسمن أفراد زينة الدراسة زعى صنوبة  % 64.4         كيمضح ىذا من خبلؿ تأكيد 
 من اؼبدرسني أف المبلميذ هبدكف صنوبة يف اسميناب ؿبمويات الربامج % 31.7، كتصريح بالشفاءات اؼبقاربة

اعبديدة، كمن اؼبؤكد أف ىذا يزيد من ممازب اؼبدرس أل و مضطر ألف هبد طرقا مناسبة حىت يمعشن من جنل 
المبلميذ يسموزبوف ىذه الربامج، خاصة كأ و يف حالة ضنف  مائج المبلميذ يشوف أكؿ من توجو لو أصابع 

 .اإلهتاـ

         إضافة إذل ذلت فإف اؼبدرس يمنامل داخل القسم مع ؾبعوزة كبرية من المبلميذ، كل كاحد منهم لديو 
ظبات كفبيزات زبمعف زن اآلخر، كىذا ما ىبعق لديو صنوبات يف المنامل مع الفركؽ الفردية ؽبؤالء المبلميذ، 

 أهنم هبدكف صنوبة يف المنامل مع الفركؽ الفردية لعمبلميذ، كىذا ما ينرضهم من اؼبدرسني % 41.7فقد أكد 
 .لضغوط  فسية يف كثري من األحياف

        إف كل ىذه اؼبشاكل الناصبة زن سعوؾ المبلميذ سواء الدراسل أك األخبلقل الذم زرؼ تقهقرا كبريا 
يف السنوات األخرية، حيث أصبع النظاـ اؼبدرسل يمسامح كيمساىل مع كل السعوكات السيئة الل تصدر زن 
المبلميذ، كيف اؼبقابل دل يصغ أم قوا ني ربعل اؼبدرس من ىذه السعوكات السيئة، بل زعى النشس أصبحم 

توجو لو االهتامات كأصبح ىٌو اؼببلـ األكؿ كاألخري زن مسمول المنعيم يف اؼبدرسة اعبزائرية، كىشذا قبد أف 
حىت اؼبنايري القا و ية كاألخبلقية تغريت، فبند أف كاف اؼبدرس يعقى كل االحرتاـ من قبل المبلميذ أصبح اآلف 

يف كثري من األحياف ؿبل سخرية من طرؼ المبلميذ؛ إف كل ىذه النوامل من اؼبؤكد أهنا سمجنل اؼبدرس يشنر 
 .      دبسمويات زالية من الضغوط النفسية

دراسة د يهاـ         كقد أكدت النديد من الدراسات أف سعوؾ المبلميذ يبثل زامل ضغط لععدرس، مثل 
دراسة يوسف زبد الفماح ، (1998)يوسف حرب ؿبعد زودة   دراسة،Dinham Steve( 1992 )سميف
، Blase( 1984)ببلس دراسة  ،Antoniou et all( 2006)ا طو يو كآخركف كدراسة ، (1999)ؿبعد 
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، حيث توصعم ىذه (2004)زبدم  دراسة ،Kyriacou & Sutcliffes (1978)كرياكو كسوتشعيف دراسة 
الدراسات إذل أف طبينة النبلقة الل تربط اؼبنعم بالمبلميذ من أىم اؼبصادر الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسوف، 

 ، كاتساع مدل الفركؽ الفردية يف اسمنداداهتمالمبلميذ،  مسمولضنفكعا أكدت ىذه الدراسات زعى أف 
، ككذا ذباىامت السعبية الل تمسم بندـ احرتاـ اؼبنععني أك النظاـ اؼبدرسلكا  لديهم،كتدين مسمول الدافنية

القعق كالضغوط النفسية اكبطاط اؼبنايري األخبلقية لديهم من بني أىم النوامل الل ذبنل اؼبنععني ينا وف من 
 .بششل مسمعر

        كقد سانبم الظركؼ اؼبادية كالفيزيقية الل يبارس فيها اؼبدرسوف مهامهم المدريسية بششل كبري يف 
زيادة منا اهتم من الضغوط النفسية، حيث اتضح من خبلؿ  مائج الدراسة اغبالية أف اؼبدرسني غري راضني زن 

زدـ توفر الوسائل البلزمة ؼبعارسة اؼبهنة،  )ظركؼ النعل الرتبوم، سواءا ما تنعق منها بالظركؼ اؼبادية 
 ...(. قص المهوية، الضوضاء) أك الفيزيقية  (...اكمظاظ األقساـ، األجر غري مناسب

من  % 75 من اؼبدرسني أهنم ينا وف من ضغوط  فسية  ميجة الكمظاظ األقساـ، ك% 90        فقد أكد 
، كىل زدـ كجود قازات خاصة السمنعاؿ كسائل اإليضاح البلزمةاؼبدرسني يمنرضوف لضغوط  فسية بسب 

جد ضركرية لمنفيذ كتطبيق الربامج المنعيعية اعبديدة، كىذا حسب ما أكده أغعب اؼبدرسني؛ كقد أكد 
اؼبنععني أف ا نداـ القازات اػباصة السمنعاؿ ىذه الوسائل يساىم يف ضياع كقم كبري من اغبصة الدراسية، 

 . ؼبا تمطعبو زععية النقل كالرتكيب من كقم طويل

الوسائل البيداغوجية البلزمة لمطبيق الربامج من أفراد زينة الدراسة بندـ توفر  % 42.8        كعا أقر 
حيث صرح  من اؼبدرسني، % 37.8، كحىت كإف كجدت فهل غري كافية كغري مناسبة، كىذا ما أكده اعبديدة

النديد من اؼبدرسني أهنم كثريا ما يضطركف إذل االزمعاد زعى إمشا اهتم اػباصة حىت يوفركا بنض الوسائل 
البلزمة إلقباز بنض الدركس، كىذا ما يششل ؽبم زبئا ماديا، خاصة كأف الراتب الشهرم الذم يمقاضاه 

اؼبدرسوف ال يرقى إذل حجم اؼبمطعبات اؼبنيشية، يف ظل الظركؼ كالصنوبات اؼبادية الل ينيش فيها أغعبية أفراد 
اجملمعع اعبزائرم  ميجة لعمطورات االجمعازية كاالقمصادية اغبديثة، كما صاحبها من البفاض يف مسمول القدرة 

ال ينادؿ حجم األزباء الل تمطعبها مهنة يمقاضو و الذم  من اؼبدرسني أف األجر % 75الشرائية؛ كقد أكد 
 .، كىذا ما يسبب ؽبم ضغوطا  فسيةالمدريس
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        باإلضافة إذل كل ىذا، فإف بنض الظركؼ الفيزيقية لقازات المدريس غالبا ما تششل ضغطا  فسيا 
 ةكثرؿ ة  ميجةط  فسلكينا وف من ضغ ما غالبا من اؼبدرسني % 80لععدرسني، فقد أأارت النمائج إذل أف 

 الناصبة زن تشويش المبلميذ، كىذا ما يوتر أزصاب اؼبدرسني كيؤثر سعبا زعى قدرهتم زعى اال مباه الضوضاء
كالرتكيز، كعا أف اكمظاظ األقساـ الدراسية ساىم بقسط كبري يف  قص المهوية داخل األقساـ الدراسية، كىذا 

 (.% 44.4)ما أكده  سبة منمربة من اؼبدرسني 

        كعا كقد اتضح أف األقساـ الدراسية الل أجريم فيها الدراسة اغبالية تموفر فيها كسائل المدفئة، كىذا 
ألف أغعبية أفراد زينة الدراسة ال ينا وف من مششل المدفئة، كىذا ألء مموقع لشوف أغعب اؼبموسطات الل 

أجريم فيها الدراسة اؼبيدا ية تقع يف قعب الناصعة، كىل من اؼبؤكد تموفر زعى إمشا ات مادية ال تموفر زعيها 
 . مناطق أخرل زديدة من الوطن

        كزعى النعـو يبشن القوؿ أف ظركؼ النعل الرتبوم اؼبادية كالفيزيقية يف اؼبدارس اعبزائرية تششل ضغطا 
 & Runركف ككيسعاف، (2004) فسيا لععدرسني، كتمفق ىذه النميجة مع  مائج دراسات كل من زبدم 

Wiseman (1962) ، كرياكو ، (1996)ضبد حسن  نيم أزرفة ، (2001)زبد الفماح كزعاد الزغعوؿ
 حيث توصعم ىذه الدراسات إذل أف زدـ توفر الوسائل ،Kyriacou & Sutcliffes( 1978)كسوتشعيف 

المنعيعية البلزمة، كضغف الراكاتب ككذا الظركؼ الفيزيقية السيئة الل ينعل فيها اؼبدرسوف، تنمرب مصدرا من 
      .اؼبصادر الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسني

 ،كمن بني النوامل الل سانبم يف زيادة الضغوط النفسية لدل اؼبدرسني زبلقة اؼبدرس باإلدارة كالزمبلء        
حيث اتضح أف  سبة منمربة من اؼبدرسني تناين من الضغوط النفسية، سببها طبينة النبلقة الل تربطهم 

 .باإلدارة، كىذا راجع إذل ؾبعوزة من اؼبششبلت اإلدارية الل يواجهها اؼبدرسني

ازباذ   بسبينا وف من ضغط  فسل ما غالبا من اؼبدرسني % 52.8        حيث تبني من خبلؿ النمائج أف 
 بآرائهم، كعا اتضح أف  سبة منمربة من اؼبدرسني ينا وف من زدـ تقدير االدارة اإلدارة لعقرارات دكف األخذ

 .جملهوداهتم، كزدـ االىمعاـ دبطالبهم كاحمياجاهتم، إضافة لندـ توفري لظركؼ اؼببلئعة ؼبعارسة زععهم الرتبوم
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زدـ كفاية الموضيحات من اؼبدرسني ينا وف من  (% 43.3)        فقد أظهرت  مائج الدراسة أف 
 % 43.3 ، كعا اتضح أيضا أف(اؼبفمش) كاؼبنعومات اؼبمنعقة بالربامج الدراسية اعبديدة اؼبقدمة من طرؼ اؼبوجو

 .تدريسزدـ توفري اإلدارة لعظركؼ اؼبناسبة للمن أفراد زينة الدراسة غالبا ما يمنرضوف لضغوط  فسية، بسب 

        كيمضح من ىذه النمائج أف اإلدارة تند أحد النوامل اؼبهنية الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسوف، كىذا 
 ، لذلت فإف أم خعل يف النبلقات الل تربط اؼبدرس بالطاقماإلدارة زامل مهم كمؤثر يف حياة اؼبدرسلشوف 

بني اؼبدرس كاؽبيئة ، كعا أف النبلقات السيئة ؤثر حمعا زعى  فسية اؼبدرسماإلدارم لععؤسسة الرتبوية س
ضغوطا  فسية  يسبب كىذا سوؼ ،اإلدارية لععدرسة ذبنل اؼبناخ اؼبدرسل مشحوف بالموتر كالصرازات

 .لععدرسني

 دراسة يوسف ،(1996)ضبد حسن  نيم أزرفة         كقد جاءت ىذه النمائج مموافقة مع دراسات كل من 
زبد  (2000)اغبسن ؿبعد اؼبغيدم  ،(1999)، دراسة يوسف زبد الفماح ؿبعد (1998)حرب ؿبعد زودة 

 ،Harris & Halpin( 1985) ىاريس كىالبني (2004)زبدم    اصر الدين(2001)الفماح كزعاد الزغعوؿ 
حيث توصعم ىذه الدراسات إذل أف اإلدارة الرتبوية ىل مصدر من اؼبصادر الضاغطة الل يناين منها 

 .اؼبدرسني

كعا تبني أف زبلقة اؼبدرس بأكلياء المبلميذ من النوامل الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسوف، حيث         
اتضح من  مائج الدراسة أف أكلياء المبلميذ ال يولوف االىمعاـ الشايف بأبنائهم، حيث تبني من إجابات 

كعا أهنم ال يمناك وف مع ، ىم الل تواجو الدراسيةلعصنوبات، كغري مدركني  أبنائهمكفتابعم اؼبدرسني أف األكلياء ال
  .بنائهمألأشبلت المنعيعية ادلحل اؼبدرسني يف 

ينا وف من الضغوط  (% 68.4)        فقد أكدت  مائج الدراسة اغبالية أف أغعب أفراد زينة الدراسة 
غالبا ما  من أفراد زينة الدراسة % 67.8أف ، كعا قبد أف ممابنة األكلياء ألبنائهمالنفسية  ميجة لندـ 

من اؼبدرسني  % 57.8ـ، إضافة إذل أف  زعى اسمدزاءاتو األكلياءزدـ رديمنرضوف لضغوط  فسية بسب 
 .ردع السعوكات السيئة ألبنائهمؿزدـ تدخل األكلياء يمنرضوف لضغوط  فسية  ميجة ؿ

 كثريا ما يعوموف اؼبدرسني كيفسركف بأف سعوكاهتم سعبية ذباه أبنائهم،  بنض اآلباء        باإلضافة إذل أف
كىذا ما هبنل اؼبدرسني يشنركف بالضغوط النفسية  ميجة لذلت؛ فقد أظهرت النمائج أف  سبة منمربة من 
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، كعا قبد المطاكؿ العفظل من قبل بنض األكلياء غالبا ما يمنرضوف لضغط  فسل بسب( % 36.6 )اؼبدرسني
 من قبل ىمالعـو زعل إلقاءينا وف من الضغوط النفسية  ميجة  (% 33.9)أيضا أف  سبة منمربة من اؼبدرسني 

 .األكلياء يف حالة ضنف  مائج أبنائهم

دراسة زبد الفماح  ،اغبسن ؿبعد اؼبغيدم         كتمفق ىذه النمائج مع النديد من الدراسات، مثل دراسة
، حيث توصعم دراساهتم زن مصادر الضغوط (1990)كدراسة بسطا لورا س  ،(2001)كزعاد الزغعوؿ 

النفسية، إذل أف زدـ اىمعاـ كممابنة األكلياء ألبنائهم، ككذا زدـ تناكهنم مع اؼبنععني يف حل ـبمعف اؼبشاكل 
 .الدراسية الل يمنرض ؽبا أبنائهم، من أىم اؼبصادر الضاغطة الل يناين منها اؼبدرسني

        كيف ضل كل ىذه النراقيل كالصنوبات الل يواجهها اؼبدرسني، قبد أف اؼبشا ة االجمعازية لععدرسني ال 
ينا وف من  (% 57.8)ترقى إذل طبينة كأنبية الدكر الذم يقوموف بو، حبيث اتضح أف أغعب اؼبدرسني 

من اؼبدرسني غالبا ما يمنرضوف  % 57.8؛ كعا قبد أف االجمعازية هتمكافـ ضنفالضغوط النفسية  ميجة ؿ
 .إليهم  اجملمعع السيئة ظرةلضغوط  فسية بسب 

 اليـو أصبحم ال ربظى إال أهنا ، مهنة المدريس من اؼبهن اإل سا ية الراقية كالنبيعة        فنعى الرغم من أف
 اؼبسئوؿ كينمرب ،بالمقدير الذم كاف فبنوحا ؽبا من قبل، حيث أصبح اؼبنعم ؿبل اهتاـ مباأر من طرؼ اجملمعع

كعا أصبحم مهنة . كىذا ما أكدتو  سبة منمربة من اؼبدرسنياألكؿ زن تدىور اؼبسمول المنعيعل لعمبلميذ، 
المدريس من اؼبهن الغري مرغوب فيها، حبيث أصبح أغعب األفراد يمجهوف إذل ىذه اؼبهنة زن غري رضا كإمبا 

 .بسبب قعة فرص الموظيف يف اؼبهن األخرل

كقد سانبم كسائل اإلزبلـ بششل كبري يف تغيري  ظرة اجملمعع إذل مهنة المدريس من خبلؿ اؼبقاالت         
لل تنشر من حني ألخر يف النديد من اعبرائد، كالل تسلء يف كثري من األحياف إذل صورة اؼبدرس من خبلؿ ا

اخل، كربريض المبلميذ كاألكلياء ..حصر اىمعامات اؼبدرسني يف اعبا ب اؼبادم كاهتامهم بالمقصري ذباه المبلميذ
. بششل غري مباأر ضد اؼبدرسني

 المشهري   ميجةيمنرضوف لعضغوط النفسية (% 45)        فقد اتضح من النمائج أف  سبة منمربة من اؼبدرسني 
 بالمقصري ىماهتاـمن اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية  ميجة  % 30.6، كعا قبد أف اإلزبلـ كسائل يف ـبو
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إف ىذه النظرة السيئة لععدرس أضحم تششل زامبل ضاغطا  ،فقط اؼبادم باعبا بىم كاىمعاـ ىممهاـ يف
. زعى اؼبدرس كمصدرا لعموتر يؤثر سعبا زعى أداء اؼبدرس

سامح ، (2008)، باىل سبلمل (2004)        كتمفق ىذه النمائج مع دراسات كل من  اصر الدين زبدم 
، حيث توصعم ىذه الدراسات إذل (1990) بسطا لورا س ،(1996)ضبد حسن  نيم أزرفة  ؿبعد ؿبافضة،

 . أف اىمزاز اؼبشا ة االجمعازية كاالقمصادية لععدرس من بني أىم النوامل الضاغطة

:  مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 2.3.6 
فركؽ ذات داللة إحصائية يف مسمويات الضغط أأارت  مائج الفرض الثاين من ىذه الدراسة إذل كجود        

فقد أسفرت النمائج زن كجود فركؽ ذات داللة احصائية النفسل بني اؼبدرسني تبنا لبنض اػبصائص الفردية؛ 
 .بني أفراد زينة الدراسة تبنا ؼبمغري اػبربة اؼبهنية كالسن

 ىم األقل تنرضا لعضغوط النفسية مقار ة مع ،حيث اتضح أف اؼبدرسني الذين لديهم خربة مهنية طويعة       
الذين ليسم لديهم خربة طويعة يف المنعيم، كقد يشوف السبب يف ذلت أف اؼبدرسني ذكم اػبربة اؼبهنية الطويعة 
قد تنٌودكا زعى ـبمعف الظركؼ الل سبارس فيها مهنة المنعيم يف اؼبدارس اعبزائرية، كزايشوا ـبمعف الصنوبات 

 .كالنوائق كالمغيريات الل طرأت زعى  ظاـ المنعيم يف اعبزائر ىذا من جهة

كمن جهة أخرل فإف اؼبدرسني الذين مارسوا مهنة المنعيم ؼبدة تقل زن زشر سنوات كا وا األكثر تنرضا        
لعضغوط النفسية، كقد ينود ىذا إذل المغيريات الل سبس الربامج كاؼبناىج المنعيعية من حني ألخر منذ بداية 

زعهم يضطركف يف كل مرة إذل بذؿ جهودا مضازفة لشل يجالشركع يف إصبلح اؼبنظومة المنعيعية، كىذا ما 
 . يمعشنوا من مسايرة ىذه المغيريات

 الل توصل فيها إذل أف اؼبمخرجني حديثا ،(1990)كتمفق  مائج ىذه الدراسة مع دراسة بسطا لورا س        
 كزبمعف مع النديد من الدراسات الل توصعم إذل ؛أك صغار السن من اؼبنععني أكثر إحساسان بضغوط النعل

 يشوؿ ركير   مثل دراسة،أف اؼبدرسني الذين مارسوا مهنة المنعيم ؼبدة طويعة ىم األكثر تنرضا لعضغوط النفسية
(. 2008)، كدراسة باىل سبلمل Nicole Royer et all ( 2001) كآخرين

لسن فقد اتضح كجود فركؽ ذات داللة بني اؼبدرسني يف مسمول المنرض لعضغوط ا  لناملأما بالنسبة       
 كقد كا م ىذه الفركؽ لصاحل اؼبدرسني األصغر سنا، كقد ينود ذلت إذل  قص اػبربة لدل اؼبدرسني ،النفسية
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؛  كىذا ما هبنعهم ال يبعشوف القدرة الشافية لعمحشم يف ـبمعف الظركؼ احمليطة دبهنة المدريساألصغر سنا
 Antoniou( 2006)ا طو يو كآخركف ، كدراسة (1990)كتمفق ىذه النمائج مع  مائج دراسة بسطا لورا س 

et all.    

كدل تسجل أم فركؽ ذات داللة إحصائية بني اؼبدرسني فيعا ىبص ممغري اعبنس، حيث تبني أف كل        
اؼبدرسني ينا وف من ضغوط  فسية، كىذا ما يمضح من خبلؿ اؼبموسط اغبسايب، حيث قدر مموسط الذكور بػػػػػػ 

، ك فس الشيئ بالنسبة لئل اث 237اؼبقدر بػػػػ  (الدرجة الفاصعة)كىو أكرب من اؼبموسط النظرم  ،258,18
. كىو أكرب من اؼبموسط النظرم ،263,33حبيث بعغ مموسط اإل اث 

 ،(1998)يوسف حرب ؿبعد زودة   مثل دراسة،كتمفق ىذه النمائج مع  مائج بنض الدراسات السابقة       
، كالل توصعم  مائجها إذل زدـ (2007)كدراسة زبد القادر أضبد مسعم  (1990)بسطا لورا س  دراسة

كزبمعف  مائج الدراسة اغبالية مع ما  ؛كجود فركؽ بني اؼبنععني كاؼبنععات يف مسمول المنرض لعضغوط النفسية
، كدراسة زويد سعطاف اؼبشناف (1999)يوسف زبد الفماح ؿبعد أأارت إليو  مائج دراسات كل من 

، كدراسة زبد ؿبعد زساؼ  Nicole Royer et all ( 2001) ، كدراسة  يشوؿ ركير كآخرين(2000)
، كالل أكدت زعى كجود فركؽ بني اؼبنععني كاؼبنععات يف مسمول المنرض (2004)كىدل خالد زساؼ 

 .لعضغوط النفسية

كعا دل تسجل الدراسة اغبالية كجود فركؽ بني اؼبدرسني تبنا ؼبمغري اغبالة النائعية، كتمفق ىذه النميجة        
 ،(2007)كدراسة زبد القادر مسعم  (2006)، دراسة تغريد زعار (1996)مع دراسات كل من زبد زساؼ 

 إذل زدـ كجود فركؽ بني اؼبمزكجني كغري اؼبمزكجني، كجاءت ـبالفة لنمائج دراسات كل ت  مائجهاكالل توصل
 كالل توصعم إذل كجود فركؽ بني اؼبدرسني يف ،(2003)كدراسة العوزم  (2001)من زويد اؼبشناف 

.    مسمويات الشنور بالضغط النفسل تنزل إذل ممغري اغبالة النائعية

أما بالنسبة لطبينة اؼبادة اؼبدٌرسة فقد أسفرت  مائج الدراسة اغبالية زن زدـ كجود فركؽ بني اؼبدرسني        
تنزل لطبينة اؼبادة اؼبدرسة، كقد جاءت ىذه النميجة ـبالفة لعموقنات، كىذا  ظرا لشثافة مناىج بنض اؼبواد 

الدراسية مثل مادة العغة النربية كمادة الرياضيات كمادة النعـو اإلجمعازية، فغالبا ما هبد اؼبدرسوف صنوبة يف 
إهناء كل الدركس الواردة يف ىذه اؼبواد، خاصة بند المغيريات الل مسم اؼبنظومة المنعيعية، كىذا حسب 

، كدراسة تغريد (2000)كقد اتفقم ىذه النميجة مع  مائج دراسة زويد اؼبشناف . تصروبات مدرسل ىذه اؼبواد
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 إذل زدـ كجود فركؽ يف مصادر الضغوط اؼبهنية  ىاتني الدراسمني، حيث توصعم(2006)زعار 
. بني اؼبدرسني تنزل ؼبمغري المخصص كاالضطرابات النفسية كاعبسعية

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. 3.3.6
اكت يف درجة مع كجود تف أف اؼبدرسني ينا وف من أزراض الضغط النفسل،  اغباليةأثبمم  مائج الدراسة       

ظهور ىذه األزراض زعى أفراد زينة الدراسة، حبيث تبني أف األزراض اعبسعية كاألزراض اؼبنرفية ىل األكثر 
ظهورا زعى اؼبدرسني مقار ة باألزراض السعوكية كاال فنالية، فقد أأارت النمائج إذل أف أغعب مموسطات 

كا م أكرب من اؼبموسط زعى سعم تنقيط البنود،  (الفسيولوجية)إجابات اؼبدرسني زعى بند األزراض اعبسعية 
من أفراد  % 67.8)كمن بني األزراض الفسيولوجية الل تشرر ظهورىا بشثرة زند اؼبدرسني، قبد الموتر النضعل 

 اضطراباتمن أفراد زينة الدراسة ينا وف من  % 62.8) النـو اضطرابات ،(زينة الدراسة ينا وف من الموتر
 إلقاء أثناء النناس، (% 67.8 ) الصداع،(رؽاألمن أفراد زينة الدراسة ينا وف من  % 67.8 ) األرؽ،(النـو

  ميجة الظهر  آالـ،(% 51.6 )كاغبنجرة الفم  جفاؼ،(% 67.8) كىذا  ميجة لعمنب كاإلرىاؽ الدرس
 42.8 )األكل اضطرابات، (% 57.8 )اؽبضعل اعبهاز اضطرابات، (% 57.8)لعوقوؼ لسازات طويعة 

، ارتفاع ضغط الدـ كالشنور القعب  بضات اضطراب، اؼبفاصل الـأ، (% 42.2 )الدائم المنب، (%
 .بالدكخة

       أما بالنسبة لؤلزراض اؼبنرفية فقد أظهرت النمائج أف  سبة منمربة من اؼبدرسني تظهر زعيهم ىذه 
كىو أكرب من النقطة  32,12األزراض، حبيث قدر مموسط إجابات اؼبدرسني زعى األزراض اؼبنرفية بػػػػػػػػ 

 الضغوط النفسية تؤثر زعى البناء اؼبنريف لعفرد، كمن مث فإف النديد كىذه النميجة كا م مموقنة ألف الفاصعة،
من الوظائف النقعية تصبح غري فنالة كيصحب ذلت اضطرابات منرفية كصنوبة الرتكيز، ضنف الذاكرة، 

، كمن بني األزراض اؼبنرفية الل تشرر ظهورىا زند اؼبدرسني (1994زبدكين، )اخل ...صنوبة ازباذ القرارات
، ضنف القدرة زعى اإلبداع، تشمم اإل مباه، زدـ اؼببادرة بطرح األفشار، البفاض الدافنية الرتكيز صنوبة: قبد

 اؼبنعومات فهم صنوبة، بالمبلميذ اؼبمنعقة القرارات ازباذ صنوبة، الدرس إلقاء مواصعة يف الرغبة  فقدافلعنعل،
 . اعبديدة كاألفشار

       كزعى الرغم من أف مموسط إجابات اؼبدرسني زعى األزراض السعوكية كاألزراض اال فنالية كا م أقل 
من النقطة الفاصعة إالٌ أف النمائج أأارت إذل ظهور بنض مظاىر أزراض الضغط السعوكية زعى  سبة منمربة 
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من أفراد زينة الدراسة يمذمركف  % 48.4)كثرة المذمر من المبلميذ : من اؼبدرسني، كقد مشعم ىذه األزراض
، كثرة المذمر من ( هبادلوف المبلميذ حبدةمن أفراد زينة الدراسة % 42.2) حبدة المبلميذ ادلةمج، (من المبلميذ

، زدـ القدرة زعى (من أفراد زينة الدراسة يشثركف من المذمر من أكضاع اؼبدرسة % 56.1)أكضاع اؼبدرسة 
 الوقم ربعل زعى القدرة من أفراد زينة الدراسة ليسم لديهم % 20.6)ربعل الوقم اؼبخصص لعمدريس 

 من الششولمن أفراد زينة الدراسة يشثركف  % 62.8 )اإلدارية كالعوائح القوا ني من الششولكثرة ، (اؼبخصص
 (.اإلدارية كالعوائح القوا ني

       كقد ينود سبب زدـ ظهور ىذه األزراض زعى اؼبدرسني بششل كبري، كوف اؼبدرس هبب أف يشوف 
قدكة كمثبل أزعى لعمبلميذ، لذلت فهو مضطر ألف يمحشم يف سعوكاتو كا فناالتو خاصة السعبية منها، كعا أف 

اسمعرار تنرض اؼبدرسني لعضغوط لفرتة طويعة مع تشرار حدكثها قد هبنل األزراض السعوكية كاال فنالية 
 .تنخفض كتقل، ألف تشرار اغبدث الضاغط يؤدم إذل ألفة الفرد بو كقعة تأثريه زعى سعوكو

اال فنالية أقل ظهورا زعى اؼبدرسني حيث جاءت يف اؼبرتبة الرابنة، كمن بني ألزراض ا جاءت        كقد
، اؼبسمقبل من اليأس، اؼبسمقبل من اػبوؼ،  الشنور بالشآبةاؼبظاىر اال فنالية الل ظهرت زعى اؼبدرسني،

 .باإلحباط الشنور

       كبصفة زامة يبشن القوؿ أف  سبة منمربة من اؼبدرسني تظهر زعيهم أزراض الضغط سواء الفسيولوجية، 
كقد جاءت ىذه النميجة مموافقة مع ما توصعم إليو النديد من الدراسات . اؼبنرفية السعوكية، أك اال فنالية

، حيث توصعم  مائج دراسة (2004)، دراسة  اصر الدين زبدم (2008)السابقة، مثل دراسة باىل سبلمل 
زبدم إذل أف أكثر األمراض ا مشارا بني اؼبنععني كالل قد تشوف ؽبا زبلقة دبعارسة مهنة المدريس، ىل أمراض 

، أمراض اعبهاز  %43.97، أمراض اعبهاز الدكرم بنسبة  %63.09اعبهاز اغبسل يف اؼبرتبة األكذل بنسبة 
القعق، )، أمراض اعبهاز النفسل % 39.77، أمراض اعبهاز المنفسل بنسبة % 43.21اؽبضعل بنسبة 

؛ كعا أأارت دراسة سبلمل  %12.04كأمراض اعبهاز اؽبرموين كالغدد بنسبة  ،% 26.57بنسبة  (االكمئاب
من اؼبدرسني ينا وف من االضطرابات السيشوسوماتية، كتأيت اضطرابات اعبهاز النضعل يف اؼبرتبة  %37إذل أف 

اعبهاز الدكراين، اعبهاز : األكذل، مث اضطرابات اعبهاز النصيب يف اؼبرتبة الثا ية، مث تعيها بقية األجهزة كىل
 .النفسل، اعبهاز المنفسل، اعبهاز اؽبضعل، اعبهاز الغدم كالمناسعل، اضطرابات اعبعد
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( 1985)كريياكو كبرات ،Fieds( 1980)       كعا تمفق  مائج الدراسة اغبالية مع دراسات كل من فيدس 
Kyriacou & Pratt، حيث توصعم ىذه الدراسات إذل أف اؼبدرسني ينا وف من (2003) زبد زساؼ ،

الموتر الشديد كتناكب حاالت الصداع، كاإلظطرابات : أزراض الضغوط النفسية، كقد سبثعم ىذه األزراض يف
ؿبعد )النفسية ك اعبسعية، المقرحات، المهاب القعوف  كالقعق، الفوبيا، كالموىم لععرض، اإلكمئاب كاؽبيسرتيا 

 (.  2008جاسم، 

 : مناقشة الفرضية الرابعة. 4.3.6
       أكدت  مائج الدراسة اغبالية زن كجود زبلقة ارتباطيو بني أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كدرجة 

أنور اؼبدرسني بالضغط النفسل كععا زادت درجة ظهور األزراض  زادأم كععا ، ظهور أزراض الضغط لديهم
لديهم، كىذا دليل زعى أف النديد من االضطرابات كاألزراض الل يناين منها اؼبدرسني ىل  ميجة لوقوزهم 

ربم تأثري الضغوط، كىذا ينع أف اؼبواقف الضاغطة الل يمنرض ؽبا اؼبدرسوف داخل البيئة اؼبدرسية تؤثر سعبا 
هتدد الوظائف زعى صحمهم النفسية كاعبسدية، فهل تؤثر بششل كبري زعى البناء اعبسعل كالفسيولوجل، كعا 

،  المشيف غري الناجح مع الضواغط إذل أمراض المشيف مثل الموتر الزائدحيث يؤدم ،الفسيولوجية لعجسم
المنب كاإلرىاؽ، االضطرابات اؽبضعية مثل االمساؾ، االسهاؿ، كالصداع الذم يشوف مصحوبا يف أغعب 

، كغري ذلت من االضطرابات   .(1997سمورا، ؛ 2003أيخاين، )األحياف بقعة النـو

       كعا أف الضغوط النفسية تؤثر زعى البناء اؼبنريف لعفرد كالوظائف النقعية، كتند مهنة المدريس من اؼبهن 
الل تنمعد بششل كبري زعى البناء اؼبنريف، لذلت فإف أم خعل فيو يؤثر سعبا زعى أداء اؼبدرس كزعى النععية 

السعوكات كعا تؤثر الضغوط النفسية زعى سعوكات اؼبدرس فػىميحدث تغرٌيا كتذبذبا يف . المنعيعية بششل زاـ
لـو المبلميذ يو، كقد تشوف ىذه السعوكات سعبية كغري مقبولة، مثل أمم المبلميذ، كالنادات الطبينية اؼبألوفة لد

النعل، كثرة المغيب، كغريىا من السعوكات الل تؤثر سعبا زعى اؼبدرس المأخر يف الذىاب إذل ، بششل مسمعر
 .كزعى المبلميذ يف آف كاحد

       كعا تؤثر الضغوط زعى اغبالة اال فنالية كاؼبزاجية لعفرد كيصبح غري قادر زعى المحشم يف ا فناالتو، 
فيصبح يناين من بنض اؼبضاىر السعبية الل تؤثر سعبا زعى حالمو النفسية، مثل الشنور باالحباط النفسل، 

 . اخل...الشنور بالوحدة، اؼبيل إذل النزلة، اليأس كاػبوؼ من اؼبسمقبل
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، (2008)باىل سبلمل ، (2000)زويد سعطاف اؼبشناف         كتمفق ىذه النمائج مع دراسات كل من
 Blix( 1994)بعشس كميمشاؿ ، (1990)بسطا لورا س ، Kyriacou & Pratt( 1985)كريياكو ك برات 

& Mitchell، حيث توصعم ىذه الدراسات إذل كجود زبلقة ارتباطية بني الضغوط النفسية كاؼبهنية كاألزراض 
 .كاالضطرابات الل تظهر زعى اؼبدرسني

 

 : مناقشة اقتراحات المدرسين للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعانوف منها. 5.3.6
       يمضح من خبلؿ االقرتاحات الل قدمها اؼبدرسوف لعمخفيف من كطأة الضغوط الواقنة زعيهم، أف 
ظركؼ النعل الرتبوم يف اؼبدرسة اعبزائرية غري مناسبة ألداء النعل الرتبوم، حيث تبني أف منظم األقساـ 

من اؼبدرسني ضركرة المقعيل من   %90.5الدراسية تناين من االكمظاظ، كىذا ما يمضح من خبلؿ اقرتح 
 .حجم المبلميذ يف األقساـ الدراسية

من األقساـ اؼبدرسة من طرؼ زينة الدراسة اغبالية يمجاكز فيها  % 26.7        فقد بينم  مائج الدراسة أف 
 تععيذ، 40ك  36يرتاكح زدد المبلميذ فيها ما بني  من األقساـ % 53.3 تععيذ، ك سبة 41زدد المبلميذ 

كردبا لو اذبهنا إذل اؼبموسطات الل تقع خارج اعبزائر الناصعة لوجد ا أف زدد المبلميذ فيها يمجاكز ىذا الندد؛ 
كىذا يمناقض سباما مع الشركط الل هبب أف تموفر يف األقساـ الدراسية حىت يمم تطبيق ـبمعف المغيريات الل 

 . مسم اؼبناىج كطرؽ المدريس

من اؼبدرسني أكدكا زعى ضركرة توفري الظركؼ كالشركط البلزمة لمطبيق اؼبناىج  % 83.4        كعا قبد أف 
كطرؽ المدريس اعبديدة، كىذا زن طريق توفري الوسائل اغبديثة كتنعيعها زعى كل األقساـ الدراسية حىت 

تشوف مماحة لشل اؼبدرسني، ككذا زبفيف حجم المبلميذ يف األقساـ، كتوفري الظركؼ اؼبادية اؼبناسبة داخل 
 .قازات المدريس

       كعا يمبني من خبلؿ اقرتاحات اؼبدرسني أف المغيريات كالمجديدات الل زرفها اؼبنظومة المنعيعية دل 
 د زينة الدراسة بضركرةامن أفر % 82.8يقابعها تشوين جاد لععدرسني، كىذا ما يمضح من خبلؿ اقرتاح  سبة 

 . تنظيم برامج تشوينية جادة لععدرسني قبل كبند إحداث أم تغيري

       كيمضح أيضا أف الربامج الدراسية اعبديدة جد كثيفة من الصنب زعى اؼبدرسني أف يمعشنوا من اهنائها 
زبفيف الربامج  ضركرة من اؼبدرسني % 85.6يف اؼبدة احملددة لذلت، كىذا ما يمبني من خبلؿ اقرتاح  سبة 
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الدراسية، فقد أكد أغعب اؼبدرسني الذين أجريم منهم الدارسة االسمطبلزية أف الربامج الدراسية اعبديدة 
كثيفة جدا ال يبشن المطرؽ إليها بششل مفصل كدقيق، كىذا ما جنعهم ال يقدموف اؼبنعومات الشافية 

لعمبلميذ،  ظرا لندـ كفاية اؼبدة اؼبخصصة لشل درس، ككذا تقيدىم دبدة ؿبددة إلهناء كافة الدركس الواردة يف 
 .اؼبنهاج، كىذا ما ينرضهم  لضغوط  فسية يف كثري من األحياف

       ضف إذل كل ذلت يمضح من خبلؿ االقرتاحات الل قدمها اؼبدرسوف أف أكلياء المبلميذ اليولوف 
االىمعاـ الشايف ألبنائهم، كىذا ما يمضح من خبلؿ اقرتاح اؼبدرسني لضركرة تفنيل دكر صبنية أكلياء المبلميذ، 

 .حىت تساىم يف دفع أكلياء المبلميذ لعمناكف مع اؼبدرسني غبل ـبمعف اؼبشاكل الل يمنرض ؽبا أبنائهم

       باإلضافة إذل ذلت فقد أكد اؼبدرسني زعى ضركرة تشجينهم كربفيزيهم ماديا كمننويا، ككذا اأراكهم يف 
كل ما يمنعق باؼبنظومة المنعيعية، باإلضافة إذل ضركرة سن قوا ني ربعل اؼبدرس من كل اؼبخاطر الل قد تعحق 

كىذا كإف دؿ زعى ألء فهو يدؿ زعى أف اؼبدرس الوبضى باالىمعاـ . بو خاصة من قبل المبلميذ كأكليائهم
 .كالمقدير الذم يمناسب مع طبينة كأنبية اؼبهنة الل يبارسها
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:  خالصة واقتراحات البحث.4.5  

اتضح من خبلؿ ربعيل كمناقشة  مائج الدراسة أف ظركؼ النعل الرتبوم بششل زاـ يف اؼبدرسة 
اعبزائرية أثرت سعبا زعى الموافق النفسل لععدرسني، حيث أكدت النمائج الل مت الموصل إليها أف الظركؼ الل 

يبارس فيها اؼبدرسني مهامهم الرتبوية يف تناقض كاضح مع الدكر الرتبوم الذم يقوموف بو، كىو ما جنل من 
ـبمعف المغيريات الل أدخعم زعى ىياكل كمشو ات النظاـ الرتبوم، تزيد من تفاقم النوائق كالصنوبات الل 

 .يواجهها اؼبدرسني أثناء فبارسمهم ؼبهامهم المنعيعية كالرتبوية

فقد تبني من  مائج الدراسة أف أغعب أفراد زينة الدراسة ينا وف من الضغوط النفسية، كمن النوامل 
الل سانبم بششل كبري يف منا اة اؼبدرسني من الضغوط النفسية، المغيريات كالمجديدات الل أحدثم يف 

الربامج كاؼبناىج المنعيعية، كطرؽ المدريس، حيث اتضح أف ؿبمول اؼبناىج كالربامج الدراسية اعبديدة ال 
يمناسب مع زدد اغبصص اؼبقررة لو يف اؼبنهاج، كال مع قدرة المبلميذ االسمينابية، كعا أف طرائق المدريس 

اعبديدة صنبة المطبيق،  ظرا لضيق الوقم اؼبخصص لشل حصة دراسية، ككثرة زدد المبلميذ يف االقسم 
 .الواحد، كزدـ توفر الوسائل الضركرية لمنفيذىا

كعا اتضح أف القائعني زعى  ظاـ الرتبية كالمنعيم دل يهيئوا األرضية اؼبناسبة إلحداث ىذه المغيريات 
كىذا ما جنل منها زبئا إضافيا زعى اؼبدرسني، فقد تبني من  مائج الدراسة اغبالية أف اؼبدرسني ينا وف من 

أزباء مهنية كثرية، مثل اكمظاظ األقساـ الدراسية، زدـ توفر الوسائل الضركرية لمنفيذ الربامج اعبديدة، زدـ 
جدية برامج المشوين اؼبمنعقة بالمغيريات اعبديدة، إضافة إذل أف طرؽ المقوًن اعبديدة أثقعم كاىل اؼبدرسني 

بسبب كثرة الفركض كالواجبات اؼبقدمة لعمبلميذ، كضيق الوقم احملدد لمصحيحها، ىذا ما جنل جل اؼبدرسني 
 .ينا وف من المنب كاإلرىاؽ  ميجة لنقص األكقات اؼبخصصة لعراحة

إضافة إذل كل ىذا قبد أف قادة المغيري دل يشركوا اؼبدرس يف المغيريات الل أدخعم زعى اؼبنظومة 
المنعيعية، بالرغم من أ و اؼبسؤكؿ األكؿ زن تنفيذ ىذه المغيريات، فقد تبني من  مائج الدراسة أف اؽبيئة اإلدارية 

 .     لععنظومة المنعيعية تسن القوا ني كالقرارات اؼبمنعقة بالنععية المنعيعية من دكف أف تشرؾ اؼبدرسني يف ذلت

كقد اتضح أيضا أف اؼبدرسني كثريا ما يمنرضوف لعضغوط النفسية  ميجة لعسعوكات السيئة، كاؼبسمول 
المنعيعل اؼبمدين، لعمبلميذ، كزدـ اىمعاـ اؼبنععني دبمابنة أبنائهم، كىذا ما يصنب من فبارسة اؼبدرس لعنععية 
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الرتبوية، ضف إذل كل ىذا قبد أف اؼبشا ة االجمعازية كاالقمصادية لععدرس اعبزائرم ال ترقى إذل  بل اؼبهنة الل 
 .  يبارسها، كال إذل أنبيو كصنوبة الدكر الذم يقـو بو

كىشذا  رل أف اؼبدرس كمع ما يبثعو من أنبية إال أ و ال وبظى باالىمعاـ الذم يمناسب مع زطائو يف 
اؼبنظومة الرتبوية، زعى الرغم من أف المطوير كالمغيري الفناؿ يبدأ أساسا من النناية باؼبدرس، فبل يبشن ألم 

 . اؼبنعمقتغيري أك ذبديد أك إصبلح مهعا بعغم دقة زبطيطو أف ينجح إذا دل يأخذ يف ازمبار

 قدـ فيعا يعل زدد من كزعى ىذا األساس كا طبلقا من النمائج الل توصعم إليها الدراسة اغبالية 
 :اإلقرتاحات كالل رأينا أ و من الضركرم لفم اإل مباه إليها

المخطيط اعبيد ألم تغيري أك ذبديد أك إصبلح يف مشو ات كىياكل النظاـ الرتبوم، كذلت بمفحص كل  .1
االمور اؼبرتبطة بالمنعيم كاؼبدرسة بطريقة أامعة، كزعى أساس بنثات ميدا ية إللقاء النظرة زن كثب زعى 

 .الظركؼ الل سمطبق فيها الطرؽ كالموجيهات كالربامج كاؼبناىج اعبديدة
توفري كهتيئة اؼبناخ اؼببلئم لقياـ اؼبدرس بنععو الرتبوم يف أحسن الظركؼ، كذلت بمعشينو من كل الوسائل  .2

كذبهيز األقساـ الدراسية دبا يمناسب المنعيعية البلزمة كالضركرية لمنفيذ كتطبيق الطرائق كالربامج المنعيعية، 
 .مع ذلت

إأراؾ اؼبدرس بشل القرارت اؼبمنعقة بالنععية المنعيعية، كاألخذ بآرائو كاقرتاحاتو يف سن تعت القرارات،  .3
 .أل و اؼبسؤكؿ اؼبباأر زن تنفيذىا

زبصيص برامج تشوينية جادة لععدرسني، كذلت بمحسني مسمول اؼبشو ني حىت يمعشنوا من تقدًن  .4
 .اؼبنعومات الدقيقة كاؼبفصعة زن اؼبناىج كالربامج المنعيعية

 .الصرامة يف المنامل مع المبلميذ من قبل اؽبيئة اإلدارية خاصة ما تنعق باعبا ب المأدييب كالنقايب .5
 .  توزية كربسيس اجملمعع بأنبية اؼبدرس من خبلؿ تفنيل دكر كسائل اإلزبلـ اؼبخمعفة .6
ربسني اعبا ب اؼبادم لععدرس، كرفع مسمول دخعو، بزيادة اؼبنح كالنبلكات الل تمعاأى مع طبينة كأنبية  .7

 .الدكر الذم يقـو بو
 .سن قوا ني ربعل اؼبدرس من كل اؼبخاطر الل قد تعحق بو خاصة من قبل المبلميذ كأكليائهم .8
ربسيس كتوزية أكلياء المبلميذ بأنبية المناكف مع اإلدارة اؼبدرسية كاؼبنععني، من أجل حل ـبمعف  .9

 .اؼبششبلت المنعيعية الل تنرتض أبنائهم
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 توفري الرزاية النفسية لععدرس من خبلؿ زبصيص برامج ترفيهية، كازمعاد ـبمص  فساين يف اؼبؤسسة  .10
 .المنعيعية لعمشفل دبخمعف اؼبشاكل النفسية الل يناين منها اؼبدرس

إجراء دراسات كحبوث ميدا ية لعمنرؼ زعى ـبمعف اؼبششبلت كالصنوبات الل تواجو اؼبدرسني يف  .11
اؼبؤسسات المنعيعية، مع األخذ بنني االزمبار  مائج تعت الدراسات يف تصعيم الربامج كاؼبناىج المنعيعية، 

 .  ككذا النعل هبا لعمخفيف كالمقعيل من تعت الصنوبات
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عــــــراجــالم  
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اسرتاذبيات المطوير الرتبوم يف الوطن النريب، الطبنة األكذل، زادل  (2007)أضبد اػبطيب، رداح اػبطيب  (2
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 الصدمة النفسية، مطبوزات جامنة الشويم، ؾبعس النشر النععل (:1998)أضبد ؿبعد زبد ػبالق  (3

 .الشويم
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 . مصر
 طبلب من زينة لدل النفسية اؼبمغريات كبنض كالمشاـؤ المفاؤؿ(: 2001 )إظبازيل ؿبعد السيد أضبد (5

 .82 - 50 ،(60 )الندد( 15 )اجملعد الرتبوية، اجملعة. القرل أـ جامنة
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105  -130. 
دراسة ميدا ية بالطبيق زعى النامعني جبامنة جنوب : مصادر ضغط النعل: (1995)أضبد زبد الرضبن  (8

 (.2)، الندد (9)، اجملعد (سوىاج)الوادم  جنوب الوادم، ؾبعة البحوث المجارية اؼبناصرة، جامنة
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لدل اؼبصابات بسرطاف الثدم اؼببشر، رسالة دكموراه غري منشورة مقدمة إذل ؾبعس كعية األداب كالرتبية يف 
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واالجتماعية اإلنسانية العلـو كلية                                                 2 الجزائر جامعة  
واالرطوفونيا التربية وعلـو النفس علم قسم  

والتنظيم العمل النفس علم دائرة  
 
  

:الفاضلة األستاذة/ الفاضل األستاذ    

 المنظومة مست التي والتغيرات التعديالت مختلف بسبب النفسي بالضغط شعوركم مدى على التعرؼ إلى خاللها من نهدؼ التي األسئلة من مجموعة إليكم 
 )عالمة بوضع عليها واإلجابة سؤاؿ كل يتضمنها التي العبارات وكل األسئلة قراءة منكم ونرجو التربوية،  ليست األسئلة ىذه أف ونعلمكم المناسبة، اإلجابة أماـ( 

 إال تستخدـ ولن سرية ستبقى إجاباتكم أف العلم مع موضوعية بكل عليها اإلجابة منكم الرجاء لذلك صاحبها، رأي عن تعبر بل خاطئة، وأخرى صحيحة إجابات لها
.الشكر جزيل تقبلوا وأخيرا العلمي، البحث لغرض  

  :عامة معلومات

.( )ممزكج  ( ): أززب: اغبالة النائعية- 3. (......): السن- 2 .( )أ ثى  ( )ذكر : اعبنس- 1  
  .(    ): زدد سنوات المدريس- 6 .(      )اؼبادة اؼبدرسة - 5. ( )جامنل  ( )ثا وم : اؼبسمول المنعيعل- 4
.(    ): زدد المبلميذ يف القسم الواحد-  8. (   ): زدد األقساـ اؼبدرسة- 7  

 

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا  :بسبب النفسي بالضغط تشعر ىل
 التربوية المنظومة في الحاصلة التغيرات  
 

       الدراسل الرب امج ذبديد .1

       المدريس طرؽ ذبديد .2

       اعبديد الدراسل الرب امج كثافة .3

       اعبديد الدراسل الرب امج طوؿ .4

      بالشفاءات باؼبقاربة المدريس طريقة تطبيق صنوبة .5

       بالشفاءات المدريس لطريقة اؼبيداين المجسيد صنوبة .6
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ولك منا جزيل الشكر مرة أخرى... الرجاء التأكد من أنك أجبت على جميع األسئلة  
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: دليل المقابلة حوؿ موضوع
 التغيرات الجديدة في المنظومة التربوية  نتيجةالضغط النفسي لدى المدرس

:            مقدمة المقابلة
ضمن إطار القياـ بدراسة ميدانية حوؿ الضغط النفسي لدى المدرس والناجم عن التغيرات الجديدة في المنظومة : األستاذة الفاضلة/ األستاذ الفاضل 

علما أف إجابتك ستبقى محفوظة ، التربوية، نرجو منك أف تتفضل باإلجابة وبكل موضوعية على بعض األسئلة التي ستطرح عليك خالؿ ىذه المقابلة
الرجاء  وقبل البداية في األسئلة الخاصة بالدراسة.  مساىمتك في إثراء ىذه الدراسةمسبقا علىولك جزيل الشكر ، ض علميةاولن تستعمل إال ألغر

  أف تتفضل بالتعريف بنفسك في كلمة مختصرة؟
 ما ىي المادة التي تقـو بتدريسها؟ متى التحقت بمهنة التدريس؟ وىل ممارستك لمهنة التدريس كاف عن اختيار؟- 
 ما ىو مستواؾ التعليمي؟- 
 ىل مقر سكنك بعيد عن المتوسطة؟- 
 كم عدد الساعات التي تدرسها؟ كم عدد األقساـ التي تقـو بتدريسها؟ ما ىو عدد التالميذ في القسم الواحد؟- 

 :األسئلة
 ىل تشعر بالضغط النفسي؟- 1
 ىل تعتقد أف ممارستك لمهنة التدريس من أىم العوامل التي تجعلك تشعر بالضغط؟ لماذا؟- 2
 ىل تجد صعوبة في التعامل مع المناىج الجديدة؟- 3
 ىل تجد صعوبة في تطبيق طريقة التدريس الجديدة؟- 4
صنوبة المحشم يف الدرس بسب تشويش المبلميذ، صنوبة المحشم يف المبلميذ، )ىل اكتظاظ األقساـ يجعلك ال تقوى على القياـ بمهامك التدريسية؟ - 5

 (تطبيق الدرس، المنامل مع كل المبلميذ 
 ىل تفاوت مستوى التالميذ يسبب لك ضغطا نفسيا؟ كيف؟- 6
 ىل ضعف مستوى التالميذ يسبب لك ضغطا نفسيا؟ لماذا؟- 7
 ىل تشكل السلوكات السيئة للتالميذ ضغطا نفسيا عليك؟- 8
 ىل العدد الكبير للتالميذ في القسم الواحد يصعب من تطبيق طريقة التدريس بالكفاءات ؟- 9

ىل عدـ إشراكك  وعدـ األخذ برأيك في مختلف التغيرات المتعلقة بالمناىج وطرائق التدريس تزيد من صعوبة تعاملك مع مختلف التغيرات - 10
 التي تحدث في المنظومة التربوية؟

 ىل ىذه التغيرات زادت من حجم المهاـ المطلوبة منك ؟- 11
 ىل تجد وقتا كافيا للراحة في ظل المهاـ الكثيرة التي تقـو بها؟- 12
 ىل تجد أف المدة غير كافية إلنهاء البرامج التدريسية، وىل يسبب لك ىذا ضغطا؟ - 13
 .(اؼبفمش، اؼبدير،اؼبسازدين اإلداريني) ىل توفر لك الهيئة اإلدارية للمتوسطة الظروؼ المناسبة للقياـ بمهامك التدريسية على أحسن وجو؟- 14
 ىل عدـ تعاوف الهيئة اإلدارية معك يسبب لك ضغطا نفسيا؟- 15
 ىل عدـ تعاوف أولياء التالميذ معك من خالؿ متابعتهم ألبنائهم يسبب لك ضغطا نفسيا؟- 16
 ىل توفر لك الوسائل التعليمية الالزمة للتدريس وىل عدـ توفرىا يسبب لك ضغطا نفسيا؟- 17
 ىل تشكل القوانين المنظمة لعمل المعلم  ضغطا نفسيا عليك؟- 18
 ىل ضعف فرص الترقية في مهنة التدريس يجعلك ال تقدـ كل ما لديك من قدرات؟- 19
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 ىل نقص التقدير االجتماعي لمهنة التدريس يسبب لك ضغطا نفسيا؟- 20
 ما ىي األعراض النفسية والجسدية التي تحس بها عندما تتعرض لضغط؟- 21
 ما ىي العوامل والظروؼ التي لو وفرت لك سوؼ تخفف من حدة الضغط النفسي لديك؟- 22
 ىل تعاني من الضغط النفسي نتيجة ضيق الوقت؟- 23
 ىل تعاني من ضغط نفسي بسبب ضرورة تحضير مذكرات الدروس؟ لماذا؟- 24
 ىل تعاني من ضغط نفسي بسب اإلجراءات الخاصة بمراقبة وتنقيط التالميذ؟- 25
 ىل لديك إضافات؟  - 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


