
 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 ة علميةجمل

حمكمة  سنوية  

235 

عالقة الضغوطات المهن�ة بتقدیر الذات لد� أساتذة التر��ة 
� البدن�ة و الر$اض�ة في التعل�م المتوس

 ، )3(جغدم بن ذهی0ة  .د  ، )2(مقراني جمال   .د ، )1( حر�اش براه�م .د
 )5(فغلول سنوسي. ، د)4(بن ز$دان حسین د. 

  

 ) mosta.dz-brahim.harbach@univ (معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر  1

 )  djameleps@yahoo.fr  ( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر 2
  ) bdjourdem@yahoo.com  (معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر 3
 ) .frHocine76ben@yahoo (معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر 4
 )  arhim@hotmail.frharbachb( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر 5

  

  الملخص:

تحدید مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة تهدف هذه الدراسة إلى  
،إضافة إلى ق�اس تقدیر الذات و4ذا  ، والر�اضة في التعل�م المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس

ذة التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق دالة إحصائ�ا في ق�اس الضغ- المهني ألسات
التر��ة البدن�ة  ت1عا لمتغیر الجنس مع ق�اس تقدیر الذات،1اإلضافة إلى الكشف عن 

من أجل هذا اعتمدنا المنهج الوصفي 1األسلوب  ، العالقة اإلرت1اط�ة بین الق�اسین
أستاذا للتر��ة بدن�ة و ر�اض�ة (من 4ال  50المسحي،4ما تمثلت عینة ال1حث في 

غانم و غلیزان، حیث تم استخدام مق�اسین في الدراسة الجنسین 1التساوM) بوال�ة مست
مق�اس محمد حسن عالوM للضغوR المهن�ة ومق�اس روزنبیرغ لتقدیر الذات 4أداة لل1حث 

و جاءت أهم استنتاجات الدراسة أن مستو+ الضغ-  إضافة إلى األدوات اإلحصائ�ة ،
ا منه نس1ة إلى الذ4ور المهني لد+ األساتذة ذ4ور وٕاناث منخفض، واإلناث أقل انخفاض

ف�ما 4ان مستو+ تقدیر الذات مرتفع  لوجود داللة الفروق في ذلك ت1عا لمتغیر الجنس،
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  لكلیهما مع إث1ات عالقة االرت1اR الع4س�ة بین الق�اسین للضغوR المهن�ة وتقدیر الذات .
والر�اض�ة  أستاذ التر��ة البدن�ة –تقدیر الذات  –الضغوطات المهن�ة  الكلمات المفتاح�ة:

  التعل�م المتوس- –

  
 

The relationship of the work pressure with self evaluation of 
the sport teachers in the middle school.  

 

Abstract :   
The research aim to show the level of the work pressure of sport 

teachers in the school according to the gender differences, also to measure the 

self evaluation. In addition to know if there are statistical differences to 

measure the work pressure of teacher of sport, paying attention to gender with 

the self evaluation. 

 

the survey of relationship between the two measures, While the test has 

examined that there is a relationship between the work pressure and the self 

evaluation of the teacher of sport in the school for  that reason, the descriptive 

method focuses on theoretical on manner .The sample was 50 teachers of 

Mostaganem and Relizane. We took Mohammed Hassan alawi in work 

pressure and Rosenberg as tool to measure the self evaluation, in addition to 

that, the statics which were the percentage and the examination of the 

differences, and Person coefficient. 

 

The result showed that the level of the work pressure male teacher is 

higher than female .This means that there are differences in gender .whereas, 

the self evaluation was higher for both of them, with the affirmation of the 

relationship and controversial attachment between the two measures of work 

pressure and self evaluation. 

 

As the students concluded that the amelioration of the image of sport 

through training and reducing the level of the work pressure of the teacher to 

realize the educative purpose and interest. 

    

Key words:  : Work pressure. Self evaluation. Sport teacher. Middle school 
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La relations entre la pressions Professional et l’estime de soi 
chez les enseignants d'éducation physique et sportive dans 

l'enseignement moyen 
. 

Résumé :: 

Le but de cette étude est de déterminer le niveau de pression 

professionnelle chez les enseignants d’éducation physique et sportive au 

niveau de l’enseignement du cycle moyen selon le sexe, ainsi que , la mesure 

de l’estime de soi pour identifier l’impact de la pression professionnelle des 

enseignants d’EPS. Nous avons adopté la méthode descriptive avec 50 

enseignants d’EPS de la ville de Mostaganem et de Relizane. Nous avons 

approché cette étude par l’utilisation des critères de Mohammed Hassan 

Allawi pour calculer la pression professionnelle et l’auto-évaluation de 

Rosenberg comme un outil de recherche en plus des outils statistiques. 

Les conclusions les plus importantes de cette étude sont que le niveau 

de la pression professionnelle chez le sexe masculin et féminin est faible 

alors que l’estime de soi chez chacun d’eux est élevée. 

 

Mots clés:  Pression professionnelle – Estime de soi – Enseignement  EPS 

au cycle  moyen. 
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  :مقدمة-1

الح�اة المعاصرة تفرض على الفرد مطالب جدیدة و مستمرة و أدوار مختلفة إن          
و ما لحZ 1ه من تغیر و تطور مستمر�ن، أص1ح العمل الیوم    تماش�ا مع العصر 

�حمل في ط�اته ضغوطا ناجمة عن أع1اء المهن و متطل1اتها و أص1حت بیئة العمل 
مل �سعى وراء تحقیZ م4انته؛ و1اعت1ار أن البیئة التر�و�ة ملیئة 1الصراع، و أص1ح العا

جزء من هذه المجتمعات فإنها ل�ست 1معزل عن ذلك ، حیث یتعرض العاملین لها 
لمستو�ات مختلفة من الضغوR و التوترات، قد تخلف أثارا نفس�ة و اجتماع�ة و تنظ�م�ة 

�و�ة یواجهون مواقف و ظروف على 4ل فرد فیها إذ 4ثیر من العاملین في المؤسسات التر 
عدیدة، یتعرضون لحاالت من االضطرا1ات و القلZ و اإلح1اR و الغضب مما یؤثر على 
حالتهم الصح�ة و النفس�ة و4ذا على عالقتهم االجتماع�ة ، و1التالي ینع4س هذا على 

اضي، (الع1ادM، علم االجتماع الر� أدائهم و �حد من قدراتهم على تحقیZ أهدافهم التر�و�ة
، وعلى هذا األساس �مثل تقدیر الذات أهم�ة 4بیرة لد+ 4افة المر�ین و أول�اء  )1989
على اعت1ار أن العمل على جعل األساتذة یرون أنفسهم 1صورة إیجاب�ة �سهم  األمور

استنهاض قدراتهم واستعداداتهم في 4افة الم�ادین، و لقد أضحى أمرا جل�ا أن تقدیر الذات 
لى المز�د من الكفاءة و الفعال�ة في التعامل مع الكثیر من الضغوR المرتفع �قود إ

  )2013، (حمص أ الح�ات�ة .
بدوره أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة هو 4غیره من األساتذة ال �م4نه الخروج عن       

نطاق التعل�م حیث �عتبر آخر لبنة تضاف إلى نظام التعل�م لما له من دور فعال  فهو 
م و المر�ي و النفساني في آن واحد لذلك یجب أن �ظهر أمام تالمذته 1الصورة المعل

الحسنة ألنه �عتبر القدوة الحسنة و الجیدة ألنه األستاذ الوحید المقرب و الذM �حتك 
بجم�ع تالمذته �عرف مشاكلهم و معالجتها ، فضال عن 4ونه المسعف األول لذلك ، 

ستاذ إال أنه یواجه ضغوطات 4ثیرة من نواحي ف41ل هذه الجهود الذM �قوم بها األ
ستاذ یتفاد+ الضغ- األمتعددة، نفس�ة، مهن�ة وغیرها و هي  تؤثر سل1ا عل�ه؛  فقد نجد 
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ذلك بف�4ون  ،و إما نجده مستسلما للضغوR ،1طر�قته الخاصة و�4ون المثال األعلى
عل�ه وتجعله المثال فهي التي تتغلب  ،األستاذ الفاشل الغیر القادر على تأد�ة مهامه

هذا جاءت ف4رة الدراسة  ؛ و انطالقا من)1984جید، لم(عبد ا األدنى في نظرة التالمیذ
تقدیر الّذات لمتغیر�ن مستو+ الضغوR المهن�ة و العالقة بین ا التعرف على في كمنالتي ت

 لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للتعل�م المتوس-. 

  المش>لة:-2
المهن�ة �م4نها أن تتحول إلى مشاكل مهن�ة مدمرة لتقدیر أستاذ الضغوR  إن

التر��ة البدن�ة  والر�اض�ة لذاته و هناك العدید من الدراسات التي ر�طت الضغ- الزائد 
فالبد من  )2010(مخلوف،  1أعراض جسد�ة، نفس�ة، و سوء التوافZ و ضعف األداء.

مستو+ تقدیر الذات ل�ست عالقة 1س�طة و ن العالقة بین الضغوR في العمل اإلشارة إلى أ
بل هي معقدة أكثر مما یتصورها العدید منا 4ونها ترت1- 1المهمة التي یؤدیها العامل، و 
تكمن خطورة هذه المش4لة ف�ما یترتب علیها من أثار سلب�ة عندما یواجه الفرد ضغوطا 

�4ون غیر متوافZ  عال�ة ال �ستط�ع تحملها، و تعرض صحة الفرد لكثیر من المتاعب أو
الضغوR المهن�ة صارت تحدد سلوك 4ل أستاذ في مجال مع نفسه و مع عمله، ف

تخصصه من خالل تصرفاته و أفعاله و درجة دافعیته ومن هنا یتطلب على 4ل أستاذ 
بي لذاته و تقدیره لنقاR جا�4ون مستقرا نفس�ا و واثقا من نفسه من خالل فهمه اإلی أن

أكثر ثقة و أمنا في �4ون حسینها للوصول إلى أفضل مستو+، و تقوته و استثمارها و 
معامالته مع اآلخر�ن و في األعمال التي �قوم بها، أما الفرد الذM لد�ه مفهوم الذات 
السلبي یتصف 1أنه �فتقر إلى الثقة في قدراته 4لما ضعف تقبل الفرد لذاته ، و 1التالي 

 حسن ، و �شیر محمد)1988هللا، (عبد  �صعب عل�ه تخطي المشاكل و الصعو1ات
عالو+ 4ذلك " إلى أن نزعة المیل إلى التفاؤل هو التوقع العام للفرد 1حدوث أش�اء أو 
أحداث حسنة بدرجة أكبر من حدوث األش�اء أو األحداث السیئة و هي سمة مرت1طة 

 .)1998عالو+، ( ارت1اطا وث�قا 1الصحة النفس�ة الجیدة لد+ الفرد ".
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المهن�ة و  ممن خالل خبرته ون سبZ ذ4ره فقد الحj ال1احثامو�ناءا على 
1أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة أن هناك ضغوR مهن�ة یتعرض لها األساتذة  ماحتكاكه

ومحاولة التعرف على هذه الضغوR  اإلش4ال�ةإلى التطرق الى هذه  موهذا ما دفع به
المهني       والس�طرة على ضغوR  وعالقتها بتقدیر الذات وأثرها على مستو+ األداء

عالقتها لة دراسة موضوع الضغوR المهن�ة و تكمن مش4 هنة و التخفیف منها؛ ولهذاالم
هذا ما جعل و الر�اض�ة للتعل�م المتوس- ، بتقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة

،إذ ال1حث قیدإلى دراسة الموضوع قصد إ�ضاح العالقة بین المتغیر�ن  ون تجهی ینال1احث
أن الضغوطات في المجال المهني تجعل األساتذة �قدرون ذواتهم 1ش4ل إیجابي أو سلبي، 

  �طرح التساؤل العام على النحو التالي : وعل�ه 
ما طب�عة العالقة بین الضغ- المهني و تقدیر الّذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و  -   

  الر�اض�ة في التعل�م المتوس-؟
  التساؤالت التال�ة : لنا ذا التساؤل تفرعتانطالقا من ه

ما هو مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث)؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الضغ- المهني بین أساتذة التر��ة  •
 ي الطور المتوس-؟البدن�ة والر�اض�ة الذ4ور و اإلناث ف

ما هو مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث)؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في تقدیر الّذات بین أساتذة التر��ة البدن�ة و  •
  الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م المتوس- ؟

  هداف: األ-3
الهدف العام: الكشف عن نوع العالقة الموجودة بین الضغ- المهني وتقدیر الّذات 

  لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-.
  األهداف الفرع�ة:  
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معرفة مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  نس (ذ4ور/ إناث)المتوس- ت1عا لمتغیر الج

التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق داّلة إحصائ�ا في ق�اس الضغ- المهني  •
  بین أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في الطور المتوس- 

الكشف على مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في  •
  نس (ذ4ور/ إناث)التعل�م المتوس- ت1عا لمتغیر الج

التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق داّلة إحصائ�ا في ق�اس تقدیر الّذات بین  •
 .أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م المتوس- 

  : الفرض�ات-4
توجد عالقة ارت1اط�ه ع4س�ة بین الضغ- المهني وتقدیر الّذات لد+ أساتذة  الفرض العام:

 ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-.الت
 الفرض�ات الفرع�ة:

مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- مرتفع ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث).

هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة في ق�اس الضغ- المهني بین أساتذة التر��ة  •
  �اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م  المتوس-.البدن�ة والر 

مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-  •
  مرتفع ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث).

هناك فروق ذات داللة إحصائّ�ة في ق�اس تقدیر الّذات بین أساتذة التر��ة البدن�ة  •
 ناث في التعل�م المتوس-..و الر�اض�ة الذ4ور و اإل

  : اإلجرائ�ة ل0حثالمصطلحات ا- 5
  الضغوD المهن�ة:  �

الفرد و البیئة و التي تسبب في حالة  هي من التفاعالت بیناصطالحا:  •
.Z1990(قاسم واخرون،  عاطف�ة أو وجدان�ة غیر سارة 4التوتر و القل( 
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ناتجة عن  هي حالة انفعال�ة تحدث نتیجة التعرض لعوامل مهن�ةإجرائ�ا:  •
 العمل تحدث أعراض النفس�ة و جسد�ة و سلو�4ة مهن�ة .

 تقدیر الذات : �
) تقدیر الذات "أنه التقی�م الذM �1997عرف روزنبرغ ( التعر$ف االصطالحي: •

�قوم 1ه الفرد 1النس1ة لذاته و هو �عبر عن اتجاه االستحسان أو الرفض و یوضح أن 
و 4فاءة أو ذو ق�مة و �حترم ذاته أما تقدیر تقدیر الذات العالي یدل على أن الفرد ذ

 .)1998(د/ عالو+،  الذات المنخفض ف�شیر إلى رفض الذات و عدم االقتناع بها".
: �عرف تقدیر الذات على أنه شعورا مناس1ا یتولد من حسن التعر$ف اإلجرائي  •

 الرأM الذM یتكون عند الفرد ف�ما یخص جدارته و ق�مته.
 �ة و الر$اض�ة:أستاذ التر��ة البدن �

(الشاطئي، األستاذ هو إنسان مرشد و موجه و إنه �سیر سفینة التعل�م  اصطالحا:
4ما یر+ 1سطو�سي 1أن األستاذ مصدر توثیZ العالقة التفاعل�ة لد�ه القوة  )1992

على 4شف نقاR القوة و الضعف عند تالمیذه مما �ساعدهم على التعامل معه 1طر�قة 
  .)1996(الخولي، السلوك والوقوف على أس1اب تصرفه.  مستمرة قائمة على فهم

هو المعلم المرشد الموجه الحر�ص على تطبیZ العمل�ة التعل�م�ة اجرائ�ا: 
  الخاصة 1مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتلقینها للمتعلم.

 الدراسات المشابهة: - 6
دن�ة و رسالة ماجستیر 0معهد التر��ة الب 2007/2008دراسة بن حامد محمد 

تحت عنوان" مصادر الضغ� المهني لد�  - 3-الر$اض�ة جامعة الجزائر 
  أساتذة التر��ة البدن�ة و عالقته ب0عض المتغیرات الد�مغراف�ة".

: تسل�- الضوء على مصادر الضغ- لد+ أساتذة ت.ب.ر، التعرف أهداف هذه الدراسة
عرف على الضغوR المهن�ة على الضغوR  المهن�ة ألساتذة تعود للعمل مع التالمیذ، الت

تعود إلم4انات الماد�ة، و 4ذلك على الراتب الشهرM ،و4ذا مع العالقات مع األساتذة 
  اآلخر�ن، تجلت فرض�ات هذه الدراسة في :
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اإلم4انات الماد�ة  –معاناة أساتذة ت.ب.ر من ضغ- مهني 1سبب العمل مع التالمیذ  
–  Mالراتب الشهر -  Mالعالقة مع األساتذة  –ة مع األستاذ و اإلدارة العالق –التوج�ه التر�و

  اآلخر�ن.
ال توجد فروق دالة إحصائ�ا في مصادر الضغ- ألساتذة ت.ب.ر تعود إلى  -

  متغیر الجنس.
ال توجد فروق دالة إحصائ�ا في مصادر الضغ- أساتذة ت.ب.ر تعود إلى  -

 متغیر األقدم�ة في التدر�س.
، 4ما استخدم ال1احث المنهج الوصفي 1اإلضافة  أستاذ 75أما ما یخص العینة فقدرت بـ 

  إلى أداة المستخدمة وهي مق�اس الضغوR المهن�ة . 
لقد أسفرت النتائج : تعرض أساتذة ت.ب.ر لضغوR مهن�ة 1سبب : العمل أهم النتائج : 

على التالمیذ و اإلم4انات الماد�ة ، و الراتب الشهرM و التوج�ه التر�وM و 4ذا عالقة 
بإدارة المؤسسة و عالقة األستاذ 1الزمالء ،ال توجد فروق دالة إحصائ�ا لمتغیر  األستاذ

  الجنس في مصادر الضغ- أساتذة ت ب ر 
توجد فروق دالة إحصائ�ا تعود لمتغیر األقدم�ة، ال توجد فروق دالة إحصائ�ا تعود 

  لمتغیر المؤهل العلمي في مصادر الضغ- أساتذة ت ب ر.
رسالة ماجستیر 0معهد التر��ة البدن�ة و  2011/2012در دراسة دغیدR عبد القا

تحت عنوان "الضغ� المهني و أثره على مستو� األداء  03معة الجزائرالر$اض�ة جا
  لد� أساتذة التر��ة البدن�ة و الر$اض�ة في الطور المتوس� و الثانوR 0الجزائر.

اء أساتذة التر��ة تتمثل مش4لة ال1حث في مد+ تأثر الضغ- المهني على مستو+ األد
البدن�ة و الر�اض�ة ف�ما 4ان یتجه هدف الدراسة نحو : معرفة مد+ وجود عالقة إرت1اط�ة 
بین الضغوR النفس�ة و المهن�ة من جهة و بین أداء أساتذة التعل�م المتوس- و الثانوM في 

  مادة ت ب ر من جهة أخر+ .
مهني، التعرف على مد+ معرفة أهم العوامل المؤد�ة إلى ظهور أعراض الضغ- ال

  انع4اسات الضغوR على الح�اة االجتماع�ة .
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أما الفرض�ات ف4انت: الضغوR المهن�ة تؤثر على مستو+ آداء أساتذة التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة . و4ذا المشاكل اإلدار�ة و التنظ�م�ة تؤدM إلى ظهور الضغوR المهن�ة لد+ 

لي عن التف4یر ف�ه 1البیت یؤدM إلى أساتذة ت ب ر. 4ثرة العمل و صعو1ة التخ
  الضغوR مهن�ة لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.
  4ما اعتمد ال1احث في دراسته على المنهج : الوصفي 

أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.وف�ما  60أما عینة ال1حث ف4انت مقصودة قدرت بـ 
  مصادر الضغ- في م4ان العمل .مق�اس   -یخص األداة المستعملة في هذا ال1حث :

النتائج المترت1ة عن هذه الدراسة ف4انت 4التالي : أن أستاذ التر��ة  ف�ما یخص 
البدن�ة و الر�اض�ة ال �میل إلى المشاكل المتعلقة 1اإلدارة ،و هو 4غیره من أساتذة المواد 

مح�طة 1ه األخر+ �حّضر و یتعب 4أستاذ الفیز�اء و الر�اض�ات .و یتأثر 1الظروف ال
4الحرارة و البرودة و حتى الظروف األخر+ تأثر عل�ه و على تالمیذته ألنه هو المسؤول 

  عنهم  و هذا ما یؤثر على عز�مته و على أدائه.

  منهج�ة ال0حث واإلجراءات المیدان�ة: -7
  المنهج الوصفي 1األسلوب المسحي . ناماستخد منهج ال0حث:- 1- 7
جتمع عینة ال1حث لدینا في أساتذة التر��ة البدن�ة تمثل م مجتمع عینة ال0حث:- 2- 7

والر�اض�ة للتعل�م المتوس- بوالیتي مستغانم وغلیزان اختیرت منه عینة ال1حث و التي 
  جاءت ممثلة في الجدول الموالي :

  ) یوضح توز$ع عینة ال0حث01جدول رقم (

  مجموع العینة  وال�ة غلیزان  وال�ة مستغانم  الجنس

  الذ4ور
13  12  

  اأستاذ 50
25  

  اإلناث
15  10  

25  
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  مجاالت ال0حث: - 3- 7
•  :Rأجر�ت الدراسة على أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اضة في المجال ال0شر

أستاذة  25أستاذا وعدد اإلناث  25عدد الذ4ور  ، ،إناث)ذ4ورالتعل�م المتوس- (
 .أستاذا 150مجموع 4لي قدر بـ 

على مستو+ المؤسسات التر�و�ة أجر�ت الدراسة  المجال الم>اني:  •
  متوسطة. 23(المتوسطات) لوالیتي مستغانم و غلیزان و التي بلغت 

بدأت الفترة في إعداد مق�اسي تقدیر الذات و الضغوR المجال الزمني : •
 15تم توز�عه على عینة ال1حث یوم  03/05/2015المهن�ة ابتداءا من  

  .27/07/2015لغا�ة  05/2015/
جراء أM 1حث البد من االستعانة 1مجموعة من الوسائل و األدوات التي إل أدوات ال0حث:

   ما یلي :في 1حثنا هذا على  فقد اعتمدناه تؤدM إلى انجاز 
1عض  تصفح ل موضوع ال1حث من خاللاإللمام النظرM حو المصادر والمراجع:  •

 المصادر والمراجع العر��ة و األجنب�ة و 4ذا ش41ة االنترنت .
  حسن عالوR للضغوD المهن�ة:مق�اس محمد   •

صّمم هذا المق�اس على حسب العوامل التي قد تؤّدM إلى حدوث الضغوR المهنّ�ة على 
) عوامل 06) ع1ارة موّزعة على (36معّلم التر��ة البدن�ة و الر�اضّ�ة و�تضّمن المق�اس (

  هي: 
  عوامل مرت1طة 1العمل مع التالمیذ.  -1
  لمادّ�ة. عوامل مرت1طة 1اإلم4انات ا -2
3-  .Mعوامل مرت1طة 1الّراتب الشهر  
  عوامل مرت1طة 1التوج�ه المدرسي.  -4
  عوامل مرت1طة 1العالقة بین األستاذ و اإلدارة.  -5
  عوامل مرت1طة 1العالقة مع األساتذة اآلخر�ن.   -6
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ا 1عد التشاور مع 1عض على ثالث محاور دون حذف أو تعدیل وهذ ینو قد أ1قى ال1احث
الد4اترة الكرام لمعهد ت.ب.ر بوال�ة مستغانم 4ونها تتماشى مع موضوع الدراسة تذة و األسا

  و تخدم أهدافها  المحددة و هي: 
، 2، 1عوامل مرت1طة 1العمل مع التالمیذ 1المدرسة: و تضّم الع1ارات (المحور األّول:  - 
هدف المق�اس  ) و هي في اتجاه هدف المق�اس، أما الع1ارات التي ل�ست في اّتجاه4، 3

  ). 6، 5فهي (
عوامل مرت1طة 1العالقة بین المعلم و إدارة المدرسة: و تضّم الع1ارات المحور الثاني:  - 

) أما الع1ارات التي ل�ست في اتجاه 4، 3، 2، 1التي هي في اتجاه هدف المق�اس (
  ). 12، 11هدف المق�اس فهي(

، 13مین اآلخر�ن: و تضّم الع1ارات (عوامل مرت1طة 1العالقة مع المعلالمحور الثالث:  -
)  و التي في اتجاه هدف المق�اس أما الع1ارات التي ل�ست في اتجاه هدف 16، 15، 14

  ). 18، 17المق�اس فهي(
حیث �قوم أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اضّ�ة 1اإلجا1ة على ع1اراته في ضوء مق�اس 

"، "بدرجة متوّسطة"، "بدرجة قلیلة"، خماسي التدّرج "بدرجة 4بیرة جّدا"، "بدرجة 4بیرة
 ون قسم ال1احث. مستو�ات الق�اس النظرR : )1998(د/ عالو+، "بدرجة قلیلة جّدا". 

 :المق�اس إلى ثالث مستو�ات و هي
18                  42                 66                  90     
                  منخفض                  متوس-                                

   مرتفع
من قبل  1975أعّد مق�اس تقدیر الّذات عام مق�اس روزنبیرغ لتقدیر الّذات:  •

توّلى  1992و منذ وفاته في عام  مار$النداألستاذ بجامعة مور$س روزنبیرغ 
بإعطاء اإلذن للراغبین 1استخدام  مار$الند1التعاون مع جامعة  فلورانس روزنبیرغ

  �اس لألغراض التر�و�ة و ال1حث�ة.المق
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�عتبر هذا المق�اس من أكثر مقای�س تقدیر الذات استخداما من قبل ال1احثین 
على المستو+ العالمي، إذ ترجم المق�اس واستخدم في مشار�ع 1حث عدیدة في بلدان 

بتعر�ب المق�اس و تقنینه. و�تألف المق�اس من عشرة  )2004(عبدهللا، مختلفة، وّ قام 
سئلة ذات مق�اس متدرج وفZ طر�قة ل�4رت (موافZ 1شّدة، موافZ، غیر موافZ ، غیر أ

موافZ 1شّدة) و یتألف المق�اس من عشرة ع1ارات خمسة ع1ارات ایجاب�ة و هي الع1ارات 
، 2)و خمسة ع1ارات سلبّ�ة و هي الع1ارات ذات األرقام (5،9، 4، 3، 1ذات األرقام (

Z في احتساب الدرجات فإنها تمنح في سلم تنازلي ر�اعي ). أما ف�ما یتعلّ 10، 8، 7، 5
)1النس1ة للع1ارات االیجاب�ة في حین تحتسب درجات الع1ارات السلب�ة 0، 1، 2، 3التدرج(

) و 1التالي فان النهائ�ة العظمى للمق�اس 2،3، 1، 0وفقا لسلم تصاعدM ر�اعي التدرج (
  . درجة أّما الدن�ا فتبلغ صفر درجة 30تبلغ 

  
 : Rالمق�اس إلى مستو�ین و هما ینقسم ال1احثمستو�ات الق�اس النظر: 

00                           15                            30 
  منخفض                            مرتفع                                     

  التجر�ة األساس�ة :-8
ید طر�قة سیره قام ال1احث 1التوجه الى في إطار ض1- إجراءات ال1حث و تحد  

تنفیذ الدراسة االستطالع�ة التي جاءت مقدمة للدراسة المیدان�ة الرئ�س�ة حیث وزع ال1احث 
المق�اسین 1عد ترش�حه قصد دراسة موضوعیته لق�اس الغرض الموجه من الدراسة على 

 10التي 4ان عددها الر�اض�ة للتعل�م المتوس- و من أساتذة التر��ة البدن�ة و مجموعة 
 أساتذة لتتم دراسة القصد منها ما یلي: 

  ث0ات وصدق المق�اس: •
المق�اس على عینة من أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للطور  ون وزع ال1احث

أساتذة بوال�ة مستغانم و غلیزان 4عینة  10بلغ حجمها   08/05/2015المتوس- بتار�خ 
في  على مد+ صدق و ث1ات المقای�س المستخدمة للدراسة االستطالع�ة 1غرض التعرف
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 12/05/2015ٕاعادة الق�اس 1عد فترة زمن�ة محددة بتار�خ هذا ال1حث من خالل الق�اس و 
  مع الحفاv على 1عض الظروف المم4ن الحفاv علیها والتي جاءت نتائجها 4التالي:

صدق مق�اس ) �مثل المتوس� الحسابي و االنحراف المع�ارR لث0ات و 03جدول رقم (
  )10الضغ� المهني  وتقدیر الذات للعینة قید الدراسة (ن=

المعالجات 
  اإلحصائ�ة

  المق�اس

  2الق�اس   1الق�اس 
معامل 
  الث1ات

معامل 
  الصدق

 �المتوس
  الحسابي

االنحراف 
 Rالمع�ار  

 �المتوس
  الحسابي

االنحراف 
 Rالمع�ار  

  0.91  0.83 1,15 51,7 1,17 51,4  الضغ- المهني

  0.93  0.88 0,99 18,98 0,97 18.75  الذات تقدیر

  
  9،درجة الحر$ة  0.441)=0.05عند ( 0.592)=0.01مستو� الداللة عند (

 بین درجات الق�اس األول ) أن معامالت االرت1ا03Rیتضح من خالل الجدول رقم (
ودرجات الق�اس الثاني لكل مق�اس دالة معنو�ا مما یؤ4د على أن المق�اس على درجة 

  .ة من الث1ات عال�
تعطي الدراسة اإلحصائ�ة دقة أكثر في النتائج المیدان�ة.و الدراسة اإلحصائ�ة :  .1- 6

حساب�ة و تتم ترجمة هذه النتائج إلى أرقام تعتمد الستخراج المتوسطات ال
-المتوس- الحسابي استعملت األدوات اإلحصائ�ة التال�ة :االنحرافات المع�ار�ة و 

معامل االرت1اR -اخت1ار "ت" لداللة الفروق -االنحراف المع�ارM - الوس�-
 )1999(إبراه�م،  بیرسون.

  عرض النتائج: -9
  عرض و تحلیل و مناقشة نتائج ق�اس الضغ� المهني لعینة ال0حث:. 1- 1- 9
عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت ب ر  . 2- 1- 9

  ذ>ور:
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  ني لد� أساتذة ت ب ر ذ>و) یوضح نتائج ق�اس الضغ� المه04جدول رقم (

  أ1عاد ق�اس
 الضغ- المهني

 االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي

 14.57 1ال1عد 
49.32 

1.18 
 1.76 15.63 2ال1عد  12.18

 2.09 19.12 3ال1عد 
  المتوس� الحسابي مستو�ات التقی�م

 33.05 منخفض
 51.25 متوس-
 72.5 مرتفع

18                  42                 66                  90 
 منخفض             متوس-             مرتفع           

  
الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس  )04(من خالل الجدول رقم 

مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و الذM قدر المتوس- 
1انحراف  14.57ل1عد األول المرت1- 1العمل مع التلمیذ في المؤسسة ب ل الحسابي ف�ه
،أما ال1عد الثاني للق�اس و المرت1- 1العالقة مع إدارة المؤسسة جاء  1.18مع�ارM قدره 

،أ�ضا ال1عد الثالث  11.76انحراف مع�ارM قدره  15.63المتوس- الحسابي ف�ه قدر بـ 
 19.12األخر+ جاء المتوس- الحسابي مقدر بـ  المتعلZ 1العالقة مع أساتذة المواد

، ل�أتي المتوس- الحسابي لأل1عاد الثالثة للمق�اس مجمال  12.09انحراف مع�ارM قدره 
،لتأتي  12.18الذM �قع في المستو+ المتوس- 1انحراف مع�ارM بلغ  49.32محدد بـ 

  51.25فض و للمستو+ المنخ  33.05متوسطات التقی�م لمستو�ات الق�اس محددة بـ 
،هذا ط1عا  72.5للمستو+ المتوس- أما المستو+ المرتفع فقد قدر المتوس- الحسابي له بـ 

�م4ن إرجاعه إلى طب�عة الممارسة للمهنة على مختلف المستو�ات حیث تتطلب مهنة 
التدر�س لمختلف المواد األخر+ عامة انض1اR و التزام و انت1اه ال متناهي مما �فرض 
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ستاذ في التحضیر للمحتو+ التعل�مي و مراق1ة التلمیذ ألدائه مع حدود ضغطا على األ
یذ مجال م4ان�ة و رقا1ة متواصلة ع4س مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة التي تفتح للتلم

التواصل مما �قلل فرض الضغ- على األستاذ ،لكن و 1النظر واسع للحر4ة و التعبیر و 
مجمال �4ون 1مستو+ متوس- من خالل معامالت  إلى طب�عة تدر�س هذه المادة فالضغ-

الر�اض�ة استنادا على نظرة توحي خر+ مع أستاذ التر��ة البدن�ة و 1عض األساتذة للمواد األ
1ان وجود األستاذ أمر ش4لي ،إال أن اإلدارة و الممثلة 1مدیرها تر+ أن أستاذ التر��ة 

قته ل المؤسسة نظرا لطب�عة عالالبدن�ة والر�اض�ة احد قواعد حفj النظام التر�وM داخ
الرسم الب�اني الموالي یبین فارق متوسطات مستو+ ق�اس و  ،التواصل�ة مع مختلف التالمیذ

  الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر ذ4ور
عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت . 9-1-2. 
  ب ر إناث:

  ني لد� أساتذة ت ب ر إناث) یوضح نتائج ق�اس الضغ� المه05جدول رقم (

  أ1عاد ق�اس
 الضغ- المهني

 االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي

1 17.64 
46.52 

1.47 
11.22 2 14.06 1.33 

3 14.82 1.41 
 المتوس� الحسابي مستو�ات التقی�م

 35 منخفض
 54.2 متوس-
  00 مرتفع

18                  42                 66                  90 
 منخفض             متوس-             مرتفع           
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) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 05من خالل الجدول رقم (
مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث و الذM قدر المتوس- 

1انحراف  17.64لعمل مع التلمیذ في المؤسسة بـ لل1عد األول المرت1- 1ا  الحسابي ف�ه
،أما ال1عد الثاني للق�اس و المرت1- 1العالقة مع إدارة المؤسسة جاء  1.47مع�ارM قدره 

،أ�ضا ال1عد الثالث  11.33انحراف مع�ارM قدره  14.06المتوس- الحسابي ف�ه مقدر بـ 
 14.82س- الحسابي مقدر بـ المتعلZ 1العالقة مع األساتذة للمواد األخر+ جاء المتو 

1انحراف  46.52،ل�أتي المتوس- الحسابي مجمال مقدر بـ  11.41انحراف مع�ارM قدره 
للمستو+  35،هو ما حدد متوسطات التقی�م لمستو�ات الق�اس بـ  11.22مع�ارM بلغ 
للمستو+ المتوس- أما المستو+ المرتفع انعدم ف�ه عدد األساتذة ،و  54.02المنخفض و 

1سبب طب�عة أستاذة المادة األنثو�ة في مجمل األمر أM أنها ال تتلقى عراقیل و  هذا
ضغوR أدرا�ة 4بیرة إضافة إلى حفj العالقة التواصل�ة لها مع مختلف أساتذة المواد 
األخر+ 1سبب تفتحها أوال لطب�عة النشاR الممارس و ثان�ا لطب�عتها األنثو�ة 4ما ذ4رنا 

ضغ- في اغلب األح�ان هو التلمیذ و طر�قة المعاملة و العالقة سا1قا، إذ ی1قى مصدر ال
و الرسم   التواصل�ة له 1األستاذة استنادا على نظرته المحددة لها من طب�عتها 4امرأة

الب�اني الموالي یبین فارق متوسطات مستو+ ق�اس الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر 
  إناث.

اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت ب ر عرض و تحلیل و مناقشة مقارنة ق�. 3- 1- 9
  (ذ>ور/إناث):
لمهني لد� أساتذة ت ب ر ) یوضح نتائج المقارنة لق�اس الضغ� ا06جدول رقم (

  )48،درجة الحر$ة  0.05(مستو� الداللة  الجنس حسب

 نس1ة التقی�م االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي الجنس
ت 

المحسو 
 1ة

 ت
 الجدول�ة

الداللة 
 اإلحصائ�ة

 %69.66 12.18 49.32 ذ4ور
 دال 2.00 6.78

 %71.33 11.22 46.52 اناث
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تر��ة البدن�ة و من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح المقارنة بین أساتذة ال
ٕاناث لق�اس الضغ- المهني استنادا على ق�مة المتوس- الحسابي و الر�اض�ة ذ4ور و 

حیث  12.18±  49.32ي الق�اس بــ االنحراف المع�ارM و التي جاءت محدد للذ4ور ف
±  46.52،في حین جاءت ق�متها محددة لد+ اإلناث % 69.66بلغت نس1ة التقی�م ف�ه 

لداللة الفروق  6.78،لیؤ4د ناتج ق�مة ت المحسو1ة  %71.33بتقی�م بلغ نس1ة  11.22
و  48عند درجة الحر�ة  2.00بین المتوسطات و التي جاءت اكبر منها للق�مة الجدول�ة 

على وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوس- ق�اس الضغ-  0.05مستو+ الداللة 
اذة المهني لد+ الذ4ور و اإلناث ،و هو ما یبرهن اختالف مستو+ الضغ- لصالح أست

الضغ- لها  هذا استنادا على ما سبZ ذ4ره من تحدید مصدرالتر��ة البدن�ة و الر�اضة و 
 عالقة التواصل�ة معه قصد ض1- النظام و الحفاv عل�ه ،فيطب�عة الالمتمثل في التلمیذ و 

الر�اض�ة 4ان مستو+ الضغ- لد�ه مرتفع قل�ال مقارنة حین أن أستاذ التر��ة البدن�ة و 
طب�عة العالقة التواصل�ة له مع مختلف أساتذة المادة 1سبب ضغوR اإلدارة عل�ه و 1أستاذة 

ه ،لیبین الرسم الب�اني الموالي هذا الفرق في المواد األخر+ الذM یرجع نظرتهم المحددة إل�
المتوس- الحسابي للمقارنة في ق�اس الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر حسب متغیر 

  الجنس.
 عرض و تحلیل و مناقشة نتائج ق�اس تقدیر الذات لعینة ال0حث: .2- 9
  عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر ذ>ور: .1- 2- 9

  ) یوضح نتائج ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر ذ>ور07ول رقم (جد

 التقی�م العالي الوس�- االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي 
 %82.33 18 0.98 19.27 ق�اس تقدیر الذات

00                           15                            30 
 مرتفع                منخفض                       

  
) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 07من خالل الجدول رقم (

الذM قدر المتوس- تر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة ال
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،حیث حدد مستو+ الق�اس لعینة  10.98انحراف مع�ارM بلغ  19.27الحسابي ف�ه بــــ 
4ل 1المرتفع هذا اعتمادا على نتائج درجات الق�اس لعینة ال1حث  التي جاءت ال1حث 4

لتأتي  18فوق مستو+ درجة الق�اس النظرM ،4ذا ق�مة الوس�- الحسابي الذM حدد بــ 
لتوضح نس1ة عال�ة من عینة  %82.33نس1ة التقی�م العالي المحدد استنادا عل�ه بــ 

 15مرتفع نسب�ا مقارنة 1المتوس- النظرM للمق�اس ال1حث ذ4ور ذات ق�اس تقدیر الذات ال
و التي هي من ضمن العینة الكل�ة ،حیث �عود هذا إلى مستو+ تحدید الكفاءات المهن�ة 

محددات شخصیته ،إذ أن الممارسة لطب�عة ذ التي �سند علیها بناء مقومات و لألستا
نفس و �حدد له ق�مة نشاطه و تفاعله الفعال مع مختلف أفراد المجتمع �4س1ه ثقة 1ال

فارق النسب في  مثلى لشخصیته نس1ة إل�ه ،إذ نبین من خالل الرسم الب�اني الموالي
ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة المنخفض 1النس1ة لق�اس تقدیر الذات ألساتذة التالتقی�م العالي و 

ض في الش4ل الب�اني الموالي یبین فارق النسب المئو�ة للتقی�م العالي و المنخفذ4ور. و 
 ق�اس تقدیر الذات.

  عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر إناث: .2- 2- 7
  ) یوضح نتائج ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر إناث08جدول رقم (

 التقی�م العالي الوس�- االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي 
ق�اس تقدیر 

 الذات
18.94 0.81 18 76.33% 

00                           15                            30 
 منخفض                            مرتفع           

  
) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 08من خالل الجدول رقم (

در المتوس- مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث و الذM ق
،4ذا ق�مة الوس�- الحسابي الذM  10.81انحراف مع�ارM بلغ  18.94الحسابي ف�ه بــــ 

لتوضح نس1ة  %76.33لتأتي نس1ة التقی�م العالي المحدد استنادا عل�ه بــ  18حدد بــ 
عال�ة من عینة ال1حث اناث ذات ق�اس تقدیر الذات المرتفع نسب�ا مقارنة 1المتوس- 
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،ففي اخت�ار األستاذة لطب�عة هذا النشاR تر+ تحد�ا في إث1ات  15اسالنظرM للمق�
للشخص�ة على حساب أفراد المجتمع من خالل ثقتها 1االستطاعة الفعالة لممارسة هذا 
النشاR رغم إطالعها على التزام مواصفات تأدیته ،و الرسم الب�اني الموالي یبین فارق 

�اس تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و النسب بین التقی�م العالي و المنخفض لق
  الر�اض�ة إناث.

عرض و تحلیل و مناقشة مقارنة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر  .3- 2- 7
  (ذ>ور/إناث):

) یوضح نتائج المقارنة لق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر حسب 09جدول (
  )48،درجة الحر$ة  0.05(مستو� الداللة  متغیر الجنس

 عدد العینة الجنس
المتوس- 
 الحسابي

االنحراف 
 Mالمع�ار 

 الجدول�ة ت ت المحسو1ة
الداللة 

 اإلحصائ�ة
 0.98 19.27 25 ذ4ور

 غیر دال 2.00 1.78
 0.81 18.94 25 اناث

  
تر��ة البدن�ة و من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح المقارنة بین أساتذة ال

قدیر الذات استنادا على ق�مة المتوس- الحسابي و ٕاناث لق�اس تالر�اض�ة ذ4ور و 
ـ في  0.98±  19.27االنحراف المع�ارM و التي جاءت محدد للذ4ور في الق�اس بــ 

،لیؤ4د ناتج ق�مة ت المحسو1ة  0.81±  18.94حین جاءت ق�متها محددة لد+ اإلناث 
 2.00الجدول�ة لداللة الفروق بین المتوسطات و التي جاءت اصغر منها للق�مة  1.78

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائ�ة  0.05و مستو+ الداللة  48عند درجة الحر�ة 
بین متوس- ق�اس تقدیر الذات لد+ الذ4ور و اإلناث ،إذ �م4ن إرجاع سبب ذلك إلى أن 
4ال منهما تلقى التكو�ن في نفس المیدان و بنفس الكم المعلوماتي تقر�1ا ،إضافة إلى 

ر الذات احد أ1عاد م4ونات الشخص�ة فاستنادا من إجا1ات العینة على أسئلة اعت1ار تقدی
 المق�اس یتضح جل�ا تم4ن العینة من اكتساب المقومات البنیو�ة للشخص�ة .



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 ة علميةجمل

حمكمة  سنوية  

255 

عرض و تحلیل نتائج االرت0اD في ق�اس الضغ� المهني و تقدیر الذات لعینة . 3- 9
  ال0حث:

اس الضغ� المهني و تقدیر الذات لد� ) یوضح نتائج االرت0اD في ق�10جدول رقم (
  عینة ال0حث

 الداللة االرت1اR الجدول�ة ر المحسو1ة ر الق�اس
- تقدیر الذات

0.37 
 دال 0.28

 الضغ- المهني

+1       0.5         0.3         0         0.3        0.5         1- 
ضعیف         قوR        سالب                                                     موجب      قوR        ضعیف              منعدم     

  
من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح دراسة العالقة االرت1اط�ة لق�اس الضغ-   

المهني و تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و إناث ،نجد أن ق�مة 
االنحراف المع�ارM و التي جاءت محددة لق�اس تقدیر الذات بـ  المتوس- الحسابي و

±  47.92،في حین جاءت ق�متها محددة لق�اس الضغ- المهني  ±0.89  19.10
و التي جاءت اكبر منها للق�مة الجدول�ة  - 0.37،لیؤ4د ناتج ق�مة ر المحسو1ة  11.70
وجود عالقة ارت1اR  على إث1ات 0.05و مستو+ الداللة  48عند درجة الحر�ة  0.28

ع4سي ضعیف بین ق�اس تقدیر الذات و ق�اس الضغ- المهني لد+ عینة ال1حث ،حیث 
تفید هذه العالقة االرت1اط�ة على انه 4لما ارتفع مستو+ تقدیر الذات ألساتذة التر��ة 
البدن�ة و الر�اض�ة انخفض مستو+ الضغ- المهني علیهم ،و هذا تحدید ما �فید و یؤ4د 

ر الذات 4م4ون للشخص�ة �عمل على رفع الكفاءات المهن�ة لد+ أساتذة التر��ة أن تقدی
البدن�ة و الر�اض�ة التي تت�ح له التعامل و التواصل و التح4م في مح�- ممارسة نشاطه 

  1طرق منهج�ة تر�و�ة تعل�م�ة.
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  استنتاجات :-10
  ذ4ور متوس- .مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ال •
مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث متوس- نسب�ا  •

 و اقل منه نس1ة عند الذ4ور.
�ة و الر�اض�ة توجد فروق في مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن •

 ت1عا لمتغیر الجنس
 ة ذ4ور جاء مرتفعا .مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض� •
 مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لإلناث جاء مرتفعا.  •
ال توجد فروق بین مستو+ تقدیر الذات لد+ الذ4ور و لد+ اإلناث من أساتذة  •

 التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.
توجد عالقة ارت1اR ع4سي ضعیف بین ق�اس تقدیر الذات و ق�اس الضغ-  •

لمهني ،�عني أن ارتفاع تقدیر الذات �قلل من مستو+ الضغ- المهني لد+ عینة ا
 ال1حث.

  :وتوص�ات اقتراحات-11
  ال1حث عن استراتیج�ات التخفیف من حّدت الضغ- المهني لد+ أساتذة المادة. •
الق�اس الدورM لمستو�ات الضغ- المهني لد+ األساتذة قصد تحدیدها و معالجة  •

 أس1اب صدورها.
لتنم�ة تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة من خالل  السعي •

 معالجتهم للضغوطات المهن�ة.
اعتماد الدورات التكو�ن�ة قصد الرفع من مستو+ الكفاءة المهن�ة لتخفیف تأطیر و  •

 الضغ-.
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االبتدائ�ة والمدرسة الثانو�ة. إدارة التر��ة للمنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعلوم، 
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تنظ�م واإلدارة في التر��ة البدن�ة. ). ال1996حسن معوض وحسن شلتوت. ( - 6

 القاهرة، مصر: دار المعارف.
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 ارف.). التر��ة وطرق التدر�س. مصر: دار المع1984عبد المجید. ( - 11
). مناهج وطرق تدر�س التر��ة البدن�ة. 1988عنا�ات أحمد فرح. ( - 12

 مصر: دار الف4ر العر�ي.
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). دلیل الطالب في التطب�قات 1990المندالوM, قاسم واخرون. ( - 18
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