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 شكر و تقدير

إال أن نحمده ونشكره  يذا العمل بعونه و تسديده ال يسعنبإتمام ه بعد أن من اهلل علي

صحراوي بن )وجل ، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الفاضل المشرف   عز

 شكر كل من ساهم فيأكما  جيهات ،منه من نصائح و تو  تعلى ما إستفد( حليمة

بيد العون و التأييد سواء بكالم مشجع او بتسهيل  ني إنجاز هذا العمل من الذين أمد

الحصول على الكتب أو بتعهد إخراج هذا العمل بالكتابة و النسخ ، يعجز اللسان عن 

 .مكافئتهم مهما أوتى من عبارات الشكر و الثناء 

 .رافر اإلمتنان و خالص التقديفلكل هؤالء جزيل الشكر و و 
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 وطافت بي الذكريات، تعثر القلم وتأرجحت المشاعر،

 أهدي ثمرة مشواري الدراسي إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء،

 إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها،

 إلى من سعى و شقي" ئشة عــــــــا" إلى والدتي العزيزة 

 "عبد الســــــــــــــــالم " ألنعم  بالراحة والطمأنينة إلى والدي العزيز

لى الصديقة التي شاركتني المشوار الدراسي كله   "مصطفى مسعودة"وا 

لى كل من مدلي يد العون يبتغي فيه رضا اهلل  .وا 

 .إلى كل من يحب اهلل ورسوله ثم العلم والعطاء والوطن 
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:ملخص الدراسة  

الضغط المهني وانعكاساته على »نحن بصدد دراسة موضوع بالغ األهمية في حياتنا اليومية حول   
كيف تنعكس : والذي يعالج اإلشكالية التالية وهي «األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي

المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟  الضغوط  

: وتتجزأ هذه اإلشكالية الى تساؤالت فرعية  

هل تؤثر الضغوط المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟ -  

كيف يؤثر عبء الدور على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟ -  

القات المهنية تؤثر على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟هل سوء الع -  

 وتتجزأ الى ثالثة فرضيات من بينها الفرضية العامة 

.تنعكس الضغوط المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي  

: أما الفرضيات الجزئية تتمثل في  

يفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي تؤثر الضغوط المهنية على األداء الوظ -  

يؤثر عبء الدور على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي  -  

.سوء العالقات المهنية تؤثر على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي -  
أنواعها،  تطرقنا في الجانب النظري الى دراسة الفصل الثاني للضغوط المهنية تعريفها، عناصرها،

.مصادرها وأثرها  
.الفصل الثالث وتعلق باألداء الوظيفي، تعريفه، عناصره، أبعاده  ومحدداته  

المدرسة االبتدائية تعريفها، وظائفها وأهدافها وتعريف المعلم والعوامل المؤثرة على : الفصل الرابع
.أدائه



 ـــــدمةالمق
 

 
 

:مقدمة  

ع مرهون بالعمل الذي يقاس بمدى تحقيقه إن التقدم السياسي واالجتماعي والثقافي ألي مجتم      
من إنجازات وتحديات على مر األزمنة والعصور وهو المعيار الذي يبرز مكانة وسيادة المجتمع 

وبذلك تصنف المجتمعات المتقدمة والمتخلفة في نظام عولمتي تتسارع فيه تلك المجتمعات للوصول 
.ة ألفرادهاالى هذه المكانة التي بها تتحقق السعادة والرفاهي  

وبحكم الحياة المعاصرة التي تفرض على الفرد مطالب جديدة تتماشى مع العصر أصبح العمل 
اليوم يخمل ويهدد مختلف العمال من ما جعلها من المواضيع التي استقطبت فكر العديد من 
الباحثين ولقد مست ظاهرة الضغط مهن عديدة من بينها مهنة التدريس إذ يواجه المدرس في 

.ختلف المراحل التعليمية ضغوط عديدة تنجم عن األعباء وكثرة الواجبات واألدوارم  
على األداء الوظيفي لدى  اوفي هذا الصياغ جاءت دراستنا للكشف عن الضغوط المهنية وانعكاساته

.أساتذة التعليم االبتدائي  
: عنا فيها الخطوات التاليةقمنا بتحديد مسارات هذه الدراسة انطالقا من تخطيط استراتيجية بحثية اتب  

:قسمنا دراستنا الى فصول فجاء هذا التقسيم كما يلي  
:الجانب النظري الذي يحتوي على أربع فصول نظرية وهي -0  

وهو فصل تمهيدي تضمن اشكالية الدراسة وفرضياتها وأهدافها وأهميتها والمفاهيم : الفصل األول
.االجرائية والدراسات السابقة  

وتضمن الضغوط المهنية بما فيها من تعريفها وعناصرها وأنواعها وأثارها ونماذجها : يالفصل الثان
.ونظرياتها  

خصصته لألداء الوظيفي وتضمن تعريف االداء الوظيفي وعناصره وأبعاده  :الفصل الثالث
.ومحدداته  

  :الفصل الرابع
ائفها وأهدافها وتعريف المعلم وقد اندرج تحت عنوان المدرسة االبتدائية وتضمن تعريفها مهامها ووظ

.وصفاته والعوامل المؤثرة على أدائه



 

 
 

 اإلطار المفاهيمي للدراسة: الفصل األول

 
 

 

ــــ إشكالية الدراسة 0  

ــــ الفرضيات 1  

الدراسة أسباب اختيار موضوع ــــ  2  

الدراسة أهمية ــــ  1  

الدراسة أهداف ــــ  3  

دراسة ــــ تحديد المفاهيم األساسية لل 0  

ــــ الدراسات السابقة  0  
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 :االشكالية

يعتبر العديد من الباحثين والمفكرين أن الضغوط المهنية مرتبطة أساسا باكتشاف اإلنسان        
لعالم الصناعة الواسع حيث صرح البعض منهم بأن ظهور هذا النوع من الضغوط راجع الى 

لشخصية للفرد، حيث يتعرض العاملون عاملين رئيسين هما متطلبات العمل والخصائص ا
لمستويات مختلفة من الضغوط والتوترات ولكل ذلك نتائج وأثار سلبية على نفسية وصحة الفرد 

بسبب الضغوطات تتفاوت من مستوى قوتها من شخص الى اخر نتيجة المواقف والظروف العديدة 
ما يؤثر على حالتهم الصحية التي يتعرضون لها وما يصاحبها من حاالت قلق وتوتر وانفعال، م

والنفسية وكذا عالقتهم االجتماعية، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائهم في العمل وموقفهم اتجاه 
عملهم، وتعتبر الضغوط المهنية من أبرز التحديات التي تواجه العامل في بيئة عمله حيث يتولد 

تلقائية لها مما تظهر لديه العديد من عنها المطالبة بأشياء ال يستطيع العامل تحقيق االستجابة ال
المظاهر كإرهاق واإلجهاد ومشاعر اإلحباط والقلق، مما يؤدي الى ضعف مستوى األداء لدى 
االنسان العامل ومن ثم قدراتهم على العمل كما أن مهنة التدريس من المهن التي يتعرض فيها 

م التي تتطلبها هذه المهنة من المدرس، االفراد الى الضغوط المهنة بشكل مستمر نتيجة لكثرة المها
حيث تلعب البيئة المدرسية بجوانبها المتعددة دورا مؤثرا في إفراز مجموعة من الضغوط لدى 

المتعلمين بمهنة التعليم وهذا ما ورد في ذلك أن التدريس عمل صعب وشاق ومن الصعب أن نفكر 
ير من المشكالت والضغوط، وعليه فقد في مهن كثيرا لها وذلك راجع الى أن المدرس لديه الكث

حضي موضوع ضغوط العمل االهتمام الكاف لما ينجم عنها من أثار على أداء العاملين فإن 
 :صياغة االشكالية تقودنا الى صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي

 كيف تنعكس الضغوط المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟

:درج تحت هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية التاليةوتن  

هل تؤثر الضغوط المهنية على األداء الوظيفي لدى اساتذة التعليم االبتدائي؟ -0  
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كيف يؤثر عبء الدور على االداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي؟ -1  

ى أساتذة التعليم االبتدائي؟هل سوء العالقات المهنية تؤثر على األداء الوظيفي لد -2  
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:الفرضيات  
 انطالقا من اإلشكالية والتساؤالت الفرعية نضع جملة من الفرضيات 

: الفرضية العامة  
. تنعكس الضغوط المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي  

:الفرضيات  

.ي لدى أساتذة التعليم االبتدائيتؤثر الضغوط المهنية على األداء الوظيف -  

.يؤثر عبء الدور على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي -  

.تؤثر سوء العالقات المهنية على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي -  

:أسباب دراسة الموضوع  

نما نتيجة لعوا مل متنوعة تستطيع أن تكون إن اختياري لهذا الموضوع لم يكن بمحض الصدفة، وا 
عوامل متعلقة بالميول ورغبات الطالب الذي يريد البحث أو نتيجة ألهمية هذا الموضوع التي تعود 

:دراسته بالفائدة للجميع وتتمثل هذه العوامل فيما يلي  

.ــ الفصول العلمي لدراسة الضغوط المهنية  0  

.وهو ما يوافق تخصصناــ الموضوع المختار يمس جانب من جوانب التنظيم  1  

.ــ الشعور بقيمة وأهمية هذا الموضوع في الوقت الراهن على عدة مستويات 2  

ــ قابلية الموضوع للدراسة العلمية باعتبارها الضغوط المهنية عموما ظاهرة موجودة فعال على  1
.أرض الواقع  

.سة االبتدائيةــ قلة الدراسات السابقة المتعلقة بالضغط المهني على مستوى المدر  3  

.ــ حب االطالع على حياة أساتذة التعليم االبتدائي، وما يلي لهذا النوع من الدراسة 0  
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:أهمية الدراسة  

على  هتكمن أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي أتناوله وهو الضغط المهني وانعكاسات
يسية عموما تحظى بمكانة أهمية االداء الوظيفي لدى أساتذة الطور االبتدائي إذ أن العملية التدر 

صعبة ومعقدة وبشكل مستمر االمر الذي  تخاصة في كل المجتمعات، كما تتطلب مهام ومسؤوليا
:يجعلهم يشعرون بالضغط اتجاه عملهم وتبرز أهمية البحث فبما يلي  

لعل ــ تسليط الضوء على بعض الظواهر والمشكالت التي يعاني منها أساتذة الطور االبتدائي، و  0
.على األداء الوظيفي همن أهمها مشكلة الضغط المهني وانعكاسات  

ــ الكشف عن ظاهرة الضغط المهني وانعكاساته على األداء الوظيفي والتي تعتبر في غاية  1
.األهمية لما لها من أثار وانعكاسات سلبية  

.ــ تعدد مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في المدرسة 2  

.هذه الدراسة على مصدر من مصادر الضغوط المهنيةـــ اقتصاد  1  

ــ خصوصية األداء الوظيفي لدى المدرسين باعتبارها المدرسة االبتدائية من المؤسسات  3
.الخدماتية  

ــ االهتمام بالمدرس وتحسين مكانته االجتماعية وأوضاعه المهنية وذلك بالكشف عن المعيقات  0
.  ة منها الضغوط المهنيةالتي تواجهه في أدائه المهني خاص  

:أهداف الدراسة  

:يسعى البحث الحالي الى تحقيق األهداف التالية  

.ــ إعطاء تفسيرات الالزمة لمفهوم الضغط المهني واألداء الوظيفي 0  
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ــ التعريف بالمفاهيم االساسية للضغوط المهنية لدى المدرسين وكيفية التعامل معها في المؤسسة  1
براز أهمية إدا .راتها في تحسين العملية التعليميةوا   

ــ الوصول الى نتائج تساعد على وضع توصيات قد يكون من شأنها الحد من مسببات الضغط  2
.المهني والتخفيف من أثاره السلبية على أداء العاملين  

ــ إنجاز بحث علمي يمكن أن يكون نقطة بداية لعدة بحوث أو دراسات حول ما يوجهه المعلم من  1
.وطات مهنية ومدى إنعكاساتها على األداءالوظيفيضغ  

:التعاريف االجرائية  

:ــ الضغط  

.هو حالة لمصدر ما ال يستطيع األستاذ عملها وتعرقل عمله   

:ــ الضغوطات المهنية  

تعد الضغوطات المهنية تلك االثار المتولدة والناشئة عن العمل الوظيفي والمهنية من خالل  
أشكال العمل المتطورة في مختلف المنظمات التي تضع الفرد العامل في دوامة التنظيمات الجديدة و 

.مما ينعكس سلبا على أدائه وتوافقه النفسي والمهني   

:ــ األداء الوظيفي  

هو المهام والواجبات المترتبة على العامل وتكمن في إلتزمات بأوقات العمل والحضور وتحلي 
.باآلداب واألخالقية المهنية   

: علم الطور االبتدائيــ م  

عدادا أكاديميا وله مؤهالت علمية وتربوية يمارس مهامه  هو ذلك الشخص الذي يتلقى تكوينا وا 
.التعليمية في المدرسة االبتدائية قصد القيام بعملية التعليم والتلقين المعارف والمهارات  
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: ـــ مرحلة التعليم االبتدائي  

لة التحضيرية، ويلتحق الطفل بها في سن السادسة مدة التدريس تأتي هذه المرحلة مباشرة بعد المرح
بها خمس سنوات، وتمثل هذه المرحلة القاعدة األساسية لنمو الطفل في جميع الجوانب الفكرية 

. والتربوية  
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 :الدراسات السابقة* .1
 (:1991)دراسة نعمت رمضان -

علمي ومعلمات المرحلة الثانوية في عمان، حيث تحمل هذه الدراسة عنوان الضغوط المهنية لدى م
معلمة، أما  23معلم و  36معلم ومعلمة بالمرحلة الثانوية منهم  023اشتملت عينة البحث على 

من األدوات اإلحصائية المطبقة فقد اعتمد الباحث على استبيان         ، ومقياس البيئة الوظيفية 
سة أن المعلمين والمعلمات يتعرضون لضغوط متوسطة لقياس الضغوط، كما أظهرت النتائج الدرا

 .يتعرضون لضغوط مرتفعة 10.1 %مقابل  13.26 %قدرت ب 

 .¹كما أشارت الدراسة الى عدم وجود فرق بين المعلمين في مستوى الضغوط التي يتعرضون لها
 ( :1991)دراسة محمد الدسوقي _ 

س مقارنة بضغوط بعض المهن األخرى، أجرى محمد الدسوقي دراسة بعنوان ضغوط مهنة التدري
: لهدف التعرف على ضغوط مهنة التدريس كما يدركها المدرسون بالمقارنة بالمهن األخرى مثل

مهنة اإلدارة مدارس كبيرة الحجم، والممرضات في المستشفيات الكبيرة وموضفو مراكز التلغراف، 
إداري  11موظفا باالتصال  11 ممرضة، 10معلمة،  10عينات فرعية  1تكونت عينة البحث من 

 .بالمدارس
حيث ( 0020)سنة  «فونتانا  »اعتمد الباحث في دراسته على مقياس الضغوط المهنية الذي أعده 

يختلف تقدير الضغوط المهنية من مهنة ألخرى كما : أسفرت الدراسة على جملة من النتائج وهي
وأقل ضغطا من مهنة  العمل ف فيبينت الدراسة أن مهنة التدريس أقل ضغطا من مهنة موظ

 .²التمريض وتأتي مهنة التدريس مع إداري المدارس في مرتبة واحدة
 معلم ومعلمة بمدارس االبتدائية ولقد وصل 0102في القاهرة حيث اشتملت عينة الدراسة على 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
شارف خوجة مليكة، مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين الجزائريين، رسالة ماجستر في علم النفس المدرسي، كلية اآلداب والعلوم  0

.01، ص 1606/1600االنسانية، جامعة تيزي وزو   
ة، مصادر الضغوط المهنية واالضطرابات السايكوسوماتية لدى مدرسي المراحل الثالث، أطروحة دكتوراه في علم النفس باهي سالم 1

. 26ص  1660االجتماعي، جامعة الجزائر العاصمة،   
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الباحثون الى تبيان العوامل المختلفة التي تساهم في االحساس باإلنهاك النفسي للمدرس وهي 
تمثلة في نقص الكفاءة الذاتية للمعلم، ونقص الدعم الذاتي ونقص الخبرة في العوامل الشخصية الم

.مجال التدريس   

العوامل الضاغطة التي تتمثل في الممارسات اإلدارية العقيمة داخل المؤسسة وعدم المشاركة في 
.¹اتخاذ القرارات، ونقص المساندة االجتماعية من قبل المدير والزمالء والتالميذ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  10باهي سالمة ، نفس المرجع السابق، ص 0
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:ــ الدراسات الخاصة بالضغوط المهنية   
( :0222وهف بن علي القحطائي ) دراسةــ  1  

للتعرف على أهم العوامل المدرسية المؤدية ( 1666) «وهف بن علي القحطائي  »وهدف دراسة 
الى قصور أداء المعلمين في المدارس االبتدائية بالرياض وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج 

في المدارس االبتدائية بمدينة الرياض التي  أن العوامل المؤدية الى قصور أداء المعلمين: أبرزها
من أصل (  2.01ــــ  2.00) اشتملت عليها الدراسة قد حصلت على متوسطات حسابية تتراوح بين 

زيادة كثافة الطالب في الفصول : درجات وقد جاءت مرتبة حسب االهمية على النحو التالي 3
مع المدرسي، وأخيرا النمط االداري لمدير المدرسة الدراسية، العالقات االنسانية السلبية داخل المجت

.¹غير ديمقراطي  
( 0222نضال عواد ثابت، ) ــ دراسة  0  

فقد سعت للتعرف الى الفروق في ضغوط العمل (  1662نضال عواد ثابت، ) وبالنسبة لدراسة 
لتدريس، لدى المعلمين والمعلمات في محافظات غزة والعالقة بين الضغوط واالتجاه نحو مهنة ا

معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات المرحلتين االساسية (  203) وتكونت عينة الدراسة من 
والثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في جميع محافظات غزة، واستخدام الباحث بعض 

ه نحو مهنة االدوات التي تمثلت باستبانه ضغوط العمل المدرسي إعداد الباحث، ومقياس االتجا
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطات (. 0006)التدريس إعداد مجدي حبيب 

درجات المعلمين الذكور كما كشفت النتائج عن وجود ارتباط دال سالب بين ضغوط العمل المدرسي 
العالقة مع  المعلمين والمعلمات باستثناء ضغط ²واالتجاه نحو مهنة التدريس في العينة الكلية وعينة

.األولياء األمور والتالميذ لم يكن داال في عالقته نحو مهنة التدريس في العينتين الكلية والمعلمات  
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( :0222عماد الكحلوت ونصر الكحلوت )ــ دراسة  2  
الى الكشف عن مدى ( 1660)هدفت الدراسة التي أجراها كل من عماد الكحلوت ونصر الكحلوت 

من معلمي  00ية ومستوى األداء والعالقة بينهما، وتكونت عينة الدراسة من شيوع الضغوط المدرس
من المدرسية  21من المعلمين و  21التكنولوجيا بالمرحلة االساسية العليا من الجنسين بواقع 

مالحظة األداء من اعداد الباحثين وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط المدرسية شائعة عند أفراد 
وأن الضغوط المدرسية  %33.00معلمي التكنولوجيا بمرحلة اساسية العليا عند مستوى العينة من 

كما أن أداء . تندرج في سلم أعاله ضغوط سلوكيات التالميذ وأدناه ضغوط العالقة مع المدير
وأن األداء يندرج في سلم أعاله المجال الشخصي واإلداري  %00.03المعلمين يقع عند مستوى 

لتقييم والتقويم، ولم تظهر نتائج الدراسة وجود عالقة بين الضغوط المدرسية وأداء وأدناه مجال ا
.        ¹معلمي التكنولوجيا  

 
 
 
 
 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

نضال عواد ثابت، ضغوط العمل وعالقتها باالجتهاد نحو مهنة التدريس لدى المعلمين بمحافظات غزة، رسالة ماجستر، جامعة األزهر عزة  0
، ص1662  



 

 
 

 

الضغط المهني: الفصل الثاني  
ــ تمهيد 1  

ــ تعريف الضغوط المهني 0  

ــ عناصر الضغوط المهنية 2  

الضغوط المهنية ــ أنواع 4  

ــ أثار الضغوط المهنية 5  

ــ نماذج الضغوط المهنية 2  

ــ نظريات الضغوط المهنية 7  

ــ أساليب معالجة الضغوط المهنة 1  

.ــ خالصة 9  
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 :تمهيد 

 

يبقى اضطراب بيئة العمل من المصادر الرئيسية للضغوط المهنية للعامل، لذلك نالحظ تحول      
وهذا . العلماء من دراسة الضغوط بصفة عامة الى دراسة الضغوط بصفة خاصةاهتمام الباحثين و 

 .لكون الصحة النفسية للفرد مبنية على جوانب عديدة تتأثر بعوامل مختلفة من بينها الجانب المهني

لم تعد ضغوط بيئة العمل قاصرة على مهنة دون غيرها بل شملت مهن عديدة لكن قد تختلف 
ة من مهنة الى اخرى وقد يعود ذلك أساسا على اختالف المناخ التنظيمي مصادر الضغوط المهني

وبيئة العمل واختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية إضافة الى مختلف المتغيرات المرتبطة 
 .بالوظيفة كشروط العمل ونوعية المهنة

اجبات والتي وتعد مهنة التدريس واحدة من المهن الضاغطة لما تنطوي عليه من مسؤوليات وو 
تسبب له التعب والتوتر الناتج عن سوء ظروف العمل، لذلك سوف نحاول في هذا الفصل التعرض 
الى موضوع الضغوط المهنية في مجال التدريس ثم نبرز أهم عناصر الضغوط ومصادر الضغوط 

 .     المهنية
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: تعريف الضغوط المهنية   
طلح يستخدم للداللة على نطاق واسع من خالل مص( : جمع ضغوط ) : تعريف الضغط  1ــ  1

: االنسان الناشئة كرد لتأثيرات مختلفة بالغة القوة ونحدث الضغوط نتيجة العوامل الخارجية مثل 
وتظهر الضغوط نتيجة التهديد والحظ وتؤدي . كثرة المعلومات التي تؤدي الى إجهاد انفعالي
الت انفعالية، وبينة دافعية متحولة للنشاط، وسلوك الضغوط الى تغيرات في العمليات العقلية وتحو 

(0)لفظي وحركي قاصر  
فهو كلمة التينية : ـــ أما مصطلح الضغط  STRESSـ استعملت في القرن الثامن   

جهاد وتوتر لدى الفرد أو ألعضاء الجسم ( 02)عشر  لتعني بذلك إكراه وقسر، جهد قوي وا 
(1)أو قواه العقلية  

stringers  الفعل الالتيني مشتق من STRESS 1  الضغط: التعريف اللغوي  0ــ  
(2)طرق ذراعيه وجسمه مؤديا الى اإلختناق الذي يسبب القلق: بمعنى  étreindre ضيق، : الذي يعني  

: التعريف االصطالحي  2ــ  1  
يعرفه الزاروس وكوهين على انها االحداث التي تتحدى الفرد وتتطلب : الضغوط كمثير / أ

(1)لفيزيولوجي أو المعرفي أو السلوكيالتكيف ا  
 
 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دارة الضغوط النفسية، دار الفكر العر  0 . 22، ص1660، 0بي القاهرة، طفاروق السيد عثمان، القلق وا   
.01، ص1601، 0ضغوط العمل وأثارها على األداء، دار الخليج للنشر والتوزيع، ط: خالد عيادة عليمات  1  
.10، ص1662شحاتة حسن، زينب النجار، معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، لبنان،  2  
.00، ص1661، القاهرة، مصر، 0العمل نموذج التدريب والممارسة، ط جمعية سيد يوسف، إدارة الضغوط 1  
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ويعرف الضغط بأنه يشير الى أي شيء من شأنه أن يؤدي الى استجابة انفعالية حادة  
.¹ومستمرة  

يتناول أصحاب هذا االتجاه الضغط باعتباره ردود أفعال بدنية كانت أو : الضغوط كاستجابة / ب 
الضغوط " فوناتا"تعريف . صدر عن الفرد نتيجة التعرض لمثيرات معينةنفسية أو سلوكية التي ت

.حالة تنتج عندما تزيد المطالب الخارجية عن القدرات واإلمكانيات الشخصية للكائن الحي  
فيعرفانها على أنها نوع من الحاالت الوجدانية وردود األفعال الفسيولوجية " بارون"و" جرينبرج"أما 

.معينة حيث يشعر األفراد أنهم قادرون على تحقيق أهداف المنظمة التي تحدث في مواقف  
نظر أصحاب هذا االتجاه للضغوط على أنها محصلة : الضغوط كتفاعل بين الفرد والبيئة / ج

.تفاعل الخصائص الذاتية للفرد مع الظروف البيئية المحيطة به  
:ومن بين التعريف الموضح نجد   
بسبب تفاعل العوامل المتعلقة بالعمل  بأنها عبارة عن حالة تنشأ:   ( bell & neuman) تعريف 

مع خصائص العاملين تحدث تغييرا في الحالة البدنية أو النفسية للفرد وتدفعه الى تصرف بدني أو 
بأنه عبارة عن حالة تنتج عن التفاعل بين الفرد والبيئة بحيث   grath عقلي غير معتاد ويعرفها 

.²أو عوائق أو فرض تضع الفرد أمام مطالب         
     
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، 1660، 2وية والنفسية، دار الفكر، عمان، األردن، ططه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم، إستراتيجية إدارة الضغوط الترب 0

.11ص  
.000، ص1663محمود سليمان العميان، السلوك التنظيمي في المنظمات األعمال، دار النشر ، عمان، األردن،  1  
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: تعريف الكتاب والباحثين لمفهوم الضغوط المهنية  4ــ  1  
عمل األفراد في العمل، والتي ينتج عنها مجموعة من المثيرات التي تتواجد في بيئة  »بأنها 

مجموعة من ردود األفعال التي تظهر في سلوك األفراد في العمل، أو في حالتهم النفسية والجسمية، 
.أو في أدائهم ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد مع بيئة عملهم التي تحوي الضغوط  

وتنشأ . عدم االتزان النفسي والجسميبأنها حالة من : الضغوط المهنية ( ماهر أحمد)بينما يعرف 
عادة من عوامل تكون موجودة في العمل أو البيئة المحيطة، ومحصلتها هو عدم االتزان النفسي 

.والجسمي الذي يظهر في العديد من مظاهر االختالل في أداء العمل  
:عناصر الضغوط المهنية / 0  

:أنه يمكن تحديد ثالثة عناصر رئيسية للضغوط هي   (szilagy/wallace)سيزي الجىء ووالس  
يحتوي هذا العنصر على القوى المسببة للضغط والتي تقتضي الى الشعور : عنصر المثير / 1ــ  0

.بالضغط النفسي، وقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد  
سلوكية التي يبديها يمثل هذا العنصر ردود الفعل الجسمية والنفسية وال:عنصر االستجابة / 0ــ  0

.الفرد اتجاه الضغط مثل القلق والتوتر واالحباط وغيرها  
.²وهو التفاعل بين العوامل المثيرة للضغط واالستجابة له :عنصر التفاعل / 2ــ  0  
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.112، ص1663عبد الباقي صالح الدين محمد، سلوك الفعال في المنظمات، الدار الجامعية االسكندرية، مصر، 0  
.31ــ  32مرجع سابق سبق ذكره، ص : خالد عليمات  1  
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:أنواع الضغوط المهنية   
 هناك عدة تصنيفات للضغوط المهنية 

:ي بين نوعين من الضغوط وهما قد ميزها ترسيلــ  1  
وهذا الضغط يعد حافزا يدفع الفرد نحو األداء األفضل ويساعده على : ضغط ايجابي / أ

.اإلبداع وتنمية الثقة بالنفس  
وهو الصورة المدمرة للضغوط حيث تؤثر في حالة الفرد الجسدية والنفسية وهذا  :ضغط سلبي / ب

.¹ما يؤدي الى ضعف في األداء  
:ب معيار السبب حســ  0  
...(التنافر األسري، االنفصال، وفاة، فقر): الضغوط األسرية / أ  

...(نقص الممتلكات، نقص األصدقاء): ضغوط النقص / ب  
(سوء المعاملة من العائلة، من األقران واألصدقاء): ضغوط العدوان / ج  
²...(التأديب، العقاب القاسي): ضغوط السيطرة / د  
:حسب الشدة ــ  2   
كالعصاب وهذا النوع مرتبط بالمفهوم الذي يعطيه الطب : ضغط الناتج عن الصراعات الداخلية / أ

.العقلي للقلق  
أي صادر من بيئة الفرد كمواجهته لعراقيل خالل سعيه لتحقيق : ضغط ذو أصل خارجي / ب

.أهداف معينة فيريد إجتيازها وتخطيها ليشعر بالراحة والرضا  
فالمبدع في حاجة ألن يعيش في بيئة تحفزه على استغالل : ة الى اإلبداع ضغط مرتبط بالحاج/ ج

.³طاقته اإلبداعية بتطوير وظائفه الطبيعية  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.003، ص 1662ماجد بهاء الدين السيد عبيد، الضغط النفسي أثره على الصحة النفسية، دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان، األردن،  0  
.303، ص 1663عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، 1  
فتيحة، اإلجهاد، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليكة، الجزائر، لوكيا الهاشمي، بن زوال  2

.00، ص 1660  
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:ــ حسب الفترة الزمنية  1  
معدودة الى ساعات طويلة، ناجمة عن مضايقات صادرة وتستمر من ثواني  : الضغوط البسيطة / أ

.ة األهميةعن أشخاص تافهين أو أحداث قليل  
وتمتد من ساعات الى أيام وتنجم عن بعض األمور كفترة عمل إضافية : الضغوط المتوسطة / ب

.أو زيادة شخص مسؤول أو غير مرغوب فيه  
والتي تستمر ألسابيع وأشهر وتنجم عن أحداث كبيرة كالنقل من العمل أو : الضغوط المضاعفة / ج

.¹اإليقاف عن العمل أو فقد شخص عزيز  
:حسب المصدر  ــ 3  
معا في مجاالت العمل  وتظهر لدى األفراد الذين يتفاعلون: الضغوط الناتجة عن البيئة المادية / أ

.مع الزمالء  
وتعزي الى الخصائص الشخصية المتوارثة أو : الضغوط الناتجة عن النظام الشخصي للفرد / ب

.²المكتسبة  
 
 

   
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.01، ص0000، 00، العدد00فائق فوزي عبد الخالق، ضغوط العمل، مجلة أفاق اقتصادية، اإلمارات، المجلد  0  
، 1لوك التنظيمي في المؤسسات التعليمية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طفاروق عبد الفليت، السيد عبد المجيد، الس 1

. 262، ص1660  
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:أثار الضغوط المهنية على المدرسين   
:وهناك كثير من أثار الضغوط المهنية على المدرسين وهما   

:ــ أثار الضغوط المهنية غلى المستوى المدرسي  1  
ضغوط العمل تؤدي الى انخفاض مستوى الوالء للمدرسة : العمل ــ الغياب والتأخر عن  0

وانخفاض مستوى الروح المعنوية، والتأخر عن العمل، فزيادة الضغوط المهنية تؤدي الى ترك العمل 
.هروبا من الضغوط المختلفة يعود أساسا الى عدم القدرة على التكيف مع بيئة العمل أو المدرسة  

مستوى الضغوط المرتفع من ضغوط العمل يؤثر على نمط وطبيعة  إن: ــ ضعف االتصاالت  1
االتصاالت بين األفراد داخل المدرسة، وكلما زاد غموض الدور وصراعه أدى ذلك الى زيادة معدل 

الضغوط التي يترتب عنه تدهور الجانب العالئقي في المدرسة وتوكيد الكراهية وعدم الثقة مما 
.ة والصراع بين الزمالءيساهم في إثارة الحقد والغير   

سداد قنوات االتصال بين : ــ اتخاذ القرارات الخاطئة  2 إن اضطراب العالقات في العمل وا 
المدرسين يؤدي الى عدم الموضوعية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعملية التعليمية، نتيجة تعرض 

بصورة خاطئة هذا مايؤدي الى نتائج المدرس لحالة عدم االتزان، وبالتالي يتم اتخاذ مختلف القرارات 
.سلبية ووخيمة سواء على المدرس أو على المدرسة بصفة عامة  

:ــ أثار الضغوط المهنية على مستوى الفرد  0  
يترتب احساس الفرد يتزايد الضغوط في العمل الى حدوث بعض االستجابات : ــ اآلثار النفسية  0

قة الفرد بغيره، ومن أهم تلك األثار النفسية الشعور النفسية التي تؤثر على التفكير وعلى عال
.¹بالحزن  

والكآبة، القلق، عدم التركيز، صعوبة في التعبير، التردد والالمباالة وهذه النتائج تكون معوقة جدا 
. للمدرسة  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     .01شارف جوجة مليكة، مرجع سابق، ص 0
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يتعرض الفرد بسبب الضغوط الى مختلف السايكوسوماتية وهي أمراض : ـــ اآلثار الفيزيولوجية  1
الى التغيرات المختلفة جسمية نفسية المنشأ باعتبارها أن الضغط النفسي هو المسبب لها ويرجع ذلك 

التي تطرأ على الجسم جراء المواقف الضاغطة من أكثر األعراض التي تظهر على المدرسين 
تتمثل في أالم الرأس، فقدان الوزن، إرتفاع ضغط الدم، االلتهاب الفيروسي، التعب المزمن، 

.¹واضطراب الجهاز الهضمي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.02نفس المرجع ، ص 0  
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: نماذج الضغوط المهنية   
هناك عدة نماذج حاولت تقديم تفسير لضغوط العمل لدى االفراد قصد ايجاد أساليب التعامل معها 

.بعرض البعض من هذه النماذج المستخدمة في ادارة الضغوط المهنيةوفيما يلي نقوم   
:  0002ــ نموذج ليسرونيومان  0  

: يقوم النموذج على افتراض أن الضغوط التي يتعرض لها الفرد في بيئة عمله لها مصدران هما 
ارها الفرد والمنظمة، حيث أن تفاعل هذين العنصرين في زمن محدد قد يؤدي الى ضغوط تترك أث

.¹على كل من الفرد والمنظمة، وهذا  ما يدفع كال منهما الى االستجابة لهذه الضغوط بشكل المالئم  
:  0021ــ نموذج جيسيون وزمالئه  1  

يقوم هذا النموذج على أن مصادر الضغوط الوظيفة المختلفة لها تأثير على عملية ادراك الفرد لهذه 
.شعر به، ومن هذا على نتائج وأثار الضغطالضغوط، وذلك على مستوى الضغط الذي ي  

على ( المعرفية، العاطفية، البيولوجية الديمغرافية ) كما يشير هذا النموذج الى دور الفروق الفردية 
.²إدراك الفرد للظروف الضاغطة التي يواجهها  

: 0020ــ نموذج سينرالفي ووالس  2  
مصادر بيئية، : ) ث مصادر رئيسية هي تقوم فلسفة هذا النموذج على أن الضغوط تنبع من ثال

(مصادر تنظيمية، مصادر فردية   
تسهم هذه المصادر الثالثة مجتمعة في خلق اشكال مختلفة من الضغوط على العاملين ولكن حدة 

هذه الضغوط تختلف من فرد ألخر بسبب الفروق الفردية ورغم هذه االختالفات إال أن لها في 
ية ونفسية وصحية وجسمانية على العاملين محل تلك الضغوط ولها نتائج النهاية نتائج سلبية سلوك

.³وأثار سلبية على المنظمة التي ينتمي اليها  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وراري حنان، الضغط المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى أطباء الصحة العمومية، رسالة ماجستر في علم النفس االجتماعي كلية العلوم ق 0
.11، ص1601/1602االنسانية واالجتماعية جامعة محمد خيضر، بسكرة،   

المدنية، رسالة ماجستر في علم النفس العمل وتنظيم، كلية العلوم  عثمان مريم، الضغوط المهنية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى أعوان الحماية 1
.10، ص1660/1606االنسانية واالجتماعية، جامعة اإلخوة متتوري قسنطينة،   

العجالية يوسف، مصادر ضغوط العمال لدى عمال الصحة النفسية وسبل مواجهتها في المصالح االستعجالية، رسالة ماجستر في علم النفس  2
   .36، ص1601/1603ل والنتظيم، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العم
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: النظريات المفسرة للضغوط المهنية   
تعددت النظريات المفسرة للضغوط المهنية وذلك راجع لتعقيد ظاهرة الضغوط من جهة وكذا الى 

:لتطرق لبعض منها فيما يلي تعدد التخصصات المتناولة لهذا الموضوع، وسنحاول ا  
: 0020نظرية هانس سيلي ــ  1  

قدم هانس سيلي تصورا لردود الفعل النفسية والجسدية اتجاه الضغط حيث اعتبر أن أعراض 
االستجابة الفيزيولوجية للضغط، هدفا للمحافظة على الكيان والحياة، وحدد سيلي ثالث مراحل 

: كيف العامة وهي للدفاع ضد الضغط أطلق عليها أعراض الت  
وفيه يظهر الجسم تغيرات واستجابات تتميز بها درجة التعرض المبدئي للضاغط ونتيجة : الفزع / أ

.لهذه التغيرات تقل مقاومة الجسم  
وفيها يحاول الفرد مقاومة مصدر التهديد بكل ما يمتلك من طاقة نفسية وجسمية : المقاومة / ب

.¹تستنزف طاقة الفرد ويصبح عرضة لإلصابة باألمراض ليعود الجسم في حالة االتزان وفيه  
:نظرية الزوس ــ  0  

التهديد ليس ... توضح هذه النظرية بان تقدير المعرفي يعتمد على طبيعة الفرد بينما يكون إدراك 
إلدراك مصدر الضغوط البيئية المحيطة بالفرد وخبراته الشخصية، حيث يعتمد تقدير الموقف على 

.عوامل الشخصية، وعلى عوامل أخرى خارجية، بيئية، اجتماعيةالعديد من ال  
.تحدد هذه النظرية أن الضغط ينشأ بوجود تناقض بين المتطلبات الشخصية  

  
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وليد السيد خليفة، ومراد علي عيسى، الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 0

        .031، ص1660، 0االسكندرية، مصر، ط
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 ـــ معرفة االسباب التي بسبب الضغط 
.¹لتي تظهر في الموقفـــ تحديد الطرق التي تالئم التغلب على المشكالت ا  

: 0002نظرية موزاي ــ  2  
يعتبر موزاي أن مفهوم الحاج ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان على اعتبار أن مفهوم الحاجة 
يمثل المحددات الجوهرية للسلوك، ومفهوم الضغط يمثل المحددات المؤثرة والجوهرية للسلوك في 

:ئي، ويميز موزاي بين نوعين من الضغط هنا البيئة، ويعرف الضغط على أنه صدفة لموضوع بي  
.ويشير الى دالالت الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركها الفرد: أ ـــ ضغط بيتا   
ويوضح موزاي أن سلوك : ويشير الى خصائص الموضوعات ودالالتها كما هي : ب ـــ ضغط ألفا 

الى ربط موضوعات معينة، ويطلق على  الفرد يرتبط بالنوع األول ويؤكد على أن الفرد بخبرته يصل
.هذا المفهوم تكامل الحاجة  

أما عندما يحدث التفاعل بين الموقف الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا يعبر عنه بمفهوم 
.²ألفا  

 
 
 
 

  
 

    
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.10عثمان مريم، مرجع سابق، ص 0  
. 30العجايلية يوسف، مرجع سابق، ص 1  
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:أساليب معالجة الضغوط المهنية   
.يمكننا أن نصنف أساليب معالجة ضغوط العمل الى صنفين أساليب فردية وأساليب تنظيمية  

ما يستطيع الفرد استخدامه من أجل تخفيض مستوى التوتر أو الضغط  وهو: األساليب الفردية ــ  1
عليه مثل برامج الرياضة والحمية الغذائية بغرض تحسين صحة العامل، فهي تساعد الجسم على 
مقاومة األمراض المرتبطة بالضغط، كما يفترض أن الرياضة تؤدي الى تخفيض القلق المرتبط 

.تهدئةبضغط العمل أو على األقل الى ال  
وهو ما تستطيع المؤسسة استخدامه بغية تخفيض مستويات التوتر لفئة :  األساليب التنظيميةــ  0

:من العاملين أو لجميع العاملين في المؤسسة وتتمثل هذه اإلجراءات في ما يلي   
كثيرا ما تظهر ضغوط العمل عند أفراد يقومون بأعمال يكرهونها، لذلك : ــــ تحسين الموائمة المهنية 

تستطيع المؤسسة تفادي جزء كبير من الضغط للعاملين عن طريق رفع مستويات مالئمة الفرد 
.لمهنته من خالل استخدام أساليب أفضل في االختيار واالنتقاء والتعبين  

أحيانا يكون العاملون الجدد أكثر شعورا بالضغط بسبب : مج تدريب العاملين وتوجيههم ــــ تحسين برا
.¹عدم معرفتهم للوظيفة الجديدة مما يجعلهم غير قادرين على أداء وظائفهم بالمستوى الذين يريدون  
وهنا تستطيع المؤسسة تخفيف مستويات الضغط من خالل تدريب العاملين على األداء وتعريفهم 

.مؤسسةبال  
إحساس الفرد بعدم قدرته على التحكم في وظيفته يمكن أن : ــــ مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات 

يكون مصدر ضغط كبير، بالتالي تستطيع المؤسسة التخفيف من هذا الضغط عن طرق منح 
رارات العاملين إحساسا بقدرتهم على التحكم في وظائفهم من خالل مشاركتهم في عملية اتخاذ الق

.الخاصة للعمل  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، 1602، 0والتوزيع، عمان، األردن،ط رونالد ريجيو، ترجمة فارس حلمي، المدخل الى علم النفس الصناعي والتنظيمي، دار الشروق للنشر 0

  .160ص
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بمجرد ما يكون حدوث عقاب في المؤسسة : ــــ القضاء على أسلوب اإلدارة باستخدام العقاب   
يجعل العامل يشعر بتوتر شديد فإذا ما اتخذت أية مؤسسة خطوات إلزالة ما لديها من تنظيمات 

در من مصادر الضغط يكون قد اختفى كما يراها العاملون على أنها مهددة وعقابية، فإن مص
يساعد تدريب المشرفين على التقليل من استخدام أساليب العقاب في اإلدارة على التحكم في 

.مصادر الضغط  
كثير من العمال يشعرون بضغط شديد داخل العمل بسبب : ــــ تحسين االتصال داخل المؤسسة 

ذا فإن إنشاء نظام اتصال داخل المؤسسة وجود صعوبات في االتصال مع بعضهم البعض، وله
.وتدعيمه، يعني تجنيب العاملين ضغطا كبيرا  
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.160نفس المرجع، ص  
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:خالصة   
 

أن موضوع الضغوط المهنية وبالتحديد لدى المدرسين مسألة جديرة يتضح مما سبق          
 بالدراسة والبحث نظرا الرتباطها بالمستقبل وهو اإلعداد والتكوين

فالضغوط المهنية التي يواجهها المدرس تعتبر بمثابة حاجزا وعائقا يحول دون تبليغ رسالته على 
النظام التربوي باعتباره منفذ مبرمجة على أكمل وجه، فمعاناة المدرس مؤشر من مؤشرات اختالل 

.أرض الواقع  
 لهذا فإن عمل المدرس في جو مليء بالمشاكل والصراعات يؤدي حتما الى أثار نفسية تنعكس 

.   على أدائه الوظيفي وحبه لمهنته وضعف مردوده التربوي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

األداء الوظيفي: الفصل الثالث  
ــــ تمهيد 0  

ف األداء الوظيفيــــ تعري 1  

ــــ عناصر األداء الوظيفي 2  

ــــ أبعاد األداء الوظيفي  1  

ــــ محددات األداء الوظيفي 3  

ــــ تعريف تقييم األداء الوظيفي 0  

ــــ أهمية تقييم األداء الوظيفي 0  

ــــ خطوات تقييم األداء الوظيفي 2  

ــــ أهداف عملية تقييم األداء الوظيفي 0  

.صةــــ خال 06  
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 تمهيـــــــــــــــــد

لقد اهتم الباحثون بموضوع األداء الوظيفي نظرا ألهميته الكبيرة بالنسبة لألفراد والمنظمات          
على حد سواء، فاألداء الوظيفي واحد من أهم متغيرات العمل لذا تهتم المؤسسات بمتابعته ومراقبته 

منطقية ألن نجاح أو فشل أي مؤسسة مرتبط بأداء  وقياسه أكثر من أي متغير أخر، وهذه مسألة
.العاملين فيها  

ومن خالل هذا الفصل سوف نتطرق بإسهاب الى األداء الوظيفي للفرد، من خالل تعريفه ومعرفة 
عناصره وأنواعه، باإلضافة الى محدداته وأبعاده، كما ستسلط الضوء على عملية تقييم األداء من 

.بعها المسؤولين حتى يصلون الى األداء الجيدمفهومها وخطواتها التي يت  
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:تعريف األداء الوظيفي  

(0)هو من مصدر الفعل أدى ويقال أدى الشيء بمعنى أوصله: لغة*   

هو تنفيذ األمر أو واجب أو عمل ما اسند الى شخص أو مجموعة أشخاص للقيام : اصطالحا* 
(1)به  

يام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها ق: ويمكن تعريف األداء الوظيفي على أنه 
 عمله

(2)كما يعرف األداء بأنه إنجاز يتم استخدام الفرد بإمكاناته الجسمية  

أو هو عبارعة عن سلسلة من اإلجراءات، والتدابير والممارسات التي يقوم بها المعلم قبل الحصة 
قويم، إدارة الصفوف، وضبط السلوك الشخصي التخطيط، التنفيذ، الت) الصفية وأثنائها وتشمل 

(1)(للمعلم والعالقات المتبادلة بينه وبين تالميذه داخل الحجرة الصفية  

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.10، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص01لسان العرب، المجلد  إبن المنظور، 0  
.000يع، بيروت، لبنان، صأحمد زكي بدوي، محمد كامل مصطفى، معجم مصطلحات القوى العاملة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوز   1  
بوعطيط جمال الدين، اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لعمال سونلغاز، رسالة ماجستر في علم النفس عمل وتنظيم، كلية العلوم  2

.01، ص1662/1660اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة منتوري محمود قسنطينة،   
تدريسي للمعلمين حديثي التخرج من كليات التربية والمعلمات في سلطنة عمان، مجلة جامعة دمشق، رواقة غاري ضيف اهلل، تقويم األداء ال 1

.13، ص1663كلية تربية جامعة اليرموك، سورية  1العدد   
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: عناصر األداء الوظيفي  

: لتحقيق أداء وظيفي ينبغي توفر عنصرين هامين هما  
لموظف على القيام بعمل ما، تعرف على أنها إمكانات ا: القدرة على األداء - 0
تكتسب بالتعليم والخبرة العلمية والتدريب باإلضافة الى اإلستعداد الشخصي والقدرات الشخصية  

.التي يمنحها التعليم والتدريب وبالتالي فالقدرة هي محصلة لعنصري أساسيين هما المعرفة والمهارة  
تجاه شيء معين أو العمل إليه، أما فالمعرفة هي حصيلة المعلومات التي توجد عند الموظف ا

.(0)المهارة فهي مستوى الكفاءة واإلتقان التي يستطيع الموظف أن يؤدي العمل الموكل إليه  

وهي القوى الكامنة في العامل التي تحركه لكي يسلك سلوك معين لتأدية : الرغبة في األداء – 1
ي درجة المثابرة واإلتقان، وتتأثر رغبة العمل، وتنعكس هذه القوى في كثافة الجهد الذي يبذله وف

ظروف العمل المادية، وظروف العمل االجتماعية، : الموظف في العمل بثالث عناصر أساسية هي
    (1).وحاجات ورغبات الموظف
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.133، ص0021علي محمد عبد الوهاب، العنصر اإلنساني في إدارة االنتاج، مكتبة عين الشمس للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر  0  
.130نفس المرجع ، ص 1  
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:أبعاد األداء الوظيفي  
ن منها عمله ويمكننا أن نميز نعني بأداء الفرد للعمل القيام باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكو 

: ثالثة أبعاد لألداء وهذه األبعاد هي  
: كمية الجهد المبذول*   

تعبر عن مقدار الطاقة الجسمانية أو العقلية التي يبذلها الفرد خالل فترة زمنية وتعتبر المقاييس التي 
.ة المبذولةتقيس سرعة األداء أو كميته في خالل فترة معينة معبرة عن البعد الكمي للطاق  

:الجهد المبذول*   
الجهد المبذول ويندرج تحت المعيار النوعي للجهد الكثير من المقاييس التي تقيس درجة مطابقة 

االنتاج المواصفات والتي تقسمه درجة خلو األداء من األخطاء والتي تقيس درجة اإلبداع واالبتكار 
.في األداء  

: نمط األداء*   
يقة التي تبذل بها الجهد في العمل، أي الطريقة التي تؤدي بها أنشطة يقصد به األسلوب أو الطر 

العمل فعلى أساس نمط األداء يمكن قياس الترتيب الذي يمارسه الفرد في أداء حركات أو أنشطة 
معينة أو مزيج هذه الحركات أو األنشطة إذا كان العمل جسمانيا بالدرجة األولى، كما يمكن أيضا 

ي يتم الوصول بها الى حل أو قرار لمشكلة معينة أو األسلوب الذي يتبع في إجراء قياس الطريقة الت
.(0)بحث أو دراسة  

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.11، ص1662محمد سعيد أنور سلطان، السلوك التنظيمي، الدار الجامعية الجديدة اإلسكندرية، مصر  0  
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:محددات األداء الوظيفي  

: يرى بعض الباحثين أن أداء الفرد في العمل هو محصلة ثالث عوامل هي  

.الرغبة، القدرة، بيئة العمل  

ليسلك باتجاه إشباعها في بيئة العمل أو هي وهي حاجة ناقصة اإلشباع تدفع الفرد : ــــ الرغبة0*
: تعبير عن دافعية الفرد وتتألف من محصلة  

 أــــ اتجاهاته وحاجاته التي يسعى إلشباعها

 ب ــــ المواقف التي يتعامل معها في بيئة العمل

:تعتبر عن مدى تمكن الفرد فنيا من األداء وتتألف من محصلة: ــــ القدرة1*  

و المعلومات الفنية الالزمة للعملأ ــــ المعرفة أ  

 ب ــــ مهارة استخدام المعرفة 

 ج ــــ مدى وضوح الدور 

تتمثل في المال مح المادية كاإلضاءة والتهوية وساعات العمل واألدوات : ــــ  بيئة العمل2*
(0).المستخدمة، وأخرى معنوية مثل العالقات بالزمالء والمرؤوسين  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.010، ص1666دارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرة، بدون دار النشر، بدون بلد النشر مصطفى أحمد سيد، إ 0  



 

40 
 

:تعريف تقييم األداء الوظيفي  

أن : تقييم األداء هو نظام يتم من خالله تحديد مدى كفاءة أداء العاملين ألعمالهم ويحتاج األمر
(0).م بتقييم أدائهم خاللهايكون العاملون قد قضوا فترة زمنية في أعمالهم، وبشكل يمكن القيا  

تقييم األداء هو عملية تتم وفق نظام رسمي موضوع مسبقا من قبل إدارة الموارد البشرية، ويتم 
بموجبه قياس أداء العاملين وسلوكهم وتقييمها أثناء العمل، وذلك عن طريق المالحظة المستمرة لهذا 

(1).ية محددة مسبقااألداء والسلوك وتحديد نتائجها خالل فترات دورية زمن  

كما يعرفه آخرون على أنه، محاولة لتحليل أداء الفرد بمل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية 
أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف ومحاولة تعزيز األولى 

  (2).وفي المستقبل ومواجهة الثانية وذلك كضمان أساس لتحقيق فاعلية المنظمة االن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.160، ص1660د البشرية، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر أحمد ماهر، إدارة الموار  0  
.106، ص1662، 0درة عبد الباري إبراهيم، زهير نعيم الصباغ، إدارة الموارد البشرية في القرن دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط 1  
.000، ص1663، 1يع، عمان، األردن، طالهيتي خالد عبد الرحمان، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر والتوز  2  
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:أهمية تقييم األداء الوظيفي  
:تتمثل أهمية عملية تقييم االداء فيما يلي  

ــــ التأكد من أن جميع العاملين بالمؤسسة يعاملون معاملة عادلة وأن المستندات الموثقة حول هذا 
العاملين من القرارات التي  الموضوع ستكون عنصرا هاما في تأييد سالمة موقفا فيها لو تضم أحد

.تطال ترقية أو إنهاء خدماته  
ــــ تحديد إمكانية ترقية الفرد كمكافأة على األداء المتميز، حيث تقوم اإلدارة بتحديد المتميزين من 
العاملين وتضعهم في صورة أمام المسؤولين والزمالء تمهيدا إلتخاذ القرارات حول ترقيتهم الى 

.مناصب أعلى  
عرفة مستوى أداء العاملين بحيث تمهد الطريق فيما يخص وضع الخطوات المتعلقة بتطوير ــــ م

.أدائه وتحسينه  
ـــــ معرفة مستوى أداء العاملين بحيث تمهد الطريق فيما يخص وضع الخطوات المتعلقة بتطوير 

.أدائه وتحسينه  
رى والذي يساعد في تحسين ــــ يمثل أداة إتصال بين العمال من جهة وبين رؤسائهم من جهة أخ

.العالقة بينهما  
ــــ يفيد في التخطيط للقوى البشرية بالمؤسسة فالمعلومات المتوفرة من خالل أن عمليات التقييم تعد 
مدخال هاما إلعداد السجالت الواقعية لتصنيف العاملين في المؤسسة، كما أنه يمثل في حد ذاته 

يكشف نقاط القوة والضعف في الوظائف اإلدارية في جوانب تقويما لألداء الكلي للمؤسسة إذ أنه 
  (0).التخطيط والتنظيم والرقابة واإلشراف

.ــــ تحديد يد مدى كفاءة الفرد  
(ترقية، عالوة، مكافأة)المعاملة العادية وحصول كل عامل على ما يستحقه   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
طينة الطاهر الوافي، التحفيز وأداء الممرضين، رسالة ماجستير في علم االجتماع عمل وتنظيم، كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة قسن 0

.00، ص61  
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.ات الحسنة والروح المعنوية الدافعية للتعلمالعالق   
.ــــ يمثل تقييم األداء وسيلة رقابية على المشرفين الذين يتابعون مراقبة وتقييم جهود العاملين  

ــــ تساعد هذه العملية على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتنمية مهارات وقدرات 
  (0).األفراد

: فيخطوات تقييم األداء الوظي  
0ــــ تحديد المقايس: ويقصد بها وضع المعايير التي تستخدم في عملية التقييم فمن المتعارف عليه 

أن أي عملية تقييم تتطلب وجود معاير تتطلب وجود معايير محددة يقارن بها األداء والسلوك الفعلي 
.لتحديد مستوى الكفاءة  

 1ــــ إختيار طريقة التقييم: هنالك طرق متعددة تستخدم في عملية التقييم منها الحديثة والقديمة.
2ــــ تحديد دورية التقييم: ويقصد بها تحديد الفاصل الزمني بين كل تقييم وأخر وعلى أساس هذه 

 العملية 
1ــــ تحديد المقيم: المقيم هو الشخص الذي تتوفر لديه المعلومات الكافية على األداء الفرد وسلوكه 

تقييم، بحيث تمكنه هذه المعلومات من الحكم على مستوى كفاءته وسلوكه المراد أو الخاضع لل
.بشكل صحيح ودقيق  

3ــــ تدريب المقيم: من الضروري وضع برامج تدريبية لتبصير المقيمين بكيفية التنفيذ السليم لها 
   (1).وتزويدهم بالمعلومات واإلرشادات الواجب إتباعها لتحقيق أهداف المقيم

0ــــ عينة نتائج التقييم: يتقرر في هذه الخطوة فيما إذا كانت نتائج التقييم سيتم إعالنها لجميع 
.العاملين أو لفئة منهم أو لتبقى النتائج سرية  

0ــــ منقشة نتائج التقييم مع العاملين: تناقش هذه الخطوة موضوع المقابلة التي تجري مع العاملين 
ا من قبل المقيم بعد تقييم أدائه، وتحديد مضمون هذه بشأن شرح النتائج التي تم التوصل إليه
. المقابلة والهدف التي تسعىالى تحقيقه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.016، ص1660، 0دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط غربي علي، تنمية الموارد البشرية، 0  
.126، ص1662درة عبد الباري إبراهيم، إدارة القوة البشرية، الشركة العربية للتسويق والتوريدات، مصر،  1  



 

43 
 

   2ــــ النظم من نتائج تقييم األداء: يفتح هذا الباب فقط للعاملين الذين حصلوا على 
فائدة منه يجعل المقيمين أكثر جدية وموضوعية في عملية التنظيم تقديرات ضعيفة، وال

.باإلضافة الى أنه يخلق لدى العاملين شعورا بعدالة التقييم  
0ــــ تصميم إستمارة التقييم: وهي ترجمة لطريقة التقييم المتبعة في تقدير كفاءة العاملين حيث 

الخ، ...وظيفته، واإلدارة التي يعمل فيهاتتضمن معلومات تتعلق باسم الفرد الذي يجري تقييمه و 
وهناك حقال يضع فيه المقيم نقاط الضعف في االداء والسلوك ونقاط القوة ومقترحات المقيم من أجل 

(0).تطوير األداء ثم تاريخ تنفيذ التقييم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.120نفس المرجع السابق، ص 0  
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:أهداف عملية تقييم األداء  
:تقوم برامج تقييم األداء بتحقيق هدفين  

.تعلقة بالنقل والترقيةوذلك عن طريق إتخاذ القرارات الم: هدف اداري*   
وذلك عن طريق تحديد نقاط الضعف عند العاملين تمهيدا للتغلب عليها إضافة : هدف تطويري* 

.الى زيادة تحفيز العاملين عن طريق إستخدام طرق موضوعية في عملية التقديم  
معا لكن  في الواقع إن معظم المؤسسات تدعي أن برامج التقييم لديها توضع لتحقيق هذين الهدفين

في الحقيقة أن معظم هذه البرامج تخدم الهدف اإلداري بالدرجة األولى، وعموما فإن أنظمة تقييم 
: األداء تهدف الى  

.ــــ العدالة والدقة في المكافأة  
.ــــ تحديد األفراد الممكن ترقيتها  

.ــــ توفير نظام اتصالي ذو إتجاهين  
.ــــ تحديد اإلحتياجات التدريبية  

.المساعدة في تحسين مستوى األداء الماضي ــــ  
.ــــ تحديد األهداف الخاصة باألداء  

.ــــ تقديم تغذية مرتدة للعاملين عن مستويات أدائهم  
.ــــ المساعدة في تخطيط المسار الوظيفي  
.ــــ المساعدة في تخطيط القوى البشرية  

ولقد أثبتت الكثير من الدراسات أن  وبديهي أن تحديد األهداف للنظام يعتبر من األمور الهامة
أسباب فشل الكثير من أنظمة التقييم األداء يرجع لعدم تحديد أهدافها مسبقا، أو عدم الدقة 

   (0).والوضوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وفق القانون األساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )نوري منير، الوجيز في تفسير الموارد البشرية،  0
.003-001، ص1600  
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:خالصة     
 

و نتاج ومحصلة كل الجهود واألعمال التي يعمل يتضح لنا مما سبق أن األداء الوظيفي ه        
بها العمال في مؤسساتهم لتحقيق الهدف المطلوب منهم فكل منظمة تسعى جاهدة الى جعل أفرادها 

يحققون لها األداء الوظيفي الفعال، كما القينا الضوء بشيء من التفضيل الى عملية تقييم األداء 
ذووا الخبرة في هذا المجال لما لها من أثر على العامل  والتي يوصى القيام بإجراءاتها للمختصين

وانعكاسها على مستوى أدائه لتكون عملية تقييم األداء ضرورة البد منها لقياس كفاءة األداء والحكم 
.على الفرد ومحاولة تحسين أدائه وتحفيزه للوصول الى مستويات عالية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

يةالمدرسة اإلبتدائ: الفصل الرابع  

 
ــــ تمهيد0  

ــــ تعريف المدرسة اإلبتدائية 1  

ــــ مهام المدرسة اإلبتدائية2  

ــــ وظائف المدرسة اإلبتدائية1  

ــــ أهداف المدرسة اإلبتدائية 3  

ــــ تعريف المعلم 0  

ــــ صفات المعلم 0  

ــــ العوامل المؤثرة على أداء المعلم2  

ــــ خالصة0  
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: تمهيد  

 

ر المعلم رائدا في إعداد النشء وصناعتهم، ويعتبر بال منازع عبر الزمان والعصور يعد دو        
حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية أي المدرسة تهتم بتحقيق أهداف تعليمية وتربوية معينة 

في عليها تعدهم وتكونهم تكوينا مناسبا لتحقيق تلك األهداف وطالما أن المعلم هو مدخل األساسي 
تعريف المدرسة اإلبتدائية، مهامها، وظائفها، أهدافها : العملية التعليمية تطرقنا في هذا الفصل الى

.وتعريف المعلم وصفاته والعوامل المؤثرة على أدائه  
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:تعريف المدرسة االبتدائية  

عملة في أغلب إن تسمية المدرسة االبتدائية قديمة، وتكاد تكون عالمية االستعمال فهي مست     
دول العالم، وفي ظل االستعمار الفرنسي بالجزائر كانت السلطات الفرنسية تطلقها على المرحلة 
التعليمية التي تسبق التعليم الثانوية، بينما كان التعليم الحر يكتفي بتسمية مدرسة للتدليل عليها، 

ي كان يشمل سبع سنوات من وأبقى على هذه التسمية بعد االستقالل، كما أبقى على تنظيمها الذ
التعليم، فكانت تدعى السنة السابعة منه سنة انتهاء الدروس والتي كانت تتوج بامتحان شهادة التعليم 
االبتدائي، وبعد تنصيب المدرسة األساسية عوضت هذه التسمية بملحق المدرسة األساسية وصارت 

ت السنة السابعة بالتدرج وابتدءا من ال تشمل إال ست سنوات فقط موزعة على طورين اثنين، وأزيل
(0).ثم اعادة تسمية المدرسة االبتدائية في االستعمال من جديد 0000سبتمبر   

إبراهيم ناصر، ويقول بهذا الشأن المدرسة : تخص المدرسة من أهمها تعريف فونجد عدة تعاري
.طط ومناهج محددةمؤسسة عمومية ينفذ األهداف التي يتبناه المجتمع ويرسمها لنفسه وفقا لخ  

ـــ ويصف محمد لبيب النجيحي المدرسة بأنها وسيلة وآلة ومكان في ان واحد بحيث ينتقل الفرد في 
ذلك المكان بواسطة تلك اآللة، من حياة تتمركز حول ذاته الى حياة تتمركز حول الجماعة وبحيث 

        (1).المجتمعيصبح من خالل تلك الوسيلة إنسانا اجتماعيا وعضوا منتجا وفاعال في 
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.01، ص0001، 2جع في التشريع المدرسي، مطبعة قرفي، الجزائر، طعبد الرحمان بن سالم، المر  0  

.12، ص1660، 0محمد عبد القادر العابدين، اإلدارة المرسية الحديثة دار الشروق للنشر والتوزيع، رام اهلل فاسطين، ط 1  

 



 

49 
 

:مهام المدرسة االبتدائية  

: يقول عبد الكريم قريشي وعبد الفتاح أبى مولود أن  

سرية والمدرسية تعد من أهم العوامل المؤثرة في بناء شخصية األبناء وتكوين المفهوم التنشئة األ
ن أي خلل في الوظائف التي تؤديها كل من األسرة أو المدرسة من شأنه أن  اإليجابي عن ذواتهم وا 

:يؤدي الى اضطراب في السلوك فمن مهام المدرسة االبتدائية ما يلي  

ين بلغو سن التمدرسأ ــــ استقبال التالميذ الذ  

 ب ــــ توفير تربية قاعدية أساسية مشتركة للتالميذ

تقانها شفهيا وكتابيا  ج ــــ تمكينهم من كسب المعارف العلمية عن طريق دراسة اللغة العربية وا 
.إلستعاب المواد األخرى  

والجامدد ــــ تدريب التالميذ على اكتساب تقنيات التحليل واالستدالل وفهم العالم الحي   

 ه ــــ تساعد التالميذ على ايقاظ أحاسيسهم الجمالية إلبراز مواهبهم المختلفة

(0).و ــــ تقديم لهم تربية اسالمية طبقا للقيم اإلسالمية الى جانب التربية البدنية والرياضية  

:وظائف المدرسة االبتدائية  

.الى جيلالمحافظة على التراث بنقله من جيل : نقل التراث االجتماعي -  

.تعمل المدرسة على تبسيط ذلك التراث واختبار االمهم منه على المهم: التبسيط -  

تطهير النواحي السيئة لدى التالميذ وبث االتجاهات والميول بها يضمن دوام حياة : التطهير -
.الجماعة  

.ين كال منسجماصهر التالميذ في بوتقة واحدة لتكو : إقرار التوازن بين عناصر البيئة االجتماعية -  
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البد من كون المدرسة موجه ومرشد وأداة من أدوات التقدم : الوظيفة االجتماعية للمدرسة -
.االجتماعي  

(1).المدرسة هي األداة الرسمية للتربية والتعليم: الدور التربوي للمدرس -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.03، ص1663، 0السلوك الصفي في مرحلة االبتدائية، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط شوقي بن محمد مماضي، أساليب تعديل 0  

قلبي، عبد اهلل حناش، فضيلة، التربية العامة، سند للتكوين المتخصص الجزائر المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم،  1
.10-10، ص1660  
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:أهداف المدرسة االبتدائية  

تعد المدرسة االبتدائية المرحلة االولى من التعليم األساسي اإلجبارية وهي المرحلة يكتسب فيها 
التالميذ المعارف األساسية وتقوم بتنمية الكفاءات القاعدية في مجال التعبير الشفهي والكتابي 

ى تمكين التالميذ من كما يعمل التعليم االبتدائي عل. والرياضيات والعلوم والتربية المدنية واالسالمية
الحصول على تربية مالئمة وتوسيع إدراكه لجسمه وللزمان والمكان ومن اكتساب التدرجي للمعارف 

المنهجية، على أساس أن هذه المكتسبات تضمن للتالميذ متابعة المسار الدراسي في المراحل 
ل التمدرس عن طريق كما أنه يكفل للطف. التعليمية الموالية وخاصة المرحلة المتوسطة بنجاح

التفكير السليم، بإضافة الى تأمين حد أدنى من المعارف والمهارات والخبرات التي تسمح للتالميذ 
(0).بالتهيؤ للحياة وممارسة دوره كمواطن ومنتج  

:تعريف المعلم  
يعتبر المعلم ذلك اإلنسان الذي يربي ويرشد ويوجه وكلما كان واعيا ومدركا بالخبرات التعليمية 

عرف رغبات التالميذ وعلم بأمالهم واهتماماتهم، وهو الذي يعمل على نقل التراث األجيال الحاضرة 
(1).ويبني األمة ويعمل على حفظيها وعاداتها ويشكل رجال المستقبل  

بأنه ذلك الشخص الذي ينوب عن الجماعة في تربية أبنائهم : يعرف محمد السرغيني المعلم -
بل الدولة التي تمثل مصالح الجماعة ويتعلق أجر نظير قيامه بهذه وتعليمهم وهو موظف من ق

.المهمة  

وهو المرشد والمسير لعمليات التعليم فهو حجر الزاوية في المنظومة التربوية يقوم بتقديم المادة 
(2)العلمية للتالميذ ومورد للعلم والمعرفة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.11محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص 0  
ب الطالب كما يراها مشرف ومعلمو المرحلة االبتدائية بمنطقة الباحة فيصل محمد عبد الوهاب، جودة أداء المعلم في الحد من مشكلة تسر  1

.06، ص1660التعليمية قسم التربية وعلم النفس، السعودية،   
، 1663أحمد رشوان، حسين عبد الحميد، المعلم والتعليم والعلم من منظور علم االجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،  2

. 020ص  
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:مصفات المعل  

إن المرء ال يكون مربيا أو معلما إال إذا تهذبت نفسه وتحملت أخالقه وسمت عواطفه وتغلبت إرادته 
على شهواته أدى كل عضو من أعضائه وكل حس من حواسه وكل قدرة من قدراته العقلية واتجهاته 

حو اعداد ومهارته ووظيفته خير أداء فلن يكون المرء مربيا إال إذا وجه عقله وجسده وعاطفته ن
:  طالبه للحياة الدنيا واآلخرة ومن صفات المعلم الناجح نذكر ما يلي  

اإللمام التام بالمادة العلمية*   

اإليمان بقيمة العمل الذي يؤديه *   

القدرة على االبتكار والتحديد والحكم الموضوعي*   

االستعدادات والفروق الفردية*   

ن يثير ميولهم واهتماماتهم يجب أن يكون المعلم محبوبا من طالبه أ*   

يجب أن يكون المعلم قادرا على أن يكون عالقته صادقة بينه وبين أعضاء الجماعة *   

شعار الجماعة بأنه واحد منهم مع االحترام المتبادل *  االجتهاد في نشر روح العمل الجماعي وا 
 بينهم

القدرة على المالئمة*   

هيئة المدرس ومنظره الشخصي*   

(0).لى بيئته المادية بحيث تكون المواد التعليمية والتجهيزات مصانة جيدايحافظ ع*   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ر، عنيدي عبد القادر، الضغط المهني وأثره على مستوى األداء لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية، في الطور المتوسط والثانوي بالجزائ 0
   .01، ص1600جامعة الجزائر، 
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:العوامل المؤثرة على أداء المعلم  
:ويمكن تناول الصعوبات على النحو التالي  

أن نقص األدوات والوسائل التعليمية من أهم المعيقات المعلم في  الشك: اإلمكانيات المادية: 0
تنفيذ مهامه التعليمية، وتتسم الدول النامية بوجه عام بنقص الوسائل التعليمية المناسبة للتدريس فهذا 
األمر يحتم على المعلم أن يقوم بتوضح الشفوي والشرح ومناقشة فهنا المعلم يقف عاجزا أمام هذه 

هنا يكون المدخل ايجابي في عملية التدريس إال أن اعتماد عليه ال يكفي للقيام بعملية  المشكالت،
.التدريس بفعالية  

في كثير من الدول المتقدمة يتوافر عدد من الكوادر البشرية القادرة على : اإلمكانيات البشرية: 1
الوسائل السمعية تقديم الخدمات التعليمية في مجاالت عديدة فهناك أخصائيون في استعمال 

والبصرية، وذلك من أجل تسهيل المهام التعليمية، في حين إذا نظرنا الى الدول النامية نجد أن 
المعلم فيها مطالب بكل شيء في حين أن أعباءة كبيرة وال تسمح له بعمل كل شيء األمر الذي 

.يجعله يلجأ الى االكتفاء بأبسط الطرق التعليمية هي شرح والتوضيح الشفوي  
وقد يكون من المفيد هنا التعاون بين المعلمين أنفسهم من جهة بين اإلدارة : الجو المدرسي العام: 2

المدرسية من جهة أخرى، فالتعاون بين المعلمين أمر بالغ األهمية حيث أن بعض المعلمين 
ممكن أن يمتلكون قدرات معينة تساعد زمالئهم على تطوير بعض األدوات التعليمية الالزمة فمن ال

يكون أحد المعلمين قادرا على صنع بعض الوسائل البسيطة أو لديه مهارات اليدوية الجيدة أو لديه 
(0).مهارة الكتابة بخط جميل  

يتصف المعلم في الدول النامية بكثرة األعباء المناطة به باإلضافة الى المهام : أعباء المعلم: 1
تسجيل أسمائهم ومتابعة الحضور والغياب ومشكالت الروتينية العادية اإلشراف على التالميذ و 

.التالميذ العادية وغير العادية  
من المعلوم أن سمة التعليم الرئيسة في الدول النامية التوسع الكمي على : إكتظاظ الصفوف: 3

 حساب التوسع النوعي، ولهذا نجد أن الصفوف الدراسية مكتظة جدا بحيث ال تتسع غرفة الصف 
البا ما تكون حركتهم مقيدة كما أن المعلم مقيد بمساحة صغيرة تلتصق بالسبورة فإعداد للتالميذ وغ

 الكبير من التالميذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.221، ص0001، 1ن يعقوب، الجديد في تعليم العلوم، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن، طحسين نشوا 0  
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تقلل من فرص استخدام أساليب التعليم الفردي واعتماد التالميذ على أنفسهم في الوصول الى    
على استخدام األجهزة المعرفة العلمية باستخدام االكتشاف العلمي وهنا تكاد تنعدم فرص التدريب 

فإكتظاظ الصفوف بالتالميذ يقلل من إمكانية وصول المعلم الى كل تلميذ بالتوجيه . والوسائل
واإلرشاد والمساعدة مكتفيا بأساليب التعليم الجمعي التي تهتم بمتوسطى المستوى في التحصيل ومن 

.أجل ذلك فإن األعداد الكبيرة من التالميذ يقلل من فاعلية المعلم  

تتصف معظم الدول النامية بضعف االمكانيات المادية نظرا لقلة الدخل : الروح المعنوية:  0
القومي فهي في الغالب مستهلكة أكثر من كونها منتجة وهي غالبتيها مجتمعات خدمات تواجه 

.عجز في ميزان مدفوعاتها  

وى إمكاناتها ألمر الذي لذا فأصبح المعلم يعيش في صراع نتيجة تباين بين مستوى طموحاته ومست
جعل الكثير منهم يتركون مهنة التعليم للعمل في مجاالت أخرى تنتج دخال أكثر من قبل، وفي كثير 
من الدول لجأ المعلمون الى الدروس الخصوصية للتالميذ القادرين الى أن أصبحت مرضا متفشيا 

(0).مهن األخرىفخرجت مهنة التعليم بذلك عن إنسانيتها شأنها شأن الكثير من ال  
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.221نفس المرجع السابق، ص 0  
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:خالصة  

 

 

ملية التعليم والتعلم من أولويات الكثير من الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة بالرغم من أن ع     
فهي ال تخلو من المشاكل فلهذا يجد المعلم نفسه مجبرا على تحسين أدائه حتى يتمكن من إنجاح 
عملية التعليمية وتحقيق األهداف المرجو منه، وذلك لما يقوم بمساعدة تالميذه على النمو الشامل 

امل في كافة الجوانب شخصياتهم األمر الذي يستلزم اإلهتمام بهذا المعلم بحيث كل ما يتعلق المتك
. به من عوامل تؤثر على أدائه المهني وما يواجهه من ضغوطات مهنية في ممارسته  
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:خاتمة  

 

نعكاساتها إن هذه الدراسة تندرج ضمن الدراسات التربوية عالجت موضوع الضغوط المهنية وا     
 على األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم االبتدائي 

فالفرد ال يمكنه تجنب الضغوط الناشئة عن مصادر مختلفة تتعلق بعله أو تلك المتعلقة بحياته 
الشخصية وغالبا ما تكون الضغوط التي يواجهها الفرد محصلة تفاعل عدة عوامل ومؤثرات قد يكون 

ل النظام التربوي بصفة عامة باعتباره خلال ومعوقا يواجه أهم عنصر أحد األسباب المهمة في فش
.فيه أال وهو المدرس  

 



 

 
 

 
 
 

 المالحـــــــــــــــــــــــــق
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