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بأدائهمالرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة وعالقته 
بحث مسحي أجري على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في بعض الثانویات

)مستغانم، تیسمسیلت، تلمسان(والیات 
شعالل عبد المجید: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس
- مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

ألداة الفعالة لتحقیق التنمیة البشریة واالجتماعیة التربیة بمفهومها الحدیث ضرورة فردیة وجماعیة، كونها ا
في مواردها واالقتصادیة، لذلك نالحظ أن الشعوب التي أدركت هذه الحقیقة مبكرا تمكنت من استثمارها 

البشریة وتنشیط مؤسساتها اإلنتاجیة، وفي حین بقیت الشعوب التي لم تدرك هذه الحقیقة تعاني التخلف 
نهضة لن تقوم لها قائمة إال إذا تركزت على أساس وعي تربوي یتناول المجتمع في جمیع مظاهره ألن أي

في جمیع صفوفه وفئاته، وأول ما یجب االهتمام به هو األستاذ ألنه العنصر الرئیس في العملیة التربویة، 
)10، ص1987جورج شهالء وآخرون، . (وعلیه یتوقف نجاحها أو فشلها

لذا یجب أن تضع السیاسات الحكومیة هذا العنصر المهم في أرفع مكانة حتى یساهم في تربیة النشء 
وبذلك یثبت ذاته ولن یتحقق له هذا المراد إال إذا تهیأت له ظروف نفسیة واجتماعیة واقتصادیة، إن 

شاعر اإلنسان موضوع الرضا الوظیفي من أهم المواضیع التي تدرس هذه الجوانب باعتباره یتناول م
، 1995ناصر محمد العدیلي، . (العامل إزاء مؤثرات العمل الذي یؤدیه والبیئة المادیة المحیطة به

وقد ظهر مفهوم الرضا الوظیفي منذ ظهور علم النفس الصناعي كفرع مستقل عن علم النفس ). 59ص
اإلنسانیة إلى أن الرضا العام، وكانت عالقته باألداء من أهم مواضیعه حیث توصلت مدرسة العالقات 

الوظیفي متغیر سببي واألداء متغیر ناتج، وتذهب الدراسات التي أجریت فیما بعد إلى اعتبار الرضا 
متغیرا مستقال أحیانا یؤثر في األداء ومتغیرا تابعا أحیانا أخرى یتأثر بعوامل عدیدة كاألجر واألداء، العدید 

التي استنتجت بأن 1958March & Simonوسیمون مارش من المحاوالت ظهرت بعد ذلك كدراسة 
).56ناصر محمد العدیلي، ص. (األفراد ال یربطون بین العوائد التي یحصلون علیها وبین مستوى أدائهم

بتقویم الدراسات التي أجریت حول العالقة بین الرضا الوظیفي 1955في سنة براینیلد وكروكیت قام 
د عالقة نسبیة بین الرضا واألداء لم تؤیده نتائج معظم الدراسات، وكانت واألداء فوجدا أن االفتراض بوجو 

، 1979أحمد صقر عاشور، . (هذه النتیجة ضربة قاسیة لمبادئ ونظریات مدرسة العالقات اإلنسانیة
)67ص

لولر وبوترأما الدراسات الحدیثة في أغلبها اتفقت على وجود عالقة بین الرضا واألداء، خاصة دراسة 
، 1985العدوان یاسر والفاعوري رفعت، .(ذان توصال إلى أن استمرار األداء یعتمد على رضا العاملالل
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وٕاذا كانت الدراسات المذكورة آنفا تخص مجتمعا یختلف عن المجتمع الجزائري في ). 249-225ص
فبحثنا خصائصه النفسیة واالجتماعیة، وتخص عالم اإلنتاج الصناعي الذي یختلف عن القطاع التربوي،

هذا یحاول دراسة العالقة بین الرضا الوظیفي وأداء أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة نظرا لدور األساتذة 
في ترقیة وتربیة األجیال وانعكاس ظروف ومتطلبات حیاته على سلوكه، ولنجاح دراستنا قمنا بتقسیمها 

ها إلى الرضا الوظیفي واألداء، وأستاذ قسم نظري وینقسم بدوره إلى أربعة فصول نتطرق فی: إلى قسمین
التربیة البدنیة والریاضیة، ثم الدراسات المشابهة على التوالي، ونتناول في القسم التطبیقي عرض ومناقشة 

.النتائج ثم نختم دراستنا بنتائج الدراسة والتوصیات التي نراها مناسبة كحوصلة نهائیة
اع التربوي، لكن نالحظ أن كل ما وظف من شروط خصصت الجزائر وسائل وٕامكانیات ضخمة للقط

مادیة وبشریة لم یلبي احتیاجات المنظومة التربویة التي تعرف نقائص كثیرة أهمها عدم االهتمام بالعنصر 
الذي یتخبط من أجل تسییر راتبه الشهري، إضافة إلى نقص الرئیسي في العملیة التكوینیة وهو األستاذ

التربیة البدنیة والریاضیة وزیادة على المشاكل التي یعیشها أساتذة المواد األخرى، أما أستاذ . فرص الترقیة
فإنه یعاني من نقص وسائل العمل، عدم تقدیر المدیرین لدوره وسوء فهم مهامه من طرف أساتذة 
التخصصات األخرى، مّما یؤدي به إلى تحمل مشاق نفسیة قد تؤثر على رضائه الوظیفي وأدائه المهني، 

فإن عمل األستاذ یتوقف على مقاییس وظروف سلیمان الحضري الشیخ ومحمد أحمد سالمةنه حسب أل
ووسائل وتقنیات عدیدة یجد فیها الفرد منفذا إلبراز قدراته وٕاشباع رغباته وٕاثبات شخصیته واعتالء مكانته 

).77، ص1980سلیمان الحضري الشیخ، ومحمد أحمد سالمة، (.االجتماعیة
یعتبر موضوع الرضا الوظیفي أهم المواضیع التي تدرس الجوانب المذكورة سابقا، وحاول الباحثون الربط 
بینهما لمعرفة تأثیر جانب عن الجانب اآلخر، فمن جهة أبحاث أكدت عدم وجود عالقة ارتباطیة بین 

وموسبرو هرزبرغ ، ومن جهة أخرى فإن دراسات 1955ریفیلد وكروكیتالرضا واألداء كدراسة 
تؤكد على وجود عالقة بینهما بالرغم من اختالفهما في النتائج ویعود ذلك إلى 1957وباترسون وكابویل 

. اختالف في تحدید المفاهیم وضبط المتغیرات المختلفة الیت تؤثر في كل من الرضا الوظیفي واألداء
)135، 1992مصطفى عشوي، (

اعي وفي میدان علوم التسییر واإلدارة، فما كان علینا إال ولوج إن البحاث السابقة أنجزت في المیدان الصن
هذا المیدان وضبطه مع الواقع التربوي، محاولین التوقع في صف الذین یؤكدون وجود عالقة بین الرضا 

صف الذین ینفون هذه العالقة، ولن یتم لنا ذلك إال بدراسة هذه العالقة في إطار أو في ،الوظیفي واألداء
.التي یعیشها أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وتعرفها مهنة التعلیمالظروف

إضافة إلى المشاكل المذكورة سابقا، یعاني التعلیم في الجزائر من نقص األساتذة المرسمین والمتحصلین 
على شهادة اللیسانس، مّما أدى بالمسؤولین للجوء إلى األساتذة المستخلفین وكذلك أساتذة التعلیم 

ة، وبالرغم من أنهم تلقوا تكوینا المتوسط، وذلك في جمیع المواد ومن بینهم أساتذة التربیة البدنیة والریاضی
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میدانیا ونظریا عالي المستوى، فإن وضعهم الوظیفي الذي یمكن مدیر المؤسسة ومدیریة التربیة االستغناء 
عنهم في أیة لحظة مّما یجعلهم یشعرون بالتهمیش وعدم العنایة، وقد أشار الباحثون إلى هذا المشكل 

داریة في إطار الضمان الوظیفي، واعتبروه ضرورة نفسیة وصنفه علماء علوم التسییر والعلوم اإل
) 249ناصر محمد العدیلي، ص(.واجتماعیة للعامل

فهل لكل هذه الظروف تأثیر على رضا األساتذة وعلى أدائهم ؟
وما هي جملة المشاكل التي تؤثر على رضا األستاذ وأدائه ؟

وما هي عالقة الرضا الوظیفي لألساتذة بأدائهم ؟
:ف الدراسة إلىتهد
.قیاس رضا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة- 
.قیاس أداء أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة- 
.البحث عن عالقة بین مشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في كل من رضاهم الوظیفي وأدائهم- 
.وأدائهمیة والریاضیة البحث عن العالقة بین الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدن- 

:فرضیات البحث
.توجد عالقة ذات إحصائیة بین الرضا الوظیفي واألداء

.توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كل من الرضا الوظیفي واألداء حسب الخصائص الفردیة- 
.الفردیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مشاكل أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة حسب الخصائص - 
.هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي واألداء- 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وكل من رضاه الوظیفي - 

.وأدائه
قة درجة هذا بحثنا عبارة عن دراسة تحلیلیة للعوامل المؤدیة للرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة وعال

الرضا بمستوى األداء، وهذا خدمة لقطاع التربیة والتعلیم، حیث أننا نحاول معرفة مستوى األداء الكلي 
ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، كما تكمن أهمیة بحثنا في دراسة رضا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 

.مة التربویة ودرجة اهتمامها بهذه الجوانبالكلي مّما یساعد في معرفة جوانب النقص في المنظو 
وتبقى أهمیة البحث األولى هو تدعیم البحث العلمي في الجزائر وفي میدان التربیة البدنیة والریاضیة من 

.خالل التطرق لهذا النوع من البحوث الذي كان حكرا على علم النفس الصناعي والتربوي والعلوم اإلداریة
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:لمصطلحات البحثالتعاریف اإلجرائیة
:الرضا- 1

، فالرضا )256، ص1997قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، (اختاره وقنع به : رضى عن الشيء: لغویا
هو السرور واللغة الناتجة عن إكمال ما كنا ننتظره ونرغب فیه ورضي عنه وعلیه، رضا ورضوانا 

ألنه من مصدر فعل رضي التي منها " رضي"ومرضاه ضد سخط وهناك من یكتب هذه الكلمة بالمشكل 
).1233، 1998الفیروز أبادي، . (رضا

العمل، : هو درجة الفرض المتحصل علیها من خالل إجابته على المحاور الخمسة التالیة: أما إجرائیا
.الزمالء، الترقیة، األجر، اإلشراف

شعور ناتج عن تقویم شخصي ذاتي :"الذي یعتبر الرضا الوظیفيMucchelliنتخذ تعریف : واصطالحا
)480قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص" (لمختلف عناصر ومتغیرات وضعیة العمل

:الرضا عن اإلشراف- 2
) 456، ص1999المنهل، . (عملیة إحاطة وتأزیر شخص معین: لغویا

یأخذ باقتراحك، یشجع العمل المتقن، لین، : التالیةحدد مفهوم الرضا عن اإلشراف بالعبارات : إجرائیا
مؤثر، إشراف غیر كاف، سریع التقلب، مزعج، عنید، متقن عمله، سيء، ذكي، حاضر وقت الضرورة، 

.یبین لي حدودي، كسول، یعرف عمله جیدا، ویترك لي حریة العمل
:الرضا عن األجر- 3

: واألجر جمع أجور) 690منجد في اللغة واإلعالم، صقاموس ال. (أجر أجرًا، كافأه وأثابه علیه: لغویا
)518قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص. (الجزاء على العمل والثواب والمكافأة

یغطي تكالیف الحیاة، توزیع األرباح منطقي، دخل یلبي : حدد مفهوم األجر بالعبارات التالیة: أما إجرائیا
.غیر مستقر، اقل مّما أستحق، دخل مرتفع دخل منخفضالحاجات األساسیة، سيء، یمكن االدخار،

:األداء- 4
، )06المنجد في اللغة واإلعالم، ص(أوصله واألداء إیصال الشيء إلى المرسل إلیه : أدى الشيء: لغویا
)1258الفیروز أبادي، ص. (بمعنى اإلیصال والقضاء ویعني التنفیذتأدیة: األداء

التخطیط، التنفیذ، التقویم، الشخصیة : متحصل علیها في الجوانب التالیةهو درجة الفرد ال: أما إجرائیا
.واإلدارة والتنظیم

الذي یعتبر األداء قیام العامل باألنشطة والمهام المختلفة أحمد صقر عاشورنتخذ من مفهوم : اصطالحا
.المفهوم الذي یعني به كلما تطرقنا إلیه
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:األستاذ- 4
المعلم المدبر، العالم وهي كلمة فارسیة تعني كبیر دفاتر الحساب، : أساتذة وأساتیذاألستاذ جمع : لغویا

)10الفیروز أبادي، ص. (وهو الشخص الذي یقوم بالتعلیم
األستاذ حدد إجرائیا بالشخص الذي یقوم بتدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة سواء كان : أما إجرائیا

.دات أخرىمتحصال على شهادة لیسانس أو شها
:منهج البحث

استعمل الباحث المنهج المسحي الذي تمثل في جمع كل البیانات والمعلومات التي تخص المشكلة محل 
الدراسة، عن طریق جمع المادة الخیریة المتعلقة بالموضوع وتوزیع االستمارة االستبیانیة على مدرسي 

.رضا الوظیفي لهؤالء األساتذة وعالقته بأدائهمالتربیة البدنیة والریاضیة في الثانویات لمعرفة مدى ال
:عینة البحث

:كیفیة اختیارها- 1
مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، تم اختیار العینة من هذه : بعد زیارتنا لمعظم الثانویات على مستوى والیات

موزعین في أستاذ 100ثانویة، وكان حجم العینة 40الوالیات اختیارا عشوائیا، حیث كانت الثانویات 
:الجدول التالي
النسبةحجم العینةعدد األساتذةعدد الثانویاتالوالیات

%14533535مستغانم
%14984545تلمسان

%12242020تیسمسیلت
%40175100100المجموع

مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت: حجم العینة وتوزیعها في الوالیات:01جدول رقم 
40أستاذ للتربیة البدنیة والریاضیة موزعین على 100الجدول السابق، أن حجم العینة بلغ نالحظ من 

أستاذًا، وفي 35مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، فكان عدد األساتذة في مستغانم : ثانویة في والیات
: د اإلجمالياستاذا، في حین بلغت نسبة العینة بالمقارنة مع العد20أستاذا، وفي تیسمسیلت 45تلمسان 
57.15%.

:مجاالت البحث
، وتحت التجربة 2004- 09- 20اختیر موضوع البحث بعد الموافقة علیه من قبل المشرف بتاریخ 

مدرسین، ثم بعد أسبوعین أعید 10حیث تم تقسیم االستمارات على 2005- 01- 20االستطالعیة في 
- 01توزیع استمارة التجربة الرئیسیة في توزیع االستمارات على نفس العینة وفي نفس الظروف، كما تم 
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خالل هذه الفترة تم جمع المعلومات المتعلقة بالبحث، وفرزها 2005-03-24وانتهت في 2005- 03
.یوما تم خاللها تسجیل كل اإلجابات على مختلف األسئلة23وتثبیتها حیث استغرق هذا العمل 

، قمنا بدراسة هذه اإلشكالیة على بعض ثانویات كل ومن أجل اإللمام بالمشكلة ومعرفة جوانبها المختلفة
:ثانویة والمتمثلة في42مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، وقد بلغت : من والیات

- صالحة ولد قابلیة- زروقي الشیخ بن الدین- إدریس السنوسي- جویلیة5متقن : والیة مستغانم-أ
- )ماسرى(متقن فلوح الجیاللي -متقن عین تادلس- الثانویة الجدیدة- بن قلة تواتي-أول نوفمبر- جبلي

. متقن بلهاشمي- )سیدي علي(عبد الحمید دار العبید -شمومة محمد- )بشیر باي عدة(ثانویة عشعاشة 
).ثانویة14(

محمد بوضیاف -محمد بالل- )تیسمسیلت(محمد بونعامة -)ثنیة األحد(بربارة محمد : تیسمسیلت-ب
-)الرجام(محمد سراي -)برج بونعامة(ساردو عبد القادر -)ثنیة األحد(اللي بودرنان الجی- )خمیستي(

متقن الشیخ حجاز - )بوقاید(ثانویة عبد المجید مزیان - )تیسمسیلت(متقن أحمد بن یحي الونشریسي 
).ثانویة12. (ثانویة األزهریة- )الرجام(
- ثانویة ملحة حمیدو- یة ابن بادیسثانو - ثانویة خربوش محمد- ثانویة بوحمدي الطاهر: تلمسان- ج

ثانویة -ثانویة بن زرجب- ثانویة ابن طفیل-ثانویة بومشرة- ثانویة یغنیراسن- ثانویة أحمد بن زكري
ثانویة محمد - ثانویة عین یوسف-ثانویة عین تانوت-ثانویة جبلي محمد- متقنة الرمشي- الرائد فراج

)ثانویة16. (متقنة رابح دهالل-عریب
:المجال البشري- 3

100أستاذ للتعلیم الثانوي، وكان اختیارهم مقصودا، وجمع منها 120تم توزیع االستمارة االستبیانیة على 
.من مجتمع البحث%80استمارة أي بنسبة استرجاع تقدر بــ

:أدوات البحث
بندا، 63متكونة من تتمثل أداة البحث في االستمارة التي تعتبر كبدیل للمقابلة الشخصیة، وهي استمارة

وهي عبارة عن مجموعة من العبارات أو األسئلة المغلقة مقسمة إلى أربع محاور كل محور یضم ما 
.سؤاال منها أسئلة مغلوقة وأسئلة مفتوحة20یقارب 

.محور األحوال الشخصیة-1
-.محور الداء-2
.محور الرضا الوظیفي-3
.والریاضیةمحور مشكالت أستاذ التربیة البدنیة -4
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:أدوات التحلیل اإلحصائي
S.P.SSاستعمل الباحث في بحثه النتائج اإلحصائي المسمى بالحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

:واستعملنا التقنیات اإلحصائیة التالیة
.المتوسط الحسابي لقیاس مدى مركزیة اإلجابات- 
.اإلجاباتاالنحراف المعیاري لقیاس مدى اتفاق وعدم تشتت - 
.لدراسة الفروق بین مجموعات الدراسة) T(اختبار - 
.إلیجاد العالقة بین متغیرات البحثPearsonمعامل االرتباط بیارسون - 
.االنحداد التدریجي المتعدد إلیجاد قوة العالقة بین متغیرات البحث- 
.معامل الثبات الذاتي- 
.صدق االختبار- 

S.P.SSتعلم بنفسك التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام : اعتمدنا في تحلیل النتائج على كتاب

.أساسیات اإلحصاء االجتماعي: كذلك كتاب
:عرض وتحلیل نتائج االستمارة االستبیانیة

:الفروق في كل من الرضا الوظیفي واألداء حسب الخصائص الفردیة:الفرضیة األولى- 1
.ي كل من الرضا الوظیفي العام حسب الخصائص الفردیةالفروق ف-أ

.الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظیفي-ب

الداللةالجدولیةTدرجة الحریةالمحسوبة" ت"أستاذاتأساتذةالمتغیر
عمعم

غیر دال31.201.2731.331.931.236981.658الرضا الوظیفي
داللة الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظیفي: 02:الجدول رقم

المحسوبیة المعبرة عن الفروق بین المتوسطین الحسابیین لكل من " ت"أن قیمة ) 02(الجدول رقم یبین 
α =0.05درجة الرضا الوظیفي لألساتذة واألستاذات لیست ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

، األمر الذي یدعونا إلى استنتاج عدم وجود فروق بین األستاذات واألساتذة في 98ودرجة الحریة تقدر بـــ
درجات الرضا الوظیفي، وهذا راجع حسب رأینا إلى كون ظروف العمل مشابهة لكل من الجنسین، إذ نجد 

وهذا حسب الظروف المحیطة بمادة من خالل مقارنة نتائج المتوسطات أن الفئتین غیر راضیتین وظیفیا 
.التربیة البدنیة والریاضیة
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:الفروق بین األكبر خبرة واألقل خبرة في الرضا الوظیفي-ج
الداللةالجدولیةTدرجة الحریةالمحسوبة" ت"أقل خبرةذو خبرةالمتغیر

عمعم
دالغیر 31.052.0531.151.960.253981.658الرضا الوظیفي

داللة الفروق بین ذوي الخبرة واألقل خبرة في الرضا الوظیفي: 03:الجدول رقم
:تحلیل النتائج الخاصة بالفرضیات المتبقیة توصلنا إلى أهم االستنتاجات التالیةوبنفس طریقة
:االستنتاجات

علیها، توصلنا إلى من خالل نتائج البحث والمعالجة اإلحصائیة للجداول، والبیانات التي تم الحصول 
:االستنتاجات التالیة

.إن مستوى األداء كان متقاربا عند معظم األساتذة-1
.إن معظم مدرسي التربیة البدنیة ال یجدون عراقیل في العمل وصعوبات من طرف التالمیذ-2
ن هناك نقص كبیر في األدوات واألجهزة والمالعب الریاضیة، وهذا ما یصعب عمل بعض المدرسی-3

.ویؤثر على أدائهم
إن عدد كبیر من المدرسین یجمعون على أن الراتب الشهري الذي یتقاضونه ال یكفي لتلبیة حاجاتهم -4

.وحتى لوازم عملهم مّما أثر سلبا على مردودهم المهني
ة إن تركیز المفتش على الجوانب السلبیة وٕاهمال الجوانب اإلیجابیة وٕاصراره على تطبیق المنهج بصور -5

.حرفیة أثر سلبا على عمل المدرسین
هناك تقصیر في اهتمام اإلدارة لقیمة العمل الذي یقوم به مدرس التربیة البدنیة، وهذا بدوره ینعكس -6

.سلبیا على قیامه بتحقیق األهداف المرجوة من الدرس
ى، وهذا ما یعود إن مدرس التربیة البدنیة تربطه عالقة حسنة مع مدرسي المواد األكادیمیة األخر -7

.باإلیجاب على عمله
.إن مدرس التربیة البدنیة والریاضیة ال یحضى بفرص كبیرة للترقیة-8
.إن عامل الخبرة ال یؤثر على الرضا الوظیفي بالنسبة ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة-9

:مناقشة فرضیات البحث
:الفرضیة األول- 1
.واألستاذات في كل من الرضا الوظیفي واألداءال توجد فروق بین األساتذة - 
.ال توجد فروق بین ذوي الخبرة واألقل خبرة في كل من الرضا الوظیفي واألداء- 
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توجد فروق بین مستویات المؤهل العلمي في كل من الرضا الوظیفي واألداء لصالح األساتذة ذوي - 
.شهادات اللیسانس

ج أن الفرضیة األولى لیست محققة بالنسبة للجنس والخبرة ومحققة یمكن القول اعتبارا من هذه النتائ* 
.بالنسبة لمستویات المؤهل العلمي

:الفرضیة الثانیة- 2
.ال توجد فروق بین األساتذة واألستاذات فیما یحیط بهم من مشاكل- 
.ال توجد فروق بین األساتذة ذوي الخبرة واألساتذة أقل خبرة فیما یحیط بهم من مشاكل- 
توجد فروق بین مستویات المؤهل العلمي لصالح األساتذة ذوي شهادات اللیسانس فیما یحیط بهم من - 

.مشاكل
یمكن اعتبارا من هذه النتائج الفرضیة الثانیة غیر محققة بالنسبة للجنس والخبرة، ومحققة بالنسبة * 

.لمستویات المؤهل العلمي
:الفرضیة الثالثة- 3
.وطردیة بین الرضا الوظیفي العام لألساتذة وأدائهمتوجد عالقة قویة - 

.یمكن القول اعتبارا من هذه النتیجة أن الفرضیة الثالثة محققة* 
:الفرضیة الرابعة- 4
.توجد عالقة عكسیة قویة بین كل من الرضا الوظیفي ومشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة- 
.شكالت أستاذ التربیة البدنیة وأدائهتوجد عالقة عكسیة ضعیفة بین كل من م- 

یمكن القول اعتبارا من هذه النتائج أن الفرضیة الرابعة محققة بالنسبة للعالقة بین مشكالت أستاذ * 
.التربیة البدنیة ورضاه الوظیفي وأدائه

:الخالصة العامة
لبدنیة وأدائه من خالل معرفة تطرقنا في بحثنا هذا إلى إبراز العالقة بین الرضا الوظیفي ألستاذ التربیة ا

العوامل التي تعرقل مهمته كمدرس في التعلیم الثانوي، محاولین دراسة الفروق بین الرضا الوظیفي واألداء 
ومشكالت أستاذ التربیة البدنیة حسب بعض الخصائص الفردیة، كما تطرقنا إلى إبراز العالقة بین 

.العناصر الثالث المذكورة
ولهذا جاءت دراستنا التي هدفنا من وراءها إلى إبراز أهم العراقیل والصعوبات التي تؤدي بالمدرس إلى 

وعلى ضوء تساؤالت المشكلة التي طرحناها من أهداف وفرضیات . عدم الرضا وتؤثر بدورها على أدائه
العربیة واألجنبیة وبحث مصدرا علمیا باللغة 43البحث، قمنا بإجراء دراسة نظریة معتمدین في ذلك على 

مشابه واحد، كما استخدمنا االستمارة االستبیانیة وكذلك استخدمنا المنهج المسحي والذي یعتبر إحدى 
الوسائل لجمع المعلومات، وتم توزیعها على مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة في بعض ثانویات 
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ثانویة، أما المدرسین فكان 42یة وبلغت وتم اختیارها بطریقة عشوائ) مستغانم، تیسمسیلت، تلمسان(
.مدرس100اختیارهم مقصودا وبلغ عددهم 

وعلى إثر توزیع االستمارة االستبیانیة تم جمع النتائج، وبعد المعالجة اإلحصائیة وتحلیل هذه النتائج 
ع ذلك توصلنا إلى معرفة مدى تأثیر مستویات المؤهل العلمي في كل من الرضا الوظیفي واألداء، ویرج

.إلى أن الضغط في محیط العمل الذي یولد اإلنهاك النفسي ألستاذ التربیة البدنیة
أما فیما یخص عالقته مع اإلدارة واإلمكانات المادیة والراتب الشهري، كلها عوامل تؤثر علیه وتنعكس 

المحصل علیها سلبیا على مردوده المهني، واستنادا على ما تقدم، جاءت التوصیات مستندة على النتائج 
.في دراستنا
:التوصیات

:إن عملیة التشخیص التي أجریناها سمحت لنا بتقدیم جملة من التوصیات واالقتراحات لخصناها فیما یلي
إعطاء اهتمام ألستاذ التربیة البدنیة والریاضیة من قبل اإلدارة والمسؤولین، وذلك بضرورة توفیر -1

.ل المالئمة لكي یكون أدائه نموذجیاالمالعب واألدوات واألجهزة والوسائ
الرفع من الراتب الشهري لمدرس التربیة البدنیة والریاضیة وهذا لمساعدته على توفي حاجیاته -2

.ولوازمه
على المفتشین أن یساعدوا مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا بالتطرق إلى النواحي السلبیة -3

.فهم األهداف التربویة من أجل الوصول إلى أداء أفضلواإلیجابیة وضرورة مساعدته على 
عدم تركیز المفتش على تطبیق المناهج بصورة حرفیة، وضرورة ترك جمال اإلبداع للمدرس لتحقیق -4

.المزید من اإلنتاجیة والفعالیة في تنفیذ األهداف التربویة
مع مدرسي مواد أخرى، ألن هذا على مدرس التربیة البدنیة والریاضیة بضرورة ربط عالقات حسنة-5

.یساعده في التفتح على مجاالت علمیة أخرى
، منح فرص للترقیة أمام أستاذ التربیة البدنیة حتى ال یرى أن مستقبله ینحصر على كونه أستاذا فقط-6

.خاصة بالنسبة لذوي الخبرة العالیة
ة البدنیة والریاضیة في بناء الشخصیة ضرورة تحسیس التالمیذ وأولیاء التالمیذ بأهمیة حصة التربی-7

.المتكاملة للفرد، واالبتعاد عن االعتقاد بأنها الحصة الترویحیة فقط
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
، الدار العربیة - األسس السلوكیة وأدوات البحث التطبیقي- إدارة القوى العامة: أحمد صقر عاشور-1

.1979بیروت، ، 2للطباعة والنشر، ط
مجلة األبحاث سلسلة - الرضا عن العامل لدى المشرفین اإلداریین: العدوان یاسر، الفاعوري رفعت-2

.1985العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العراق، 
.1987الوعي التربوي، دار الفكر، بیروت، : جورج شهالء وآخرون-3
.1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أسس علم النفس الصناعي التنظیمي، : مصطفى عشوي-4
.1995السلوك اإلنساني والتنظیمي، اإلدارة العامة للبحوث، الریاض، : ناصر محمد العدیلي-5


